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Τ
ο βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα είναι ένα σύγχρονο και
πλήρες βοήθημα, το οποίο απευθύνεται στους μαθητές
της Β΄ Γυμνασίου και στους καθηγητές που διδάσκουν

το μάθημα αυτό. Η συγγραφή του βασίστηκε στη σύγχρονη βι-
βλιογραφία και προσέγγιση της διδασκαλίας του μαθήματος
της Γλώσσας. Τόσο η θεωρία όσο και οι απαντήσεις των ασκή-
σεων ακολουθούν τους νεότερους κανόνες για τη γραμματική,
το συντακτικό και την παραγωγή των λέξεων της ελληνικής
γλώσσας. 

Η δομή του βιβλίου σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να
είναι εύχρηστο στον αναγνώστη. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε
πέντε υποενότητες:

Ι. Θεωρία 

Περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των γραμματικών και
συντακτικών φαινομένων του σχολικού εγχειριδίου, παραδείγ-
ματα, πίνακες και σχεδιαγράμματα που διευκολύνουν τη μελέ-
τη και την κατανόηση της θεωρίας, καθώς και τις επαναλήψεις
του μαθητή. 

ΙΙ. Εισαγωγικά Κείμενα

Στη δεύτερη υποενότητα περιλαμβάνονται οι απαντήσεις
στις ερωτήσεις κατανόησης των εισαγωγικών κειμένων του
σχολικού βιβλίου.

ΙΙΙ. Ακούω και μιλώ

Δίνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων της ενότητας Ακούω
και μιλώ του σχολικού βιβλίου, οι οποίες προορίζονται για
προφορική εξέταση των μαθητών στην τάξη.

ΙV. Διαβάζω και γράφω

Οι υποενότητες αυτές του σχολικού βιβλίου περιέχουν γρα-
πτές ασκήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες στο παρόν βιβλίο
απαντώνται με πληρότητα και σύμφωνα με τη θεωρία. Σε πολ-
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λές περιπτώσεις δίνονται πίνακες και σχεδιαγράμματα που δι-
ευκολύνουν την κατανόηση, καθώς και πρόσθετες διευκρινή-
σεις, παρατηρήσεις και επεξηγήσεις.

V. Συμπληρωματικές ασκήσεις

Στο τέλος κάθε ενότητας δίνονται επιπλέον ασκήσεις, οι
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμπέδωση της
ύλης αλλά και για την αξιολόγηση του μαθητή. Καθεμία περι-
λαμβάνει ένα ή δύο κείμενα με περιεχόμενο από τη θεματολο-
γία της ενότητας και ασκήσεις που ανταποκρίνονται στη διδα-
κτέα θεωρία. 

• Στο τέλος των ενοτήτων του βιβλίου του μαθητή υπάρχουν
τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης (ένα ανά δύο ενότητες), με κεί-
μενα και ασκήσεις που καλύπτουν την ύλη της θεωρίας και πε-
ριέχουν άσκηση παραγωγής λόγου. Σε κάθε άσκηση δίνονται οι
μονάδες βαθμολόγησης.

• Ακολουθούν οι απαντήσεις στις Συμπληρωματικές Ασκήσεις
και στα Κριτήρια Αξιολόγησης.

• Το Τετράδιο Εργασιών παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου,
ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει εύκολα στο σημείο
που τον ενδιαφέρει. Περιλαμβάνει τις απαντήσεις των ασκήσε-
ων του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου για κάθε ενότητα, με πί-
νακες και πρόσθετες επεξηγήσεις. 
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ÂÓfiÙËÙ· 1Ë

Από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα

(Tαξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα-πολιτισμό)

Ι .  Θ Ε Ω ΡΙ Α

Τ ο  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο

Οι μορφές του υποκειμένου

❏ Υποκείμενο ονομάζεται η λέξη που δηλώνει ποιος ενεργεί ή δέχεται
μια ενέργεια ή βρίσκεται σε μια κατάσταση, 
π.χ. Οι Έλληνες είναι φιλόξενος λαός.

✔ Το υποκείμενο μπορεί να είναι ουσιαστικό ή οποιαδήποτε άλλη λέξη
ή πρόταση, με άρθρο ή χωρίς άρθρο:
• ουσιαστικό, π.χ. Ο Γιώργος κοιμάται.
• αντωνυμία, π.χ. Αυτός κοιμάται.
• επίθετο, π.χ. Ο ξένος έφτασε.
• μετοχή, π.χ. Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
• άκλιτη λέξη (επίρρημα), π.χ. Τα παρακάτω είναι περιττά. 
• πρόταση, π.χ. Πρέπει να έρθεις.

✔ Το υποκείμενο βρίσκεται πάντα σε πτώση ονομαστική.

✔ Το υποκείμενο συχνά παραλείπεται όταν είναι πρώτο ή δεύτερο πρό-
σωπο και ο ομιλητής ή ο συγγραφέας δε θέλει να δώσει έμφαση σε αυτό
(επειδή εννοείται εύκολα από την κατάληξη του ρήματος),
π.χ. Θα επιστρέψω το βράδυ (ενν. εγώ). 
Το τρίτο πρόσωπο παραλείπεται συνήθως στις εξής περιπτώσεις:
• όταν εννοείται εύκολα από τα συμφραζόμενα,  π.χ. – Τι κάνει ο Νίκος;

– Είναι πολύ καλά (ενν. Ο Νίκος).
• όταν είναι μια γενική έννοια ή όταν μπορεί να εννοηθεί μόνο ένα υπο-
κείμενο, π.χ. Eίναι 6 μμ. (ενν. H ώρα).
• όταν το ρήμα δείχνει κάποιο φυσικό φαινόμενο, π.χ. βρέχει

✔ Τα απρόσωπα ρήματα (πρέπει, αρκεί, ενδέχεται, φαίνεται, απαγορεύε-
ται, επιτρέπεται, πιστεύεται κ.λπ.) έχουν υποκείμενο δευτερεύουσα πρό-
ταση (που εισάγεται με το ότι, το πως ή με το να),
π.χ. Πρέπει να έρθεις.
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Συμφωνία υποκειμένου και ρήματος

❏ Το ρήμα συμφωνεί με το υποκείμενό του σε πρόσωπο και αριθμό,
π.χ. Η Ευγενία παίζει στην αυλή. (Το υποκείμενο Η Ευγενία είναι γ΄
πρόσωπο ενικού αριθμού, όπως και το ρήμα παίζει)

✔ Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα υποκείμενα, το ρήμα μπαίνει σε
πληθυντικό αριθμό, π.χ. Η Ευγενία και ο Περικλής παίζουν στην αυλή.

✔ Όταν υπάρχουν πολλά υποκείμενα σε διάφορα πρόσωπα (α΄, β΄, γ΄),
το ρήμα μπαίνει στο επικρατέστερο πρόσωπο (το α΄ πρόσωπο είναι επι-
κρατέστερο του β΄και το β΄επικρατέστερο του γ΄),
π.χ. Εμείς και εσείς θα πάμε εκδρομή.

Πότε θα έρθετε εσείς και οι άλλοι;

✔ Η συμφωνία υποκειμένου και ρήματος ως προς το πρόσωπο και τον
αριθμό μπορεί να μην τηρείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Όταν το υποκείμενο είναι περιληπτικό όνομα,
π.χ. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων περίμεναν να έρθει η σειρά τους.
• Όταν ένα υποκείμενο ενικού αριθμού συνδέεται με άλλα πρόσωπα ή
πράγματα, π.χ. Εγώ με τους φίλους μου πήγαμε στον κινηματογράφο.
• Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα υποκείμενα τα οποία μπορούν
να θεωρηθούν ενιαίο σύνολο, 
π.χ. Η εξυπνάδα και η καλοσύνη του εκτιμήθηκε από όλους.

Παραγωγή με αχώριστα μόρια

Τα αχώριστα μόρια

Λόγια Λαϊκά

αρχι- α-, (αν-, ανα-)
αμφι- ξε-
δια-, δι- ανα-
διχο-
δυσ-
εισ-
εκ-, εξ-

εν-, εμ-, εγ-, ερ-, ελ-
επι-, επ-, εφ-

ημι-
περι-
συν-
υπο-14
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✔ Ορισμένα από τα αχώριστα μόρια εμφανίζονται με διαφορετικές
μορφές, ανάλογα με τη λέξη με την οποία ενώνονται (β΄μέρος). Για πα-
ράδειγμα, στερητικό α- + φωνήεν = αν-, π.χ. ανάλατος, = ξε- + β΄μέρος
από φωνήεν = ξ- (συνήθως), π.χ. ξάγρυπνος κ.λπ. 

Οι κυριότερες σημασίες των αχώριστων μορίων

Λόγια αχώριστα μόρια

αρχι- 1. δηλώνει το επικεφαλής άτομο ανάμεσα σε άλλα της ίδιας
επαγγελματικής κλίμακας, π.χ. αρχίατρος

2. το πρόσωπο που έχει στο μεγαλύτερο βαθμό την ιδιότητα
αυτού που εκφράζει το β΄συνθετικό, π.χ. αρχικατάσκοπος

3. στον υπερθετικό βαθμό την αρνητική ιδιότητα που δηλώ-
νει το β΄συνθετικό, π.χ. αρχικλέφτης, αρχιτεμπέλης

4. την έναρξη του χρόνου που δηλώνει το β΄ συνθετικό, π.χ.
αρχιμηνιά, αρχιχρονιά

αμφι- 1 α. γύρω από, και από τις δυο πλευρές, π.χ. αμφίκοιλος
β. διπλή δυνατότητα, π.χ. αμφίδρομος, αμφίβιο

2. για καταστάσεις ή ενέργειες αμφίβολες, που δεν είναι ξε-
καθαρισμένο προς τα πού κλίνουν, π.χ. αμφίρροπος

ανα- 1. δηλώνει τόπο με την έννοια του «πάνω», π.χ. άνοδος
2. με επιτατική σημασία, π.χ. ανακράζω
3. με υποκοριστική σημασία, π.χ. ανάλαφρος
4. επανάληψη, π.χ. αναβαθμολογώ

δια- (δι-) 1α. δηλώνει κίνηση διαμέσου, από τη μια μεριά ως την άλ-
λη, π.χ. διαπερνώ,

β. κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις, π.χ. διαχέω
2. δηλώνει ότι το προσδιοριζόμενο γίνεται μεταξύ αυτών

που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη, π.χ. διαπροσωπικός
3. σε ρήματα και τα παράγωγά τους: α. μοιρασιά, διανομή

π.χ. διανέμω, β. ασυμφωνία, π.χ. διαφέρω
γ. ανταγωνισμό ή αμοιβαιότητα π.χ. διαγωνίζομαι, δια-
πληκτίζομαι, δ. τρόπο εκτέλεσης μιας προσπάθειας, εξέ-
λιξης, διαδικασίας, π.χ. διαμορφώνω

4. χρόνο από την αρχή μέχρι το τέλος του διαστήματος που
δηλώνεται από την πρωτότυπη λέξη, π.χ. διανυκτερεύω

5α. με επιτατική σημασία, π.χ. διακαής / για την επιδίωξη
του τέλειου αποτελέσματος μιας διαδικασίας, 15
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π.χ. διακατέχομαι β. με υποκοριστική λειτουργία, για να
δείξει ότι αυτό που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη γίνεται με
δυσκολία, π.χ. διαβλέπω, διαφαίνεται

διχο- δηλώνει τη διαίρεση σε δύο ίσα μέρη, π.χ. διχοτόμος

δυσ- 1. δηλώνει ότι το προσδιοριζόμενο δύσκολα μπορεί να δε-
χτεί την ενέργεια της πρωτότυπης λέξης, π.χ. δισεπίλυτος

2. προσδίδει στην πρωτότυπη λέξη την ιδιότητα του «κα-
κός», «άσχημος», «δυσάρεστος» κ.λπ., π.χ. δύσμορφος,
δύστυχος

3. αίρει τη θετική σημασία της πρωτότυπης λέξης,
π.χ. δυσανάλογος, δυσαρμονικός

εισ- 1. κίνηση ή ενέργεια προς τα μέσα ή προς το τέρμα,
π.χ. εισάγω, εισβάλλω

2. ενέργεια για ένα σκοπό, π.χ. εισηγούμαι, εισπράττω

εκ- (εξ-) 1. αφαίρεση, π.χ. εξαερισμός
2. απομάκρυνση από αυτό που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη,

π.χ. εκθρόνιση
3. κίνηση προς τα έξω, π.χ. εκτόξευση, έξοδος
4. μεταβολή του αντικειμένου σε αυτό που εκφράζει η πρω-

τότυπη λέξη, π.χ. εξατμίζω, εκλαϊκεύω
5. ως επιτατικό, π.χ. έκπληκτος, εκμάθηση
6. ως στερητικό, π.χ. έκτακτος, εκτονώνω

εν- 1. μέσα ή ανάμεσα ή επάνω σε αυτό που εκφράζει η
(εμ-, εγ-, πρωτότυπη λέξη, π.χ. εγκιβωτίζω, εντάσσω, ενθρονίζω
ερ-, ελ-) 2. με τον τρόπο που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη, π.χ. έμμι-

σθος, έμπρακτος
3. έχει αυτό που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη, π.χ. έγχορδος,

έμπειρος
4. επιτατικά, π.χ. έναστρος, εναγώνιος

επι- 1. δηλώνει τόπο: επάνω ή το εξωτερικό στρώμα που
(επ-, εφ-) εκφράζει η πρωτότυπη λέξη, π.χ. επιτύμβιος, επικάλυψη

16
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2. χρόνο: α. γι’ αυτό που ακολουθεί αυτό που εκφράζει η
πρωτότυπη λέξη, π.χ. επίλογος, επίγονος, β. για τη δήλω-
ση διάρκειας όσης δηλώνει η πρωτότυπη λέξη, 
π.χ. εφήμερος

3. ποσό: α. επιτατικά,  π.χ. επαυξάνω, επιταχύνω, β. το τε-
λευταίο στάδιο μιας διαδικασίας, π.χ. επισφραγίζω

4. σκοπό, αιτία, π.χ. επιβλαβής, επίδοξος
5. τρόπο: α. εχθρική διάθεση, π.χ. επιτίθεμαι, β. αμοιβαία

σχέση,  π.χ. επικοινωνία

ημι- 1. α. το ένα από τα δύο ίσα μέρη, π.χ. ημισφαίριο, ημικύκλιο
β. ότι η λέξη έχει σε μικρότερο βαθμό τα χαρακτηριστικά

της πρωτότυπης, π.χ. ημίθεος, ημίφως
2. ότι στη λέξη δεν υπάρχουν όλα αλλά μερικά από τα χα-

ρακτηριστικά του β΄συνθετικού, π.χ. ημιάγριος
3. σε επιστημονικούς όρους, π.χ. ημικυτταρίνες, ημικρανία

περι- 1. γύρω, από όλες τις μεριές, π.χ. περίμετρος, περιφράσσω
2. κοντά, π.χ. περίγειο, περιήλιο
3. για κυκλική κίνηση, π.χ. περιστρέφω, περιφέρω
4. για κίνηση χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση,

π.χ. περιπλανιέμαι, περιδιαβαίνω
5. με τη σημασία τού «κρατώ μέσα», π.χ. περιέχω
6. σε επίθετα με επιτατική σημασία, π.χ. περιζήτητος
7. για να δηλώσει φροντίδα σχετική με αυτό που εκφράζει η

πρωτότυπη λέξη, π.χ. περιποιούμαι, περισώζω

συν- 1. αυτό που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη γίνεται με τη βοήθεια
κάποιου, μαζί με κάποιον, π.χ. συμπάσχω, συνοδηγός

2. ένωση, π.χ. συνομοσπονδία, σύνδεση, σύναψη
3. συγκέντρωση, π.χ. συμμαζεύω, συναγωγή
4. ομοιότητα, π.χ. συγγενής, συμμετρία
5. επιτατικά, π.χ. συντρίβω, συνταράσσω

υπο- 1α. κάτω από, π.χ. υπέδαφος, υπόστρωμα, β. το πρόσωπο
που βρίσκεται κάτω από την εξουσία άλλου, καθώς και
την εκτέλεση ανάλογης πράξης, π.χ. υπόδουλος, υπο-
τάσσω, γ. το πρόσωπο που βρίσκεται βαθμολογικά σε
κατώτερη θέση, π.χ. υποδιευθυντής

2. δηλώνει ότι η ενέργεια που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη γί-
νεται λίγο, κρυφά, παράνομα, π.χ. υποδηλώνω, υποκινώ 17
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3α. σε μικρότερο βαθμό,  π.χ. υπολειτουργώ, υποσιτίζομαι,
β. υποδιαίρεση, π.χ. υποκατάστημα, υποσύνολο, γ. (ια-
τρ.) χαμηλότερες από το κανονικό τιμές, π.χ. υπόταση,
υπογλυκαιμία, δ. το προσδιοριζόμενο έχει σε χαμηλότε-
ρο βαθμό τις ιδιότητες που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη,
π.χ. υπόξινος, υπόλευκος

Λαϊκά αχώριστα μόρια

α- 1. το αντίθετο από αυτό που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη, 
(αν-, ανα-) π.χ. άκακος, άγνωστος

2. την απουσία της κατάστασης που εκφράζει η πρωτότυπη
λέξη, π.χ. ανελευθερία, ανευθυνότητα

ξε- 1α. την αντίθετη ενέργεια από αυτή που εκφράζει η πρωτό-
τυπη λέξη, π.χ. ξεδιψώ, ξεκλειδώνω, β. το τέλος της
ενέργειας, κατάστασης, π.χ. ξεμουδιάζω, ξεϊδρώνω, γ.

τη χρονική περίοδο, π.χ. ξεκαλοκαιριάζω, ξενυχτώ, δ.

την αφαίρεση του αντικειμένου που δηλώνει η πρωτό-
τυπη λέξη, π.χ. ξεφλουδίζω, ξαρμυρίζω

2. έξω, π.χ. ξεχειλίζω, ξεσπιτώνω
3. με τη σημασία τού «εντελώς», π.χ. ξεκουφαίνω, ξετρελαίνω
4. με τη σημασία τού «σιγά σιγά», «κρυφά», π.χ. ξεγλιστρώ

Λεξικό της Kοινής Nεοελληνικής
του Iδρύματος M. Tριανταφυλίδη

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

Άλλοι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

❏ Η παράγραφος είναι το βασικό δομικό στοιχείο ενός κειμένου. Έχει
αυτονομία καθώς αναπτύσσουμε σε αυτή ένα θέμα, μια πληροφορία ή
μια ιδέα, αλλά ταυτόχρονα συνδέεται με την επόμενη παράγραφο και
όλες μαζί αποτελούν ένα κείμενο. Κάθε παράγραφος είναι κι αυτή ένα
κείμενο ενιαίο, με αρχή, μέση και τέλος, που ακολουθεί την εξής δομή:
α. θεματική πρόταση, β. λεπτομέρειες, γ. κατακλείδα.

✔ Εξωτερικό γνώρισμα της παραγράφου είναι η αλλαγή αράδας και το
περιθώριο (εσοχή) που αφήνουμε στην αρχή κάθε παραγράφου.18
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✔ Στην αρχή της παραγράφου (θεματική πρόταση) βρίσκεται το θέμα
που αναλύεται στη συνέχεια σε προτάσεις (λεπτομέρειες). Η κατακλείδα

–η οποία συχνά παραλείπεται– μοιάζει με τον επίλογο της έκθεσης, συ-
νοψίζεται δηλαδή σε αυτή το βασικό θέμα της παραγράφου. Το εσωτερι-
κό της παραγράφου έχει συνοχή, που επιτυγχάνεται με τη χρήση των κα-
τάλληλων συνδετικών λέξεων (δηλώνουν αντίθεση, επεξήγηση, συμπέ-
ρασμα, παράδειγμα κ.λπ.).

✔ Ο καλύτερος τρόπος να αποσαφηνίσουμε τη θεματική μας πρόταση
είναι να παραθέσουμε επαρκείς και ουσιώδεις λεπτομέρειες (γεγονότα
και σκέψεις που σχετίζονται με το θέμα της παραγράφου). Ωστόσο, συ-
χνά οι παράγραφοι στα κείμενά μας είναι πολύ σύντομες, αν και το υλι-
κό (οι πληροφορίες, οι ιδέες κ.λπ.) που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αρ-
κετό. Αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον αναπτύσσουμε τις λεπτομέρειες
της παραγράφου. 

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

✔ Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ανάπτυξης μιας παραγράφου είναι οι
ακόλουθοι: α. με παραδείγματα, β. με σύγκριση και αντίθεση, γ. με διαί-
ρεση, δ. με αιτιολόγηση, ε. με ορισμό, στ. με αίτια και αποτελέσματα, ζ.

με αναλογία, η. με συνδυασμό τρόπων ανάπτυξης.

α. Ανάπτυξη με παραδείγματα 

Ο πρώτος και βασικός τρόπος ανάπτυξης των λεπτομερειών μιας
παραγράφου είναι η παρουσίαση στοιχείων-παραδειγμάτων από την
Ιστορία ή από τη σύγχρονη κοινωνική-καθημερινή μας ζωή.
• Η ανάπτυξη με παραδείγματα είναι κατάλληλη όταν η θεματική πε-
ρίοδος χρειάζεται διευκρινήσεις.

β. Σύγκριση και αντίθεση

Όταν πρόκειται να συγκρίνουμε δύο καταστάσεις, πρόσωπα, αντικεί-
μενα, ιδέες κ.λπ., σημειώνουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Όταν
αντιθέτουμε δύο πράγματα, έννοιες κ.λπ., τονίζουμε τις διαφορές τους.
• Η ανάπτυξη με σύγκριση και αντίθεση είναι κατάλληλη όταν η θεματι-
κή περίοδος μάς παρακινεί να βρούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές
ανάμεσα σε πρόσωπα, τόπους κ.λπ.

γ. Διαίρεση

Μπορούμε να παρουσιάσουμε καλύτερα μια έννοια, αν τη διαιρέ-
σουμε σε μικρότερα μέρη.

19
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• Η ανάπτυξη με διαίρεση είναι κατάλληλη όταν η θεματική περίοδος εί-
ναι διατυπωμένη έτσι που να αποκαλύπτει τα στοιχεία από τα οποία
αποτελείται ένα αντικείμενο, μια ιδέα κ.λπ.

δ. Αιτιολόγηση

Αιτιολογούμε μια θέση-άποψη χρησιμοποιώντας επιχειρήματα και
άλλες αποδείξεις. 
• Η αιτιολόγηση είναι η κατάλληλη μέθοδος ανάπτυξης της παραγρά-
φου, όταν η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη έτσι ώστε να μας πα-
ρακινεί να ρωτήσουμε «Γιατί;».

ε. Ορισμός

Προσπαθούμε να ορίσουμε, δηλαδή να παρουσιάσουμε το περιεχό-
μενο μιας έννοιας. Για να γίνει πιο σαφής η παράγραφος, πρέπει στη
συνέχεια να διασαφηνίσουμε τον ορισμό, κάνοντας χρήση των άλλων
τρόπων ανάπτυξης (παραδείγματα, σύγκριση – αντίθεση κ.λπ.).
• Χρησιμοποιούμε ως τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου τον ορισμό,
όταν η θεματική πρόταση μάς παρακινεί να ρωτήσουμε «Τι είναι;» ή «Τι
εννοούμε με αυτό;».

στ. Αίτια και αποτελέσματα

Αναζητούμε και καταγράφουμε την αιτία ή τις αιτίες που οδηγούν σε
ένα αποτέλεσμα.
• Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης, όταν στη θεματική πρό-
ταση διατυπώνουμε μια αιτία.

ζ. Αναλογία

Παρουσιάζουμε την ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ή πε-
ρισσότερα ανόμοια από μία άποψη πράγματα, ιδέες κ.λπ.
• Χρησιμοποιούμε την αναλογία, όταν η θεματική πρόταση είναι διατυ-
πωμένη ως παρομοίωση ή μεταφορά.

η. Συνδυασμός τρόπων ανάπτυξης

Συνήθως, όταν γράφουμε μια παράγραφο, χρησιμοποιούμε περισσό-
τερους από έναν τρόπους ανάπτυξης (π.χ. ορισμό και αιτιολόγηση, δι-
αίρεση και παραδείγματα κ.λπ.), ώστε να παρουσιάσουμε ή να διασα-
φηνίσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε, όσο το δυνατόν πληρέστερα.

[Σημ.: Τα αίτια και τα αποτελέσματα και η αναλογία ως τρόποι ανά-
πτυξης της παραγράφου δεν περιλαμβάνονται στην ύλη του σχολικού
βιβλίου της Β΄Γυμνασίου].
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ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κείμενο 1: Στις δύσκολες περιοχές του δάσους

σελ. 11 σχολ. βιβλίου

1. Τι διαφορετικό είχε η εκδρομή των τεσσάρων παιδιών από τις συ-

νηθισμένες εκδρομές τους;

Στη συγκεκριμένη εκδρομή τα παιδιά γνώρισαν το φυσικό τρόπο ζωής.
Ήταν αποφασισμένα να αντιμετωπίσουν μόνα τους όλες τις δυσκολίες
και τους κινδύνους που υπήρχαν στο δάσος, με μοναδική βοήθεια τις
οδηγίες και τις συμβουλές του εθελοντή της δασικής υπηρεσίας. Η εκ-
δρομή αυτή δεν είχε μοναδικό σκοπό τη διασκέδαση, αλλά στόχος των
παιδιών ήταν να γνωρίσουν τη φύση, να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος
της και να βιώσουν αυτή τη στενή σχέση. Η συγκεκριμένη εμπειρία τούς
πρόσφερε πολλές χρήσιμες και ενδιαφέρουσες γνώσεις.

σελ. 11 σχολ. βιβλίου

2. Τι καινούριο είχε μάθει ο Νικόλας και πώς θέλησε να χρησιμο-

ποιήσει αυτή τη γνώση του;

Ο Νικόλας μπορούσε να βρίσκει τα σημεία του ορίζοντα παρατηρώ-
ντας τη φλούδα της λεύκας. Προς τη μεριά του βοριά η φλούδα είναι πά-
ντα σκληρή, άγρια και σκασμένη, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κορμό. Η
γνώση του αυτή θα βοηθούσε την ομάδα να προσανατολιστεί, ώστε να
μη χάσει το δρόμο της επιστροφής.

σελ. 11 σχολ. βιβλίου

3. Έχετε επιχειρήσει και εσείς μια παρόμοια εξόρμηση με τους φίλους

σας;

[Σημ.: Η ερώτηση θα απαντηθεί από το μαθητή].
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Κείμενο 2: Η μουσική γλώσσα του Ομήρου

σελ. 11 σχολ. βιβλίου

1. Τι έκανε ο Ερρίκος Σλίμαν, όταν οι χωρικοί μαζεύτηκαν γύρω του

στα «χωράφια του Λαέρτη», και ποια εντύπωση τους προκάλεσε;

• Ποια αντίληψη του αρχαιολόγου δείχνει αυτή η πράξη;

Ο Ερρίκος Σλίμαν ήταν αναγκασμένος να απαντήσει στις αναρίθμη-
τες ερωτήσεις των χωρικών. Σκέφτηκε λοιπόν ότι, διαβάζοντας και με-
ταφράζοντας τους συγκεκριμένους στίχους του Ομήρου, θα συγκινούσε
τους χωρικούς και θα τους έκανε να καταλάβουν το λόγο της επίσκεψής
του στην περιοχή. Πράγματι, όσοι τον άκουσαν εντυπωσιάστηκαν και
συγκινήθηκαν βαθιά από τη συνάντηση του Οδυσσέα με τον πατέρα του.
Από την πράξη αυτή φαίνεται η πεποίθηση του Ερρίκου Σλίμαν ότι η
μουσική γλώσσα του Ομήρου και οι ζωντανές αφηγήσεις μπορούν να
ενώσουν τους ανθρώπους προκαλώντας το θαυμασμό και τη βαθιά συ-
γκίνηση όλων.

σελ. 11 σχολ. βιβλίου

2. Διαβάστε τους στίχους 205-412 της ραψωδίας ω της Οδύσσειας

και σκεφτείτε γιατί ο Σλίμαν επέλεξε να διαβάσει τους συγκεκρι-

μένους στίχους.

Στους στίχους αυτούς περιγράφεται η σημαντικότερη σκηνή που
εκτυλίσσεται στα «χωράφια του Λαέρτη», η συνάντηση και ο αναγνωρι-
σμός του Οδυσσέα από τον πατέρα του. Η περιγραφή είναι ζωηρή και
έντονα συγκινητική. Ο Ερρίκος Σλίμαν ήξερε ότι οι χωρικοί όχι μόνο θα
κατανοούσαν πλήρως το σκοπό της επίσκεψής του, αλλά και θα γοητεύο-
νταν από τη μουσική γλώσσα του Ομήρου κατά την αφήγηση της συγκι-
νητικής συνάντησης. Έτσι, θα βοηθούσε τους χωρικούς να γνωρίσουν τη
γλώσσα των ένδοξων προγόνων τους και συγχρόνως θα τους πρόσφερε
μεγάλη χαρά και απόλαυση.

Κείμενο 3: Ελλάδα είναι οι άνθρωποι

σελ. 12 σχολ. βιβλίου

1. Από πού φαίνεται στο κείμενο ότι η φιλοξενία ήταν μια αρετή

των Ελλήνων στην αρχαιότητα;

Πολλές φορές στα ομηρικά έπη περιγράφεται η συνήθεια (παράδοση)
των Ελλήνων να προσφέρουν εγκάρδια και ανιδιοτελή φιλοξενία σε κά-22
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θε επισκέπτη που τους χτυπούσε την πόρτα. Αντιμετώπιζαν πάντα τους
ξένους σαν ιερά πρόσωπα, γιατί πίστευαν ότι ίσως κάποιος θεός μετα-
μορφωμένος κρυβόταν πίσω από το πρόσωπο του φιλοξενούμενου. Η
αγένεια και η άρνηση της φιλοξενίας θεωρείτο ύβρις και θα μπορούσε
να επιφέρει την τιμωρία από τους θεούς. Γι’ αυτό οι αρχαίοι Έλληνες
πρόσφεραν κάθε άνεση και περιποίηση στους ξένους προτού ακόμη μά-
θουν την ταυτότητά τους και το σκοπό της επίσκεψής τους. Εξάλλου η
λέξη φιλοξενία αποδίδει με σαφήνεια αυτή τη συνήθεια των Ελλήνων.

σελ. 12 σχολ. βιβλίου

2. Ποια πραγματικότητα θα συναντήσει κάποιος σήμερα αν επισκε-

φθεί μια τουριστική περιοχή;

Δυστυχώς η σημερινή πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στις ομη-
ρικές περιγραφές. Στις περισσότερες τουριστικές περιοχές όλα σε κά-
νουν να ξεχάσεις πως βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Ξένοι υπάλληλοι προω-
θούν ξένα προϊόντα. Η ελληνική γλώσσα σχεδόν δε χρησιμοποιείται
από αυτούς που υποτίθεται ότι μας καλωσορίζουν στην Ελλάδα. Πολ-
λοί κάτοικοι αυτών των περιοχών έχουν ταυτίσει την έννοια της φιλο-
ξενίας με τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Τα ελληνικά τοπία που προ-
βάλλονται στις διαφημίσεις δεν αντιπροσωπεύουν πλήρως την εικόνα
της Ελλάδας. Γενικότερα, η έννοια της φιλοξενίας έχει αλλοιωθεί ή ξε-
χαστεί τελείως σε αυτές τις περιοχές.

σελ. 12 σχολ. βιβλίου

3. Πού προτείνει ο συγγραφέας στους επισκέπτες της Ελλάδας να

αναζητήσουν τους «αυθεντικούς Έλληνες» και γιατί νομίζετε ότι

κάνει αυτή την πρόταση;

Οι «αυθεντικοί Έλληνες» σίγουρα δε βρίσκονται στις τουριστικές
περιοχές. Εκεί έχει αλλοιωθεί η ελληνική ταυτότητα, καθώς πολλά ξένα
στοιχεία έχουν εισβάλει στη ζωή των κατοίκων. Η τουριστική ανάπτυξη
έχει προκαλέσει αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που
έχουν πλέον κύριο στόχο τους την απόκτηση κέρδους από την εκμετάλ-
λευση του τουρισμού. Γι’ αυτό το λόγο, τους «αυθεντικούς Έλληνες» θα
πρέπει να τους αναζητήσουμε μακριά από τις τουριστικές περιοχές, σε
τόπους όπου ο ελληνικός χαρακτήρας και η ελληνική φιλοξενία έχουν
παραμείνει ανόθευτα.

23
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Κείμενο 4: Προγραμματίζοντας ένα ταξίδι: Αστυπάλαια

σελ. 14 σχολ. βιβλίου

1. Εντοπίστε στο σχολικό χάρτη της Ελλάδας την Αστυπάλαια και

πείτε ποια νησιά βρίσκονται κοντά της.

H Aστυπάλαια είναι το δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων. Kοντά
της βρίσκεται η Aμοργός (βορειοδυτικά) και η Aνάφη (νοτιοδυτικά),
που ανήκουν στις Kυκλάδες. Aπό τα Δωδεκάνησα, τα πιο κοντινά είναι
η Kως και η Kάλυμνος (βορειοανατολικά).

σελ. 14 σχολ. βιβλίου

2. Τι είδους πληροφορίες δίνονται για το νησί; • Ποιες από αυτές

σας παρακινούν να επισκεφτείτε το νησί;

Τα κείμενα δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις παραλίες του νησιού,
τα αξιοθέατα, τα μουσεία και τα μνημεία που αξίζει να επισκεφτεί κα-
νείς, καθώς και για τις σημαντικότερες εκδηλώσεις. Προτείνουν δωμά-
τια για διαμονή και μαγαζιά με λιχουδιές ή σπάνια αντικείμενα.

Ειδικότερα οι παραλίες περιγράφονται με τόσο ζωηρά και παραστα-
τικά επίθετα και ποιητικές εκφράσεις, που σου δίνουν πολλούς λόγους
για να επισκεφτείς το νησί.

24
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ΙΙΙ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τ ο  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο

Οι μορφές του υποκειμένου

σελ. 15 σχολ. βιβλίου

1. Ποια είναι τα υποκείμενα των ρημάτων που υπογραμμίζονται

στις παρακάτω προτάσεις και σε ποια πτώση βρίσκονται;

α. Ο Μαρίνος, ο Νικόλας, η Δέσποινα και η Κασσάνδρα είχαν
αποφασίσει να εξερευνήσουν το Φαράγγι του Διαβόλου. (κείμ. 1)
β. Θα σας οδηγήσω εγώ. (κείμ. 1)
γ. Πολλοί από αυτούς που ζουν και εργάζονται στις τουριστικές πε-
ριοχές αγνοούν παντελώς το νόημα της λέξης φιλοξενία. (κείμ. 3)
δ. Ό,τι θα δείτε από εκεί και πέρα ανήκει στη σφαίρα του ονείρου.
(κείμ. 4)
• Ποια μορφή (ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, πρόταση ή κάτι

άλλο) έχουν τα υποκείμενα που βρήκατε;

α. Υποκείμενα του ρ. είχαν αποφασίσει: Ο Μαρίνος, ο Νικόλας, η Δέ-
σποινα και η Κασσάνδρα (ουσιαστικά σε ονομαστική πτώση)
β. Υποκείμενο του ρ. Θα σας οδηγήσω: εγώ (προσωπική αντωνυμία σε
ονομαστική πτώση)
γ. Υποκείμενο του ρ. αγνοούν: Πολλοί (επίθετο σε ονομαστική πτώση)
δ. Υποκείμενο του ρ. ανήκει: Ό,τι θα δείτε από εκεί και πέρα (αναφορι-
κή πρόταση που εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία ό,τι)

σελ. 15 σχολ. βιβλίου

2. Εντοπίστε τα υποκείμενα των ρημάτων που είναι γραμμένα με

έντονους χαρακτήρες:

Και αξίζει να αναζητήσετε στα ταξίδια σας και τα δύο, ίσως πε-
ρισσότερο από τους ανθρώπους της. Αλλά αν είναι μια φορά δύ-

σκολο να ανακαλύψετε αμόλυντα και αυθεντικά τοπία, είναι δύο
φορές δύσκολο να ανακαλύψετε αυθεντικούς Έλληνες. (κείμ.3)

– Υποκείμενο του ρ. αξίζει: να αναζητήσετε στα ταξίδια σας και τα δύο 
– Υποκείμενο του ρ. είναι (μια φορά) δύσκολο: να ανακαλύψετε αμόλυ-
ντα και αυθεντικά τοπία 25
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– Υποκείμενο του ρ. είναι (δύο φορές) δύσκολο: να ανακαλύψετε αυθε-
ντικούς Έλληνες

σελ. 15 σχολ. βιβλίου

3. Στο τελευταίο τμήμα του 2ου κειμένου: Τα μάτια όλων είχαν δα-

κρύσει… παρατηρήστε αν σε όλα τα ρήματα υπάρχει υποκείμενο.

• Μπορείτε να βρείτε τα υποκείμενα που παραλείπονται; • Μπο-

ρείτε τώρα να πείτε γιατί παραλείπονται;

Στο απόσπασμα «Τα μάτια όλων είχαν δακρύσει... πως θα ξαναεπισκε-
φτώ το χωριό τους» τα ρήματα και τα υποκείμενά τους είναι τα εξής:

Ρήμα Υποκείμενο

είχαν δακρύσει Τα μάτια
τελείωσα εγώ (εννοείται)
πλησίασαν άντρες, γυναίκες και παιδιά
αγκάλιασαν άντρες, γυναίκες και παιδιά (εννοείται)
είπαν άντρες, γυναίκες και παιδιά (εννοείται)
έδωσες εσύ (εννοείται)
ευχαριστούμε εμείς (εννοείται)
συνόδεψαν άντρες, γυναίκες και παιδιά (εννοείται)
ήθελαν άντρες, γυναίκες και παιδιά (εννοείται)
να φιλοξενήσουν άντρες, γυναίκες και παιδιά (εννοείται)
να ενοχληθεί κανείς
Δε (μ’) άφησαν άντρες, γυναίκες και παιδιά (εννοείται)
να φύγω εγώ (εννοείται)
να υποσχεθώ εγώ (εννοείται)
θα ξαναεπισκεφτώ εγώ (εννοείται)

Συμφωνία υποκειμένου – ρήματος

σελ. 16 σχολ. βιβλίου

• Στο παρακάτω απόσπασμα έχει αλλάξει το υποκείμενο των ρημά-

των της β΄παραγράφου του κειμένου 1 (ήταν τα παιδιά και έχει γί-

νει εγώ). Συγκρίνετε τα δύο κείμενα και πείτε ποιες αλλαγές έγι-

ναν στα ρήματα.

Δε θέλησα να πάρω τίποτα μαζί μου, ούτε φαγητό ούτε νερό. Θα έψαχνα
να βρω μόνος (-η) την τροφή μου μέσα στο δάσος, όπως έκαναν οι πρω-
τόγονοι άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια.26
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• Αρχική μορφή του κειμένου (υποκείμενο τα παιδιά): Δε θέλησαν να
πάρουν τίποτα μαζί τους, ούτε φαγητό ούτε νερό. Θα έψαχναν να βρουν

μόνα την τροφή τους μέσα στο δάσος, όπως έκαναν οι πρωτόγονοι άν-
θρωποι για χιλιάδες χρόνια.
• Αν συγκρίνουμε το κείμενο στην αρχική του μορφή με την εκδοχή της
άσκησης (υποκείμενο εγώ), διαπιστώνουμε ότι έχουν γίνει αλλαγές στις
καταλήξεις των ρημάτων, ώστε να συμφωνούν σε πρόσωπο και αριθμό
με το υποκείμενό τους: τα ρήματα του αποσπάσματος (Δε θέλησαν, να
πάρουν, Θα έψαχναν, να βρουν) έχουν τεθεί σε α΄ενικό πρόσωπο (Δε
θέλησα, να πάρω, Θα έψαχνα, να βρω).

[Σημ.: Στο παραπάνω απόσπασμα, εκτός από τις καταλήξεις των ρημά-
των, αλλαγές έχουν γίνει και στις αντωνυμίες (τους: γ΄πληθυντικό πρό-
σωπο → μου: α΄ενικό πρόσωπο) και στο επίθετο μόνα (→ μόνος/-η)].

Παραγωγή με αχώριστα μόρια

σελ. 17 σχολ. βιβλίου

1. Μπορείτε να εντοπίσετε τα αχώριστα μόρια-προθήματα και τις

λέξεις από τις οποίες σχηματίζονται οι παρακάτω λέξεις; • Χωρί-

στε τις λέξεις στα δύο μέρη από τα οποία έχουν σχηματιστεί.

ανακαλύψει, ξεκουραστώ (κείμ. 2)
αναζητήστε, υποδέχονταν (κείμ. 3)
ακατοίκητα (κείμ. 4)
επιστροφής (κείμ. 1)

α΄μέρος

λέξη αχώριστο μόριο β΄μέρος

-πρόθεμα

ανακαλύψει ανα- καλύπτω
ξεκουραστώ ξε- κουράζομαι
αναζητήστε ανα- ζητώ
υποδέχονταν υπο- δέχομαι
ακατοίκητα α- κατοικώ
επιστροφής επι- στροφή

27
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σελ. 17 σχολ. βιβλίου

2. Συγκρίνετε τις παραπάνω λέξεις με τις λέξεις που αποτελούν τα

δεύτερα μέρη τους. • Πώς αλλάζει η σημασία όταν έχει προστεθεί

το αχώριστο μόριο;

ανακαλύπτω: η λέξη έχει αντίθετη σημασία από την αρχική (καλύπτω =
σκεπάζω, ανακαλύπτω = ξεσκεπάζω)
ξεκουράζομαι: η λέξη έχει αντίθετη σημασία από την αρχική (κουράζο-
μαι).
αναζητώ: το αχώριστο μόριο ανά επιτείνει (τονίζει, ενισχύει) τη σημα-
σία της αρχικής λέξης ζητώ.
υποδέχομαι: το αχώριστο μόριο υπο- δηλώνει ότι αυτό που σημαίνει το
ρήμα δέχομαι γίνεται με  πιο έντονο τρόπο.
ακατοίκητος: η λέξη έχει αντίθετη σημασία από την αρχική (κατοικώ
–κατοικημένος).
επιστροφή: το αχώριστο μόριο επί δίνει στην αρχική λέξη (στροφή) τη
σημασία τού πίσω, μετά.

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

σελ. 19 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 3 προσέξτε πώς προαναγγέλλεται στην αρχή της

πρώτης παραγράφου ο τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου.

Στην αρχή της πρώτης παραγράφου του κειμένου 3 προαναγγέλλεται
ο τρόπος ανάπτυξής της, που είναι η παρουσίαση στοιχείων-παραδειγ-

μάτων από την Ιστορία: «Οι Έλληνες έχουν μια χαρακτηριστική λέξη
που περιγράφει θαυμάσια τη διάθεσή τους απέναντι στους ξένους: φι-
λοξενία. Η φιλοξενία είναι μια αρετή των Ελλήνων από τότε που εμφα-
νίστηκαν στην ιστορία».

σελ. 19 σχολ. βιβλίου

2. Στη συνέχεια υπογραμμίστε τα (ιστορικά) στοιχεία-παραδείγμα-

τα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να αναπτύξει την αρχική

θέση του (στη θεματική πρόταση).

Ο συγγραφέας, για να αναπτύξει την αρχική του θέση «Οι Έλληνες
έχουν... εμφανίστηκαν στην ιστορία» χρησιμοποιεί τρία ιστορικά στοι-
χεία-παραδείγματα:

28

∂ÓfiÙËÙ· 1Ë
Afi ÙÔÓ ÙfiÔ

ÌÔ˘ Û’ fiÏË
ÙËÓ EÏÏ¿‰·

1Ë(13-52)  15-01-04  00:06  ™ÂÏ›‰·28



Θεματική πρόταση:

Οι Έλληνες έχουν μια χαρακτηριστική λέξη που περιγράφει θαυμάσια
τη διάθεσή τους απέναντι στους ξένους: φιλοξενία. Η φιλοξενία είναι
μια αρετή των Ελλήνων από τότε που εμφανίστηκαν στην ιστορία. 
Λεπτομέρειες (στοιχεία-παραδείγματα):
(α) Ήδη στα ομηρικά χρόνια περιγράφονται σκηνές πολύ εγκάρδιας φι-
λοξενίας, όπου ο ξένος επισκέπτης αντιμετωπίζεται ως ιερό πρόσωπο.
(β) Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων –και ειδικά ο Δίας– πολύ συχνά
έπαιρναν την ανθρώπινη μορφή και εμφανίζονταν ως ξένοι στα σπίτια
των ανθρώπων, για να τους βοηθήσουν σε διάφορα σημαντικά ζητήμα-
τα αλλά και για προσωπικές τους υποθέσεις (κυρίως ερωτικές).
(γ) Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν, κάθε φορά που ένας ξένος χτυπούσε την
πόρτα τους, τον υποδέχονταν με τιμές και τον αντιμετώπιζαν ως ιερό
πρόσωπο, έχοντας πάντα στο νου τους ότι μπορεί να ήταν κάποιος θεός.
Του έβαζαν να φάει, του γέμιζαν το ποτήρι με εκλεκτό κρασί, του έστρω-
ναν να κοιμηθεί, και μόνο όταν είχε χορτάσει και είχε ξεκουραστεί έπαιρ-
ναν το θάρρος να τον ρωτήσουν ποιος είναι και από πού έρχεται.

σελ. 19 σχολ. βιβλίου

3. Η επόμενη παράγραφος συνεχίζει με το ίδιο περιεχόμενο ή πα-

ρουσιάζει κάτι διαφορετικό; • Τι είδους στοιχεία-παραδείγματα

χρησιμοποιούνται εδώ; • Από την Ιστορία ή από τη σημερινή ζωή;

Η δεύτερη παράγραφος του κειμένου 3 («Οι σημερινοί Έλληνες εί-
ναι... τη χώρα στην οποία θα κάνετε διακοπές») έχει διαφορετικό περιε-
χόμενο από την πρώτη. Παρουσιάζει τη σημερινή πραγματικότητα όσον
αφορά τη φιλοξενία στην Ελλάδα και κυρίως στις τουριστικές περιοχές. 
• Στη δεύτερη παράγραφο χρησιμοποιούνται στοιχεία-παραδείγματα
από τη σημερινή ζωή. 

Άλλοι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

σελ. 23 σχολ. βιβλίου

1. Εντοπίστε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ Αστερίξ και

Οβελίξ (κείμ. 7).

Ομοιότητες

– Έχουν και οι δύο υπεράνθρωπη δύναμη, την οποία αντλούν από το
μαγικό ζωμό του Δρυΐδη Πανοραμίξ. 29
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– Συμμετέχουν και οι δύο σε όλες τις επικίνδυνες αποστολές και περι-
πέτειες.

Διαφορές

– Έχουν διαφορετική σωματική διάπλαση: ο Αστερίξ είναι μικρόσωμος
ενώ ο Οβελίξ είναι μεγάλων σωματικών διαστάσεων. 
– Ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα: ο Αστερίξ είναι πολεμιστής ενώ ο
Οβελίξ προμηθευτής μενίρ.
– Ο Αστερίξ είναι παμπόνηρος και με κοφτερό μυαλό ενώ ο Οβελίξ εί-
ναι πιο αφελής.
– Η δύναμη του Οβελίξ είναι ατελείωτη, επειδή όταν ήταν μικρός είχε
βουτήξει στη μαρμίτα με το μαγικό ζωμό. 

σελ. 23 σχολ. βιβλίου

2. Ο συντάκτης του κειμένου 8 μας προτείνει ορισμένα ξενοδοχεία

στα Γιάννενα. Με ποιον τρόπο αναλύει τις λεπτομέρειες της πα-

ραγράφου;

Ο συντάκτης του κειμένου 8 ασχολείται με τη διαμονή στα Γιάννενα
και προτείνει τρία ξενοδοχεία που στεγάζονται σε ιστορικά κτίρια. Ο
τρόπος ανάλυσης των λεπτομερειών της παραγράφου είναι η διαίρεση

(«Ο πρώτος ξενώνας... Η δεύτερη επιλογή... Τρίτη επιλογή...). 

σελ. 23 σχολ. βιβλίου

3. Με βάση τα στοιχεία του κειμένου 9 προσπαθήστε να πείσετε ένα

φίλο ή τους συμμαθητές σας ότι είναι καλό να γνωρίσουν το ρά-

φτινγκ.

«Είναι καλό να ασχοληθεί κανείς με το ράφτινγκ, πρώτα-πρώτα για-
τί είναι ο ιδανικός τρόπος να πλησιάσουμε την ομορφιά της φύσης,
αφού το άθλημα αυτό προσφέρει πρόσβαση σε υδάτινα τοπία τα οποία
δεν μπορούμε να γνωρίσουμε με κανέναν άλλο τρόπο. Επιπλέον, η ενα-
σχόληση με το ράφτινγκ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αυξάνει την
έκκριση αδρεναλίνης και αναπτύσσει το πνεύμα ομαδικότητας. Είναι
ιδανικό τόσο για τα παιδιά όσο και για τους μεγάλους, αφού –παρά τα
έντονα συναισθήματα που προκαλεί– είναι μια ήπια δραστηριότητα, με
την προϋπόθεση βέβαια ότι βρισκόμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, ξέ-
ρουμε κολύμπι, σεβόμαστε τη δύναμη του νερού και ακολουθούμε πιστά
τις οδηγίες του συνοδού».
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σελ. 23 σχολ. βιβλίου

4. Ο συντάκτης του κειμένου 10 επιχειρώντας να ορίσει τον όρο

«πολιτισμός» προσπαθεί να επεκτείνει τον όρο αυτό και σε άλ-

λους τομείς. Ποιοι είναι αυτοί;

Ο συντάκτης του κειμένου 10, επιχειρώντας να ορίσει τον όρο «πο-
λιτισμός», αναφέρει τις τέχνες και τα πνευματικά δημιουργήματα των
ανθρώπων, αλλά επεκτείνει τον όρο αυτό και στους παρακάτω τομείς:
επικοινωνία, αξίες, πεποιθήσεις, κανόνες συμπεριφοράς, κοινωνικούς
θεσμούς και κοινωνικές δομές.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 25 σχολ. βιβλίου

1. Περιγράψτε στην τάξη ή στους συμμαθητές σας / φίλους σας έναν τό-

πο (πόλη, περιοχή) της Ελλάδας που έχετε επισκεφτεί. • Δώστε έμ-

φαση σ’ εκείνα τα στοιχεία του τόπου που σας εντυπωσίασαν και σ’

εκείνα που σας απογοήτευσαν (τεχνική της αντίθεσης).

Στοιχεία που με εντυπωσίασαν:

• Μαγευτικά τοπία
• Καλοδιατηρημένα ιδιωτικά κτίρια
• Καθαρός αέρας που σε γεμίζει ενέργεια και ζωντάνια
• Φωτεινές μέρες και έναστρες νύχτες
• Φιλοξενία 

Στοιχεία που με απογοήτευσαν:

• Ρύπανση των ακτών από ασυνείδητους τουρίστες
• Ελλιπής φροντίδα αρχαιολογικών μνημείων
• Φασαρία και πολυκοσμία

[Σημ.: Η ανάπτυξη (περιγραφή) θα γίνει σε προφορικό λόγο].

σελ. 25 σχολ. βιβλίου

2. Ένας επισκέπτης-φιλοξενούμενος έρχεται στο σπίτι σας ή στην

πόλη σας. Σας ζητά να του παρουσιάσετε με απλό και σαφή τρό-

πο τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της περιοχής σας για να τα επι-

σκεφτεί στο λίγο χρόνο που διαθέτει (τεχνική της αιτιολόγησης).
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Αξίζει να αφιερώσεις χρόνο:
• στο αρχαιολογικό μουσείο, γιατί θα γοητευτείς από τα μοναδικά αρ-
χαιολογικά ευρήματα που φυλάσσονται εκεί.
• στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, γιατί είναι γραφικό και το
προαύλιό του προσφέρει μαγευτική θέα.
• στον παραλιακό δρόμο για μια καλοκαιρινή βόλτα ανάμεσα στο ζωη-
ρό πλήθος που απολαμβάνει τη ζεστή νύχτα.
• στα παραλιακά ταβερνάκια, που προσφέρουν αξέχαστες παραδοσια-
κές γεύσεις σε ειδυλλιακό περιβάλλον.

σελ. 25 σχολ. βιβλίου

3. Διαβάστε από το βιβλίο της Οδύσσειας στη ραψωδία ν τους στί-

χους 265-279 και 391-398 και συγκρίνετέ τους σε μια σύγχρονη

περιγραφή της Ελλάδας που θα βρείτε σε διάφορες πηγές, όπως σε

μια εγκυκλοπαίδεια ή σ’ ένα σύγχρονο ταξιδιωτικό οδηγό ή σύγ-

χρονο λογοτεχνικό κείμενο.

Η θάλασσα είναι δω η πηγή της νιότης, η κοιτίδα
της Αφροδίτης, της Σαπφώς το μνήμα.
Τη Μεσόγειο ποτέ, των θαλασσών τη θάλασσα,
με πιο στρωτό, πιο αστραφτερό δεν είδες κύμα.
σαν μια λύρα στημένη αντίκρυ στο Αρχιπέλαγο
του θείου ναού τα ερείπια λαμπυρίζουν,
σειρά οι κολόνες λιοπερίχυτες
την παναιώνια μελωδία της θάλασσας τονίζουν.

Γιάλμαρ Γκούλμπεργκ, «Σούνιο»

Ομοιότητες:

• Λόγος για απέραντες θάλασσες
• Αίσθηση ερημιάς και ηρεμίας
• Οι άσπρες (= αστραφτερές) πολεμίστρες, που αναφέρει ο Οδυσσέας,
θυμίζουν τις «λιοπερίχυτες κολόνες» του Σουνίου.

Διαφορές:

• Στον Όμηρο συναντάμε χωράφια και έρημους δρόμους, ενώ στο ποί-
ημα του Γκούλμπεργκ αναδεικνύονται με μεγαλοπρέπεια τα αρχαία
ερείπια.
• Ο Όμηρος κάνει λόγο για σκοτεινές ερημικές νύχτες, ενώ ο Γκούλ-
μπεργκ τονίζει τη φωτεινότητα του τοπίου.
• Η ερημιά των ομηρικών τοπίων αντικαθίσταται από τη μουσική της
θάλασσας και τα θρυλικά χαλάσματα.32
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ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Το  υ π ο κ ε ί μ ε ν ο

Οι μορφές του υποκειμένου

σελ. 15 σχολ. βιβλίου

1. Υπογραμμίστε τα υποκείμενα των ρημάτων και σημειώστε δίπλα

ποια μορφή έχουν.

α. Οι σημερινοί Έλληνες είναι αρκετά διαφορετικοί.(κείμ. 3) (ουσιαστικό) 
β. Εγώ πήγα μ’ έναν άλλο οδηγό απ’ τον παλιό δρόμο.(κείμ. 2) (αντω-

νυμία) 
γ. Ένας ξένος χτυπούσε την πόρτα τους. (κείμ. 3) (επίθετο) 
δ. Το καλύτερο ήταν (το) να διαβάσω μεγαλόφωνα τους στίχους 205 έως
412 της ραψωδίας ω. (κείμ. 2) (πρόταση) 

σελ. 15 σχολ. βιβλίου

2. Αντικαταστήστε τα υποκείμενα των προτάσεων της προηγούμε-

νης άσκησης με άλλα, διαφορετικής μορφής από αυτή που έχουν.

α. ....είναι αρκετά διαφορετικοί. (κείμ. 3)
β. …πήγα μ’ έναν άλλο οδηγό απ’ τον παλιό δρόμο. (κείμ. 2)
γ. …χτυπούσε την πόρτα τους. (κείμ. 3)
δ. Το καλύτερο ήταν… (κείμ. 2)

α. Εκείνοι είναι αρκετά διαφορετικοί. (αντωνυμία)
β. Οι ξένοι πήγαν μ’ έναν άλλο οδηγό απ’ τον παλιό δρόμο. (επίθετο)
γ. Ένας άγνωστος χτυπούσε την πόρτα τους. (επίθετο)
δ. Το καλύτερο ήταν το διάβασμα των στίχων. (ουσιαστικό) 

σελ. 15 σχολ. βιβλίου

3. Εντοπίστε στο κείμενο 4 στις παραγράφους Μπλε Λιμανάκι και

Μονή Παναγίας τα ρήματα χωρίς υποκείμενο. • Μπορείτε να συ-

μπληρώσετε τα υποκείμενα που παραλείπονται;
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Παράγραφος Ρήμα Υποκείμενο που παραλείπεται

Μπλε Λιμανάκι Προχωρήστε εσείς
βρείτε εσείς
αφήστε εσείς
ξεκινήστε εσείς
θα βρεθείτε εσείς

Μονή Παναγίας είναι η εκκλησία
Προσέξτε εσείς

σελ. 15 σχολ. βιβλίου

4. Σχηματίστε καινούργιες προτάσεις, αντικαθιστώντας τις προτά-

σεις-υποκείμενα που γράφονται με έντονους χαρακτήρες με άλλες

δικές σας. 

α. Είναι αλήθεια ότι είχαν προσαρμοστεί τέλεια μέσα στο φυσικό

περιβάλλον και στη ζωή του δάσους. (κείμ. 1)
β. Απαγορεύεται να έχετε ανοικτά τα κινητά σας στο θέατρο.

α. Είναι αλήθεια ότι το θέαμα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον.
β. Απαγορεύεται να καπνίζετε στο νοσοκομείο.

Συμφωνία υποκειμένου – ρήματος

σελ. 17 σχολ. βιβλίου

1. Έφτασα λοιπόν στα χωράφια του Λαέρτη και κάθισα να ξεκου-

ραστώ και να διαβάσω τη ραψωδία ω της Οδύσσειας. (κείμ. 2)

• Ξαναγράψτε αυτό το απόσπασμα ξεκινώντας έτσι:

Ο Ερρίκος Σλίμαν …………………………………………………
Ο Ερρίκος Σλίμαν και ο συνοδός του ……………………………

Ο Ερρίκος Σλίμαν έφτασε λοιπόν στα χωράφια του Λαέρτη και κάθισε
να ξεκουραστεί και να διαβάσει τη ραψωδία ω της Οδύσσειας.
Ο Ερρίκος Σλίμαν και ο συνοδός του έφτασαν λοιπόν στα χωράφια του
Λαέρτη και κάθισαν να ξεκουραστούν και να διαβάσουν τη ραψωδία ω
της Οδύσσειας.
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σελ. 17 σχολ. βιβλίου

2. Χωριστείτε σε ομάδες και κάθε ομάδα να ξαναγράψει τη συντα-

γή (κείμ. 5) ξεκινώντας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Εγώ...

Εσύ...

Εσύ και η μητέρα σου...

Οι μαγείρισσες...

• Έπειτα συγκρίνετε τα κείμενά σας και παρατηρήστε πώς συμ-

φωνεί κάθε φορά το ρήμα με το υποκείμενό του.

Εγώ καθαρίζω και ψιλοκόβω τις τομάτες. Προσθέτω αλάτι, πιπέρι,
δυόσμο, τα κρεμμύδια και την κανέλα και τα ζυμώνω όλα μαζί σε μια με-
γάλη κούπα. Προσθέτω όσο αλεύρι χρειάζεται για να γίνει ένας πολτός
πολύ μαλακός. Βάζω λάδι να κάψει στο τηγάνι και παίρνω μια κουτα-
λιά από το μείγμα μου και το ρίχνω στο τηγάνι. Όταν οι κεφτέδες ψη-
θούν από τη μια μεριά, τους γυρνάω κι από την άλλη. Κατά προτίμηση,
σερβίρονται ζεστοί. Στο μείγμα μπορώ να προσθέσω και λίγο τριμμένο
τυρί φέτα για να γίνουν ακόμη πιο εύγευστοι. 

Εσύ καθαρίζεις και ψιλοκόβεις τις τομάτες. Προσθέτεις αλάτι, πιπέ-
ρι, δυόσμο, τα κρεμμύδια και την κανέλα και τα ζυμώνεις όλα μαζί σε
μια μεγάλη κούπα. Προσθέτεις όσο αλεύρι χρειάζεται για να γίνει ένας
πολτός πολύ μαλακός. Βάζεις λάδι να κάψει στο τηγάνι και παίρνεις

μια κουταλιά από το μείγμα σου και το ρίχνεις στο τηγάνι. Όταν οι κε-
φτέδες ψηθούν από τη μια μεριά, τους γυρνάς κι από την άλλη. Κατά
προτίμηση, σερβίρονται ζεστοί. Στο μείγμα μπορείς να προσθέσεις και
λίγο τριμμένο τυρί φέτα για να γίνουν ακόμη πιο εύγευστοι. 

Εσύ και η μητέρα σου καθαρίζετε και ψιλοκόβετε τις τομάτες. Προ-
σθέτετε αλάτι, πιπέρι, δυόσμο, τα κρεμμύδια και την κανέλα και τα ζυ-
μώνετε όλα μαζί σε μια μεγάλη κούπα. Προσθέτετε όσο αλεύρι χρειάζε-
ται για να γίνει ένας πολτός πολύ μαλακός. Βάζετε λάδι να κάψει στο
τηγάνι και παίρνετε μια κουταλιά από το μείγμα σας και το ρίχνετε στο
τηγάνι. Όταν οι κεφτέδες ψηθούν από τη μια μεριά, τους γυρνάτε κι από
την άλλη. Κατά προτίμηση, σερβίρονται ζεστοί. Στο μείγμα μπορείτε να
προσθέσετε και λίγο τριμμένο τυρί φέτα για να γίνουν ακόμη πιο εύ-
γευστοι. 

Οι μαγείρισσες καθαρίζουν και ψιλοκόβουν τις τομάτες. Προσθέ-
τουν αλάτι, πιπέρι, δυόσμο, τα κρεμμύδια και την κανέλα και τα ζυμώ-
νουν όλα μαζί σε μια μεγάλη κούπα. Προσθέτουν όσο αλεύρι χρειάζεται
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για να γίνει ένας πολτός πολύ μαλακός. Βάζουν λάδι να κάψει στο τη-
γάνι και παίρνουν μια κουταλιά από το μείγμα τους και το ρίχνουν στο
τηγάνι. Όταν οι κεφτέδες ψηθούν από τη μια μεριά, τους γυρνούν (-άν)

κι από την άλλη. Κατά προτίμηση, σερβίρονται ζεστοί. Στο μείγμα μπο-
ρούν να προσθέσουν και λίγο τριμμένο τυρί φέτα για να γίνουν ακόμη
πιο εύγευστοι. 

• Το ρήμα κάθε φορά συμφωνεί με το υποκείμενό του σε πρόσωπο και
αριθμό (π.χ. εσύ καθαρίζεις, εσύ και η μητέρα σου ψιλοκόβετε, οι μαγεί-
ρισσες καθαρίζουν). 

Παραγωγή με αχώριστα μόρια

σελ. 19 σχολ. βιβλίου

1. Συμπληρώστε τα κενά του κειμένου 6 με τις ακόλουθες λέξεις:

διαταράξετε, εμπνέουν, πρόσβαση, επεξηγηματικός, ξεπροβάλ-

λουν, περιβάλλοντος

Άγιος Αχίλλειος

Πρόκειται για ένα γοητευτικό νησάκι στην περιοχή των Πρεσπών. Η
πεζογέφυρα που κατασκευάστηκε καθιστά την πρόσβαση έναν ευχάρι-
στο περίπατο. Πριν από την πεζογέφυρα αφήστε το αυτοκίνητό σας,
προσέχοντας να μη διαταράξετε την ηρεμία του περιβάλλοντος και πά-
ντοτε σκεπτόμενοι ότι κάπου εκεί γύρω μπορεί να ζευγαρώνουν κάποια
σπάνια είδη πουλιών. Μπορείτε να εφοδιαστείτε με νερό και ίσως κά-
ποιο ελαφρύ γεύμα. Οι τοποθεσίες που θα δείτε εμπνέουν για ένα πικ
νικ στα γρασίδια με καταπληκτική θέα. Σπουδαιότερο είναι να μην ξε-
χάσετε τη φωτογραφική σας μηχανή! 

Καθώς προχωράτε στην πεζογέφυρα παρατηρήστε τους καλαμιώνες
και, καθώς πλησιάζετε, το νοσοκομείο των πουλιών. Στην είσοδο του
νησιού υπάρχει επεξηγηματικός χάρτης για το πού μπορείτε να πάτε.
Ακολουθήστε το μονοπάτι με τις άσπρες πέτρες. Οι λόφοι πρασίνου κα-
λύπτουν τη μια μεριά του λόφου, ενώ από την άλλη ξεπροβάλλουν τα
χαλάσματα της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου. 

σελ. 19 σχολ. βιβλίου

2. δυσανάλογος, δυσάρεστος, διαγώνιος, διαβλέπω, αρχιληστής, αμ-

φιταλαντεύομαι, επίγειος, ενήλικος, ημίθεος, υποκατάστημα:

• Ψάξτε στο λεξικό τις σημασίες των λέξεων αυτών.36
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• Χρησιμοποιήστε τρεις από αυτές τις λέξεις για να σχηματίσετε

προτάσεις.

• Προσπαθήστε να βρείτε τις σημασίες των αχώριστων μορίων.

• δυσανάλογος: αυτός που δε βρίσκεται σε αρμονική σχέση με κάτι
→ Τα πόδια του είναι δυσανάλογα σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα του.
– δυσ-: δηλώνει την κακή ιδιότητα αυτού που σημαίνει το β΄ συνθετικό
• δυσάρεστος: αυτός που προκαλεί δυσφορία ή ενόχληση
→ Από το ψυγείο αναδίδεται μια δυσάρεστη μυρωδιά.

δυσ-: δηλώνει την κακή ιδιότητα αυτού που σημαίνει το β΄συνθετικό
• διαγώνιος: αυτός που συνδέει δύο μη διαδοχικές γωνίες
→ Kάθε παραλληλόγραμμο έχει δύο διαγώνιες ευθείες.
– δια-: δηλώνει κίνηση δια μέσου
• διαβλέπω: συμπεραίνω κάτι από συγκεκριμένα δεδομένα, προβλέπω,
διακρίνω
→ Oι πολιτικοί αναλυτές διαβλέπουν κρίση στα Bαλκάνια.
– δια-: δηλώνει ότι αυτό που σημαίνει η πρωτότυπη λέξη γίνεται με δυ-
σκολία
• αρχιληστής: ο αρχηγός των ληστών / (μτφ.) ο πολύ ανέντιμος άνθρωπος
→ Δε θέλω να ξανακούσω κουβέντα γι’ αυτόν τον αρχιληστή που μου
χρωστάει ένα σωρό λεφτά.
– αρχι-: δηλώνει αυτόν που έχει στον υπερθετικό βαθμό την αρνητική
ιδιότητα που σημαίνει η πρωτότυπη λέξη.
• αμφιταλαντεύομαι: γέρνω προς τη μια και προς την άλλη πλευρά /
(μτφ.) δυσκολεύομαι να πάρω μία απόφαση, είμαι αναποφάσιστος
→ Αφού αμφιταλαντεύτηκε αρκετό καιρό, αποφάσισε τελικά να λάβει
μέρος στο διαγωνισμό.
– αμφι-: δηλώνει ενέργεια που δεν είναι ξεκαθαρισμένο προς τα πού
κλίνει.
• επίγειος: αυτός που βρίσκεται πάνω στη γη / αυτός που σχετίζεται με
τον υλικό κόσμο (σε αντιδιαστολή προς τον πνευματικό)
→ Το μέρος όπου περάσαμε τις καλοκαιρινές διακοπές ήταν πανέμορ-
φο· ένας επίγειος παράδεισος.
– επι-: δηλώνει τόπο (πάνω)
• ενήλικος: αυτός που έχει φτάσει στην ηλικία που θεωρείται σωματικά
και ψυχικά ώριμος 
→ Στη χώρα μας ενήλικοι θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους.
– εν-: μέσα σε αυτό που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη
• ημίθεος: αρχαίος ήρωας της μυθολογίας, του οποίου ο ένας γονιός 37
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ήταν θεός και ο άλλος θνητός / (μτφ.) πολύ όμορφος ή γενναίος άντρας
→ Ο Ηρακλής ήταν ημίθεος και λατρευόταν σε όλη την Ελλάδα.
– ημι-: η λέξη έχει σε μικρότερο βαθμό τα χαρακτηριστικά της πρωτό-
τυπης (μισό)
• υποκατάστημα: κατάστημα επιχείρησης, το οποίο εξαρτάται από το
κεντρικό και συνήθως εδρεύει σε άλλη περιοχή.
→ Αυτή η εταιρεία έχει επεκταθεί τόσο πολύ, ώστε έχει ανοίξει υποκα-
ταστήματα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
– υπο-: δηλώνει υποδιαίρεση

σελ. 19 σχολ. βιβλίου

3. Χωριστείτε σε ομάδες. Η κάθε ομάδα:

• θα αναλάβει ένα αχώριστο μόριο από τον πίνακα,

• θα ψάξει τις σημασίες του στο ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής

Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδης on-line, http://www.komvos.

edu.gr/dictionaries /dictonline/DictOnLineTri.htm) ή στο σχολι-

κό λεξικό,

• θα τις καταγράψει και θα ψάξει να βρει (από βιβλία του σχολεί-

ου) λέξεις με το ίδιο μόριο που να αντιστοιχούν σε ορισμένες ση-

μασίες του. 

[Σημ.: Bλ. Eνότητα 1η, I. Θεωρία: Παραγωγή με αχώριστα μόρια, Oι κυ-
ριότερες σημασίες των αχώριστων μορίων, σελ. 15-18].

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

σελ. 20 σχολ. βιβλίου

1. Διαμορφώστε ένα απλό διάγραμμα των δύο πρώτων παραγράφων

του κειμένου 3 στο οποίο να φαίνεται το υλικό με οποίο ανα-

πτύσσονται οι λεπτομέρειες.

Α΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Θεματική πρόταση Οι Έλληνες έχουν μια χαρακτηριστική λέξη
που περιγράφει θαυμάσια τη διάθεσή τους απέ-
ναντι στους ξένους: φιλοξενία. Η φιλοξενία εί-
ναι μια αρετή των Ελλήνων από τότε που εμ-
φανίστηκαν στην ιστορία.

38
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Λεπτομέρειες → (από τον πολιτισμό – Όμηρος)

Ήδη στα ομηρικά χρόνια περιγράφονται σκη-
νές πολύ εγκάρδιας φιλοξενίας, όπου ο ξένος
επισκέπτης αντιμετωπίζεται ως ιερό πρόσωπο.

→ (από το χώρο των θεών)

Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων –και ειδικά ο
Δίας– πολύ συχνά έπαιρναν την ανθρώπινη
μορφή και εμφανίζονταν ως ξένοι στα σπίτια
των ανθρώπων, για να τους βοηθήσουν σε διά-
φορα σημαντικά ζητήματα αλλά και για προ-
σωπικές τους υποθέσεις (κυρίως ερωτικές).

→ (από το χώρο των ανθρώπων)

Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν, κάθε φορά που
ένας ξένος χτυπούσε την πόρτα τους, τον υπο-
δέχονταν με τιμές και τον αντιμετώπιζαν ως ιε-
ρό πρόσωπο, έχοντας πάντα στο νου τους ότι
μπορεί να ήταν κάποιος θεός. Του έβαζαν να
φάει, του γέμιζαν το ποτήρι με εκλεκτό κρασί,
του έστρωναν να κοιμηθεί, και μόνο όταν είχε
χορτάσει και είχε ξεκουραστεί έπαιρναν το
θάρρος να τον ρωτήσουν ποιος είναι και από
πού έρχεται.

Β΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Θεματική πρόταση Οι σημερινοί Έλληνες είναι αρκετά διαφορετι-
κοί.

Λεπτομέρειες → (παραδείγματα – τύποι ανθρώπων 1)

Πολλοί από αυτούς που ζουν και εργάζονται
στις τουριστικές περιοχές, αν και περηφανεύο-
νται για την καταγωγή τους, αγνοούν παντελώς
το νόημα της λέξης φιλοξενία.

→ (παραδείγματα – τύποι ανθρώπων 2)

Για να μην αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι δεν
είναι καν Έλληνες. Ξανθές τουρίστριες που
βρήκαν τον τρόπο για δωρεάν ή και κερδοφό-
ρες διακοπές σάς σερβίρουν μη ελληνικά ποτά
ενώ εσείς απολαμβάνετε ξένη μουσική παρέα με 39
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δεκάδες άλλους ξένους. Ξένοι σερβιτόροι σάς
δίνουν ξενόγλωσσα μενού για να παραγγείλετε
ξένες σπεσιαλιτέ.

→ (παραδείγματα – τύποι ανθρώπων 3)

Ξένες ρεσεψιονίστ σάς εξυπηρετούν μιλώντας
τη δική τους γλώσσα, για να έχετε μια αξέχαστη
διαμονή σε ένα περιβάλλον που δεν έχει καμία
σχέση με την πατρίδα μας.

→ (παράδειγμα-γεγονός)

Και ίσως κάποια αφίσα στον τοίχο του δωμα-
τίου σας, με κάποια ερημική ακρογιαλιά από
αυτές που δεν ξέρει κανείς να σας πει πού ακρι-
βώς είναι, να σας θυμίζει με ένα τεράστιο
GREECE τη χώρα στην οποία κάνετε διακοπές. 

σελ. 20 σχολ. βιβλίου

2. Προσπαθήστε τώρα στις επόμενες θεματικές προτάσεις να ανα-

πτύξετε τις λεπτομέρειες με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγ-

μάτων είτε από την ιστορία του τόπου σας (1η παράγραφος) είτε

από ένα ταξίδι-εκδρομή με το σχολείο σας (2η παράγραφος).

1η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Θεματική πρόταση: Η περιοχή μας (η πόλη μας) ήταν κέντρο πολιτι-
σμού και δημιουργίας στο παρελθόν.
Λεπτομέρειες: Η Σύρος παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη το 19ο αιώνα, χά-
ρη στην ουδέτερη στάση που κράτησε στη διάρκεια της Ελληνικής Επα-
νάστασης. Στην Ερμούπολη, την πρωτεύουσα του νησιού, συγκεντρώ-
θηκαν πρόσφυγες από τα γύρω νησιά και τις μικρασιατικές ακτές, οι
οποίοι γρήγορα εξελίχθηκαν σε ικανότατους εμπόρους. Από το 1830 οι
Ερμουπολίτες διέπρεψαν στο διακομιστικό εμπόριο της Ανατολικής
Μεσογείου και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως στη βιομηχανία υφα-
σμάτων, τη βυρσοδεψία, τη ναυτιλία και τη ναυπηγική αλλά και στις τέ-
χνες. Το 1860 η Ερμούπολη ήταν το πρώτο λιμάνι της Ελλάδας, μια ακ-
μάζουσα οικονομικά πόλη – κέντρο τεχνών και πολιτισμού. Το ιστορι-
κό παρελθόν της έχει αποτυπωθεί στα περίφημα νεοκλασικά κτήρια, τα
οποία σχεδίασαν σημαντικοί Βαυαροί και Ιταλοί αρχιτέκτονες, με χα-
ρακτηριστικότερο παράδειγμα το δημαρχείο της Ερμούπολης, έργο του
Έρνεστ Τσίλερ.
Κατακλείδα: Δε χρειάζεται.
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2η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Θεματική πρόταση: Πολλά ευχάριστα γεγονότα συνέβησαν στην πρό-
σφατη εκδρομή του σχολείου μας.
Λεπτομέρειες: Καταρχάς, το ταξίδι για το κοντινό νησί ήταν πολύ ευ-
χάριστο. Στις δύο ώρες που διήρκεσε είχαμε την ευκαιρία να χαρούμε
την ηλιόλουστη μέρα στο κατάστρωμα, να συζητήσουμε και να παίξου-
με διάφορα παιχνίδια. Μόλις φτάσαμε στον προορισμό μας, επισκε-
φτήκαμε το αρχαιολογικό και το λαογραφικό μουσείο της πόλης, όπου
θαυμάσαμε τα εκθέματα και μάθαμε από τον ξεναγό πολλά πράγματα
για την ιστορία της. Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στη βόρεια πλευρά του
νησιού, ώσπου φτάσαμε σε μια παραδεισένια παραλία. Εκεί, γίναμε
όλοι σχεδόν μια μεγάλη παρέα. Αφού φάγαμε, βάλαμε μουσική και αρ-
χίσαμε να χορεύουμε. Η διασκέδαση κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα,
που πήραμε το δρόμο της επιστροφής.
Κατακλείδα: Αυτή η εκδρομή ήταν μία από τις ωραιότερες που έχει ορ-
γανώσει το σχολείο μας. 

Άλλοι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

σελ. 23 σχολ. βιβλίου

1. Γράψτε μία παράγραφο με θεματική πρόταση τη σύγκριση των

δύο προσώπων (Αστερίξ-Οβελίξ). • Στη συνέχεια αναπτύξτε τις

λεπτομέρειες καταγράφοντας πρώτα τις ομοιότητες και μετά

αντιπαραθέστε μία μία τις διαφορές. • Μπορείτε να κάνετε την

ίδια άσκηση συγκρίνοντας δύο ιστορικά πρόσωπα.

Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ ανήκουν στους πιο γνωστούς και αγαπητούς
ήρωες εικονογραφημένων ιστοριών. Είναι και οι δύο Γαλάτες, ζουν στο
μοναδικό χωριό της Γαλατίας που δεν έχει υποταχθεί στις λεγεώνες του
Καίσαρα και είναι πάντοτε έτοιμοι να αναλάβουν κάποια επικίνδυνη
αποστολή. Έχουν και οι δύο υπεράνθρωπη δύναμη, την οποία αντλούν
από το μαγικό ζωμό που φτιάχνει ο Δρυΐδης Πανοραμίξ. Η διαφορά εί-
ναι πως η δύναμη του Οβελίξ είναι μόνιμη και ατελείωτη επειδή, όταν
ήταν μικρός, είχε βουτήξει στη μαρμίτα με το μαγικό ζωμό. Οι δύο ήρωες
διαφέρουν πολύ τόσο στη σωματική διάπλαση όσο και στην ευφυΐα. Ο
Αστερίξ είναι μικρόσωμος, παμπόνηρος και με κοφτερό μυαλό, ενώ ο
Οβελίξ είναι μεγάλων σωματικών διαστάσεων και λίγο αφελής. Τέλος,
οι δύο ήρωες ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα: ο Αστερίξ είναι πολε-
μιστής, ενώ ο Οβελίξ προμηθευτής μενίρ.
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σελ. 23 σχολ. βιβλίου

2. Προσπαθήστε να αναπτύξετε μία παράγραφο για τα αξιοθέατα

του τόπου σας που αξίζει να επισκεφτεί κάποιος διαιρώντας τα

αξιοθέατα αυτά σε κατηγορίες (π.χ. ιστορικά κ.ά.)

Αξίζει να επισκεφτεί κανείς τη Λάρισα, μια σύγχρονη πόλη με εν-
διαφέροντα μουσεία, σημαντικά αρχαία μνημεία αλλά και τόπους
αναψυχής. Τα μεγαλύτερα μουσεία της πόλης είναι το Αρχαιολογικό
Μουσείο Λάρισας, το οποίο στεγάζεται στο Γενί Τζαμί (19ος αι.), με
ευρήματα από την παλαιολιθική εποχή έως και τους βυζαντινούς
χρόνους, το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, η Δημοτική Πινακοθή-
κη-Μουσείο Κατσίγρα και το Ιατρικό Μουσείο. Από τα ιστορικά
μνημεία μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα δύο αρχαία θέατρα της Λάρι-
σας, η παλαιοχριστιανική βασιλική του Φρουρίου, οι καμαροσκέπα-
στοι τάφοι και το κτήριο της αγοράς από τα χρόνια της Τουρκοκρα-
τίας. Για ξεκούραση και διασκέδαση είναι ιδανική μια βόλτα στο Αι-
σθητικό Άλσος Αναψυχής και στο Πάρκο Αλκαζάρ που διαθέτει τε-
χνητή λίμνη, κηποθέατρο και χώρους άθλησης.

σελ. 23 σχολ. βιβλίου

3. Σε μία παράγραφο 8-10 γραμμών επιχειρήστε να δικαιολογήσετε

σε μια φιλική σας παρέα γιατί θα επιλέγατε ένα συγκεκριμένο

άθλημα ή χόμπι (π.χ. ποδόσφαιρο, ορειβασία, κολύμβηση κτλ.). 

Τα τελευταία δύο χρόνια ασχολούμαι με το σκάκι. Επέλεξα αυτό
το παιχνίδι, γιατί πάντοτε το θεωρούσα πολύ ενδιαφέρον αφού κάθε
παρτίδα αποτελεί μια απαιτητική πνευματική άσκηση που γυμνάζει
το μυαλό και βελτιώνει την αναλυτική σκέψη. Το σκάκι με διδάσκει
να προσέχω πολύ τις κινήσεις μου, γιατί σ’ αυτό το παιχνίδι τα λάθη
σπάνια μπορούν να διορθωθούν. Ακόμη, μου δίνει την ευκαιρία να
αναμετρηθώ με άλλους παίκτες, ώστε να συγκρίνω τις ικανότητές
μου με τις δικές τους και να μαθαίνω πάντοτε κάτι καινούργιο από
αυτούς. Επιπλέον, παίζοντας σκάκι έχω αποκτήσει πολλούς καλούς
φίλους με τους οποίους περνάω ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο μου. 

Λεξιλόγιο

σελ. 24 σχολ. βιβλίου

1. Στο δρόμο για τη Μαλτεζάνα, στη στάση για το λεωφορείο, εκεί...

ξεκινήστε την κατάβαση (κείμ. 4). Όπως είναι γνωστό, με λεωφο-42
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ρείο, αυτοκίνητο ή τρένο γίνονται χερσαία ταξίδια, με πλοίο θα-

λάσσια και με αεροπλάνο αεροπορικά. Ομαδοποιήστε ανάλογα με

τη φύση του ταξιδιού τις παρακάτω λέξεις, χωρίζοντάς τες σε

τρεις κατηγορίες (κάποιες δεν αναφέρονται μόνο σε μία κατηγο-

ρία): οδικά ταξίδια – θαλάσσια ταξίδια – αεροπορικά ταξίδια.

αποπλέω, εκτροχιάζομαι, μηχανοδηγός, απογειώνομαι, αερολιμέ-
νας, προσθαλασσώνομαι, αγκυροβολώ, οδικό δίκτυο, προσγείωση,
αμαξοστοιχία, σταθμάρχης, πιλότος, πλήρωμα, ιπτάμενο δελφίνι,
οδικώς, αεροπορικώς, ατμοπλοϊκώς, αναχώρηση, επιστροφή, άγονη
γραμμή, αεροσυνοδός, αποβάθρα, τουρίστας, κυβερνήτης, πύργος
ελέγχου, καμαρότος, θαλαμηγός, αεροναυπηγός, πλοιοκτήτης, υπο-
πλοίαρχος, συνοδός εδάφους, πλοηγώ, αεροδιάδρομος, πλοίαρχος,
κλινάμαξα, προκυμαία, βαγόνι.

χερσαία ταξίδια θαλάσσια ταξίδια αεροπορικά ταξίδια

εκτροχιάζομαι αποπλέω απογειώνομαι

μηχανοδηγός αγκυροβολώ αερολιμένας

οδικό δίκτυο πιλότος προσθαλασσώνομαι

αμαξοστοιχία πλήρωμα προσγείωση

σταθμάρχης ιπτάμενο δελφίνι πιλότος

οδικώς ατμοπλοϊκώς πλήρωμα

αναχώρηση αναχώρηση αεροπορικώς

επιστροφή επιστροφή αναχώρηση

αποβάθρα άγονη γραμμή επιστροφή

τουρίστας αποβάθρα αεροσυνοδός

κλινάμαξα τουρίστας τουρίστας

βαγόνι κυβερνήτης κυβερνήτης

καμαρότος πύργος ελέγχου

θαλαμηγός αεροναυπηγός

πλοιοκτήτης συνοδός εδάφους

υποπλοίαρχος αεροδιάδρομος

πλοηγώ

πλοίαρχος

προκυμαία
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σελ. 24 σχολ. βιβλίου

2. Εντοπίστε στο κείμενο 1 λέξεις παράγωγες με αχώριστα μόρια

και χωρίστε τες στα δύο μέρη τους.

α΄μέρος

λέξεις αχώριστα μόρια β΄μέρος

-προθήματα

επιφυλακή επι- φυλακή
υπάρχει υπο- άρχω
περιοχή περι- έχω
εκδρομή εκ- δρόμος
(να) εξερευνήσουν εξ- (εκ-) ερευνώ
δύσκολες δυσ- -κολος (άγνωστης ετυμολογίας)
αλήθεια α- ÏÉıÔ˜ / λήθη (= λησμονιά)
περιβάλλον περι- βάλλω
ξεκινήσαμε ξε- κινώ
είσοδο εισ- οδός
υπόλοιπος υπο- λοιπός
δυσπιστία δυσ- πίστη

σελ. 24 σχολ. βιβλίου

3. Στο κείμενο 3 θίγεται το πρόβλημα της μίμησης των ξένων στις

τουριστικές περιοχές. Στα κείμενα 3, 4 και 9 εντοπίστε ξένες λέ-

ξεις (ακόμα κι όταν είναι γραμμένες με ελληνικά στοιχεία) που

αναφέρονται στον τουρισμό και συγκεντρώστε τες σε έναν πίνα-

κα. • Mπορείτε να συμπληρώσετε τον πίνακα και με άλλες λέξεις

που θα προτείνετε εσείς στην τάξη.

Ξένες λέξεις που αναφέρονται στον τουρισμό

Κείμενο 3: μενού, σπεσιαλιτέ, ρεσεψιονίστ, Greece, καρτ ποστάλ
Κείμενο 4: privé, Kilindra, φεστιβάλ
Κείμενο 9: ράφτινγκ
Άλλες λέξεις: λόμπι, ρεσεψιόν, μπαρ, κλαμπ, μπάρμαν, μπαργούμαν,
γκαρσόν, ρεστοράν, μπρέκφαστ, πανσιόν
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σελ. 24 σχολ. βιβλίου

4. Από τα κείμενα 1 και 4 βρείτε ουσιαστικά και επίθετα που έχουν

σχέση με τα ταξίδια και τη φύση. • Μπορείτε να βρείτε για μερι-

κά από αυτά κι άλλες λέξεις στο σχολικό λεξικό που να ανήκουν

στην ίδια ετυμολογική οικογένεια;

Ουσιαστικά

Κείμενο 1: βοριάδες, εποχή, ξηρασία, αέρηδες, πυρκαγιά, καπνός, πε-
ριοχή, δάσος, Εθνικός Δρυμός, αγέρας, εκδρομή, περιβάλλον, φύση,
ήλιος, φρύδι (του βουνού), φυτά, φωτοσύνθεση, ζώα, πουλιά, μέλισσες,
πεταλούδες, τροφή, επιβίωση, φαράγγι, περπάτημα, βοριάς, σημεία του
ορίζοντα, πυξίδα, φλούδα, λεύκα, κορμός, άνεμος

Κείμενο 4: ομορφιά, θέα, μπάνιο, νερά, νησιά, σπήλαιο, σταλαχτίτες,
τόπος, σούρουπο, καλαμάρι, χωματόδρομος, δρόμος, μεταφορικά μέσα,
λεωφορείο, όχημα, κατάβαση, πλάκες, αμμουδιά, προορισμός, σκάλα (=
λιμάνι), Δύση, Ανατολή

Επίθετα

Κείμενο 1: δυνατοί (βοριάδες), φυσικό, σκληρή, άγρια, λείος
Κείμενο 4: ακατοίκητα, σμαραγδένια, πεντακάθαρα, μαγευτικά, κατα-
πράσινα, θαλασσινούς, καταπληκτική

Οικογένειες λέξεων

Κείμενο 1

βοριάς: βόρειος, βορινός, βορειοανατολικός, βορειοδυτικός, βορράς.
εποχή: εποχικός, εποχιακός, εποχικότητα.
ξηρασία: ξηρός, ξηραίνω, ξηροκαλλιέργεια, ξηρότητα, ξηρόφυτο, ξε-

ραΐλα, ξεραίνω, ξερός, ξεροβούνι, ξερόκαμπος, ξερονήσι, ξεροπήγα-
δο, ξεροπόταμος, ξερότοπος, κατάξερος. 

αέρας: αερίζω, αέρινος, αέριος, αερόβιος, αερολιμένας, αερομαχία, αε-
ροπλάνο, αεροπλανοφόρο, αεροπλοΐα, αερόπλοιο, αεροπορία, αερο-
πόρος, αερόστατο, αεροστεγής, αεροσυνοδός, αεροφωτογραφία, αε-
ροδρόμιο.

πυρκαγιά: πυρακτώνω, πυρανάφλεξη, πυρανίχνευση, πυραυλάκατος,
πυραυλοκίνητος, πυριγενής, πυρίκαυστος, πυρίμαχος, πύρινος, πυ-
ρίτιδα, πυροβασία, πυροδότηση, πυροκροτητής, πυρομαχικά, πυρο-
μανής, πυροσβέστης.

καπνός: καπνέμπορος, καπνεργάτης, καπνιά, καπνίζω, κάπνισμα, κα-
πνογόνος, καπνοδόχος, καπνοκαλλιέργεια, καπνοπαραγωγός. 45
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δάσος: δασικός, δασοκομία, δασοκόμος, δασολογία, δασονομία, δασο-
νόμος, δασοπονία, δασοπόνος, δασοσκέπαστος, δασότοπος, δασο-
φύλακας, δασοφυλακείο, δασοφυλακή, δασοφυτεία, δασόφυτος, δα-
σύλλιο, πευκοδάσος.

δρυμός: δρυς, δρύινος, δρυμώνας, δρυοκολάπτης.
εκδρομή: εκδράμω, εκδρομικός, εκδρομέας, δρόμος, πεζόδρομος, πεζο-

δρόμιο, δρομολόγιο, δρομέας.
περιβάλλον: περιβαλλοντικός, περιβαλλοντολογία, περιβαλλοντολόγος,

περιβαλλοντολογικός, περιβάλλω. 
φύση: φυσικός, αφύσικος, φυσικοθεραπεία, φυσικομαθηματικός, φυσι-

κότητα, φυσικοχημικός, φυσιογνωμία, φυσιογνωσία, φυσιοδίφης,
φυσιοκράτης, φυσιολάτρης, φυσιολογικός, μεταφυσικός.

ήλιος: ηλιακός, ηλιοβασίλεμα, ηλιοθεραπεία, ηλιοκεντρικός, ηλιόλου-
στος, ηλιόπληκτος, ηλίαση, ηλιοσκόπιο, ηλιόσπορος, ηλιοστάσιο,
ηλιοτρόπιο, ηλιοφάνεια, ηλιοφώτιστος.

φωτοσύνθεση: φως, φωταγώγηση, φωταγωγός, φωταύγεια, φωτεινός,
φωτιά, φωτίζω, φώτιση, φωτιστικός, φωτοβολία, φωτοβόλος.

ζώα: ζωή, ζωηρός, ζωικός, ζωντανός, ζωογόνος, ζωοδότης, ζωοκλέφτης,
ζωολογία, ζωόμορφος, ζωοπανήγυρη, ζωοτροφείο, ζωόφιλος.

μέλισσα: μελισσοκόμος, μελισσοκομία, μελίσσι, μελισσοτρόφος, μελισ-
σουργός, μελισσοφάγος, μελισσόκηπος. 

τροφή: τροφικός, τρέφω, διατροφή, τρόφιμο, τροφοδοσία, τροφοδότης,
τροφοδότηση, τροφός, τροφοσυλλέκτης. 

επιβίωση: επιβιώνω, αναβίωση, αναβιώνω, βιώνω, διαβίωση, διαβιώνω. 
περπάτημα: περπατώ, περπατησιά, περίπατος, περιπατητής, περιπατη-

τικός.
κορμός: κορμί, κορμοστασιά, λυγερόκορμος.
άνεμος: ανεμογεννήτρια, ανεμίζω, ανεμόβροντο, ανεμόβροχο, ανεμό-

δαρτος, ανεμοδείκτης, ανεμοθύελλα, ανεμολόγιο, ανεμόμυλος, ανε-
μόσκαλα, ανεμοστρόβιλος, ανεμόπτερο. 

Κείμενο 4

ομορφιά: όμορφος, ομορφαίνω, ομορφάνθρωπος, ομορφονιός, ομορ-
φόπαιδο.
θέα: θεατής, θέαμα, θέατρο, θεαματικός, θεαματικότητα.
νερό: νερόβραστος, νερομπογιά, νερόμυλος, νεροποντή, νεροπότηρο,
νεροπούλι, νεροσωλήνας, νεροτριβή, νεροχύτης, νερώνω, απόνερα.
νησί: νησιωτικός, νησιώτικος, νησίδα, νησιώτης, χερσόνησος, βραχονη-
σίδα, ερημονήσι. 46
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σπήλαιο: σπηλαιόβιος, σπηλαιολογία, σπηλαιολόγος, σπηλαιώδης, σπη-
λιά.
σταλαχτίτης: σταλαγματιά, στάλα, σταλιά, σταλάζω, στάλαγμα.
τόπος: τοπικός, τοπογράφος, τοποθεσία, τοποθέτηση, τοποθετώ, τοπο-
τηρητής, τοπωνύμιο, ξερότοπος. 
κατάβαση: κατεβαίνω, διαβαίνω, διάβαση, ανεβαίνω, ανάβαση, παρα-
βαίνω, παράβαση, υπερβαίνω, υπέρβαση.
αμμουδιά: άμμος, αμμώδης, αμμόλοφος, αμμουδερός, αμμοχάλικο, αμ-
μόλιθος, αμμοκονίαμα, αμμοβολή, αμμόλουτρο, αμμόλιθος, αμμότοπος.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 25 σχολ. βιβλίου

1. Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Κάθε μέλος της πρώτης να γράψει μία

παράγραφο με την τεχνική της σύγκρισης-αντίθεσης για τα ταξί-

δια με δύο διαφορετικά μέσα (π.χ. οδικά ταξίδια – αεροπορικά

ταξίδια). Κάθε μέλος της δεύτερης ομάδας να γράψει μία παρά-

γραφο με την τεχνική της αιτιολόγησης, εξηγώντας γιατί προτιμά

τα ταξίδια με ένα συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο. Όλοι θα πρέ-

πει να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις της αντίστοιχης στήλης της

άσκησης 1 από το λεξιλόγιο.

Πρώτη ομάδα

Στις μέρες μας είναι δημοφιλή τόσο τα οδικά όσο και τα αεροπορι-
κά ταξίδια. Aρκετοί ταξιδιώτες προτιμούν το αεροπλάνο, γιατί φτά-
νουν στον προορισμό τους πολύ πιο γρήγορα και άνετα από ό,τι με το
αυτοκίνητο ή το λεωφορείο. Παρόλα αυτά, πολλοί είναι αυτοί που προ-
τιμούν να ταξιδεύουν οδικώς για οικονομικούς λόγους, αφού οι τιμές
των αεροπορικών εισιτηρίων για κάποιους είναι απρόσιτες. Εξάλλου,
μερικοί άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια ταξιδεύοντας στο
οδικό δίκτυο παρά αεροπορικώς. Δεν είναι άλλωστε λίγοι αυτοί που
φοβούνται να μπουν σε αεροπλάνο, μολονότι θεωρείται το ασφαλέστε-
ρο μέσο μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του μεταφορικού μέ-
σου καθορίζεται από πολλούς παράγοντες.

Δεύτερη ομάδα

Πάντα με γοήτευαν τα θαλάσσια ταξίδια. Κάθε φορά που περιμένω
στην αποβάθρα την ώρα της αναχώρησης, σκέφτομαι την υπέροχη αί-
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σθηση που μου δημιουργεί η εικόνα της θάλασσας γύρω από το πλοίο.
Aκολουθώντας τους θαλάσσιους δρόμους μπορείς να επισκεφτείς νησιά
της άγονης γραμμής, που σε μαγεύουν με τα ερημικά τοπία τους. Όταν
σε περικυκλώνει η θάλασσα, το ταξίδι είναι τόσο απολαυστικό που ο
προορισμός δεν έχει μεγάλη σημασία. Γι’ αυτό και μόλις αγκυροβολού-
με, εγώ ήδη αρχίζω να σκέφτομαι το ταξίδι της επιστροφής. Η στιγμή
κατά την οποία αποπλέουμε είναι μαγευτική. Δε με κουράζουν τα ταξί-
δια στη θάλασσα, όσες ώρες κι αν διαρκούν.

σελ. 25 σχολ. βιβλίου

2. Ακολουθώντας το παράδειγμα του κειμένου 4: «10 ακόμα λόγοι

για να γευτείτε την εκλεπτυσμένη ομορφιά της Αστυπάλαιας»,

γράψτε κι εσείς μια διαφημιστική λεζάντα-κάρτα με 7 λόγους για

τους οποίους αξίζει να επισκεφτεί κανείς τον τόπο σας.

7 ακόμα λόγοι για να επισκεφτείτε τη Σύρο

1. Για να μαγευτείτε από τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος, που κα-
θρεφτίζονται στη θάλασσα.

2. Για να θαυμάσετε τα καλοδιατηρημένα νεοκλασικά κτήρια και
τους αρχαιολογικούς χώρους.

3. Για να απολαύσετε μια βόλτα στους πλακόστρωτους δρόμους.
4. Για να γνωρίσετε τους φιλόξενους κατοίκους.
5. Για να ξεφύγετε για λίγο από τη φασαρία και το άγχος της πόλης.

σελ. 25 σχολ. βιβλίου

3. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο ανακαλύψατε πολλές διευθύνσεις σχο-

λείων ή φορέων στα οποία προβάλλεται με απλό και αισθητικά

σύγχρονο τρόπο η περιοχή τους ή η πόλη τους. Σ’ ένα κείμενο-

πρόσκληση τριών παραγράφων το οποίο απευθύνεται στους μα-

θητές ενός Γυμνασίου μιας άλλης περιοχής της χώρας καλέστε

τους να επισκεφτούν την περιοχή σας.

Κριτήρια αυτοαξιολόγησης 

• το κατάλληλο ύφος του κειμένου
• η αξιοποίηση των τεχνικών ανάπτυξης των παραγράφων
• με παραδείγματα
• με αιτιολόγηση
• με σύγκριση-αντίθεση κτλ.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί φίλοι του 2ου Γυμνασίου,
Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την πόλη μας για να γνωρίσετε

από κοντά τις φυσικές ομορφιές και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της.
Xτισμένη στην πλαγιά του βουνού, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, η
πόλη μας έχει ήσυχους ρυθμούς αλλά και ιδιαίτερα ζωντανή ατμόσφαι-
ρα, χάρη στους νέους ανθρώπους που κατοικούν εδώ.

Ελάτε να παίξουμε μαζί στο μεγάλο πάρκο με τα πολύχρωμα λου-
λούδια και τα σιντριβάνια. Να τρέξουμε ανάμεσα στα πεύκα στο διπλα-
νό δασάκι και να αναπνεύσουμε οξυγόνο. Στην περιοχή υπάρχουν αθλη-
τικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σε όλες τις ηλικίες, όπως πισίνα,
γυμναστήρια, γήπεδο ποδοσφαίρου και τένις. 

H πόλη μας διατηρεί ακόμη κάτι από την ατμόσφαιρα της παλιάς
γειτονιάς. Αυτό σημαίνει ότι δε θα βρείτε εδώ μεγάλα και ογκώδη κτίρια
αλλά μικρά γραφικά σπίτια με ανθισμένες γλάστρες στα μπαλκόνια. Δε
θα συναντήσετε μεγάλα καταστήματα, όπως στα σύγχρονα αστικά κέ-
ντρα, αλλά πολλά μικρά μαγαζιά όπου ο κάθε άνθρωπος γνωρίζει τον
άλλο, συζητούν για τα προβλήματά τους και χαίρονται τη συντροφικό-
τητα. Οι φιλόξενοι κάτοικοι της περιοχής μας σας περιμένουν.

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Το υποκείμενο μπορεί να έχει τις μορφές: ουσιαστικό, αντωνυμία, επί-

θετο, μετοχή, άκλιτη λέξη ή πρόταση.

• Παραλείπεται συνήθως όταν είναι σε πρώτο ή δεύτερο πρόσωπο.

• Το υποκείμενο συμφωνεί με το ρήμα σε πρόσωπο και αριθμό.

• Να βρείτε το αχώριστο μόριο των λέξεων:

διασχίζω: δια-  ημιδιατροφή: ημι-  συνένωση: συν-  υπόστεγο: υπο-

• Ένας συνηθισμένος τρόπος ανάπτυξης παραγράφου είναι η παρουσία-

ση στοιχείων-παραδειγμάτων από την Ιστορία ή από την καθημερινή μας

ζωή.

• Άλλοι τρόποι είναι με σύγκριση-αντίθεση, διαίρεση, αιτιολόγηση και

ορισμό. Μερικές φορές αναπτύσσουμε την παράγραφό μας με συνδυασμό

κάποιων από τους παραπάνω τρόπους. 49
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V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα (ταξίδια, περιηγήσεις,

γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα-πολιτισμός)

Κείμενο: 

Ο Βόλος

Η πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας, το έκτο μεγαλύτερο αστικό
κέντρο της Ελλάδας, είναι χτισμένη στον μυχό του Παγασητικού κόλ-
που. Το όνομα «Βόλος» προέρχεται από το μεσαιωνικό Γόλος, το
οποίο ίσως είναι παραφθορά του αρχαίου Ιωλκός. Η διαμόρφωση
της πόλης άρχισε στα μέσα του 6ου αι. μ.Χ. γύρω από το κάστρο, που
επί πολλούς αιώνες ήταν το κέντρο της περιοχής. Τον 14ο αι. ο έλεγ-
χός του πέρασε στους Καταλανούς και τελικά στους Τούρκους, οι
οποίοι το ανακατασκεύασαν ύστερα από την καταστροφική επίθεση
του Μοροζίνι το 1655. Από τα μέσα του 19ου αι. ξεκίνησε η ανοικο-
δόμηση της νέας πόλης και η σημασία του κάστρου σταδιακά υπο-
βαθμίστηκε, ώσπου το 1889 κατεδαφίστηκε και ρυμοτομήθηκε. Στις
αρχές του 20ού αι. η πόλη αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς, καθώς
διέθετε σημαντικό λιμάνι, προξενεία, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες,
καλό ρυμοτομικό σχεδιασμό, νεοκλασικά και μοντέρνα κτήρια. Με-
γάλη ώθηση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης έδωσαν οι
πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στον Βόλο μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή το 1922. Το 1955 ισχυροί σεισμοί προξένησαν μεγάλες
καταστροφές, και η πόλη ξαναχτίστηκε παίρνοντας τη σημερινή της
μορφή. 

Ως νεόχτιστη πόλη, ο Βόλος είναι ένα σύγχρονο αστικό κέντρο με
καλή υποδομή και σωστή δόμηση, φαρδείς δρόμους και ωραία κτήρια
που φέρουν την υπογραφή γνωστών αρχιτεκτόνων. Σε αρκετά σημεία
υπάρχουν χώροι πρασίνου, όπως το πάρκο του Πεδίου του Άρεως σε
μια έκταση 22 στρεμμάτων και το πάρκο του Αναύρου, του ποταμού
που διαρρέει την άκρη της πόλης. Χαρακτηριστικό του Βόλου είναι
τα περίφημα τσιπουράδικα, που πρωτοεμφανίστηκαν με την άφιξη
των προσφύγων το 1922 για τους εργάτες του λιμανιού, και σήμερα
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των κατοί-
κων και πόλο έλξης για τους επισκέπτες. 

Αξιόλογη είναι η πολιτιστική ζωή της πόλης με πυρήνα το
50

∂ÓfiÙËÙ· 1Ë
Afi ÙÔÓ ÙfiÔ

ÌÔ˘ Û’ fiÏË
ÙËÓ EÏÏ¿‰·

1Ë(13-52)  15-01-04  00:12  ™ÂÏ›‰·50



ΔΗΠΕΘΕ Βόλου, έναν από τους πιο άρτια οργανωμένους δημοτικούς
θεατρικούς οργανισμούς της χώρας. 

Απόσπασμα από τουριστικό οδηγό

Το υποκείμενο

1.Στις παρακάτω προτάσεις βρείτε τα υποκείμενα των ρημάτων που

υπογραμμίζονται:

α. Η πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας, το έκτο μεγαλύτερο αστι-

κό κέντρο της Ελλάδας, είναι χτισμένη στον μυχό του Παγασητικού

κόλπου. 

β. Μεγάλη ώθηση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης

έδωσαν οι πρόσφυγες.

γ. Αξίζει να επισκεφτεί κανείς το Βόλο.

2. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α με τα υποκείμενά τους

στη στήλη Β:

Α Β

α. δεν πρέπει 1. το ότι σε είδα χαρούμενο

β. είναι γνωστό 2. το κάπνισμα

γ. απαγορεύεται 3. να ενοχλείτε τους άλλους

δ. με χαροποίησε 4. ότι το κάπνισμα βλάπτει

Παραγωγή με αχώριστα μόρια

• Να εντοπίσετε με ποια αχώριστα μόρια-προθήματα παράγονται οι
παρακάτω λέξεις και να γράψετε αν είναι λόγια ή λαϊκά: διαμόρ-
φωση, ξεκίνησε, υποβαθμίστηκε.

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

• Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου, βρείτε τη θεματική πρόταση, τις
λεπτομέρειες και τη κατακλείδα (αν υπάρχει). Με ποιον τρόπο ανα-
πτύσσει ο συγγραφέας την παράγραφο;
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ÂÓfiÙËÙ· 2Ë

Ζούμε με την οικογένεια

Ι .  Θ Ε Ω ΡΙ Α

Ε γ κ λ ί σ ε ι ς  –  Χ ρ ό ν ο ι

Εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις

❏ Εγκλίσεις ονομάζονται οι μορφές που παίρνει το ρήμα για να φανε-
ρώσει πώς παρουσιάζεται το νόημά του από τον ομιλητή ή το συγγρα-
φέα (αν αυτό που λέει το παρουσιάζει ως βέβαιο, πιθανό κ.λπ).

✔ Οι εγκλίσεις της νεοελληνικής γλώσσας είναι τρεις: α. η οριστική, β.

η υποτακτική και γ. η προστακτική. Από αυτές, μόνο η προστακτική
διαφοροποιείται με ειδικές ρηματικές καταλήξεις, ενώ η οριστική και η
υποτακτική διαφοροποιούνται ανάλογα με το ρηματικό μόριο (ας, θα,
να) ή το αρνητικό μόριο (δεν, μην) που συνοδεύει το ρήμα. 

α. Οριστική: συνήθως φανερώνει το πραγματικό, αλλά μερικές φορές
δηλώνει το δυνατό, το πιθανό, ευχή και παράκληση,
π.χ. Αυτή τη στιγμή βρέχει (πραγματικό)

Θα έκανα (= θα μπορούσα να κάνω) τα πάντα για να τους σώσω
(δυνατό)
Δεν μπορώ να βρω τον Αλέκο· θα έχει βγει (= ίσως έχει βγει)
(πιθανό)
Θα ερχόμουν μαζί σας ευχαρίστως (ευχή)
Δεν έρχεσαι μαζί μου αύριο στην Εφορία; (παράκληση)

• Η οριστική συνοδεύεται από το ρηματικό μόριο θα στις εξής περι-
πτώσεις:
– στους τύπους του μέλλοντα: θα λύνω, θα λύσω, θα έχω λύσει
– θα + παρελθοντικός χρόνος → δυνατότητα ή πιθανότητα: θα έλυνα, θα
είχα λύσει
• Η οριστική παίρνει άρνηση δε(ν).

β. Υποτακτική: συνοδεύεται από τα ρηματικά μόρια ας, να και έχει άρ-
νηση μη(ν). Φανερώνει κυρίως το ενδεχόμενο και το επιθυμητό, αλλά
μπορεί να εκφράζει και προτροπή, παραχώρηση, ευχή, το δυνατό, απο-
ρία, το πιθανό, προσταγή,
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π.χ. Ας γίνω πρώτα καλά, και βλέπουμε (επιθυμητό)
Ας φύγουμε (προτροπή)
Ας έρθει κι αυτός μαζί μας (παραχώρηση)
Ας πάει (= μακάρι να πάει) στο καλό (ευχή)
Τότε να δεις (= μπορείς να δεις) τι έχει να γίνει (δυνατό)
Να έρθω μαζί σου; Να μείνω εδώ; Τι να κάνω; (απορία)

γ. Προστακτική: σχηματίζει δικούς της ρηματικούς τύπους και περιορί-
ζεται μόνο στο δεύτερο πρόσωπο ενικού και πληθυντικού. Φανερώνει
συνήθως προσταγή, προτροπή και απαγόρευση, αλλά μπορεί να δηλώ-
νει και παράκληση, ευχή ή έντονη περιέργεια,
π.χ. Έλα αμέσως εδώ (προσταγή)

Πάρε ένα γλυκό (προτροπή)
Συγχώρεσέ με για όσα σου έκανα (παράκληση)
Πήγαινε στο καλό (ευχή)

Τα μόρια ας, να, θα

δηλώνουν

να • απορία, σκέψη, υπόθεση του ομιλητή

π.χ. Να έχουν γυρίσει από τις διακοπές;
• υπόθεση που εμπεριέχει ευχή

π.χ. Να τελειώσω την εργασία και μετά θα πάω διακοπές. 
• προσταγή, παράκληση

π.χ. Να σταματήσεις αμέσως αυτό που κάνεις!
• παραχώρηση, υποχώρηση του ομιλητή

π.χ. Να έρθει κι αυτός στο πάρτι, δεν πειράζει...
• άδεια να γίνει κάτι (μπορώ να)
π.χ. Να ανοίξω το παράθυρο;
• ευχή

π.χ. Να περάσετε καλά!

ας • παραχώρηση

π.χ. Ας θεωρήσουμε ότι έχετε δίκιο.
• προσταγή, παράκληση, προτροπή

π.χ. Ας μπούμε μέσα.
• ευχή

π.χ. Ας είχα πάει διακοπές!
• υπόθεση

π.χ. Ας μπορούσα να φύγω από τη δουλειά και θα ήμουν τώρα εκεί. 
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θα • θα + παρελθοντικός χρόνος: δυνατότητα, πιθανότητα

π.χ. Θα πεινούσες πολύ.
• απόδοση υποθετικού λόγου (ώστε να αποδοθεί με ακρίβεια ο
βαθμός πιθανότητας πραγματοποίησης του γεγονότος)
π.χ. Αν ερχόσουν εγκαίρως, θα πηγαίναμε μαζί στη δουλειά.

Οι χρόνοι του ρήματος

❏ Χρόνος ονομάζεται η τοποθέτηση ενός γεγονότος, μιας ενέργειας ή
μιας κατάστασης σε ένα σημείο του χρονικού άξονα (παρελθόν, παρόν,
μέλλον). Δηλαδή, ο χρόνος καταρχάς φανερώνει πότε έγινε αυτό που
σημαίνει το ρήμα, αλλά και πώς έγινε (ποιόν ενέργειας). 

• Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν οχτώ χρόνοι: ενεστώτας, παρατατι-
κός, μέλλοντας εξακολουθητικός, μέλλοντας συνοπτικός, αόριστος, πα-
ρακείμενος, υπερσυντέλικος, μέλλοντας συντελεσμένος. 

• Οι χρόνοι μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες ανάλογα με τη χρο-
νική βαθμίδα (παρελθόν, παρόν, μέλλον) στην οποία τοποθετούνται: 
α. παρελθοντικοί: παρατατικός, αόριστος, (παρακείμενος), υπερσυντέ-
λικος
β. παροντικοί: ενεστώτας, παρακείμενος
γ. μελλοντικοί: εξακολουθητικός μέλλοντας, συνοπτικός μέλλοντας, συ-
ντελεσμένος μέλλοντας

Σημασία και χρήση των χρόνων

Χρόνος Σημασία – Χρήση

Ενεστώτας παρουσιάζουμε μια πράξη που γίνεται στο παρόν εξα-
κολουθητικά,
π.χ. Κάθομαι στο γραφείο και γράφω.

Άλλες σημασίες – χρήσεις:

• στην παρουσίαση γεγονότων που συνέβησαν στο πα-
ρελθόν, για να δώσουμε ζωντάνια στην περιγραφή ή
αφήγηση (ιστορικός ενεστώτας) 
• σε αθλητικές περιγραφές
• για ενέργειες που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον
π.χ. Αύριο φεύγω.
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Παρατατικός τονίζουμε τη διάρκεια ή την επανάληψη μιας πράξης
που γινόταν στο παρελθόν,
π.χ. Το Σάββατο διάβαζα τρεις ώρες (δίνουμε έμφαση
στη διάρκεια)
Το καλοκαίρι ξυπνούσα αργά το μεσημέρι (δίνουμε έμ-
φαση στην επανάληψη)

Αόριστος παρουσιάζουμε συνοπτικά ένα γεγονός που έγινε στο
παρελθόν, χωρίς να μας ενδιαφέρει η διάρκειά του αλ-
λά το ίδιο το γεγονός,
π.χ. Το Σάββατο διάβασα τρεις ώρες (δίνουμε έμφαση
στο γεγονός – όχι στη διάρκεια)
Άλλες σημασίες – χρήσεις:

• δηλώνουμε μια μεταβολή που άρχισε στο παρελθόν,
αλλά τα αποτελέσματά της φτάνουν στο παρόν, π.χ.
Κουράστηκε και θέλει να κοιμηθεί.
• εκφράζουμε την υπόθεση σε έναν υποθετικό λόγο,
π.χ. Μίλησες την ώρα του μαθήματος; Αλίμονό σου!
(= Αν μιλήσεις την ώρα του μαθήματος, αλίμονό σου)
• δηλώνουμε μια επείγουσα ή πολύ σίγουρη μελλοντική
ενέργεια, π.χ. Αν σε πιάσω, χάθηκες!

Εξακολουθητικός τονίζουμε τη διάρκεια ή την επανάληψη
μέλλοντας μιας πράξης στο μέλλον,

π.χ. Αύριο θα γράφω όλο το απόγευμα (δίνουμε έμ-
φαση στη διάρκεια)
Από αύριο θα ξυπνάω πολύ νωρίς (δίνουμε έμφα-
ση στην επανάληψη)
Άλλες σημασίες – χρήσεις:

• εκφράζουμε ισχυρή πιθανότητα για κάτι,
π.χ. Θα του αρέσει, πιστεύω, η νέα του δουλειά.

Συνοπτικός παρουσιάζουμε συνοπτικά ένα γεγονός που θα
Μέλλοντας γίνει στο μέλλον, χωρίς να μας ενδιαφέρει η διάρκειά

του αλλά το ίδιο το γεγονός
π.χ. Απόψε θα κοιμηθώ αργά (δίνουμε έμφαση στο γε-
γονός – όχι στη διάρκεια)
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Άλλες σημασίες – χρήσεις:

• δίνουμε οδηγίες με ευγενικό τρόπο,
π.χ. Θα στρίψετε αριστερά και μετά θα προχωρήσετε...
• σε ερωτήσεις που εκφράζουν ευγενική παράκληση,
π.χ. Θα μου πείτε τι ώρα είναι, παρακαλώ;
• στην αφηγηματική παρουσίαση των ενεργειών και
των επιτευγμάτων κάποιου στο παρελθόν,
π.χ. Ο Α.Π. γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Σε ηλικία δε-
καέξι ετών θα έρθει στην Αθήνα όπου θα ολοκληρώσει
τις βασικές του σπουδές.

Συντελεσμένος παρουσιάζουμε ένα γεγονός που θα έχει ολοκληρωθεί
Μέλλοντας (συντελεστεί) στο μέλλον, πριν από κάτι άλλο,

π.χ. όταν επιστρέψεις, θα έχω κοιμηθεί
Άλλες σημασίες – χρήσεις:

• δηλώνουμε πιθανότητα, π.χ. Θα έχει έρθει, φαντάζο-
μαι (= είναι πιθανό να έχει έρθει)

Παρακείμενος συνδέουμε ένα γεγονός που έχει γίνει στο παρελθόν
και τα αποτελέσματά του φτάνουν στο παρόν
π.χ. Μέχρι σήμερα έχω ξοδέψει εκατό ευρώ (η πράξη
έγινε στο παρελθόν αλλά το αποτέλεσμά της φτάνει
στο παρόν)

Υπερσυντέλικος αναφερόμαστε σε ένα γεγονός που έχει γίνει
στο παρελθόν πριν από ένα άλλο
π.χ. Όταν ήρθες, είχα φύγει. 

✔ Κάθε χρονική βαθμίδα (παρελθόν, παρόν, μέλλον) περιλαμβάνει διά-
φορους χρόνους που έχουν μεταξύ τους κάποια διαφορά, την οποία
ονομάζουμε ποιόν ενέργειας. Για παράδειγμα, ο παρατατικός και ο αό-
ριστος ανήκουν και οι δύο στο παρελθόν, αλλά ο πρώτος δίνει έμφαση
στη διάρκεια ή στην επανάληψη ενός γεγονότος, ενώ ο δεύτερος τονίζει
το ίδιο το γεγονός. Ο ομιλητής ή ο συγγραφέας επιλέγει το χρόνο που
θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία βλέπει
το γεγονός, δηλαδή ανάλογα με το πού θέλει να δώσει έμφαση (στη διάρ-
κεια, την επανάληψη ή στο γεγονός).
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Οι χρόνοι στην οριστική

Χρόνοι Παροντικοί Παρελθοντικοί Μελλοντικοί

Μη συνοπτικοί Ενεστώτας Παρατατικός Εξακολουθητικός Μέλλ.
λύνω έλυνα θα λύνω

Συνοπτικοί Αόριστος Συνοπτικός Μέλλ.
έλυσα θα λύσω

Συντελεσμένοι Παρακείμενος Υπερσυντέλικος Συντελεσμένος Μέλλ.
έχω λύσει είχα λύσει θα έχω λύσει

• Το ποιόν ενέργειας μπορεί να είναι μη συνοπτικό, συνοπτικό ή συντε-
λεσμένο. Έτσι, οι χρόνοι διακρίνονται σε:
– μη συνοπτικούς: ενεστώτας, παρατατικός, εξακολουθητικός μέλλο-
ντας
– συνοπτικούς: αόριστος, συνοπτικός μέλλοντας
– συντελεσμένους: παρακείμενος, υπερσυντέλικος, συντελεσμένος μέλ-
λοντας 

✔ Το ποιόν ενέργειας παραμένει το ίδιο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου
χρόνου.

✔ Από τους χρόνους του ρήματος, όσοι σχηματίζονται με μία μόνο λέ-
ξη (π.χ. έλυσα) λέγονται μονολεκτικοί, και όσοι σχηματίζονται με δύο ή
τρεις λέξεις (π.χ. έχω λύσει, θα έχω λύσει) λέγονται περιφραστικοί. 

μονολεκτικοί: ενεστώτας, παρατατικός, αόριστος
Χρόνοι

περιφραστικοί: εξακολουθητικός μέλλοντας,
συνοπτικός μέλλοντας, συντελεσμένος μέλλοντας,
παρακείμενος, υπερσυντέλικος

Προσοχή: Όλοι οι χρόνοι στην υποτακτική και στην προστακτική στις
κύριες προτάσεις αναφέρονται στο μέλλον, δηλαδή σε ενέργειες που θα
γίνουν.
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Το θέμα του ρήματος και η αύξηση

❏ Θέμα ονομάζεται το τμήμα που βρίσκεται στην αρχή μιας λέξης, το
οποίο δεν αλλάζει μορφή (π.χ. λύν-ω). Κατάληξη λέγεται το τελευταίο
τμήμα μιας λέξης, το οποίο αλλάζει μορφή (π.χ. λύν-ω, λύν-εις, λύν-ει).

✔ Το ρήμα έχει δύο θέματα: το ενεστωτικό και το αοριστικό. Το ενε-

στωτικό θέμα (του ενεστώτα, π.χ. λυν-) δηλώνει το μη συνοπτικό ποιόν

ενέργειας, ενώ το αοριστικό θέμα (του ενεργητικού και παθητικού αορί-
στου, π.χ. λυσ-, λυθ-) δηλώνει το συνοπτικό και το συντελεσμένο ποιόν

ενέργειας.

❏ Αύξηση ονομάζεται το ε- που μπαίνει πριν από το θέμα του ρήματος
στον παρατατικό και στον αόριστο, π.χ. έ-λυνα. Στη νεοελληνική γλώσ-
σα, αύξηση παίρνουν ορισμένα ρήματα που αρχίζουν σύμφωνο, όταν η

αύξηση τονίζεται, και μόνο στην οριστική. 

✔ Όσα ρήματα αρχίζουν από φωνήεν ή δίψηφο δεν παίρνουν αύξηση,
αλλά κρατούν το φωνήεν ή το δίψηφο σε όλους τους χρόνους, 
π.χ. άφηνα, οικοδομήθηκε, εργάστηκε, εικαζόταν 

✔ Μερικά σύνθετα ρήματα με α΄συνθετικό επίρρημα ή πρόθεση παίρ-
νουν αύξηση στην αρχή του β΄συνθετικού (εσωτερική αύξηση), π.χ.
υπερέβαλλα, επέβαλλα. Και η εσωτερική αύξηση χάνεται όταν δεν τονί-
ζεται, π.χ. κατέβαλλα αλλά καταβλήθηκα.

✔ Αύξηση η- παίρνουν τα ρήματα: έρχομαι → ήρθα (ΑΟΡ)
πίνω → ήπια (ΑΟΡ)
είμαι → ήμουν (ΠΡΤ / ΑΟΡ)
ξέρω → ήξερα (ΠΡΤ / ΑΟΡ)
θέλω → ήθελα (ΠΡΤ)

✔ Αύξηση ει- παίρνουν τα ρήματα: βλέπω → είδα (ΑΟΡ)
λέω → είπα (ΑΟΡ)
έχω → είχα (ΠΡΤ / ΑΟΡ)
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Τα  ε ί δ η  τ ω ν  σ υ ν θ έ τ ω ν

❏ Σύνθεση ονομάζεται η διαδικασία σχηματισμού μιας νέας λέξης από
δύο ή περισσότερες άλλες λέξεις. 

✔ Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να συνθέσουν τη νέα λέξη λέγο-
νται συνθετικά. Το πρώτο μέρος της νέας λέξης λέγεται πρώτο (α )́ συν-

θετικό και το δεύτερο μέρος δεύτερο (β )́ συνθετικό. 

✔ Η νέα λέξη που σχηματίζεται με τη διαδικασία της σύνθεσης ονομά-
ζεται σύνθετη λέξη ή σύνθετο. 

α΄ συνθετικό + β΄ συνθετικό → σύνθετο ή σύνθετη λέξη

χαρτί + πετσέτα → χαρτοπετσέτα

✔ Τα σύνθετα, ανάλογα με τη σχέση του πρώτου με το δεύτερο συνθετι-
κό, χωρίζονται σε: α. παρατακτικά, β. προσδιοριστικά, γ. κτητικά, δ.

αντικειμενικά.

α. Παρατακτικά: τα δύο συνθετικά παρατάσσονται το ένα δίπλα στο
άλλο:

α΄ συνθετικό     β΄ συνθετικό         σύνθετο

ουσ. + ουσ. ψωμί + τυρί → ψωμοτύρι
(ψωμί και τυρί)

επίθ. + επίθ. άσπρος + μαύρος → ασπρόμαυρος
(άσπρος και μαύρος)

ρήμα + ρήμα πηγαίνω + έρχομαι → πηγαινοέρχομαι
(πηγαίνω και έρχομαι)

επίρρ. + επίρρ. νότια + δυτικά → νοτιοδυτικά
(νότια και δυτικά)

β. Προσδιοριστικά: το πρώτο συνθετικό προσδιορίζει το δεύτερο:

α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό σύνθετο

τυρί + πίτα → τυρόπιτα (πίτα με τυρί)
άγριος + χοίρος → αγριόχοιρος (άγριος χοίρος)
σάπιο + καράβι → σαπιοκάραβο (σάπιο καράβι)

γ. Κτητικά: τα κτητικά σύνθετα μπορούν να αποδοθούν με τη φράση
«εκείνος που έχει...»:
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α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό σύνθετο

κόκκινα + μαλλιά → κοκκινομάλλης
(εκείνος που έχει κόκκινα μαλλιά)

γαλανά + μάτια → γαλανομάτης
(εκείνος που έχει γαλανά μάτια)

καλή + καρδιά → καλόκαρδος
(εκείνος που έχει καλή καρδιά)

δ. Αντικειμενικά: το ένα συνθετικό είναι ουσιαστικό και το άλλο ρήμα.
Το ουσιαστικό λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος:

α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό σύνθετο

δέντρα + φυτεύω → δεντροφύτευση
καφές + πωλώ → καφεπώλης 
καντήλι + ανάβω → καντηλανάφτης

• Όταν το ένα συνθετικό είναι ουσιαστικό και το άλλο ρήμα, το ουσια-
στικό μπορεί επίσης να λειτουργεί ως υποκείμενο του ρήματος, 
π.χ. ηλιοβασίλεμα (ο ήλιος βασιλεύει)

Η μορφή των συνθέτων: το συνδετικό φωνήεν

❏ Συνδετικό φωνήεν ονομάζεται το -ο- που εμφανίζεται ανάμεσα στο
θέμα του α΄συνθετικού (όταν αυτό είναι κλιτό) και στο β΄συνθετικό
(όταν αυτό αρχίζει από σύμφωνο), 
π.χ. σημαία + στολισμός → σημαιοστολισμός

✔ Όταν το β΄συνθετικό αρχίζει από φωνήεν (κυρίως α ή ο), συνήθως το
συνδετικό -ο- δεν εμφανίζεται, 
π.χ. γλυκός + ανάλατος → γλυκανάλατος
αλλά: νότιος + ανατολικός → νοτιοανατολικός

Περίληψη κειμένου – Πλαγιότιτλοι

❏ Περίληψη είναι η σύντομη απόδοση του περιεχομένου ενός κειμένου
ή προφορικού λόγου. 

❏ Πλαγιότιτλος ονομάζεται η πρόταση που γράφουμε δίπλα σε μία πα-
ράγραφο, με την οποία συνοψίζουμε το νόημα της παραγράφου. Για να 61
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γράψουμε πλαγιότιτλους, ακολουθούμε την εξής διαδικασία:
α. διαβάζουμε προσεκτικά την παράγραφο και εντοπίζουμε τη βασική
της ιδέα (η οποία συχνά βρίσκεται στη θεματική πρόταση)
β. εντοπίζουμε και υπογραμμίζουμε τις λέξεις-κλειδιά της παραγράφου 
γ. με βάση τις λέξεις-κλειδιά γράφουμε τον πλαγιότιτλο προσέχοντας να
αποδίδει σύντομα, περιεκτικά και με σαφήνεια το νόημα της παραγράφου.

Τα στάδια στη γραφή περίληψης

1. Διαβάζουμε τον τίτλο του κειμένου.
2. Κάνουμε προσεκτική ανάγνωση όλου του κειμένου.
3. Εντοπίζουμε το θεματικό κέντρο (θέμα, κεντρικό νόημα) του κει-
μένου.
4. Διαβάζουμε το κείμενο δεύτερη φορά, παρακολουθώντας τη σειρά
των γεγονότων ή των ιδεών.
5. Μελετούμε κάθε παράγραφο χωριστά, για να διαπιστώσουμε τα
επιμέρους θέματα που αναπτύσσονται.
6. Σημειώνουμε τις λέξεις-κλειδιά κάθε παραγράφου.
7. Γράφουμε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο, στηριζόμενοι
στις λέξεις-κλειδιά. 
8. Γράφουμε την περίληψη, προσέχοντας:
• να ξεκινήσουμε είτε με αναφορά στο κείμενο και το συγγραφέα είτε
απευθείας
• να καταγράψουμε μόνο τις αναγκαίες πληροφορίες (θέματα, νοή-
ματα), αναπτύσσοντάς τις αναλογικά με το αρχικό κείμενο 
• να χρησιμοποιήσουμε πληροφοριακό ύφος χωρίς να σχολιάζουμε
το κείμενο
• τη συνοχή του κειμένου μας και την ομαλή ροή των πληροφοριών,
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες συνδετικές λέξεις και φράσεις
• να εφαρμόζουμε τους γλωσσικούς κανόνες (ορθογραφία, στίξη, σύ-
νταξη, λεξιλόγιο)
• να τηρήσουμε το όριο των λέξεων που έχει δοθεί.

✔ Το ύφος της περίληψης εξαρτάται ως ένα βαθμό από το ύφος του αρ-
χικού κειμένου (αν είναι κωμικό, ειρωνικό, στοχαστικό κ.λπ.), αλλά και
από το κοινό στο οποίο απευθύνεται (γνωστό / άγνωστο, ευρύ / περιο-
ρισμένο κ.λπ.). Συνήθως, η περίληψη έχει τυπικό ύφος, το οποίο επιτυγ-
χάνεται με τη χρήση του γ΄προσώπου ή του γενικευτικού α΄πληθυντι-
κού. 
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Λέξεις και εκφράσεις που εξασφαλίζουν συνοχή στην περίληψη

Πρόλογος

• Στην αρχή, Στον πρόλογο, Στο αρχικό επεισόδιο, Στην πρώτη εικό-
να, Η ιστορία του αρχίζει

• Το κείμενο μας ενημερώνει (για), αναφέρεται (σε), αρχίζει (με)
Ο συγγραφέας ασχολείται (με), αναφέρεται (σε), πραγματεύεται,
εξετάζει

Κύριο μέρος

• Στη συνέχεια, Ύστερα, Έπειτα, Μετά από αυτά
Στο κύριο μέρος, Στην πρώτη ενότητα, Στην πρώτη παράγραφο
Στη συνέχεια του κειμένου / της ιστορίας
Σε αντίθεση με τα παραπάνω / με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως

• Ο συγγραφέας αναφέρει, λέει, επισημαίνει, σημειώνει, τονίζει, υπο-
γραμμίζει
ισχυρίζεται, υποστηρίζει, πιστεύει
σχολιάζει, ερμηνεύει
παρατηρεί, διαπιστώνει
ορίζει, καθορίζει, προσδιορίζει
αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, επεξηγεί
εξηγεί, αιτιολογεί, δικαιολογεί
συγκρίνει, παραβάλλει, αντιθέτει, αντιπαραθέτει, αντιπαραβάλλει
υπερασπίζεται, συμφωνεί (με), ταυτίζεται (με), απορρίπτει,
αντικρούει
δείχνει, αποδεικνύει
συμπληρώνει, προσθέτει
συνεχίζει

Επίλογος

• Τέλος, Τελικά, Συμπερασματικά, Εν κατακλείδι
Κλείνοντας, Ολοκληρώνοντας
Στην τελευταία εικόνα, Στο τέλος του κειμένου
Η περιγραφή κλείνει (με), Η ιστορία τελειώνει, Η αφήγηση ολοκλη-
ρώνεται

• Ο συγγραφέας καταλήγει, τελειώνει, συμπεραίνει, ανακεφαλαιώνει

63

π. £ÂˆÚ›·

2Ë(53-92)  15-01-04  00:22  ™ÂÏ›‰·63



Κριτήρια αξιολόγησης της περίληψης

α. Ως προς τη μορφή της περίληψης:
• γραμματικά, συντακτικά και ορθογραφικά λάθη
• χρήση σωστών σημείων στίξης
• κατάλληλο ύφος και γλώσσα ανάλογα με το αρχικό κείμενο, το σκο-
πό και τον αποδέκτη της περίληψης
• ακρίβεια και σαφήνεια στη διατύπωση
• τήρηση του ορίου λέξεων που έχει δοθεί

β. Ως προς τη δομή της περίληψης:
• ακολουθία του σχήματος: πρόλογος – κύριο θέμα – επίλογος του
αρχικού κειμένου
• χρήση διαρθρωτικών (συνδετικών) λέξεων και φράσεων

γ. Ως προς το περιεχόμενο της περίληψης:
• επιλογή των βασικών σημείων του αρχικού κειμένου (χωρίς δευτε-
ρεύουσες λεπτομέρειες)
• αναδιατύπωση του αρχικού κειμένου – όχι αντιγραφή 
• αποφυγή προσωπικών κρίσεων για το αρχικό κείμενο
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ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κείμενο 1: Περίεργα πλάσματα οι μαμάδες...

σελ. 29 σχολ. βιβλίου

1. Ποια τακτική ακολουθεί το κορίτσι του κειμένου, προκειμένου να

του επιτρέψει η μητέρα του να πάει βόλτα; • Χρησιμοποιείτε

αντίστοιχες τακτικές εσείς;

Η τακτική που χρησιμοποιεί το κορίτσι του κειμένου, προκειμένου
να πετύχει το σκοπό του, είναι να παίζει θέατρο. Την κατάλληλη στιγμή
προσποιείται ότι έχει καταλάβει το λάθος της και έχει μετανιώσει, και
βάζει τα κλάματα για να συγκινήσει τη μητέρα της. Η σκηνή έχει επανα-
ληφθεί τόσες φορές, που το κορίτσι ξέρει ακριβώς τις αντιδράσεις της
μητέρας και έχει έτοιμες τις απαντήσεις. 

[Σημ.: Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης θα απαντηθεί από το μαθητή].

σελ. 29 σχολ. βιβλίου

2. Γιατί το κορίτσι του κειμένου ολοκληρώνει τις σκέψεις του με τη

φράση «Περίεργα πλάσματα οι μαμάδες»; • Συμφωνείτε με τη

διαπίστωση αυτή;

• Το κορίτσι ξέρει ότι δεν μπορεί να ξεγελάσει εύκολα τη μαμά του. Έχει
προσπαθήσει κι άλλες φορές να πει ψέματα, αλλά εκείνη έχει έναν πε-
ρίεργο τρόπο να καταλαβαίνει πότε η κόρη της λέει αλήθεια και πότε
όχι. Παρόλα αυτά, όταν η μικρή βάζει τα κλάματα, η μητέρα της δείχνει
να συγκινείται και να αλλάζει στάση. Αυτή η αλλαγή είναι σχεδόν ανε-
ξήγητη για το κορίτσι, γιατί ξέρει ότι δεν είναι δυνατόν να την πιστεύει
τόσο εύκολα. Καταλαβαίνει είτε ότι η μαμά της λυπάται που τη βλέπει
να κλαίει –παρόλο που ξέρει ότι προσποιείται– είτε ότι προσποιείται
και η ίδια, επειδή έχει ήδη αποφασίσει να την αφήσει να πάει βόλτα. Κα-
ταλήγει, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι οι μαμάδες είναι περίεργα πλά-
σματα, επειδή δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως τη συμπεριφορά τους.

• Πράγματι, οι μαμάδες έχουν συχνά τον τρόπο τους να διαπαιδαγωγούν
τα παιδιά τους έμμεσα και χωρίς να προκαλούν την αντίδρασή τους. Η
μητέρα μας είναι ο άνθρωπος που μας ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε
άλλο και ξέρει πώς πρέπει να μας φερθεί, ώστε να αποσπάσει από εμάς
την επιθυμητή συμπεριφορά. 65
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Κείμενο 2: Η μητέρα συχνά εργάζεται

σελ. 30 σχολ. βιβλίου

1. Ποια προβλήματα δημιουργεί στην οικογένεια η εξαντλητική

επαγγελματική απασχόληση των γονέων;

Η πολύωρη εργασία απορροφά τις δυνάμεις των ανθρώπων και τους
γεμίζει άγχος και υπερένταση. Οι γονείς, καθώς είναι ψυχικά και σωμα-
τικά εξουθενωμένοι, συχνά δε διαθέτουν ούτε χρόνο ούτε σθένος για να
ασχοληθούν με τα προβλήματα των παιδιών τους. Οι έφηβοι πολλές φο-
ρές αισθάνονται παραμελημένοι και ωθούνται σε λάθη, τα οποία συσσω-
ρεύονται. Γενικά, στις μέρες μας απουσιάζει από το σπίτι το χαμόγελο
και η χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τη θέση τους έχουν πάρει η έλλειψη επι-
κοινωνίας, η απομόνωση και οι καθημερινές συγκρούσεις. Όλα αυτά
επηρεάζουν αρνητικά την ψυχοσύνθεση και τη συμπεριφορά των εφήβων.

σελ. 30 σχολ. βιβλίου

2. Γιατί η επαγγελματική δραστηριότητα της μητέρας δεν είναι

απειλητική για την ισορροπία της οικογένειας; • Ποια είναι η

προσωπική σας άποψη για το θέμα αυτό;

Το κόστος της σύγχρονης ζωής είναι τόσο αυξημένο, που η συμβολή
της μητέρας στην οικονομική ενίσχυση της οικογένειας είναι απαραίτη-
τη. Επιπλέον, η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση κάθε γυναίκας βελ-
τιώνεται όταν συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, όπου μπορεί να
εκφράσει τη δημιουργικότητα, τις ικανότητες και τα ταλέντα της. Έτσι,
εξισορροπείται και η σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αφού
η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας αντικατοπτρίζεται και στη σχέ-
ση μας με τους άλλους.

Είναι αλήθεια ότι η βάση κάθε υγιούς σχέσης είναι η ισορροπημένη
προσωπικότητα, που πηγάζει από τον αυτοσεβασμό και την αυτοπεποί-
θηση. Η παρουσία της μητέρας μέσα στο σπίτι είναι σημαντική, προκει-
μένου να βρίσκεται πάντα κοντά στα παιδιά της και να παρακολουθεί
από κοντά τους προβληματισμούς τους. Όμως οι συγκρούσεις μέσα
στην οικογένεια θα είναι αναπόφευκτες, αν η μητέρα δε νιώθει την ολο-
κλήρωση που της προσφέρει η εργασία έξω από το σπίτι.
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Κείμενο 3: Αχ αυτοί οι γονείς μας!

σελ. 30 σχολ. βιβλίου

1. Παρακολουθήστε και περιγράψτε τις εκφράσεις που παίρνουν τα

πρόσωπα των γονιών της Μαφάλντα, καθώς εκείνη μιλάει.

Αρχικά οι γονείς της Μαφάλντα είναι θυμωμένοι, επειδή ο γιος τους
δεν τους υπακούει. Όταν η Μαφάλντα παίρνει το μέρος τους, δείχνουν
ικανοποιημένοι, όμως τα επιχειρήματά της τους κάνουν να προβλημα-
τιστούν και τελικά μένουν απογοητευμένοι και σκεπτικοί.

σελ. 30 σχολ. βιβλίου

2. Γιατί δε δέχεται η Μαφάλντα να κάνει αυτό που της ζητάει η μη-

τέρα της;

Η Μαφάλντα ζητάει από τη μητέρα της έναν ικανό λόγο που θα την
πείσει ότι αυτό που της λέει να κάνει είναι το σωστό. H απάντηση όμως
που της δίνει η μητέρα της δεν έχει ισχυρή λογική βάση. Έτσι η Μαφάλ-
ντα αντικρούει αυτή τη θέση και δε δέχεται να κάνει αυτό που της ζητάει
η μητέρα της, αφού δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να το κάνει.

Κείμενο 4: [Tα Παιδικά Xωριά SOS]

σελ. 31 σχολ. βιβλίου 

1. Ποιος είναι ο σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS;

Σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι να βοηθούν παιδιά που για
κάποιους λόγους ζουν μακριά από το φυσικό οικογενειακό τους περι-
βάλλον, προσφέροντάς τους φροντίδα, προστασία και μόνιμο σπίτι στο
πλαίσιο ενός περιβάλλοντος που πλησιάζει τη φυσική οικογένεια. Τα
Παιδικά Χωριά φροντίζουν ακόμη να λάβουν τα παιδιά ολοκληρωμένη
εκπαίδευση και να ενταχθούν πλήρως στο κοινωνικό σύνολο.

σελ. 31 σχολ. βιβλίου 

2. Πώς λειτουργεί ένα Παιδικό Χωριό SOS; • Έχετε επισκεφτεί ένα

Παιδικό Χωριό SOS;

Σε κάθε Παιδικό Χωριό SOS υπάρχουν 15-20 σπίτια. Σε κάθε σπίτι
ζουν έξι ως οκτώ παιδιά σαν μία οικογένεια και παρακολουθούν τα μα-
θήματα των τοπικών δημόσιων σχολείων, ώστε να βρίσκονται σε επαφή
με το κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής στην οποία διαμένουν. Μο- 67
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ναδικό κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η ανάγκη προστασίας τους,
ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα ή τη θρησκεία τους. Μετά τη
βασική εκπαίδευση και κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της μαθητείας
τους σε κάποιο επάγγελμα, ζουν στη Στέγη Νέων μέχρι την πλήρη επαγ-
γελματική και κοινωνική τους αποκατάσταση.
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ΙΙΙ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ε γ κ λ ί σ ε ι ς  –  Χ ρ ό ν ο ι

Εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις

σελ. 32 σχολ. βιβλίου

1. Σε ποια έγκλιση βρίσκονται τα ρήματα που γράφονται με έντο-

νους χαρακτήρες στις παρακάτω προτάσεις;

α. Οι συνθήκες των μεγαλουπόλεων δεν είναι ιδιαίτερα φιλικές
για τους κατοίκους τους. (κείμ. 2)

β. Να σ’ τα πω, γιατί θέλω να πάω βόλτα. (κείμ. 1)
γ. Έλα τώρα, μην το παίρνεις κατάκαρδα... (κείμ. 1)
δ. Άντε πλύσου λίγο, χάλια δείχνεις. (κείμ. 1)
ε. Μα, να ’σαι τόσο έξυπνη και να φέρνεις τέτοιους βαθμούς στα

Μαθηματικά; (κείμ. 1)
στ. Σκέψου ότι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, πριν εκπαιδεύσουν εμάς,

δεν είχαν εκπαιδεύσει κανέναν. (κείμ. 3)
ζ. Και όλοι οι φίλοι μου θα διασκεδάζουν. (κείμ. 1)

α. δεν είναι: οριστική
β. Να πω: υποτακτική
γ. Έλα: προστακτική, μην παίρνεις: υποτακτική
δ. πλύσου: προστακτική
ε. να ’σαι: υποτακτική, να φέρνεις: υποτακτική
στ. Σκέψου: προστακτική
ζ. θα διασκεδάζουν: οριστική

σελ. 32 σχολ. βιβλίου

2. Σε καθεμία από τις παραπάνω προτάσεις διαπιστώστε αν:

α. η οριστική φανερώνει: το πραγματικό, το δυνατό / πιθανό ή πα-

ράκληση.

β. η υποτακτική φανερώνει: το ενδεχόμενο, προτροπή (ή αποτρο-

πή), παραχώρηση, απορία ή προσταγή.

γ. η προστακτική φανερώνει: προσταγή, προτροπή ή απαγόρευση.

α. Η οριστική (δεν είναι) φανερώνει το πραγματικό.
β. η υποτακτική (να πω) φανερώνει παραχώρηση. 69
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γ. Η προστακτική (Έλα) φανερώνει προτροπή, ενώ η υποτακτική (μην
παίρνεις) φανερώνει αποτροπή.
δ. Η προστακτική (πλύσου) φανερώνει προτροπή.
ε. Η υποτακτική (να ’σαι, να φέρνεις) φανερώνει έκπληξη.
στ. Η προστακτική (Σκέψου) φανερώνει προτροπή.
ζ. Η οριστική θα διασκεδάζουν φανερώνει το πιθανό.

σελ. 32 σχολ. βιβλίου

3. Διατυπώστε το διάλογο ενός πατέρα με το γιο του, χρησιμοποιώ-

ντας τη φράση «Με αφήνεις να πάω στο πάρτι» ή «(Δε) σε αφήνω

να πας στο πάρτι» σε διάφορες εγκλίσεις.

Γιος: Μπαμπά, θα με αφήσεις να πάω στο πάρτι του Κώστα το επόμε-
νο Σάββατο; (οριστική)
Πατέρας: Δε θα σε αφήσω, γιατί την Παρασκευή γύρισες στο σπίτι πολύ
πιο αργά από την ώρα που είχαμε συμφωνήσει. (οριστική)
Γιος: Αυτή τη φορά θα γυρίσω ακριβώς την ώρα που θα μου πεις, σου
το υπόσχομαι. Άφησέ με, λοιπόν, να πάω στο πάρτι... (προστακτική)
Πατέρας: Να σε αφήσω ή θα έχουμε πάλι τα ίδια; (υποτακτική)
Γιος: Ας με αφήσεις να πάω και θα δεις πόσο συνεπής θα είμαι αυτή τη
φορά... (υποτακτική)
Πατέρας: Εντάξει. Σε αφήνω να πας στο πάρτι, αλλά φρόντισε να είσαι
πίσω στις 12. (οριστική)
Γιος: Τόσο νωρίς; Καλύτερα να μη με άφηνες... (υποτακτική) 

Οι χρόνοι του ρήματος

σελ. 33 σχολ. βιβλίου

1. Στα παρακάτω αποσπάσματα του κειμένου 1 βρείτε μόνο τα ρή-

ματα που βρίσκονται στην οριστική. • Στη συνέχεια ονομάστε τη

χρονική βαθμίδα τους (παρόν, παρελθόν, μέλλον).

α. Μόνο τους χαμηλούς βαθμούς βρήκατε και κοιτάξατε! Και εδώ
είναι που με πήραν τα κλάματα.

β. – Θα προσπαθήσω, μαμά... Θα γίνω καλύτερο παιδί... Αχ... Αχ...
–ας μη βάλω άλλα «αχ» γιατί θα προδοθώ– ...Δεν αξίζω τίποτα.
Θα κλειστώ στο δωμάτιό μου και θα διαβάζω. Κι όλοι οι φίλοι
μου θα διασκεδάζουν...

γ. Τι περίεργο πράγμα με τη μαμά μου: Λοιπόν, όταν καμιά φορά
70
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θέλω να κάνω κοπάνα απ’ το σχολείο και προφασίζομαι στομα-
χόπονο πρωί πρωί, το καταλαβαίνει, μου λέει ν’ αφήσω τα πα-
ραμύθια και με στέλνει ντουγρού στο σχολείο.

α. παρελθόν: βρήκατε, κοιτάξατε, πήραν, παρόν: είναι
β. μέλλον: Θα προσπαθήσω, Θα γίνω, θα προδοθώ, Θα κλειστώ, θα δια-
βάζω, θα διασκεδάζουν, παρόν: Δεν αξίζω
γ. παρόν: θέλω, προφασίζομαι, καταλαβαίνει, λέει, στέλνει
[Σημ.: Tα ρήματα θέλω, προφασίζομαι, βρίσκονται στην υποτακτική, για-
τί συνοδεύονται από το σύνδεσμο όταν (NEΓ σελ. 149, NEΣ σελ. 79-80)].

σελ. 33 σχολ. βιβλίου

2. Χρησιμοποιήστε κάποια από τα ρήματα του αποσπάσματος της

προηγούμενης άσκησης α) σε χρόνους που δείχνουν παρελθόν και

β) σε χρόνους που δείχνουν μέλλον, μιλώντας για τη σχέση σας με

τους γονείς σας.

«Η σχέση που έχω με την οικογένειά μου είναι πολύ καλή. Από τότε
που ήμουν σε μικρή ηλικία, οι γονείς μου προσπαθούσαν να με στηρί-
ζουν και να μου δείχνουν την αγάπη τους, εκτός βέβαια από τις περι-
πτώσεις που καταλάβαιναν ότι ήθελα να τους κοροϊδέψω. Για παρά-
δειγμα, αρκετές φορές προφασίστηκα πως ήμουν άρρωστος, για να μην
πάω στο σχολείο, αλλά ποτέ δε με πήραν στα σοβαρά. Άλλωστε, το σχο-
λείο και το διάβασμα είναι τα μοναδικά ίσως θέματα για τα οποία τσα-
κώνομαι μαζί τους, κι αυτό γιατί πάντα θα βρουν κάτι να σχολιάσουν
αρνητικά όταν παίρνω βαθμούς. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα με
κοιτάξουν εξεταστικά επειδή κάποιος βαθμός μου δεν τους ικανοποιεί,
θα κλειστώ στο δωμάτιό μου και θα τους πω ότι στο εξής δε θα διαβά-

ζω κανένα μάθημα. Νομίζω, όμως, ότι δεν ξέρω να λέω ψέματα, κι έτσι
θα προδοθώ...»

σελ. 33 σχολ. βιβλίου

3. Η μητέρα στο κείμενο 1 αντιδρά στην αρχή έντονα και μετά υπο-

χωρεί. Σε ποιο χρόνο και σε ποια έγκλιση βρίσκονται τα ρήματα

που χρησιμοποιεί και γράφονται με έντονους χαρακτήρες; • Βρεί-

τε τη χρονική βαθμίδα τους.

– Μα, να ’σαι τόσο έξυπνη και να φέρνεις τέτοιους βαθμούς στα
Μαθηματικά;
– Μην το παίρνεις κατάκαρδα.
– Άντε πλύσου λίγο...
– Πήγαινε με τα παιδιά που ήρθαν να σε πάρουν.
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ρήμα χρόνος έγκλιση χρονική βαθμίδα

να ’σαι ενεστώτας υποτακτική μέλλον
να φέρνεις ενεστώτας υποτακτική μέλλον
Μην παίρνεις ενεστώτας υποτακτική μέλλον
πλύσου αόριστος προστακτική μέλλον
Πήγαινε ενεστώτας προστακτική μέλλον

σελ. 35 σχολ. βιβλίου

1. Εάν ήσαστε στη θέση της ηρωίδας του κειμένου 1, πώς θα μετα-

τρέπατε τις παρακάτω προτάσεις μιλώντας εσείς τώρα (στο ά

ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα); • Το θέμα των ρη-

μάτων παραμένει το ίδιο;

α. Έχω φανταστεί το μονόλογο.
β. ...και άλλαξα ρούχα.
γ. Θα προσπαθήσω μαμά.

α. Έχω φανταστεί (παρακείμενος) → ενεστώτας: φαντάζομαι

(θέματα φανταζ-, φανταστ-)
β. άλλαξα (αόριστος) → ενεστώτας: αλλάζω

(θέματα αλλαζ-, αλλαξ-)
γ. Θα προσπαθήσω (συνοπτικός μέλλοντας) → ενεστώτας: προσπαθώ

(θέματα προσπαθ-, προσπαθησ-)
• Αν μετατρέψουμε τα ρήματα στην οριστική ενεστώτα, διαπιστώνουμε
ότι το θέμα τους αλλάζει. 

σελ. 36 σχολ. βιβλίου

2. Μιλώντας για τη μητέρα τους τα παιδιά στα κείμενα 1 και 5 χρη-

σιμοποιούν τις παρακάτω προτάσεις. Σε ποιο χρόνο ανήκουν τα

ρήματα που γράφονται με έντονους χαρακτήρες; • Παρατηρείτε

μπροστά από το θέμα τους κάτι που δεν έχουν στον ενεστώτα; 

• Πώς λέγεται;

α. Η καλή μου η μαμά έκρινε ότι έπρεπε... (κείμ. 1)
β. Την παρακαλούσα. (κείμ. 5)
γ. Άνοιξε την πόρτα και έφυγε. (κείμ. 5)
δ. Η μαμά δε μου απάντησε. (κείμ. 5)

α. έκρινε: αόριστος έπρεπε: παρατατικός (χρησιμοποιούνται οι ίδιοι τύ-
ποι και στον αόριστο και στον παρατατικό)
β. παρακαλούσα: παρατατικός72
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γ. Άνοιξε: αόριστος, έφυγε: αόριστος
δ. απάντησε: αόριστος 
• Τα ρήματα έκρινε (ΕΝΣ: κρίνω), έπρεπε (ΕΝΣ: πρέπει), έφυγε (ΕΝΣ:
φεύγω) στον παρατατικό και στον αόριστο παίρνουν πριν από το θέμα
ένα ε- που λέγεται αύξηση.

Τα είδη των συνθέτων 

σελ. 37 σχολ. βιβλίου

1. Δείτε στα κείμενα της ενότητας τις λέξεις: κατάκαρδα, στομαχό-

πονο (κείμ. 1), μεγαλουπόλεων (κείμ. 2), ξαναβρούν (κείμ. 4).

Μπορείτε να ανακαλύψετε τα συνθετικά τους; • Πώς συνδυάζο-

νται αυτά για να δώσουν τη σημασία της σύνθετης λέξης;

κατάκαρδα: κατά + καρδιά 
στομαχόπονο: στομάχι + πόνος 
μεγαλουπόλεων: μεγάλος + πόλη 
ξαναβρούν: ξανά + βρίσκω 
• Στα παραπάνω σύνθετα, το πρώτο συνθετικό προσδιορίζει το δεύτερο
(προσδιοριστικά σύνθετα).

σελ. 37 σχολ. βιβλίου

2. Από το κείμενο 3:

– ιδιότροπος = αυτός που έχει ιδιαίτερους (περίεργους) τρόπους.

• Πώς λέγεται αυτός που έχει μεγάλο σώμα;

– πειραματόζωο = το ζώο που χρησιμοποιείται για πειράματα.

• Πώς λέγεται το ποτήρι που χρησιμοποιείται για κρασί; 

• Αυτός που έχει μεγάλο σώμα: μεγαλόσωμος
• Το ποτήρι που χρησιμοποιείται για κρασί: κρασοπότηρο

Περίληψη κειμένου – Πλαγιότιτλοι

σελ. 39 σχολ. βιβλίου

1. Δώστε έναν τίτλο στο κείμενο 4 ο οποίος να αποδίδει όσο το δυ-

νατόν καλύτερα το περιεχόμενό του. • Συγκρίνετε και συζητήστε

τους τίτλους που θα δώσουν οι συμμαθητές σας.
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Ενδεικτικοί τίτλοι (κείμ. 4): 
“Τα παιδικά χωριά SOS”
“Ο σκοπός, η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδικών Χωριών SOS”

σελ. 39 σχολ. βιβλίου

2. Διαβάστε χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες πρώτα ολόκληρο το κεί-

μενο και στη συνέχεια η κάθε ομάδα να παρουσιάσει επιγραμμα-

τικά το κύριο νόημα μιας παραγράφου (προφορικός πλαγιότιτ-

λος). • Κρίνοντας προσεκτικά τους πλαγιότιτλους που ακούστη-

καν, προσπαθήστε να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του

κειμένου.

Παράγραφοι Πλαγιότιτλοι

1η παράγραφος “Σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι να προ-
σφέρουν μόνιμη κατοικία και οικογενειακό περι-
βάλλον σε παιδιά που ζουν μακριά από τη φυσική
τους οικογένεια”

2η παράγραφος “Η δομή μιας οικογένειας SOS και το κριτήριο επι-
λογής των παιδιών”

3η παράγραφος “Κάθε Παιδικό Χωριό SOS αποτελείται από 15-20
σπίτια και βρίσκεται κοντά σε κάποια πόλη”

4η παράγραφος “Η εκπαίδευση των παιδιών, η φροντίδα για την
επαγγελματική τους αποκατάσταση και ο ρόλος της
Στέγης Νέων”

Περίληψη του κειμένου 4

Σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι βοηθούν παιδιά που ζουν
μακριά από τη φυσική τους οικογένεια, προσφέροντάς τους μόνιμη κα-
τοικία και οικογενειακό περιβάλλον. Τα παιδιά ζουν σε οικογένειες των
έξι έως οχτώ ατόμων όπου μεγαλώνουν σαν αδέρφια. Μοναδικό κριτή-
ριο επιλογής τους είναι η ανάγκη προστασίας τους. Κάθε Χωριό αποτε-
λείται από 15-20 σπίτια και βρίσκεται κοντά σε κάποια πόλη, ώστε να
αποτελεί μέρος της κοινωνικής της ζωής. Τα Παιδικά Χωριά αναλαμβά-
νουν την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών, που φοιτούν σε σχολεία
της περιοχής, ενώ αργότερα ζουν στη Στέγη Νέων, μέχρι την πλήρη κοι-
νωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση. 
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Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 41 σχολ. βιβλίου

1. Περιγράψτε την καθημερινή ζωή μιας σύγχρονης εργαζόμενης μη-

τέρας. Πότε ξυπνάει, ποιες δουλειές κάνει στο σπίτι, ποιες εκτός

σπιτιού και ποιες αναθέτει σ’ εσάς.

Οι περισσότερες μητέρες στη σύγχρονη εποχή έχουν «πλήρες ωράριο
εργασίας». Ξυπνούν κατά τις 7 το πρωί, για να ετοιμάσουν πρωινό για όλη
την οικογένεια, και αφού φάνε όλοι μαζί, πηγαίνει ο καθένας στη δουλειά
του. Το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα η μητέρα επιστρέφει στο σπίτι, μα-
γειρεύει και τρώνε όλοι μαζί μεσημεριανό. Αφού κάνει μερικές δουλειές,
αφιερώνει κάποιες ώρες στα παιδιά. Το πρόγραμμά της είναι πολύ φορ-
τωμένο, όμως ο καθένας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του, για να υπάρ-
χει ισορροπία στην οικογενειακή ζωή. Έτσι τα παιδιά είναι υπεύθυνα για
την τάξη στο δωμάτιό τους, κάποιες φορές βοηθούν στα ψώνια ή σε ό,τι
άλλο χρειαστεί.

σελ. 41 σχολ. βιβλίου

2. Αφηγηθείτε σ’ ένα φίλο σας ένα ευτράπελο (κωμικό) επεισόδιο

που συνέβη στην οικογένειά σας κατά τη διάρκεια μιας γιορτής,

μιας εκδρομής κ.τ.λ..

Την επομένη θα επιστρέφαμε οικογενειακώς στην Αθήνα από την
Κρήτη. Το αυτοκίνητο, όμως, έπρεπε να το στείλουμε μια μέρα νωρίτε-
ρα με το καράβι. Πήγαμε όλη η οικογένεια στο λιμάνι και η μεγαλύτερη
αδερφή μου πήρε το αυτοκίνητο να το οδηγήσει μέσα στο πλοίο. Το πάρ-
καρε και, λίγο πριν βγει στην ξηρά, θυμήθηκε ότι είχε αφήσει στο αυτο-
κίνητο τα γυαλιά της. Γύρισε να τα πάρει, αλλά στη δεύτερη προσπάθεια
να βγει από το πλοίο συνάντησε έναν υπερήλικα, που με αργές κινήσεις
προσπαθούσε να βγει από το αυτοκίνητό του. Όταν μετά από ώρα η
αδερφή μου κατάφερε να φτάσει στην έξοδο του πλοίου, η πόρτα του
έκλεινε. Η αδερφή μου, με το μαγιό, χωρίς πορτοφόλι, τηλέφωνο και
κλειδιά για το σπίτι, ταξίδευε για τον Πειραιά, ενώ εμείς την περιμένα-
με στο λιμάνι! Κάποιος συνταξιδιώτης τής δάνεισε το κινητό του, και
έτσι μπόρεσε να μας ενημερώσει για το συμβάν. Ευτυχώς και η ίδια θε-
ώρησε το περιστατικό κωμικό, όπως κι εμείς…
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σελ. 41 σχολ. βιβλίου

3. Αφού διαβάσετε στο βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας τα Δικαιώ-

ματα του Παιδιού σύμφωνα με τη διακήρυξη του ΟΗΕ, οργανώστε

μια συζήτηση στην οποία να εξετάσετε μέσα από τις ειδήσεις των

ΜΜΕ αν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των παιδιών σήμερα

στον κόσμο.

• Σε πολλές χώρες αλλά και στη δική μας η παιδική εργασία είναι συχνό
φαινόμενο.
• Η βία και η διαστροφή των μεγάλων πολλές φορές εκτονώνεται στα
παιδιά.
• Σε καιρό πολέμου καταπατούνται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και
βέβαια και τα δικαιώματα του παιδιού.
• Το δικαίωμα στην παιδεία δε γίνεται παντού πράξη, είτε γιατί δεν
υπάρχει η κατάλληλη κρατική υποδομή, είτε γιατί κάποιες φορές τα παι-
διά πρέπει πρώτα απ’ όλα να εξασφαλίσουν για την επιβίωσή τους.
• Παρόλα αυτά, γίνονται προσπάθειες για προστασία και κατοχύρωση
των δικαιωμάτων του παιδιού ακόμα και στις χώρες του Τρίτου Κό-
σμου.
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ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ε γ κ λ ί σ ε ι ς  –  Χ ρ ό ν ο ι

Εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις

σελ. 32 σχολ. βιβλίου

• Στα ρήματα που γράφονται με έντονους χαρακτήρες σημειώστε

την έγκλιση και τη σημασία της.

α. Έφερα 18 Αρχαία, 19 Έκθεση, 18 Γλώσσα, μην πω για Ιστορίες,
Γεωγραφίες κι αυτά. (κείμ. 1)

έγκλιση: υποτακτική σημασία: παραχώρηση

β. Η εργαζόμενη μητέρα ενισχύει οικονομικά την οικογένεια. (κείμ. 2)

έγκλιση: οριστική σημασία: το πραγματικό

γ. Λοιπόν, άσε τις μπούρδες και πήγαινε με τα παιδιά που ήρθαν να
σε πάρουν. (κείμ. 1)

έγκλιση: προστακτική σημασία: προτροπή /
προστακτική προτροπή

δ. Ο βιοπορισμός, πιθανόν, να εξαντλεί τους ανθρώπους και τις δυ-
νάμεις τους. (κείμ. 2)

έγκλιση: υποτακτική σημασία: το ενδεχόμενο, το πιθανό

ε. Η ενασχόληση με τα παιδιά τους μετατρέπεται σε μια σειρά από
ενέργειες ρουτίνας. (κείμ. 2)

έγκλιση: οριστική σημασία: πραγματικό 

στ. Τώρα να συνεχίσω το δράμα; (κείμ. 1)

έγκλιση: υποτακτική σημασία: απορία
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Οι χρόνοι του ρήματος

σελ. 34 σχολ. βιβλίου

1. Σχηματίστε τρεις στήλες. Στην πρώτη γράψτε τα ρήματα που

γράφονται με έντονους χαρακτήρες, στη δεύτερη επισημάνετε το

χρόνο τους και στην τρίτη τη χρονική βαθμίδα τους (παρόν, πα-

ρελθόν, μέλλον).

α. Το μπουκάλι το κρασί τού χαρίζει ένα βαθύ ύπνο όμοιο με λή-
θαργο. (κείμ. 5)

β. Έχω φανταστεί το μονόλογο. (κείμ. 1)
γ. Η μαμά χαμογελούσε. (κείμ. 5)
δ. Αυτά τα είπαμε. (κείμ. 5)
ε. Εγώ είχα γαντζωθεί πάνω της. (κείμ. 5)

στ. Θα γίνω καλό παιδί, δε θα χτυπάω τους συμμαθητές μου. (κείμ. 5)

Ρήματα Χρόνος Χρονική βαθμίδα 

χαρίζει ενεστώτας παρόν
Έχω φανταστεί παρακείμενος παρόν
χαμογελούσε παρατατικός παρελθόν
είπαμε αόριστος παρελθόν
είχα γαντζωθεί υπερσυντέλικος παρελθόν
Θα γίνω συνοπτικός μέλλοντας μέλλον
θα χτυπάω εξακολουθητικός μέλλοντας μέλλον

σελ. 34 σχολ. βιβλίου

2. Σημειώστε δίπλα σε κάθε ρήμα το ποιόν του, δηλαδή αν η ενέρ-

γειά του γίνεται εξακολουθητικά (μη συνοπτικό) [Ε], για μια

στιγμή (συνοπτικό) [Σ] ή αν παρουσιάζει κάτι τελειωμένο (συντε-

λεσμένο) [Τ].

χαρίζει: Ε (μη συνοπτικό ποιόν ενέργειας)
Έχω φανταστεί: Τ (συντελεσμένο ποιόν ενέργειας)
χαμογελούσε: Ε (μη συνοπτικό ποιόν ενέργειας)
είπαμε: Σ (συνοπτικό ποιόν ενέργειας)
είχα γαντζωθεί: Τ (συντελεσμένο ποιόν ενέργειας)
Θα γίνω: Σ (συνοπτικό ποιόν ενέργειας)
θα χτυπάω: Ε (μη συνοπτικό ποιόν ενέργειας)
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σελ. 34 σχολ. βιβλίου

3. Στον παραπάνω πίνακα επισημάνετε επίσης ποιοι χρόνοι σχημα-

τίζονται με μια λέξη (μονολεκτικά) [Μ] και ποιοι με δύο ή τρεις

(περιφραστικά) [Π].

Ρήματα Χρόνος Σχηματίζεται

χαρίζει ενεστώτας Μ
Έχω φανταστεί παρακείμενος Π
χαμογελούσε παρατατικός Μ
είπαμε αόριστος Μ
είχα γαντζωθεί υπερσυντέλικος Π
Θα γίνω συνοπτικός μέλλοντας Π
θα χτυπάω εξακολουθητικός μέλλοντας Π

σελ. 34 σχολ. βιβλίου

4. Μεταφέρετε τα ρήματα που γράφονται με έντονους χαρακτήρες

στην οριστική του ίδιου χρόνου. • Αλλάζει α) η χρονική βαθμίδα

και β) το ποιόν τους;

– Να συνεχίσω το δράμα; (κείμ. 1) → ........................................... 
– Κοίτα να ηρεμήσεις... (κείμ. 5) → ...............................................

• Μεταφορά των ρημάτων στην οριστική:
– Να συνεχίσω (υποτακτική αορίστου) → Συνέχισα (οριστική αορίστου) 
– Κοίτα (προστακτική ενεστώτα) → Κοιτάς (οριστική ενεστώτα)
• Αλλαγές: 
α. Η χρονική βαθμίδα της υποτακτικής αορίστου να συνεχίσω είναι το
μέλλον, ενώ στην οριστική αορίστου συνέχισα γίνεται παρελθόν. Η χρο-
νική βαθμίδα της προστακτικής ενεστώτα κοίτα είναι το μέλλον, ενώ
στην οριστική ενεστώτα κοιτάς γίνεται παρόν).
β. Το ποιόν ενέργειας παραμένει το ίδιο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου
χρόνου. Έτσι, οι τύποι να συνεχίσω και συνέχισα έχουν συνοπτικό ποιόν
ενέργειας (αφού βρίσκονται στον αόριστο) και οι τύποι κοίτα και κοι-
τάς έχουν μη συνοπτικό ποιόν ενέργειας (αφού βρίσκονται στον ενε-
στώτα).
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Το θέμα του ρήματος και η αύξηση

σελ. 36 σχολ. βιβλίου

1. Μεταφέρετε τα ρήματα στο χρόνο που δίνεται στην παρένθεση.

• Όταν ο χρόνος παρουσιάζει κάτι συνοπτικό ή κάτι τελειωμένο

και αλλάζει σε χρόνο που δηλώνει επανάληψη ή εξακολούθηση,

παραμένει το ίδιο θέμα;

α. Μ’ αγκάλιασε και με φίλησε πολλές φορές. (κείμ. 5)
(παρατατικός)
β. Θα κλειστώ στο δωμάτιό μου. (κείμ. 1)
(εξακολουθητικός μέλλοντας)
γ. Είχα γαντζωθεί πάνω της. (κείμ. 5) (ενεστώτας)

α. Μ’ αγκάλιαζε και με φιλούσε πολλές φορές. (παρατατικός)
β. Θα κλείνομαι στο δωμάτιό μου. (εξακολουθητικός μέλλοντας)
γ. Γαντζώνομαι πάνω της. (ενεστώτας)

• Όταν αλλάζει το ποιόν ενέργειας από συνοπτικό ή συντελεσμένο σε μη
συνοπτικό, αλλάζει και το θέμα του ρήματος. Δηλαδή, οι χρόνοι που
έχουν μη συνοπτικό ποιόν (ενεστώτας, παρατατικός, εξακολουθητικός
μέλλοντας) σχηματίζονται από το ενεστωτικό θέμα, ενώ οι υπόλοιποι
χρόνοι, συνοπτικοί ή συντελεσμένοι, σχηματίζονται από το αοριστικό
θέμα του ρήματος.

σελ. 36 σχολ. βιβλίου

2. Αν ήσαστε με τον αδελφό ή την αδελφή σας, πώς θα διατυπώνατε

τις παρακάτω προτάσεις; • Παραμένει η αύξηση στα ρήματα;

α. Έχασα τη βόλτα. (κείμ. 1) → Χάσαμε τη βόλτα.
β. Εγώ έμεινα ξάγρυπνη. (κείμ. 5) → Εμείς μείναμε ξάγρυπνοι.

• Η αύξηση των ρημάτων χάνεται όταν δεν τονίζεται.

σελ. 36 σχολ. βιβλίου

3. Βάλτε το ρήμα στον αόριστο. • Πού παίρνει την αύξηση;

Τα Παιδικά Χωριά SOS αναλαμβάνουν την ευθύνη. (κείμ. 4)
• Τα Παιδικά Χωριά SOS ανέλαβαν την ευθύνη.
• Επειδή το ρήμα είναι παράγωγη λέξη με αχώριστο μόριο, παίρνει εσω-

τερική αύξηση (μετά το αχώριστο μόριο ανα-).
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Τα  ε ί δ η  τ ω ν  σ υ ν θ έ τ ω ν

Η μορφή των συνθέτων: το συνδετικό φωνήεν

σελ. 38 σχολ. βιβλίου

• Στα σύνθετα της δραστηριότητας 1 (Ακούω και μιλώ) της ίδιας

υποενότητας κατάκαρδα, στομαχόπονος, μεγαλούπολη, ξαναβρί-

σκω γράψτε τα δύο συνθετικά τους.

• Σχηματίστε σύνθετες λέξεις, χρησιμοποιώντας το ένα από τα δύο

συνθετικά καθεμίας και αλλάζοντας το άλλο συνθετικό, π.χ. στο-

μαχ-ό-πονος – κοιλ-ό-πονος.

σύνθετη λέξη α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό

κατάκαρδα κατά καρδιά
στομαχόπονος στομάχι πόνος
μεγαλούπολη μεγάλος πόλη
ξαναβρίσκω ξανά βρίσκω

καταπράσινος, κατακόρυφα, κατάλευκος, κατάματα
κατάκαρδα ανοιχτόκαρδος, μεγαλόκαρδος, λεοντόκαρδος,

σκληρόκαρδος 
στομαχόπονος κεφαλόπονος, κοιλόπονος

μεγαλοαπατεώνας, μεγαλόκαρδος, μεγαλομανία,
μεγαλούπολη μεγαλόστομος, μεγαλόφωνα

ακρόπολη, κωμόπολη, λουτρόπολη, παραγκούπολη,
τσιμεντούπολη, φοιτητούπολη 

ξαναβρίσκω ξαναβγάζω, ξαναβλέπω, ξαναγεννιέμαι, ξανανιώνω, 
ξαναπιάνω, ξαναρχίζω, ξανατρέχω, ξαναχτυπώ

Περίληψη κειμένου – Πλαγιότιτλοι

σελ. 39 σχολ. βιβλίου

1. Γράψτε το θέμα (νοηματικό κέντρο) στο οποίο αναφέρεται το κεί-

μενο. Υπογραμμίστε τις λέξεις-κλειδιά της πρώτης παραγράφου.

• Στη συνέχεια, γράψτε έναν πλαγιότιτλο που να αποδίδει το νόη-

μα της παραγράφου. • Προσέξτε να μην αντιγράψετε λέξεις και

φράσεις του κειμένου, αλλά να γράψετε έναν πλαγιότιτλο που να

φέρει τη δική σας σφραγίδα και να αποδεικνύει ότι καταλάβατε

πολύ καλά το περιεχόμενο της παραγράφου. 81
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Κείμενο 4

Θέμα (νοηματικό κέντρο) του κειμένου: 
Ο σκοπός, η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδικών Χωριών SOS.

Λέξεις-κλειδιά της 1ης παραγράφου: 
Ο σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι να βοηθούν παιδιά που
έχουν ανάγκη φροντίδας και προστασίας, γιατί έχουν βρεθεί μακριά
από το φυσικό, οικογενειακό τους περιβάλλον, προσφέροντάς τους τη
δυνατότητα να ξαναβρούν ένα μόνιμο σπίτι και να ζήσουν σε ένα περι-
βάλλον, το οποίο πλησιάζει το πλαίσιο της φυσικής οικογένειας.

Πλαγιότιτλος: “Σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι να προσφέ-
ρουν μόνιμη κατοικία και οικογενειακό περιβάλλον σε παιδιά που ζουν
μακριά από τη φυσική τους οικογένεια”

σελ. 39 σχολ. βιβλίου

2. Ένας συμμαθητής σας έγραψε τον παρακάτω πλαγιότιτλο για τη

δεύτερη παράγραφο του κειμένου. Κάντε τις παρατηρήσεις σας

διορθώνοντας ό,τι θεωρείτε αναγκαίο.

«Στην οικογένεια SOS μεγαλώνουν παιδιά ανεξάρτητα από φύλο
και ηλικία, ενώ η επιλογή τους γίνεται μόνο με κριτήριο την προ-
στασία τους».
• Γράψτε με ανάλογο τρόπο τους πλαγιότιτλους της 3ης και 4ης

παραγράφου. • Ο καθένας να συνεργαστεί με ένα συμμαθητή του

ανταλλάσσοντας τους πλαγιότιτλους και κρίνοντας ο ένας τους

πλαγιότιτλους του άλλου.

• Διόρθωση πλαγιότιτλου 2ης παραγράφου: “Στην οικογένεια SOS με-
γαλώνουν παιδιά των οποίων η επιλογή γίνεται μόνο με κριτήριο την
ανάγκη προστασίας τους”

Αιτιολόγηση: αφαιρούμε τη φράση ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία,
γιατί δίνει δευτερεύουσες λεπτομέρειες που είναι περιττές σε έναν πλα-
γιότιτλο. Προσθέτουμε τη λέξη ανάγκη (προστασίας) γιατί η φράση με
κριτήριο την προστασία τους δεν είναι απολύτως ορθή ούτε σαφής.

• Πλαγιότιτλοι

3η παράγραφος “Κάθε Παιδικό Χωριό SOS αποτελείται από 15-20 σπί-
τια και βρίσκεται κοντά σε κάποια πόλη”

4η παράγραφος “Η εκπαίδευση των παιδιών, η φροντίδα για την επαγ-
γελματική τους αποκατάσταση και ο ρόλος της Στέγης
Νέων”82
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σελ. 39 σχολ. βιβλίου

3. Υποθέστε ότι θέλετε να ενημερώσετε τους γονείς σας για το πε-

ριεχόμενο του κειμένου για τα Παιδικά Χωριά SOS. • Κάντε το

γράφοντας μια περίληψη 80 λέξεων η οποία μπορεί να βασιστεί

στο παρακάτω ενδεικτικό διάγραμμα:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

→ Παρουσίαση θέματος – νοηματικού κέντρου

π.χ. το κείμενο μας ενημερώνει ή αναφέρεται...
→ 1ος πλαγιότιτλος (προσοχή στην ομαλή σύνδεση με τη χρήση
συνδετικών λέξεων, π.χ. Αρχικά, αναλυτικότερα, πιο συγκεκριμέ-
να...)
→ 2ος πλαγιότιτλος

→ 3ος πλαγιότιτλος (Αξιοποιήστε τις συνδετικές λέξεις ή φράσεις
που θα αναζητήσετε μαζί με τον καθηγητή σας.)
→ 4ος πλαγιότιτλος

Περίληψη του κειμένου 4

Το κείμενο αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών Χωριών SOS.
Αρχικά πληροφορούμαστε ότι σκοπός τους είναι να βοηθούν παιδιά
που ζουν μακριά από τη φυσική τους οικογένεια, προσφέροντάς τους
μόνιμη κατοικία και οικογενειακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, τα
παιδιά μεγαλώνουν σαν αδέρφια σε οικογένειες των έξι έως οχτώ ατό-
μων. Μοναδικό κριτήριο επιλογής τους είναι η ανάγκη προστασίας
τους. Κάθε Χωριό αποτελείται από 15-20 σπίτια και βρίσκεται κοντά σε
κάποια πόλη, ώστε να αποτελεί μέρος της κοινωνικής της ζωής. Τέλος,
τα Παιδικά Χωριά αναλαμβάνουν την ευθύνη της εκπαίδευσης των παι-
διών, που φοιτούν σε σχολεία της περιοχής, ενώ αργότερα ζουν στη Στέ-
γη Νέων, μέχρι την πλήρη κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατά-
σταση. 

σελ. 39 σχολ. βιβλίου

4. Μελετήστε τις περιλήψεις που γράψατε και επιχειρήστε να τις

αξιολογήσετε με βάση τα κριτήρια που ήδη έχετε εφαρμόσει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

1. Εντοπισμός
θεματικού-
νοηματικού
κέντρου του
κειμένου ✔ 

2. Γραφή
πλαγιότιτλων
με αναδιατύπωση
των ιδεών του
αρχικού κειμένου 
– όχι στείρα
αντιγραφή του
αρχικού κειμένου ✔ 

3. Τήρηση του ορίου
των λέξεων (με 
μικρή απόκλιση) ✔ 

Λεξιλόγιο

σελ. 40 σχολ. βιβλίου

1. Στα κείμενα 1, 2 και 4 υπογραμμίστε τις λέξεις και τις φράσεις

που έχουν σχέση με την οικογένεια και χωρίστε τες σε ονοματικά

και ρηματικά σύνολα. • Τέλος, βρείτε τις σημασίες όσων φράσε-

ων δε γνωρίζετε.

• Ονοματικά σύνολα

Κείμενο 1: οι μαμάδες, οι γονείς, ο γιος μου, η μαμά μου, παιδί μου, κα-
λύτερο παιδί, η μαμάκα μου, η καλή μου η μαμά

Κείμενο 2: η μητέρα, η φροντίδα για το σπίτι και τα μέλη της οικογένειας,
οι παραδοσιακοί ρόλοι, οι ευθύνες, το σύστημα της οικογένειας, οι γο-
νείς, ψυχικά και σωματικά αποθέματα, η ενασχόληση με τα παιδιά, ενέρ-
γειες ρουτίνας, τα συναισθηματικά προβλήματα των εφήβων, συγκρού-
σεις και βάσανα, στήριξη από τους μεγάλους, η έλλειψη σεβασμού, για
την ισορροπία και τη συνοχή της οικογένειας, η εργαζόμενη μητέρα,
ισορροπημένη σχέση με τα παιδιά της 84
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Κείμενο 4: ανάγκη φροντίδας και προστασίας, φυσικό οικογενειακό πε-
ριβάλλον, μόνιμο σπίτι, το πλαίσιο της φυσικής οικογένειας, οικογένεια
SOS, σαν αδέλφια

• Ρηματικά σύνολα

Κείμενο 1: θα γίνω καλύτερο παιδί, θα κλειστώ στο δωμάτιό μου, υπα-
κούω, με φίλησε «γλυκά»
Κείμενο 2: η μητέρα βρίσκεται πολλές ώρες στη δουλειά, οι παραδοσια-
κοί ρόλοι αναθεωρούνται, οι ευθύνες μοιράζονται, όλοι χρειάζεται να
αναλάβουν δουλειές, οι γονείς αναγκάζονται να δουλεύουν ολοένα και
περισσότερο, γυρίζουν στο σπίτι κουρασμένοι, παίρνουν συχνά τη μορ-
φή μπελά για τους γονείς, οι έφηβοι αισθάνονται ότι παραμελούνται,
ενισχύει οικονομικά την οικογένεια
Κείμενο 4: να ξαναβρούν ένα μόνιμο σπίτι, να ζήσουν σε ένα περιβάλ-
λον το οποίο πλησιάζει το πλαίσιο της φυσικής οικογένειας, μεγαλώ-
νουν μαζί σαν αδέλφια, αναλαμβάνουν την ευθύνη των παιδιών από μι-
κρή ηλικία

• Ερμηνεία φράσεων

παραδοσιακοί ρόλοι: ο τρόπος συμπεριφοράς κάθε μέλους της οικογέ-
νειας όπως διαμορφώθηκε στην παραδοσιακή κοινωνία (π.χ. ο πατέρας
εργάζεται, η μητέρα ασχολείται με το νοικοκυριό και την ανατροφή των
παιδιών κ.λπ.). • οι παραδοσιακοί ρόλοι αναθεωρούνται: αναθεωρού-
μαι = μεταβάλλομαι πλήρως ή τροποποιούμαι εν μέρει
ψυχικά και σωματικά αποθέματα: ο βαθμός στον οποίο έχει κανείς μια
ιδιότητα ή ικανότητα, συνήθως ψυχική (π.χ. έχει τεράστια αποθέματα
δύναμης / θάρρους κ.λπ.)
ενέργειες ρουτίνας: οι ενέργειες που έχει συνηθίσει κάποιος να επανα-
λαμβάνει με μηχανικό τρόπο, οι οποίες δεν αποτελούν γι’ αυτόν κάτι
ιδιαίτερο 
συνοχή της οικογένειας: οι δυνάμεις που επηρεάζουν τα μέλη μιας οι-
κογένειας, ώστε να παραμένουν ενωμένα 
φυσικό οικογενειακό περιβάλλον: η φυσική οικογένεια
φυσική οικογένεια: οικογένεια της οποίας τα μέλη συνδέονται με δε-
σμούς αίματος
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σελ. 40 σχολ. βιβλίου

2. Σχηματίστε οικογένειες λέξεων με τις λέξεις:

οικογένεια οίκος, οικία, οικιακός, οικογενειακός, οικογενειακώς, οικο-
γενειάρχης, οικοδέσποινα, οικοδεσπότης, οικοδιδάσκαλος,
οικοδομή, οικοδόμηση, οικοδομικός, οικοδόμος, οικολογία,
οικολόγος, οικονομία, οικονομικός, οικονομολόγος, οικό-
πεδο, οικοτουρισμός, οικότροφος, άποικος, αποικιοκρατία,
αποικιοκράτης, αποικισμός, έποικος, εποικισμός, κατοικία,
κάτοικος, κατοικώ, ένοικος, ενοικιαστής 
γένος, γενάρχης, γενιά, γενεά, γενεαλογία, γενεαλογικός, γε-
νικός, γενικότητα, γενικεύω, γενικόλογος, γενικά

μητέρα μήτρα, μητρικός, μητρόπολη, μητροπολίτης, μητρότητα,
μητριά, μητρώνυμο, μητρώο, ομομήτριος

πατέρας πατρικός, πατερικός, πατριαρχείο, πατριάρχης, πατριαρ-
χία, πατριαρχικός, πατρίδα, πατριδογνωσία, πατριδοκαπη-
λία, πάτριος, πατριός, πατριώτης, πατρογονικός, πατρώνυ-
μο, πατροπαράδοτος, πατρότητα, πατρωνυμικός, πατρώος,
ομοπάτριος 

σελ. 40 σχολ. βιβλίου

3. Ξαναγράψτε τις προτάσεις στο παρελθόν (χρησιμοποιώντας πα-

ρατατικό στις τέσσερις πρώτες και αόριστο στις υπόλοιπες).

• Ακολουθούν αυτά τα ρήματα τους κανόνες της αύξησης;

α. Τι έχεις, Μανθούλη μου; (κείμ. 5) → ……………………
β. Είσαι άρρωστος; (κείμ. 5) → ……………………
γ. Ξέρεις, μαμά, ο γιος σου... (κείμ. 5) → ……………………
δ. Θέλω να είμαι αληθινή. (κείμ. 1) → ……………………
ε. Εγώ για σένα το λέω. (κείμ. 1) → ……………………
στ. Μου ’ρχεται να γελάσω. (κείμ. 1) → ……………………
ζ. Βλέπεις πώς καταντήσαμε, μαμά; (κείμ. 5) → ……………………
η. Η Θέκλα πίνει ένα χαπάκι. (κείμ. 5) → ……………………

α. Τι είχες, Μανθούλη μου; 
β. Ήσουν άρρωστος;
γ. Ήξερες, μαμά, ο γιος σου...
δ. Ήθελα να είμαι αληθινή.
ε. Εγώ για σένα το είπα.
στ. Μου ’ρθε (ήρθε) να γελάσω.86
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ζ. Είδες πώς καταντήσαμε, μαμά;
η. Η Θέκλα ήπιε ένα χαπάκι.

• Τα παραπάνω ρήματα δεν ακολουθούν τους κανόνες της αύξησης. Αύ-

ξηση η- παίρνουν τα ρήματα είμαι, ξέρω, θέλω (στον ΠΡΤ), πίνω (στον
ΑΟΡ), έρχομαι (στον ΑΟΡ), ενώ αύξηση ει- παίρνουν τα ρήματα έχω
(στον ΠΡΤ), λέ(γ)ω (στον ΑΟΡ), βλέπω (στον ΑΟΡ). 

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 41 σχολ. βιβλίου 

1. Κοιτάζοντας τις φωτογραφίες από τα Παιδικά Χωριά SOS υποθέ-

στε ότι επισκέπτεστε ένα τέτοιο χωριό. Τι θα θέλατε να πείτε και

να συζητήσετε με τα παιδιά; • Γράψτε ένα κείμενο με τη μορφή

ερωτηματολογίου το οποίο θα στείλετε με το ηλεκτρονικό ταχυ-

δρομείο στο Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης ή του Πλαγιαρίου.

– Πότε λειτούργησαν πρώτη φορά τα Παιδικά Χωριά SOS στην Ελλάδα;
– Από πόσα σπίτια αποτελείται κάθε χωριό;
– Εκτός από τα σπίτια, ποιοι άλλοι χώροι υπάρχουν στο Χωριό;
– Από πόσα μέλη αποτελείται κάθε οικογένεια;
– Πώς περνάτε συνήθως τη μέρα σας;
– Έχετε αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά που ζείτε στο ίδιο σπί-
τι ή νιώθετε το ίδιο για όλα τα παιδιά του Χωριού;
– Υπάρχουν στιγμές που συγκεντρώνεστε όλοι μαζί για κάποιες εκδη-
λώσεις;
– Νιώθετε τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας σαν αδέλφια σας;
– Ποιες υποχρεώσεις έχετε ως προς τη συμβίωσή σας με τα άλλα παιδιά;
– Αισθάνεστε ότι ζείτε αποκομμένοι;
– Νιώθετε ότι σε λίγα χρόνια θα είστε έτοιμοι να φροντίζετε μόνοι σας
τον εαυτό σας ως ανεξάρτητοι άνθρωποι;
– Ποιες στιγμές χαράς και γέλιου θυμάστε πιο έντονα;
– Ποιες είναι οι πιο συγκινητικές στιγμές που θυμάστε;
– Νιώθετε τυχεροί που απολαμβάνετε τη συντροφικότητα και δε ζείτε
μόνοι σας;

σελ. 41 σχολ. βιβλίου 

2. Σε συνεργασία με τον καθηγητή Καλλιτεχνικών αναλύστε το πε-

ριεχόμενο του διπλανού πίνακα και στη συνέχεια ζωγραφίστε ένα 87
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δικό σας πίνακα παίρνοντας αφορμή από τη ζωή στην οικογένειά

σας. Τα έργα σας μπορούν να εκτεθούν σε μια μικρή έκθεση που

θα οργανώσετε στην τάξη σας.

Ο πίνακας του Νικολάου Γύζη «Κούκου» είναι ένας από τους γνω-
στότερους της ελληνικής τέχνης. Απεικονίζει μια σκηνή από την καθημε-
ρινή ζωή μας οικογένειας της εποχής. Μια ηλικιωμένη γυναίκα κρατάει
στην αγκαλιά της ένα μικρό παιδί, κοιτώντας το με αγάπη και τρυφερό-
τητα. Αριστερά, μια άλλη γυναίκα –η μητέρα του παιδιού– σκύβει χαμο-
γελώντας πίσω από την πλάτη της γιαγιάς, για να παίξει κρυφτό με το
παιδάκι. Στη δεξιά πλευρά του πίνακα ένα μεγαλύτερο παιδί προσπαθεί
να δει τη μητέρα του πίσω από τη γιαγιά, συμμετέχοντας στο παιχνίδι.
Όλη η σκηνή έχει αποδοθεί από το ζωγράφο με ιδιαίτερη ευαισθησία και
αποπνέει χαρά, ηρεμία, οικογενειακή θαλπωρή και ανεμελιά. 

88
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Θυμηθείτε τις σημασίες των εγκλίσεων και συμπληρώστε τα κενά με

αυτές που συναντώνται πιο συχνά:

Η οριστική φανερώνει το πραγματικό, το δυνατό το πιθανό, ευχή ή πα-

ράκληση

Η υποτακτική φανερώνει το ενδεχόμενο, το επιθυμητό, προτροπή, πα-

ραχώρηση, ευχή, το δυνατό, απορία, το πιθανό, προσταγή. 

Η προστακτική φανερώνει προσταγή, προτροπή, απαγόρευση, παρά-

κληση, ευχή, έντονη περιέργεια.

• Μεταφέρετε το ρήμα δείχνω στους παρελθοντικούς και στους μελλο-

ντικούς χρόνους.

ΠΡΤ: έδειχνα

παρελθοντικοί ΑΟΡ: έδειξα

ΥΠΡ: είχα δείξει

Εξ. ΜΕΛ: θα δείχνω

μελλοντικοί Συνοπτ. ΜΕΛ: θα δείξω

Συντελ. ΜΕΛ: θα έχω δείξει

• Ονομάστε τα παρακάτω σύνθετα ανάλογα με τη σχέση του α΄με το

β΄συνθετικό:

ψηλόλιγνος πρωτοβρόχι χορτοφάγος γλυκόφωνος

↓ ↓ ↓ ↓
παρατακτικό προσδιοριστικό αντικειμενικό κτητικό

(ψηλός και λιγνός) (πρώτη βροχή) (τρώω χόρτα) (αυτός που έχει

γλυκιά φωνή)

V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ζούμε με την οικογένεια

Κείμενο: 

Στο σπίτι δυο εξουσίες υπολογίζαμε όλοι: του Θεού και του πα-

τέρα, γιατί μ’ αυτές είχαμε δέσει την ύπαρξή μας. Τη μάνα μας τη βλέ- 89
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παμε σαν τον σκεπασμένο ήλιο, που τον μαντεύεις, μα οι αχτίδες του

δε φτάνουνε ίσαμ’ εσένα να σε ζεστάνουνε. Ποτέ της δεν έβρισκε και-

ρό να μας χαϊδέψει, να μας πάρει στα γόνατά της και να μας πει ένα

παραμύθι. Ξύπναγε ολοχρονίς χαράματα, άναβε φωτιά, έστηνε τσου-

κάλι, να προκάνει τόσα στόματα. Ύστερα είχε πάντα στην κούνια κι

ένα μυξιάρικο να τσιρίζει. Είχε να πλύνει τα ζωντανά1, να βάλει σκά-

φη, να ζυμώσει, να πλύνει, να γυροφέρει το νοικοκυριό, να πιάσει βε-

λόνι· όλο το χωριό μιλούσε για την πάστρα και τη νοικοκυροσύνη της. 

Η αλήθεια είναι πως το γέρο μου τον σέβονταν ο κόσμος, γιατί

κρατούσε λόγο, ήταν τίμιος στο αλισβερίσι2, φιλόξενος και προκομ-

μένος. Τον σήκωνε πολύ κι η αρχοντοκαμωσιά του, ψηλόλιγνος κα-

θώς ήταν και σγουρομάλλης, με βαθιά γαλάζια μάτια και στρωτά γε-

ρά δόντια, που τα πήρε ατόφια στον τάφο του. Για τούτο και καμά-

ρωνα, όταν οι γειτόνισσες λέγανε στη μάνα μου: «Ο γιος σου, ο Μα-

νόλης, είναι φτυστός ο μπάρμπα-Δημητρός».

Νύχτα με τ’ άστρα, σηκωνόταν ο πατέρας απ’ το γιατάκι3 του.

Πρωτόβαζε τη φέσα του και ύστερα την τσόχινη βράκα του, τα τουζ-

λούκια4 και τα ποδήματά του. (Κάλτσες δε φορούσε· έλεγε πως τον

στεναχωρούσανε και βλάφτανε την υγεία του). Νιβόταν με θόρυβο.

Έκανε το σταυρό του μπρος στα εικονίσματα, καψάλιζε λίγο σταρέ-

νιο ψωμί στη θράκα, το βουτούσε στο μπρούσκο και το ’κανε κρασο-

ψιχιά, έτρωγε και καμιά ελιά, έφτυνε το κουκούτσι και λίγες βρισιές

μαζί για γούρι και ξεκινούσε στητός κι ανάλαφρος για τα χτήματα.

Δούλευε δεκάξι με δεκαοχτώ ώρες δίχως να ξαποστάσει. Σήκωνε

μονάχος του γομάρια5 εξήντα εβδομήντα οκάδες, μα ποτέ δεν τον

άκουγες να βαρυγκομήσει. Η τσάπα και τ’ αλέτρι γίνονταν υπάκουα

στο χέρι του. Τα ζωντανά τον τρέμανε και τον αγαπούσαν συνάμα,

γιατί τα φρόντιζε περισσότερο απ’ όσο φρόντιζε εμάς. 

Με το σούρουπο γύριζε στο σπίτι δίχως να σταθεί σε καφενέ.

Έπιανε το μπουκάλι το ρακί, κατέβαζε κάμποσες γερές ρουφηξιές,

έτρωγε το φαΐ που του φύλαγε η μάνα. Κατά την περίσταση έδερνε

δυο τρεις από μας κι έπεφτε μπαϊλντισμένος6 στον ύπνο, να ροχαλί-

ζει και να τρέμει ο τόπος.

Κουβέντα δεν του ’παιρνες ούτε Κυριακή ούτε χρονιάρα μέρα.

Κανένας μας δεν τολμούσε να μιλήσει μπροστά τουΉ είχαμε μάθει

να τα λέμε όλα με τα μάτια, τους θυμούς, το παράπονο, τις πονηριές

ή τις χαρές μας.

Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα Χώματα
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1. τα ζωντανά: τα ζώα

2. αλισβερίσι: δοσοληψία, πάρε δώσε

3. γιατάκι: στρώμα

4. τουζλούκια: μάλλινες «περικνημίδες» που καθεμιά σκεπάζει το πόδι από

το πάνω μέρος του παπουτσιού ως το γόνατο

5. γομάρι: φορτίο

6. μπαϊλντισμένος: αποκαμωμένος

Εγκλίσεις – Χρόνοι

• Στις παρακάτω προτάσεις να μελετήσετε τα ρήματα που υπογραμ-

μίζονται και έπειτα να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί:

α. Στο σπίτι δυο εξουσίες υπολογίζαμε όλοι.

β. [...] που τα πήρε ατόφια στον τάφο του.

γ. Η αλήθεια είναι πως το γέρο μου τον σέβονταν ο κόσμος.

δ. Κατά την περίσταση έδερνε δυο τρεις από μας.

ε. Κανένας μας δεν τολμούσε να μιλήσει μπροστά του

ρήμα χρόνος έγκλιση χρονική ποιόν

βαθμίδα ενέργειας

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

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

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

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

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

Τα είδη των συνθέτων

• Να βρείτε τα δύο συνθετικά των παρακάτω λέξεων και να γράψετε

σε ποια κατηγορία ανήκουν (παρατακτικά, προσδιοριστικά, αντι-

κειμενικά, κτητικά): γυροφέρει, αρχοντοκαμωσιά, ψηλόλιγνος,

σγουρομάλλης, πρωτόβαζε. 

Περίληψη κειμένου – Πλαγιότιτλοι 

• Να γράψετε τους πλαγιότιτλους των παραγράφων του κειμένου.
91
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ÂÓfiÙËÙ· 3Ë

Φίλοι για πάντα

Ι .  Θ Ε Ω ΡΙ Α

Ενεργητική και παθητική φωνή – Συζυγίες

Ενεργητική και παθητική φωνή

❏ Το ρήμα αποτελείται από το θέμα και την κατάληξη (π.χ. γράφ-ω).
Με βάση τις καταλήξεις τα ρήματα χωρίζονται σε δύο φωνές, την ενερ-
γητική και την παθητική:
• στην ενεργητική φωνή ανήκουν τα ρήματα που έχουν κατάληξη -ω  ή

-ώ, π.χ. βλέπ-ω, μιλ-ώ
• στην παθητική φωνή ανήκουν τα ρήματα που έχουν κατάληξη -μαι,
π.χ. κρύβο-μαι

✔ Τα ρήματα κλίνονται σύμφωνα με τη φωνή στην οποία ανήκουν.

✔ Πολλά ρήματα σχηματίζουν και τις δύο φωνές (π.χ. ανοίγω-ανοίγο-
μαι, γράφω-γράφομαι, θεραπεύω-θεραπεύομαι), ενώ άλλα μόνο μία από
τις δύο (π.χ. αμφιβάλλω, αναπνέω, διστάζω, παθαίνω, σκοντάφτω –
αγωνίζομαι, αστειεύομαι, κοιμάμαι, σκέφτομαι, υποψιάζομαι, φοβάμαι,
χρειάζομαι). 

✔ Η ενεργητική και η παθητική φωνή δεν ταυτίζονται πάντα με τη ση-
μασία των ρημάτων. Για παράδειγμα, το ρήμα σκέφτομαι είναι παθητι-
κής φωνής αλλά έχει ενεργητική σημασία.

✔ Τα ρήματα που σχηματίζουν μόνο παθητική φωνή αλλά έχουν ενερ-
γητική σημασία λέγονται αποθετικά. 

Συζυγίες του ρήματος

❏ Με βάση τις καταλήξεις τα ρήματα χωρίζονται επίσης σε δύο συζυγίες:
• στην α΄συζυγία ανήκουν τα ρήματα που έχουν κατάληξη -ω στην
ενεργητική φωνή (π.χ. δέν-ω) και -ομαι στην παθητική (π.χ. δέν-ομαι)
• στη β΄συζυγία ανήκουν τα ρήματα που έχουν κατάληξη -ώ στην ενερ-
γητική φωνή (π.χ. γελ-ώ) και -ιέμαι, -ούμαι, -άμαι (π.χ. γελ-ιέμαι, στερ-
ούμαι, κοιμ-άμαι). 93
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✔ Τα ρήματα α΄συζυγίας στο α΄πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα
ενεργητικής φωνής τονίζονται στην παραλήγουσα (π.χ. λύνω) και στο
ίδιο πρόσωπο της παθητικής φωνής τονίζονται στην προπαραλήγουσα
(π.χ. λύνομαι).
Τα ρήματα β΄συζυγίας στο α΄πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα
ενεργητικής φωνής τονίζονται στη λήγουσα (π.χ. αγαπώ) και στο ίδιο
πρόσωπο της παθητικής φωνής τονίζονται στην παραλήγουσα (π.χ. αγα-
πιέμαι). 

✔ Τα ρήματα της δεύτερης συζυγίας χωρίζονται σε δύο τάξεις ανάλογα
με τις καταλήξεις που παίρνουν στον ενικό του ενεστώτα της οριστικής:

Καταλήξεις ρημάτων β΄συζυγίας

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ

Ενεργητική φωνή -ώ, -άς, -ά -ώ, -είς, -εί
-ούμε, -άτε, -ούν -ούμε, -είτε, -ούν

Παθητική φωνή -ιέμαι, -ιέσαι, -ιέται -ούμαι, -είσαι, -είται
-ιόμαστε, -ιέστε, ιούνται -ούμαστε, -είστε, -ούνται

-άμαι, -άσαι, -άται
-όμαστε, -άστε, -ούνται

✔ Κατά το σχηματισμό του ενεργητικού και παθητικού αορίστου, συμ-
βαίνουν κάποιες αλλαγές που εξαρτώνται από το χαρακτήρα του ρήμα-
τος ή από τα τελευταία γράμματα του ενεστωτικού θέματος. Οι αλλαγές
απεικονίζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Αλλαγές στο αοριστικό θέμα των ρημάτων α΄συζυγίας

ενεστωτικό ενεργητικό αοριστικό παθητικό αοριστικό 

θέμα σε: θέμα σε: θέμα σε:

φωνήεν -σ- -στ- / -θ-
αποκλείω απέκλεισα αποκλείστηκα
ιδρύω ίδρυσα ιδρύθηκα
-ε- -ευσ- -ευστ-
εμπνέω ενέπνευσα εμπνεύστηκα
-β-, -π-, -πτ-, -φ-, -φτ- -ψ- -φτ-
γράφω έγραψα γράφτηκα94
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-αυ-, -ευ- -αψ-, -εψ- -αυτ-, -ευτ-
-αυσ-, -ευσ- 

κουρεύω κούρεψα κουρεύτηκα
δεσμεύω δέσμευσα δεσμεύτηκα
-γ-, -γγ-, -χ-, -κ-, -χν- -ξ- -χτ-
ρίχνω έριξα ρίχτηκα
-δ-, -θ- -σ- -στ-
πλάθω έπλασα πλάστηκα
-σσ-, -ττ- -ξ- -χτ-
προφυλάσσω προφύλαξα προφυλάχτηκα
-ζ- -σ- -στ-

-ξ- -χτ-
κουράζω κούρασα κουράστηκα
πειράζω πείραξα πειράχτηκα
-ν- -σ- / -ν- -θ- / -στ- / -νθ-
ντύνω έντυσα ντύθηκα
κλείνω έκλεισα κλείστηκα
μολύνω μόλυνα μολύνθηκα
-αιν- -αν- / -υν- / -ασ- / -ησ- -ανθ- / -αθ- / -ηθ-
μαραίνω μάρανα μαράθηκα
παρασταίνω παρέστησα παραστήθηκα
-αρ-, -ιρ- -αρισ-, -αρ- / -ιρισ-, -ιρ- -αριστ- / -ιριστ-
σοκάρω σόκαρα / σοκάρισα σοκαρίστηκα

Αλλαγές στο αοριστικό θέμα των ρημάτων β΄ συζυγίας

ενεργητικό παθητικό αοριστικό

αοριστικό αοριστικό παράδειγμα

θέμα σε: θέμα σε:

-ησ- -ηθ- αγαπώ, αγάπησα, αγαπήθηκα
-ασ- -αστ- γελώ, γέλασα, γελάστηκα
-εσ- -εστ- εκτελώ, εκτέλεσα, εκτελέστηκα
-εσ- -εθ- επαινώ, επαίνεσα, επαινέθηκα
-αξ- -αχτ- κοιτώ, κοίταξα, κοιτάχτηκα
-ηξ- -ηχτ- τραβώ, τράβηξα, τραβήχτηκα
-ασ- -αστ- περνώ, πέρασα, περάστηκα
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Το α΄συνθετικό

❏ Το α΄συνθετικό μιας σύνθετης λέξης μπορεί να είναι ουσιαστικό,
επίθετο, αριθμητικό, ρήμα, επίρρημα, πρόθεση ή αντωνυμία.

α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό σύνθετο

ουσιαστικό λάχανο + σαλάτα λαχανοσαλάτα
επίθετο άγριος + χόρτο αγριόχορτο
αριθμητικό τρία + γωνία τρίγωνο
ρήμα λείπω + ύδωρ λειψυδρία
επίρρημα πάνω + σεντόνι πανωσέντονο
πρόθεση μετά + επόμενος μεθεπόμενος
αντωνυμία κάθε + ημέρα καθημερινός

✔ Όταν μία λέξη είναι α΄συνθετικό σε ένα σύνθετο, μπορεί να συμβούν
ορισμένες αλλαγές στη μορφή της ή στη μορφή της σύνθετης λέξης:
• Αλλαγή στο θέμα της λέξης, π.χ. ένας (μονο-) + μέρος → μονομερής
δύο (δι-) + μέρος → διμερής, μετά (μεθ-) + αύριο → μεθαύριο
• Χρήση του θέματος τόσο της νέας όσο και της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας, π.χ. χέρι + δύναμη → χεροδύναμος, χέρι (< α.ε. χείρ) + έργο →
χειρουργός
• Χρήση του αοριστικού θέματος ενός ρήματος (αντί του ενεστωτικού), 
π.χ. σπαράζω (ΑΟΡ: σπάραξα) + καρδιά → σπαραξικάρδιος 

Λεξιλόγιο

Βασικοί κανόνες ορθογραφίας ρημάτων

• Τα ρήματα σε -ίζω γράφονται με -ι- και στον αόριστο λήγουν σε
-ισα,  π.χ. ΕΝΣ: ορίζω, ΑΟΡ: όρισα

Εξαιρέσεις: δανείζω, αθροίζω, δακρύζω

• Τα ρήματα β΄συζυγίας σχηματίζουν τον αόριστο σε -ησα, 
π.χ. ΕΝΣ: αγαπώ, ΑΟΡ: αγάπησα

• Τα ρήματα που έχουν διπλό ενεστώτα σε -ω και -ίζω σχηματίζουν
τον αόριστο σε -ισα, π.χ. ΕΝΣ: γυρνώ και γυρίζω, ΑΟΡ: γύρισα
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ΙΙ .  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κείμενο 1: Αν θέλεις ένα φίλο...

σελ. 45 σχολ. βιβλίου

1. Τι σημαίνει στο κείμενο το ρήμα «εξημερώνω»; • Μπορείτε να

λύσετε εσείς την απορία του μικρού πρίγκιπα;

Η λέξη «εξημερώνω» στο κείμενο αποκτά ουσιώδη σημασία. Σημαί-
νει «δημιουργώ δεσμούς», δηλαδή αναπτύσσω σχέσεις φιλίας. Σημαίνει
αμφίδρομη (= και από τις δύο πλευρές) προσφορά αγάπης. Σημαίνει
γνωρίζω κάποιον τόσο καλά, που τον αγαπώ, τον χρειάζομαι, τον ξε-
χωρίζω από όλους τους άλλους. Η ζωή μου δένεται με τη δική του και
ομορφαίνει μέσα από την αγάπη.

σελ. 45 σχολ. βιβλίου

2. Σε τι θα αλλάξει η ζωή της αλεπούς, αν την εξημερώσει ο μικρός

πρίγκιπας;

Η φιλία και η αγάπη σε κάνουν να τα βλέπεις όλα διαφορετικά. Αν ο
μικρός πρίγκιπας γίνει φίλος της αλεπούς, η ζωή της θα γίνει πιο εν-
διαφέρουσα και πιο όμορφη, γιατί θα έχει κάποιον να αγαπάει και να
περιμένει. Όσα πριν της φαίνονταν αδιάφορα τώρα θα αποκτήσουν άλ-
λο νόημα, γιατί θα της θυμίζουν εκείνον. Ολόκληρη η φύση γύρω της θα
γεμίσει φιλία και αγάπη, ομορφιά και ενδιαφέρον. Το μυαλό και η ψυχή
της θα πλημμυρίσουν από τη σκέψη του φίλου της. Θα έχει ένα λόγο να
ζει και να αναπνέει…

Κείμενο 2: Αγαπάς για ν’ αγαπάς

σελ. 45 σχολ. βιβλίου 

1. Πρέπει κανείς να μένει ο εαυτός του ή να αλλάζει, προκειμένου

να αποκτήσει φίλους; • Έχετε κάποια εμπειρία πάνω σ’ αυτό;

Είναι ανώφελο να προσπαθεί κανείς να αλλάξει για να είναι αρεστός
στους άλλους. Φιλία σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη και βαθιά γνωριμία.
Αν δεν αφήσεις κάποιον να γνωρίσει αυτό που πραγματικά είσαι, δεν
μπορεί να γίνει φίλος σου. Όσο ψεύτικη είναι η εικόνα που του δείχνεις, 97
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τόσο ψεύτικη θα είναι και η φιλία σας. Αν όμως παραμείνεις αληθινός,
κάποτε θα διαπιστώσεις ότι άξιζε να περιμένεις, γιατί θα βρεις τον άν-
θρωπο που θα αναζητήσει τη φιλία σου, θα ταιριάξετε και θα αναπτύ-
ξετε μια αληθινή σχέση.

[Σημ.: Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης θα απαντηθεί από το μαθητή].

σελ. 45 σχολ. βιβλίου

2. «Η μεγαλύτερη ατυχία στη ζωή είναι να μη ρισκάρεις τίποτε».

Μπορείτε να εξηγήσετε αυτή τη φράση του κειμένου;

Πολλές φορές οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι άτυχοι επειδή δεν τους
χαρίστηκε τίποτα σημαντικό από την τύχη. Στην πραγματικότητα, όμως,
την τύχη την καθορίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι με τις ενέργειές τους. Αν
δε ρισκάρεις τίποτα, δε θα κερδίσεις τίποτα. Αλλά τότε θα ευθύνεσαι
εσύ και όχι η τύχη. Όταν τολμήσεις να απελευθερωθείς από τα δεσμά
της βεβαιότητας, τότε θα δοκιμάσεις τη χαρά και τη λύπη της ζωής, θα
γευτείς τα καλά και τα άσχημα, γιατί όλα αυτά γεμίζουν τη ζωή μας και
της δίνουν νόημα και ουσία. 

Κείμενο 3: Είμαστε εξόριστοι παρέα!

σελ. 46 σχολ. βιβλίου

• Ποιες εναλλαγές παρατηρείτε στη διάθεση των δύο φίλων; • Πα-

ρουσιάστε τες.

Ο Αστερίξ είναι απογοητευμένος και βαθιά θλιμμένος επειδή έχει
εξοριστεί από το χωριό. Ο Οβελίξ με πείσμα τον ακολουθεί, αν και δεν
πρέπει. Η χαρά του Αστερίξ είναι μεγάλη, μόνο και μόνο επειδή θα εί-
ναι παρέα με το φίλο του, όπου κι αν βρίσκονται. Αγκαλιάζονται και οι
δύο πολύ συγκινημένοι. Η φιλία τούς γεμίζει αισιοδοξία και κουράγιο
για καινούριες προσπάθειες. Σύντομα όμως το άγχος της προσπάθειας
τους εκνευρίζει και ξεσπούν τα νεύρα τους ο ένας πάνω στον άλλο.
Όμως καταλαβαίνουν και οι δύο το λάθος τους, ζητούν συγχώρεση και
αγκαλιάζονται και πάλι ξεσπώντας σε κλάματα συγκίνησης, γιατί…
έτσι είναι οι φίλοι.
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Κείμενο 4: Μιλάμε για τη φιλία

σελ. 47 σχολ. βιβλίου

1. Όλα τα παιδιά έχουν την ίδια άποψη για τους φίλους; • Τι τονί-

ζει ο καθένας τους; • Συμφωνείτε με κάποιον απ’ όλους;

Κάθε άνθρωπος αναζητά διαφορετικά πράγματα από τις σχέσεις του
με τους άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτό τα παιδιά του κειμένου, ενώ συμ-
φωνούν σε πολλές απόψεις σχετικά με τη φιλία, προσθέτουν διαφορετι-
κές παραμέτρους ο καθένας σχετικά με το τι ζητούν από τους φίλους
και την παρέα.

Η Ζωή και η Βίκη θεωρούν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο που ενώ-
νει τους φίλους είναι η εχεμύθεια, το να μπορείς να εμπιστευτείς σ’ αυ-
τόν όσα δε θα έλεγες σε κανέναν άλλο. Η Πόπη αναζητά στη φιλία κα-
τανόηση, βοήθεια και αγάπη. Εκφράζει, όμως, την πεποίθηση ότι είναι
πολύ δύσκολο να αναπτύξεις μια τέτοια σχέση σήμερα. Ο Σταμάτης
συμφωνεί ότι ο παράγοντας που ενώνει τους φίλους είναι η εχεμύθεια,
αλλά αισθάνεται πιο άνετα σε μια μεγάλη παρέα, όπου απλώς περνάει
καλά, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί σε κανέναν. Παρόλα αυτά θεωρεί
απαραίτητη την εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη μιας παρέας. Επιπλέον
η Ζωή, αν και ξεχωρίζει τους φίλους, αναγνωρίζει και την αξία της ευ-
ρύτερης παρέας, μέσα στην οποία κάθε μέλος της αναπτύσσει αισθήμα-
τα αλληλεγγύης και αυτοπεποίθησης. 

[Σημ.: Το τρίτο σκέλος της ερώτησης θα απαντηθεί από το μαθητή].

σελ. 47 σχολ. βιβλίου

2. Πόσο πολύτιμη είναι η παρέα για τους εφήβους; • Τι προσφέρει

σ’ εσάς αυτή η επικοινωνία;

Ο έφηβος μαθαίνει να κοινωνικοποιείται μέσα στην παρέα. Αποκτά
αυτοπεποίθηση, γιατί ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον εκτιμούν
και τον συμπαθούν. Αισθάνεται χρήσιμος, γιατί συχνά προσφέρει στην
παρέα του στήριξη και βοήθεια.

Η σχέση με τα μέλη της παρέας μπορεί να μη βασίζεται πάντα στην
απόλυτη εχεμύθεια, όπως με τους πολύ στενύς φίλους, όμως σίγουρα
υπάρχει εμπιστοσύνη. Πρόκειται για μια συνεχή επικοινωνία, που επη-
ρεάζει τη συμπεριφορά όλων μας. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει μόνος
του. Μία από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου είναι η συντροφι-
κότητα και η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Μέσα στην παρέα
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νιώθω ότι προσφέρω και μου προσφέρουν. Βρίσκομαι ανάμεσα σε άτο-
μα που αγαπώ και εμπιστεύομαι, με τα οποία μπορώ να επικοινωνήσω.
Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και διασκεδάζουμε με τους ίδιους τρό-
πους. Η επικοινωνία με τα μέλη της παρέας είναι μια διαρκής ανταλλα-
γή ιδεών, συναισθημάτων και συμπαράστασης.
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ΙΙΙ .  ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ενεργητική και παθητική φωνή – Συζυγίες

Ενεργητική και παθητική φωνή

σελ. 48 σχολ. βιβλίου

1. Ένας από εσάς να μεταφέρει καθένα από τα παρακάτω ρήματα

στο α΄ενικό πρόσωπο του ενεστώτα και να πει αν ανήκει στην

ενεργητική ή την παθητική φωνή και ένας άλλος να προσπαθήσει

να σχηματίσει την άλλη φωνή του ίδιου ρήματος. • Τι παρατηρεί-

τε; πρότεινε, είπε, έχει ξεχαστεί, χρειάζεσαι, εξημέρωσε, θα θυμί-
ζει, φάνηκε

– πρότεινε: βρίσκεται στην ενεργητική φωνή → προτείνω

παθητική φωνή: προτείνομαι

– είπε: βρίσκεται στην ενεργητική φωνή → λέ(γ)ω

παθητική φωνή: λέγομαι

– έχει ξεχαστεί: βρίσκεται στην παθητική φωνή → ξεχνιέμαι

ενεργητική φωνή: ξεχνώ

– χρειάζεσαι: βρίσκεται στην παθητική φωνή → χρειάζομαι

ενεργητική φωνή: δεν έχει (αποθετικό ρήμα)
– εξημέρωσε: βρίσκεται στην ενεργητική φωνή → εξημερώνω

παθητική φωνή: εξημερώνομαι

– θα θυμίζει: βρίσκεται στην ενεργητική φωνή → θυμίζω

παθητική φωνή: δεν έχει
– φάνηκε: βρίσκεται στην παθητική φωνή → φαίνομαι

ενεργητική φωνή: δεν έχει (αποθετικό ρήμα)

• Παρατηρούμε ότι δε σχηματίζουν όλα τα ρήματα και τις δύο φωνές.
Άλλα (όπως το ρ. θυμίζω) σχηματίζουν μόνο την ενεργητική φωνή και
άλλα (όπως τα ρ. χρειάζομαι και φαίνομαι) μόνο την παθητική (αποθε-

τικά ρήματα).
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σελ. 48 σχολ. βιβλίου

2. Στις παρακάτω προτάσεις παρατηρήστε ποια είναι η φωνή των

ρημάτων. • Όσα ρήματα είναι ενεργητικής φωνής δείχνουν ότι το

υποκείμενο ενεργεί και όσα είναι παθητικής ότι το υποκείμενο

παθαίνει κάτι ή δεν ισχύει πάντα αυτό;

– Εκτρέφουν και κότες. (κείμ. 1)
– Υπάρχουν κυνηγοί σ’ εκείνο τον πλανήτη; (κείμ. 1)
– Διαφορετικά θα του εμπιστευτείς πράγματα. (κείμ. 4)
– Προδόθηκες από κάποιους φίλους σου; (κείμ. 4)

– Εκτρέφουν: βρίσκεται στην ενεργητική φωνή – Το υποκείμενο ενεργεί.
– Υπάρχουν: βρίσκεται στην ενεργητική φωνή – Το υποκείμενο βρίσκεται
σε μια κατάσταση.
– θα εμπιστευτείς: βρίσκεται στην παθητική φωνή – Το υποκείμενο ενεργεί.
– Προδόθηκες: βρίσκεται στην παθητική φωνή – Το υποκείμενο παθαίνει
κάτι.

• Από τα παραπάνω παραδείγματα, παρατηρούμε ότι η φωνή του ρήμα-
τος δεν ταυτίζεται πάντα με τη σημασία του. 

Συζυγίες του ρήματος

σελ. 50 σχολ. βιβλίου

1. Προσέξτε τα παρακάτω ρήματα που αναφέρονται στη φιλία. Σε

ποια φωνή ανήκουν; • Ποια συλλαβή τους τονίζεται; • Είναι η

ίδια σε όλα;

α. Γυρεύω φίλους. (κείμ. 1)
β. Δημιουργώ δεσμούς. (κείμ. 1)
γ. Λυπάμαι πολύ. (κείμ. 2)
δ. Προσφέρομαι σε όλους. (κείμ. 2)

α. Γυρεύω: βρίσκεται στην ενεργητική φωνή – Τονίζεται η παραλήγουσα.
β. Δημιουργώ: βρίσκεται στην ενεργητική φωνή – Τονίζεται η λήγουσα.
γ. Λυπάμαι: βρίσκεται στην παθητική φωνή – Τονίζεται η παραλήγουσα.
δ. Προσφέρομαι: βρίσκεται στην παθητική φωνή – Τονίζεται η προπα-
ραλήγουσα.
• Δεν τονίζονται όλα τα ρήματα στην ίδια συλλαβή. Όσα ρήματα στην
ενεργητική φωνή (στο α΄ενικό πρόσωπο του ενεστώτα) τονίζονται στην
παραλήγουσα και στην παθητική φωνή στην προπαραλήγουσα (π.χ. λύ-
νω, λύνομαι) ανήκουν στην α΄συζυγία. Όσα τονίζονται στην ενεργητι-102
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κή φωνή στη λήγουσα και στην παθητική στην παραλήγουσα (π.χ. αγα-
πώ, αγαπιέμαι) ανήκουν στη β΄συζυγία. 

σελ. 50 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε στο κείμενο 3 τα ρήματα που στο α΄ενικό πρόσωπο της

οριστικής του ενεστώτα τονίζονται στη λήγουσα.

Τα ρήματα του κειμένου 3, τα οποία στο α΄ενικό πρόσωπο της ορι-
στικής του ενεστώτα τονίζονται στη λήγουσα (ρήματα β΄συζυγίας), εί-
ναι τα εξής: γύρνα (γυρνώ), ακολουθάς (ακολουθώ), δε θα μπορούσες
(μπορώ), δε μιλάμε (μιλώ), συγχώρεσε (συγχωρώ).

Το α΄συνθετικό

σελ. 51 σχολ. βιβλίου

1. Εντοπίστε στα κείμενά σας τις σύνθετες λέξεις ηλιόλουστη (κείμ. 1),

κατανόηση (κείμ. 4), μονόχρωμη (κείμ. 5). • Τι μέρος του λόγου

είναι το α΄συνθετικό κάθε λέξης;

ηλιόλουστη: α΄συνθετικό ήλιος (ουσιαστικό)
κατανόηση: α΄συνθετικό κατά (πρόθεση)
μονόχρωμη: α΄συνθετικό μονο- (ένας: αριθμητικό)

σελ. 51 σχολ. βιβλίου

2. Εντοπίστε στα κείμενά σας τις σύνθετες λέξεις εχέμυθος, καθημε-

ρινά (κείμ. 4), μονόχρωμη (κείμ. 5). • Ψάξτε τη σημασία τους στο

λεξικό σας. • Με βάση τη σημασία, βρείτε ποια λέξη είναι το

α΄συνθετικό καθεμιάς. • Τι παρατηρείτε για τη μορφή του

α΄συνθετικού;

– εχέμυθος: αυτός που μπορεί να κρατήσει μυστικό ό,τι του εμπιστεύο-
νται οι άλλοι < έχω + μύθος (= λόγος)
α΄συνθετικό είναι το ρ. έχω (ενεστωτικό θέμα)
– καθημερινά (επίρρ.): κάθε μέρα < κατά + ημέρα
α΄συνθετικό είναι η πρόθεση κατά, η οποία κατά τη σύνθεση χάνει το τε-
λικό φωνήεν (-α) πριν από το αρχικό φωνήεν του β΄συνθετικού (η-) και
γίνεται δασύ το τελευταίο της φωνήεν (τ → θ) επειδή η λέξη ìÌ¤Ú· στην
α.ε. παίρνει δασεία
– μονόχρωμη: αυτή που έχει μόνο ένα χρώμα < ένας (μονο-) + χρώμα
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α΄συνθετικό είναι το αριθμητικό ένας, που κατά τη σύνθεση μετατρέπε-
ται σε μονο-.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 55 σχολ. βιβλίου 

1. Περιγράψτε σκηνές γέλιου και διασκέδασης που ζήσατε την προη-

γούμενη χρονιά με τους φίλους σας. (Μπορείτε να αναφερθείτε σε

σκηνές γέλιου στην τάξη ή στο διάλειμμα, σε σκηνές διασκέδασης

με τους φίλους σε μια εκδρομή.)

Όλη η παρέα, όπως είχαμε συμφωνήσει, συγκεντρώθηκε στο σπίτι
μου. Ο Γιάννης περιαυτολογούσε (= μιλούσε για τον εαυτό του) συνε-
χώς και έκανε πως τα ήξερε όλα, όπως πάντα. Έτσι, είπαμε να γελά-
σουμε μαζί του, γι’ αυτό προσποιηθήκαμε όλοι ότι πίναμε ποτό και προ-
σφέραμε και σ’ αυτόν. Το ποτήρι, όμως, ήταν ένα τρικ. Το ποτό βρισκό-
ταν εσωτερικά ανάμεσα σε διπλό τζάμι, κι έτσι δεν έφτανε στο στόμα
του, όσο κι αν προσπαθούσε εκείνος να πιει. Στην αρχή προσπαθούσε
να καταλάβει τι συμβαίνει, χωρίς να μιλάει. Mετά, καθώς άρχισε να
κοκκινίζει, ήταν αδύνατο να κρύψει την αμηχανία του. Κάποιος από την
παρέα δεν άντεξε και γέλασε δυνατά. Τότε ξεσπάσαμε όλοι στα γέλια. Το
ίδιο και ο Γιάννης, που κατάλαβε βέβαια τι συνέβαινε.

σελ. 55 σχολ. βιβλίου 

2. Εσύ, ένας συμμαθητής και μία συμμαθήτριά σου συζητάτε για τη

φιλία σήμερα (αν υπάρχει, τι είδους φιλίες υπάρχουν κ.τ.λ.).

• Οι διαπροσωπικές σχέσεις γενικά περνούν κρίση στη σύγχρονη εποχή.
• Έχει χαθεί η ανθρώπινη επικοινωνία και επαφή.
• Οι περισσότερες «φιλίες» στις μέρες μας είναι σχέσεις συμφέροντος.
• Τα αληθινά αισθήματα σπανίζουν.
• Στην πραγματικότητα, όμως, όλοι επιζητούμε μια σχέση αληθινής φι-
λίας, γιατί όλοι τη χρειαζόμαστε.
• Το πιο συνηθισμένο εμπόδιο είναι ότι δεν αφήνουμε κανέναν να μας
γνωρίσει σε βάθος.
• Η επιφανειακή γνωριμία οδηγεί σε επιφανειακές σχέσεις και όχι σε φιλία.
• Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις στη ζωή μας, που η φιλία διαρ-
κεί για πάντα, ακόμη κι αν έχουμε χρόνια να δούμε το φίλο μας. 
• Οι αληθινές σχέσεις σπανίζουν, αλλά όποιος τις αναζητά τις βρίσκει
και τις διατηρεί.
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σελ. 55 σχολ. βιβλίου 

3. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι φίλοι είναι πολύτιμοι για τη

ζωή ενός ανθρώπου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν σή-

μερα αληθινοί φίλοι. Τρεις από σας θα αναλάβουν να υποστηρί-

ξουν την πρώτη άποψη και τρεις τη δεύτερη. Αφού οι δύο ομάδες

προετοιμάσουν τα επιχειρήματά τους από την προηγούμενη μέρα,

θα κάνουν ένα διάλογο στην τάξη.

Κριτήρια αξιολόγησης

Κάθε ομάδα θα έχει περιορισμένο χρόνο (2-3 λεπτά) και θα
πρέπει να απαντά στις θέσεις της άλλης ομάδας. Ο διάλογος δεν
πρέπει να κρατήσει περισσότερο από 15 λεπτά. 

Οι υπόλοιποι συμμαθητές θα κρίνουν στο τέλος ποια ομάδα ήταν
καλύτερη. Τα κριτήρια θα είναι π.χ. ποια ομάδα κατάφερε να απορ-
ρίψει τα επιχειρήματα της άλλης, ποια απάντησε σε όλες τις ερωτή-
σεις της άλλης, ποιας ο λόγος ήταν περισσότερο περιεκτικός κτλ. 

Επιχειρήματα της πρώτης ομάδας:

• Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικό ον και δεν μπορεί να
ζήσει μόνος του.
• Η μοναξιά είναι η χειρότερη τιμωρία του ανθρώπου. Πολλοί, μάλιστα,
υποστηρίζουν ότι «είναι προτιμότερο να είσαι στην κόλαση με τους φί-
λους σου παρά στον παράδεισο μόνος σου».
• Στο φίλο σου μπορείς να εμπιστευθείς όσα δεν μπορείς να πεις σε κα-
νέναν άλλο.
• Ένας άνθρωπος περνάει με τους φίλους του μερικές από τις πιο χα-
ρούμενες και συγκινητικές στιγμές στη ζωή του.
• Με τους φίλους σου επικοινωνείς, υπάρχει μια σχέση αμοιβαίας
«ανταλλαγής», που είναι απαραίτητη για την εξέλιξη της προσωπικότη-
τάς σου.
• Όταν έχεις ένα φίλο, έχεις πάντα κάποιον που ξέρεις ότι θα σου συ-
μπαρασταθεί στις δύσκολες στιγμές της ζωής σου.
• Αποκτάς αυτοπεποίθηση όταν ξέρεις ότι κάποιοι σε αγαπούν και σε
εκτιμούν ειλικρινά.

Επιχειρήματα της δεύτερης ομάδας:

• Στη σύγχρονη εποχή δεν μπορείς να εμπιστευθείς κανέναν, γιατί όλοι
φέρονται εγωιστικά.
• Οι ρυθμοί ζωής είναι τέτοιοι, που δεν ευνοούν την ανάπτυξη ειλικρι-
νών σχέσεων.
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• Ο φόβος της προδοσίας μάς εμποδίζει να επιτρέψουμε στους άλλους
να δουν τον πραγματικό εαυτό μας.
• Οι περισσότερες σχέσεις σήμερα είναι σχέσεις συμφέροντος.
• Επειδή δεν μπορείς να εμπιστευθείς κανέναν, διαλέγεις φίλους που
μπορούν να σε ωφελήσουν με κάποιον τρόπο (κοινωνικά, οικονομικά,
επαγγελματικά κ.ά.).
• Τα αισθήματα δεν έχουν θέση στην εποχή μας που όλοι κυνηγούν τις
υλικές απολαύσεις και ξεχνούν να ζήσουν.
• Φιλία σημαίνει να δίνεις χωρίς να περιμένεις ανταλλάγματα. Μια τέ-
τοια σχέση φαντάζει ουτοπική (= μη πραγματοποιήσιμη) στις μέρες μας,
που για πολλούς τα πάντα είναι μια εμπορική συναλλαγή.
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ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ενεργητική και παθητική φωνή – Συζυγίες

Ενεργητική και παθητική φωνή

σελ. 49 σχολ. βιβλίου

1. Συμπληρώστε τον πίνακα με ρήματα από τα κείμενα 1 και 5. 

• Έπειτα συμπληρώστε τα κενά που έμειναν με δικούς σας τύπους

ρημάτων που θα αφορούν τις σχέσεις με τους φίλους σας.

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή

Ενεστώτας γυρεύεις (κείμ. 1) ντύνομαι (κείμ. 5)
Παρατατικός πρότεινε (κείμ. 1) βιαζόταν (κείμ. 5)
Εξακολουθητικός θα αναγνωρίζω θα αγαπιόμαστε 
μέλλοντας (κείμ. 1) (κείμ. 1)
Συνοπτικός θα μάθεις θα σεβαστώ
μέλλοντας (κείμ. 5)
Αόριστος είπε (κείμ. 1) φάνηκε (κείμ. 1)
Παρακείμενος έχεις θυμώσει έχει ξεχαστεί (κείμ. 1)
Υπερσυντέλικος είχαν φτάσει (κείμ. 5) είχατε τσακωθεί
Συντελεσμένος θα έχεις εξημερώσει θα έχουν συγκρουστεί
μέλλοντας (κείμ. 1)

σελ. 49 σχολ. βιβλίου

2. Μεταφέρετε τους τύπους των ρημάτων στην άλλη φωνή και σχη-

ματίστε με αυτά προτάσεις που θα αναφέρονται στους φίλους σας

/ στη φιλία:

– δημιουργώ: δημιουργούμαι
Μεταξύ μας έχει δημιουργηθεί μια πολύ δυνατή φιλία.

– θα βρείτε: θα βρεθείτε
Όταν βρίσκομαι με τους φίλους μου, διασκεδάζουμε και γελάμε συνεχώς.

– αγαπάς: αγαπιέσαι
Σε αυτή την παρέα αγαπιόμαστε όλοι μεταξύ μας.
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– δεν έχω προδοθεί: δεν έχω προδώσει
Ποτέ δε θα πρόδιδα τους φίλους μου.

– στολίζεσαι: στολίζεις
Προχτές στολίσαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι του φίλου
μας του Κώστα. 

σελ. 49 σχολ. βιβλίου

3. Συγκεντρώστε από τα κείμενα 3 και 5 όσα ρήματα έχουν μόνο

ενεργητική ή μόνο παθητική φωνή.

• Ρήματα μόνο σε ενεργητική φωνή

Κείμενο 3: περίμενε (περιμένω), γύρνα (γυρνώ και γυρνάω), πρέπει, πί-
στευες (πιστεύω), θα μπορούσες (μπορώ), θα ξαναφέρουμε (ξαναφέρ-
νω), νομίζεις (νομίζω), θα καταφέρουμε (καταφέρνω), γεμίσουμε (γεμί-
ζω), αρχίζεις (αρχίζω), ξαναγεμίσουμε (ξαναγεμίζω), αρέσει (αρέσω)
Κείμενο 5: είχαν φτάσει (φτάνω), καλωσόρισε (καλωσορίζω), πήγε (πη-
γαίνω), κάνουν (κάνω), έμοιαζε (μοιάζω), θύμωνε (θυμώνω), ψηλώνω

• Ρήματα μόνο σε παθητική φωνή (αποθετικά) 

Κείμενο 3: είμαι
Κείμενο 5: είμαι, ερχόταν (έρχομαι), σκέφτηκε (σκέφτομαι), φαίνεται
(φαίνομαι), φέρεσαι (φέρομαι), χρειάζεσαι (χρειάζομαι)

[Σημ.: Τα ρήματα φτάνω και γεμίζω έχουν μόνο ενεργητική φωνή, αλλά
σχηματίζουν στην παθητική φωνή μετοχή παρακειμένου: φτασμένος, γε-
μισμένος].

Συζυγίες του ρήματος

σελ. 50 σχολ. βιβλίου

1. Απευθυνόμενος σε κάποιο φίλο / κάποια φίλη σας, αλλάξτε τις πα-

ρακάτω προτάσεις μεταφέροντας τα ρήματα στο α΄ενικό πρόσω-

πο της οριστικής του ενεστώτα. Στη συνέχεια, γράψτε τους τύ-

πους που σχηματίσατε στην πρώτη στήλη, στη δεύτερη σημειώστε

τη φωνή και στην τρίτη την κατάληξή τους.

α. Όταν κανείς ψάχνει ένα φίλο, ψάχνει να βρει κάποιον εχέμυθο.
(κείμ. 4)
β. Κάποια παιδιά με συμπαθούνε. (κείμ. 4)
γ. Πρέπει όμως να τους εμπιστεύεσαι όλους. (κείμ. 4)
δ. Κι αυτά φοβάμαι ότι σπάνια τα βρίσκεις σήμερα. (κείμ. 4)108
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Ρήματα Φωνή Κατάληξη

ψάχνω ενεργητική -ω
συμπαθώ ενεργητική -ώ
εμπιστεύομαι παθητική -ομαι
φοβάμαι παθητική -άμαι

σελ. 50 σχολ. βιβλίου

2. Στα ίδια ρήματα σχηματίστε τον παρατατικό, τον εξακολουθητι-

κό και συνοπτικό μέλλοντα. • Παρατηρείτε διαφορές στον τονι-

σμό ή στις καταλήξεις, συγκρίνοντας ρήματα της ίδιας φωνής, και

σε ποιους χρόνους;

Ρήματα Παρατατικός Εξακολουθητικός Συνοπτικός

Μέλλοντας Μέλλοντας

ψάχνω έψαχνα θα ψάχνω θα ψάξω
συμπαθώ συμπαθούσα θα συμπαθώ θα συμπαθήσω
εμπιστεύομαι εμπιστευόμουν θα εμπιστεύομαι θα εμπιστευτώ
φοβάμαι φοβόμουν θα φοβάμαι θα φοβηθώ

• Παρατηρώ ότι υπάρχουν διαφορές (τόσο στον τονισμό όσο και στις
καταλήξεις ρημάτων που ανήκουν στην ίδια φωνή) στον ενεστώτα, τον
παρατατικό και τον εξακολουθητικό μέλλοντα. Αναλυτικότερα:

Ενεργητική φωνή

– Το ρήμα ψάχνω (α΄συζυγίας) στον ΕΝΣ τονίζεται στην παραλήγουσα,
στον ΠΡΤ στην προπαραλήγουσα (έψαχνα) και στον Εξ. ΜΕΛ στην πα-
ραλήγουσα (όπως στον ΕΝΣ: θα ψάχνω).
– Το ρήμα συμπαθώ (β΄συζυγίας) στον ΕΝΣ τονίζεται στη λήγουσα, στον
ΠΡΤ στην παραλήγουσα (συμπαθούσα) και στον Εξ. ΜΕΛ στη λήγουσα
(όπως στον ΕΝΣ: θα συμπαθώ).

Παθητική φωνή

– Το ρήμα εμπιστεύομαι (α΄συζυγίας) στον ΕΝΣ τονίζεται στην προπα-
ραλήγουσα, στον ΠΡΤ στην παραλήγουσα (εμπιστευόμουν) και στον Εξ.
ΜΕΛ στην προπαραλήγουσα (όπως στον ΕΝΣ: θα εμπιστεύομαι).
– Το ρήμα φοβάμαι (β΄συζυγίας) στον ΕΝΣ τονίζεται στην παραλήγου-
σα, στον ΠΡΤ στην παραλήγουσα (φοβόμουν) και στον Εξ. ΜΕΛ στην
παραλήγουσα (όπως στον ΕΝΣ: θα φοβάμαι).
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σελ. 51 σχολ. βιβλίου

3. Σχηματίστε το β΄ή το γ΄ενικό πρόσωπο των ρημάτων (όποιο δεν

υπάρχει) και γράψτε προτάσεις που θα απευθύνονται στο φίλο /

στη φίλη σας (β΄ενικό) ή θα μιλούν γι’ αυτόν / αυτήν (γ΄ενικό). •

Κλίνονται όλα με τις ίδιες καταλήξεις;

α. Τι ζητάς από μια φίλη; (κείμ. 4)
β. Αλλά η Πόπη διαφωνεί. (κείμ. 4)
γ. Πώς φοβάσαι ότι μπορεί να σε προδώσει; (κείμ. 4)
δ. Γι’ αυτό λοιπόν, βαριέμαι λίγο. (κείμ. 1)

α. ζητάς: ζητά και ζητάει (γ΄ενικό) – κλίνεται σύμφωνα με την α΄και τη
β΄τάξη
Η Κατερίνα μού ζητάει συνεχώς να συναντιόμαστε μόνο οι δυο μας,
εγώ όμως θέλω να βλέπω και τους άλλους φίλους μου. 
β. διαφωνεί: διαφωνείς (β΄ενικό) – β΄τάξη
Όταν διαφωνείς με τους φίλους σου, δεν είναι ανάγκη να θυμώνεις.
γ. φοβάσαι: φοβάται (γ΄ ενικό) – β΄τάξη
Ο Γιώργος άλλαξε σχολείο και φοβάται ότι εκεί δε θα έχει ούτε ένα φίλο.
δ. βαριέμαι: βαριέσαι (β΄ενικό), βαριέται (γ΄ενικό) – α΄τάξη
Δε θα πάρουμε στον κινηματογράφο τον Αλέξη, γιατί ο Σπύρος τον βα-

ριέται.
• Δεν κλίνονται όλα τα ρήματα με τις ίδιες καταλήξεις, αφού, ενώ ανή-
κουν στην ίδια συζυγία (β΄), είναι διαφορετικής τάξης.

Το α΄συνθετικό

σελ. 52 σχολ. βιβλίου

1. Σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος

Τριανταφυλλίδη (http: //www.komvos.edu.gr/dictionaries/dicto

nline/DictOnLineTri.htm),  φίλος είναι «άτομο με το οποίο ανα-

πτύσσει κάποιος μια (στενή) κοινωνική σχέση, η οποία βασίζεται

στην αμοιβαία αγάπη, συμπάθεια και εκτίμηση». Ψάξτε στο ίδιο

λεξικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) τις σημασίες της λέξης όταν χρησι-

μεύει ως α΄συνθετικό. • Βρείτε τις σύνθετες λέξεις με πρώτο συν-

θετικό το φιλο-, οι οποίες ορίζονται στις παρακάτω προτάσεις.

• Όταν η λέξη φίλος χρησιμοποιείται ως α΄συνθετικό, παίρνει τις εξής
μορφές:
– φιλο- ή φιλ- όταν το β΄συνθετικό αρχίζει από φωνήεν
– φιλό- ή φίλ- όταν κατά τη σύνθεση ο τόνος ανεβαίνει στο α΄συνθετικό
• Οι σημασίες της λέξης φίλος, όταν είναι α΄συνθετικό:110
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1α. σε σύνθετα επίθετα προσδιορίζει αυτόν που χαρακτηρίζεται από την
αγάπη ή την ευνοϊκή στάση προς αυτό που εκφράζει το β΄συνθετικό,
π.χ. φιλάνθρωπος, φιλομαθής, φιλόμουσος, φιλοχρήματος
β. χαρακτηρίζει την αντίστοιχη στάση ή συμπεριφορά, π.χ. φιλελευθερι-
σμός, φιλαργυρία
2. δηλώνει ότι η προσδιοριζόμενη συμπεριφορά ή γενικότερα η τακτική
ή η πολιτική ενός ατόμου ή ενός συνόλου χαρακτηρίζεται από φιλική
στάση προς το λαό που εκφράζει το β΄συνθετικό, π.χ. φιλοαγγλικός, φι-
λορωσικός.

– ο καθηγητής που διδάσκει Αρχαία και Νέα Ελληνικά: φιλόλογος

– αυτός που του αρέσει κάποιο άθλημα: φίλαθλος

– χρήματα που αφήνουμε σε σερβιτόρο: φιλοδώρημα

– αυτός που αγαπάει τα ζώα: φιλόζωος

– αυτός που αγαπάει πολύ τα χρήματα: φιλοχρήματος

– ένας από αυτούς ήταν ο Αριστοτέλης: φιλόσοφος

– αυτός που αγαπάει την ειρήνη: φιλειρηνιστής

σελ. 53 σχολ. βιβλίου

2. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με α΄συνθετικό της καθεμιάς ρή-

μα, ουσιαστικό, επίθετο, αριθμητικό, αντωνυμία.

ρήμα: πηγαινοέρχομαι (πηγαίνω + έρχομαι),
μπαινοβγαίνω (μπαίνω + βγαίνω) 
ουσιαστικό: οινομαγειρείο (οίνος + μαγειρείο),
θαλασσοπούλι (θάλασσα + πουλί)
επίθετο: μικροοργανισμός (μικρός + οργανισμός), 
κοκκινόχωμα (κόκκινος + χώμα) 
αριθμητικό: μονόπλευρος (μονο-: ένας + πλευρά),
οκτάωρο (οκτώ + ώρα)
αντωνυμία: αυτενέργεια (αυτός + ενέργεια),
αλλόγλωσσος (άλλος + γλώσσα)

Λεξιλόγιο

σελ. 53 σχολ. βιβλίου

1. αγάπη, φιλία, παρέα: Συνδυάστε τα ουσιαστικά του κειμένου 4 με

τα παρακάτω επίθετα, ώστε να δημιουργήσετε ονοματικά σύνολα

(κάθε επίθετο δεν ταιριάζει μόνο με ένα ουσιαστικό). 111
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φιλική, φαινομενική, αδελφική, τρυφερή, σταθερή, βαθιά, ενδιαφέ-
ρουσα, ανειλικρινής, πραγματική, ανιδιοτελής, στοργική, αγνή,
αιώνια, κακή 

αγάπη: φιλική, φαινομενική, αδελφική, τρυφερή, σταθερή, βαθιά, πραγ-
ματική, ανιδιοτελής, στοργική, αγνή, αιώνια
φιλία: φαινομενική, αδελφική, τρυφερή, σταθερή, βαθιά, πραγματική,
ανιδιοτελής, αγνή, αιώνια
παρέα: φιλική, τρυφερή, σταθερή, ενδιαφέρουσα, στοργική, κακή

σελ. 53 σχολ. βιβλίου

2. Στο κείμενο 4 υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που αφορούν τη φιλία

και τους φίλους. Αφού τις γράψετε, συμπληρώστε και άλλες που

απορρέουν από τις δικές σας φιλικές σχέσεις. • Χρησιμοποιείτε

και ιδιαίτερες προσφωνήσεις ή χαρακτηρισμούς (π.χ. «κολλητή»)

για τα αγαπημένα σας πρόσωπα;

• Κείμενο 4

έννοια της φιλίας, φίλος, θα του εμπιστευτείς, μυστικά, πραγματική φι-
λία, προδόθηκες από κάποιους φίλους σου, Από ένα φίλο ζητάμε κατα-
νόηση, βοήθεια, αγάπη, φίλη, «κολλητή», θα κρατήσει τα μυστικά, η
εμπιστοσύνη στην εχεμύθεια του άλλου είναι το κυρίαρχο στοιχείο επι-
λογής φίλου, ψάχνει ένα φίλο, που θα τον καταλαβαίνει, μια μεγάλη πα-
ρέα, στενή σχέση, Στενή φιλία, εκτιμάς, η συντροφιά, συμπαθούνε, Ο
παράγοντας εμπιστοσύνη ενώνει την παρέα, πρέπει να διαλέγουμε με
προσοχή την παρέα μας

• Άλλες λέξεις και εκφράσεις σχετικές με τη φιλία και τους φίλους

είμαι φίλος, συναισθήματα, αγάπη, σεβασμός, προδοσία, φιλικοί δε-
σμοί, τρέφω φιλικά αισθήματα, καλλιεργώ φιλικές σχέσεις, συνάπτω φι-
λία, μας ενώνει βαθιά φιλία, μας συνδέει φιλία πολλών χρόνων, είμαστε
φίλοι από παιδιά, ο καλύτερός μου φίλος

• Προσφωνήσεις και χαρακτηρισμοί φίλων

κολλητέ, φίλε, φιλαράκι, μεγάλε

σελ. 54 σχολ. βιβλίου

3. Το αντώνυμο της φιλίας είναι η έχθρα, το μίσος. • Ξεχωρίστε σε

δύο στήλες τις εκφράσεις που σας δίνονται, ώστε να ταιριάζουν

σε καθεμιά από αυτές τις λέξεις:

έχω αγαθές σχέσεις, συμπαθώ, τρέφω αντιπάθεια, αποστρέφομαι
112
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κάποιον, σχετίζομαι, συνδέομαι φιλικά, περιβάλλω με συμπάθεια,
φιλιώνω, μου εμπνέει αποστροφή, μισώ θανάσιμα, τρέφω μίσος,
διακόπτω τις φιλικές σχέσεις, τα πάμε καλά, μονοιάζω, επιβου-
λεύομαι, διαλύω τη φιλία, καλλιεργώ μίσος, εχθρεύομαι, κάνω φί-
λους, τα ’χουμε καλά

φιλία έχθρα-μίσος

έχω αγαθές σχέσεις, συμπαθώ, τρέφω αντιπάθεια, αποστρέφομαι 
σχετίζομαι, συνδέομαι φιλικά, κάποιον, μου εμπνέει αποστροφή,
περιβάλλω με συμπάθεια, φιλιώνω, μισώ θανάσιμα, τρέφω μίσος, 
τα πάμε καλά, μονοιάζω, κάνω διακόπτω τις φιλικές σχέσεις, 
φίλους, τα ’χουμε καλά επιβουλεύομαι, διαλύω τη φιλία,

καλλιεργώ μίσος, εχθρεύομαι

σελ. 54 σχολ. βιβλίου

4. Ξαναγράψτε τις φράσεις μεταφέροντας τα ρήματα με έντονους

χαρακτήρες στον αόριστο.

α. Αρχίζω να καταλαβαίνω. (κείμ. 1)
β. Δημιουργώ δεσμούς. (κείμ. 1)
γ. Τους υπόλοιπους θα τους εκτιμάς. (κείμ. 4)
δ. Όμως η αλεπού ξαναγυρίζει στην προηγούμενη σκέψη της.

(κείμ. 1)

α. Άρχισα να καταλαβαίνω.
β. Δημιούργησα δεσμούς.

γ. Τους υπόλοιπους τους εκτίμησες.
δ. Όμως η αλεπού ξαναγύρισε στην προηγούμενη σκέψη της.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 55 σχολ. βιβλίου

1. Σε μία σελίδα του ημερολογίου σας γράψτε για τον πιο καλό σας

φίλο ή φίλη (πότε και κάτω από ποιες συνθήκες άρχισε η φιλία

σας, ποια τα χαρακτηριστικά του φίλου ή της φίλης σας –σωμα-

τικά, ψυχικά, πνευματικά–, ποιες δυσκολίες ή κρίσεις πέρασε η

φιλία σας, ποιες σκέψεις κάνετε για το μέλλον της φιλίας σας

κτλ.). • Γράψτε το κείμενο σε 2-3 παραγράφους ακολουθώντας τα

εξής βήματα: 113
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Α΄ ΦΑΣΗ

• Πριν γράψετε το κείμενο, διαμορφώστε ένα γενικό διάγραμμά του,
το οποίο μπορείτε να συζητήσετε με τον καθηγητή και την τάξη.
• Γράψτε το κείμενο με βάση το διάγραμμα αυτό.
• Ανταλλάξτε τα γραπτά με τους συμμαθητές σας, για να λάβετε
υπόψη τις παρατηρήσεις τους σε επίπεδο ορθογραφίας, στίξης και
σύνταξης.
• Παραδώστε το τελικό κείμενο στον καθηγητή.

Β΄ ΦΑΣΗ

• Στις παρατηρήσεις του καθηγητή περιλαμβάνονται η ανάγκη
ακριβολογίας στο λεξιλόγιο και η βελτίωση της οργάνωσης του
κειμένου με τη χρήση των κατάλληλων συνδετικών λέξεων. Βελ-
τιώστε το κείμενό σας με βάση τις παρατηρήσεις αυτές. 

Διάγραμμα: 

Α΄ παράγραφος: 

• Όνομα του φίλου / της φίλης
• Γνωριμία – πρώτη εντύπωση
• Εξέλιξη της γνωριμίας και της σχέσης

Β΄ παράγραφος:

• Χαρακτηριστικά: – σωματικά
– πνευματικά
– ψυχικά

• Eνδιαφέροντα / συνήθειες

Γ΄ παράγραφος:

• Δυσκολίες που πέρασε η φιλία
• Τωρινά συναισθήματα και από τις δύο πλευρές
• Σκέψεις για το μέλλον της φιλίας σας.

σελ. 55 σχολ. βιβλίου

2. Γράψτε κατευθείαν το κείμενό σας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή:

προσπαθήστε να διορθώσετε τα ορθογραφικά λάθη με τη βοήθεια

του σχετικού προγράμματος που υπάρχει σ’ αυτόν. • Δίπλα φτιάξ-

τε έναν πίνακα με δύο στήλες: α) διόρθωσης των λαθών και β) δι-

καιολόγησης της διόρθωσης αυτής.
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Παράδειγμα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ

Διόρθωση λαθών Δικαιολόγηση της διόρθωσης

Κλονήστηκε – κλονίστηκε Τα ρήματα σε -ίζω γράφονται με ι.
κ.λπ. κ.λπ.

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Οι φωνές των ρημάτων είναι η ενεργητική και η παθητική.

• Όσα ρήματα έχουν μόνο παθητική φωνή λέγονται αποθετικά.

• Γράψτε τη συζυγία των ρημάτων (στη β΄συζυγία επισημάνετε και την

τάξη τους):

εκτιμώ → β συζυγία – α΄τάξη διαφωνώ → β΄συζυγία – β΄τάξη

ξεχωρίζω  → α΄συζυγία ξεχνιέμαι → β΄συζυγία – α΄τάξη

• Τι μέρος του λόγου είναι το α΄συνθετικό των λέξεων;

κάτασπρος: πρόθεση (κατά)

τριφύλλι: αριθμητικό (τρία)

Σαββατοκύριακο: ουσιαστικό (Σάββατο)

ανεβοκατεβαίνω: ρήμα (ανεβαίνω)

115
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V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Φίλοι για πάντα

Κείμενο: Η αξία ενός καλού φίλου

Το καλύτερο απόκτημα απ’ όλα στη ζωή ενός ανθρώπου είναι ένας

φίλος ειλικρινής. Όταν σε μια κρίσιμη καμπή του βίου μελετούμε ή επι-

χειρούμε κάτι πολύ σοβαρό, έχουμε ανάγκη από έναν καλόγνωμο σύμ-

βουλο και αυστηρό κριτή, για να συζητήσουμε μαζί του ελεύθερα τα προ-

βλήματά μας. [...] Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε δύσκολες στιγμές, χρει-

αζόμαστε κάποιον να μας ενθαρρύνει ή να μας αποτρέψει. Κι αυτός δεν

μπορεί να είναι άλλος από το φίλο. Θα είναι ο παραστάτης που θα μας

βοηθήσει να μην κάνουμε σφάλματα, ο οδηγός στο σωστό δρόμο, ο συ-

νεργός στα καλά έργα. Με την καλόπιστη κριτική θα επισημάνει τις αρε-

τές αλλά και τις αδυναμίες μας και θα ασκήσει αυστηρό έλεγχο, αν σφά-

λουμε. 

Γλωσσικές ασκήσεις για το ενιαίο λύκειο, ΟΕΔΒ, 2003

Ενεργητική και παθητική φωνή – Συζυγίες

1. μελετούμε, επιχειρούμε, θα βοηθήσει, θα ασκήσει: βρείτε σε ποια τάξη

ανήκουν τα παραπάνω ρήματα της β΄συζυγίας.

2. Να γράψετε τον αόριστο της παθητικής φωνής των παρακάτω ρημά-

των στο γ΄ενικό πρόσωπο: μελετούμε, επιχειρούμε, συζητήσουμε, βρι-

σκόμαστε, θα βοηθήσει, θα επισημάνει, θα ασκήσει.

Το α΄ συνθετικό 

• Από ποια συνθετικά αποτελείται η λέξη καλόγνωμος; • Βρείτε κι άλ-

λες σύνθετες λέξεις με α΄συνθετικό το καλο-.
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Το σχολείο στο χρόνο...

Ι .  Θ Ε Ω ΡΙ Α

Δ ι α θ έ σ ε ι ς  τ ο υ  ρ ή μ α τ ο ς

Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα – Αντικείμενο

Οι διαθέσεις του ρήματος

❏ Διάθεση είναι ο τρόπος με τον οποίο το ρήμα «διατίθεται» σε σχέση
με το υποκείμενό του (φανερώνει αν το υποκείμενο ενεργεί ή παθαίνει
κάτι ή αν βρίσκεται σε κάποια κατάσταση).

✔ Οι διαθέσεις του ρήματος είναι τέσσερις: ενεργητική, παθητική, μέση
και ουδέτερη:
• Ενεργητική διάθεση έχουν τα ρήματα που φανερώνουν ότι το υποκεί-
μενο ενεργεί, π.χ. τρέχω
• Παθητική διάθεση έχουν τα ρήματα που φανερώνουν ότι το υποκεί-
μενο δέχεται ενέργεια από κάποιον άλλο, π.χ. φωτίζομαι (από τον ήλιο)
• Μέση διάθεση έχουν τα ρήματα που φανερώνουν ότι το υποκείμενο
ενεργεί και η ενέργεια ξαναγυρίζει στο ίδιο, π.χ. πλένομαι (πλένω τον
εαυτό μου)
Τα ρήματα που έχουν μέση διάθεση (μέσα ρήματα) χωρίζονται ανάλογα
με τη σημασία τους σε τρεις κατηγορίες: 
α. Μέσα αυτοπαθή, όταν φανερώνουν ότι η ενέργεια του υποκειμένου
γυρίζει άμεσα στο ίδιο, π.χ. ντύνομαι
β. Μέσα πλάγια, όταν φανερώνουν ότι το υποκείμενο ενεργεί έμμεσα για
τον εαυτό του, π.χ. κουρεύομαι στο κομμωτήριο
γ. Μέσα αλληλοπαθή, όταν φανερώνουν ότι η ίδια ενέργεια δύο ή πολ-
λών υποκειμένων πηγαίνει από το ένα στο άλλο, π.χ. ο Αντώνης και η
Ρέα τσακώθηκαν
• Ουδέτερη διάθεση έχουν τα ρήματα που φανερώνουν ότι το υποκεί-
μενο βρίσκεται σε μια κατάσταση, π.χ. κοιμάμαι

✔ Η διάθεση του ρήματος είναι ανεξάρτητη από τη φωνή στην οποία
βρίσκεται. Δηλαδή, ένα ρήμα μπορεί να βρίσκεται στην ενεργητική φω-
νή και να έχει παθητική διάθεση (π.χ. μαύρισα από τον ήλιο) ή να βρί-
σκεται στην παθητική φωνή και να έχει ενεργητική διάθεση κ.λπ. 117
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Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τα ρήματα ενεργητικής διάθεσης βρί-
σκονται στην ενεργητική φωνή, ενώ τα ρήματα παθητικής και μέσης διά-
θεσης στην παθητική φωνή.

Η παθητική σύνταξη

✔ Όταν διατυπώνουμε ένα νόημα χρησιμοποιώντας ρήμα παθητικής

διάθεσης έχουμε παθητική σύνταξη.
• Στην παθητική σύνταξη υπάρχει και το ποιητικό αίτιο: ένα προθετικό
σύνολο που φανερώνει το πρόσωπο ή το πράγμα από το οποίο παθαί-
νει κάτι το υποκείμενο, π.χ. προδόθηκα από τους φίλους μου (= οι φί-
λοι μου με πρόδωσαν).
• Το ποιητικό αίτιο εκφέρεται με τους εξής τρόπους: 
– (συνήθως) από + αιτιατική, 
π.χ. κουράστηκα από τη γυμναστική 
– (με ρηματικά επίθετα σε -τός) σε + αιτιατική,
π.χ. αγαπητός σε όλους
– (με παθητικές μετοχές που λήγουν σε -μένος) με + αιτιατική,
π.χ. γραμμένο με μελάνι
• Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται όταν εννοείται εύκολα από τα συμ-
φραζόμενα.

Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα

❏ Ενεργητικά αμετάβατα ονομάζονται τα ρήματα που φανερώνουν ότι
η ενέργεια του υποκειμένου δε μεταβαίνει σε κάτι άλλο (τα αμετάβατα
ρήματα δεν παίρνουν αντικείμενο), π.χ. υπάρχω. 

❏ Ενεργητικά μεταβατικά ονομάζονται τα ρήματα που φανερώνουν
ότι η ενέργεια του υποκειμένου μεταβαίνει σε άλλο πρόσωπο ή πράγμα
(τα μεταβατικά ρήματα παίρνουν αντικείμενο), π.χ. κρατάω μια τσάντα.

✔ Πολλά ρήματα χρησιμοποιούνται και ως μεταβατικά και ως αμετά-
βατα, ανάλογα με το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται,
π.χ. Ο Γιάννης δε βλέπει (= είναι τυφλός) 
αλλά: Χτες είδα έναν παλιό μου φίλο.
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Αντικείμενο – Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 

❏ Αντικείμενο λέγεται η λέξη που φανερώνει το πρόσωπο ή το πράγμα
που δέχεται την ενέργεια ή την επίδραση του υποκειμένου ενός μεταβα-
τικού ρήματος και αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της έννοιάς του. 

✔ Το αντικείμενο ενός μεταβατικού ρήματος μπορεί να είναι ουσιαστι-
κό, επίθετο, αντωνυμία και κάθε άλλο μέρος του λόγου, καθώς επίσης
και ολόκληρη πρόταση (με άρθρο ή χωρίς άρθρο), όταν παίρνουν τη θέ-
ση ουσιαστικού.

✔ Τα μεταβατικά ρήματα διακρίνονται σε μονόπτωτα και δίπτωτα:
α. Μονόπτωτα ονομάζονται τα ρήματα που χρειάζονται ως συμπλήρω-
μα μία μόνο πτώση (παίρνουν ένα αντικείμενο), π.χ. κρατάω το μολύβι.
• Το αντικείμενο των μονόπτωτων ρημάτων μπορεί:
– να βρίσκεται σε αιτιατική πτώση, π.χ. μελετάει Ιστορία
– να βρίσκεται σε γενική πτώση, π.χ. στερείται χρημάτων
– να είναι σύστοιχο, δηλαδή να έχει την ίδια σημασία ή να προέρχεται
από την ίδια ρίζα με το ρήμα, π.χ. χορεύω χορούς
β. Δίπτωτα ονομάζονται τα ρήματα που χρειάζονται ως συμπλήρωμα
δύο πτώσεις (παίρνουν δύο αντικείμενα). Από αυτά, το αντικείμενο που
συνδέεται στενότερα με το ρήμα λέγεται άμεσο, ενώ το άλλο λέγεται έμ-

μεσο γιατί η ενέργεια του υποκειμένου απευθύνεται έμμεσα προς αυτό,
π.χ. χάρισα στο Γιάννη ένα βιβλίο.
• Τα αντικείμενα των δίπτωτων ρημάτων μπορεί να έχουν την εξής μορφή:
– αιτιατική + εμπρόθετο, π.χ. έδωσα την αίτηση στον υπάλληλο
– αιτιατική + γενική, π.χ. του έδωσα την αίτηση
– αιτιατική + αιτιατική, π.χ. διδάσκει τους μαθητές μουσική
• Στα δίπτωτα ρήματα που συντάσσονται με δύο αιτιατικές, η αιτιατική
που φανερώνει πρόσωπο ή προσωποποιημένο πράγμα ή έμψυχο είναι
το άμεσο αντικείμενο.
• Στα δίπτωτα ρήματα το έμμεσο αντικείμενο μπορεί να αντικατασταθεί
από εμπρόθετο (με τις προθέσεις από, με, σε, για + αιτιατική), 
π.χ. Πήρα του Γιώργου ένα δώρο. → Πήρα στο Γιώργο ένα δώρο.

Προσοχή: αντικείμενα που βρίσκονται στην ίδια πτώση και συνδέονται
μεταξύ τους με συνδέσμους ή με κόμμα θεωρούνται μία πτώση και δεν
πρέπει να συγχέονται με το δεύτερο αντικείμενο των δίπτωτων ρημάτων,
π.χ. Είδα το Γιάννη, τον Πέτρο και την Αλεξία. (αντικείμενο σε μία πτώση)

Α 119

π. £ÂˆÚ›·

4Ë(117-144)  15-01-04  00:52  ™ÂÏ›‰·119



αλλά: Μαθαίνει τα παιδιά σκάκι. (δύο αντικείμενα)

Α Α
(άμεσο) (έμμεσο)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

των μονόπτωτων των δίπτωτων
ρημάτων ρημάτων

αιτιατική γενική αιτιατική + γενική αιτιατική + αιτιατική 

ή ή

εξωτερικό σύστοιχο αιτιατική + εμπρόθετο αιτιατική + εμπρόθετο

✔ Κάποιες φορές ένα ρήμα συντάσσεται με δύο αιτιατικές από τις οποίες
η μία είναι αντικείμενο και η άλλη κατηγορούμενο του αντικειμένου,
που δίνει μια πληροφορία γι’ αυτό, π.χ. θεωρούν τον Άγγελο σπουδαίο.
Για να καταλάβουμε καλύτερα αν μια αιτιατική είναι κατηγορούμενο
του υποκειμένου, μπορούμε να μετατρέψουμε το ενεργητικό ρήμα σε πα-
θητικό (οπότε το αντικείμενο γίνεται υποκείμενο και η άλλη αιτιατική
κατηγορούμενο),
π.χ. Θεωρούν τον Άγγελο σπουδαίο. → Ο Άγγελος θεωρείται σπουδαίος.

✔ Συχνά τα απρόσωπα ρήματα και οι απρόσωπες εκφράσεις (αλλά και
τα μεταβατικά ή αμετάβατα ρήματα) συνοδεύονται από μια γενική ονό-
ματος προσώπου ή προσωπικής αντωνυμίας. Η γενική αυτή, που δεν
πρέπει να συγχέεται με το αντικείμενο, ονομάζεται γενική προσωπική

(γιατί φανερώνει το πρόσωπο του ρήματος),
π.χ. Μου είναι αδύνατο να σε πιστέψω. 

Συνοχή ευρύτερου κειμένου

Για να γράψουμε ένα κείμενο, επιλέγουμε: 1. το θέμα
2. τα επιμέρους ζητήματα
που θα αναπτύξουμε
3. το σκοπό του κειμένου
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Ο σκοπός του κειμένου εξαρτάται: α. από τους αναγνώστες/αποδέκτες
β. από το είδος του κειμένου με το
οποίο θα εκφράσουμε όσα έχουμε
να πούμε
γ. από το τι θέλουμε να πετύχουμε
με το κείμενό μας 

Είναι απαραίτητο το κείμενό μας να έχει: • αλληλουχία
• συνοχή

• Αλληλουχία είναι η ομαλή μετάβαση από μία σκέψη στην άλλη, η
οποία εξασφαλίζεται με τη λογική ακολουθία των νοημάτων (που πρέ-
πει να είναι σαφής και ευδιάκριτη στον αποδέκτη). Για να έχει αλλη-
λουχία το κείμενό μας, προσέχουμε να υπάρχει:
– ενότητα χώρου και χρόνου
– συνέχεια στη δράση των ηρώων
– λογική στην παράθεση των γεγονότων ή σχέση αιτίας – αποτελέσματος 
• Συνοχή είναι η εσωτερική σχέση που συνδέει τα επιμέρους στοιχεία
ενός κειμένου, ώστε αυτό να αποτελεί οργανωμένο σύνολο (και όχι
απλή παράθεση στοιχείων). Η συνοχή ενός κειμένου επιτυγχάνεται με
τους εξής τρόπους:
– χρήση διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων (ανάμεσα στις προτάσεις,
στις περιόδους και στις παραγράφους) 
– επανάληψη ή παράλειψη μιας λέξης ή φράσης που προαναφέρθηκε
– αντικατάσταση μιας λέξης με αντωνυμία
– χρήση γενικότερου όρου
– χρήση λέξεων που ανήκουν στον ίδιο χώρο 
– νοηματική συγγένεια ανάμεσα σε όσα προηγούνται και σε όσα ακο-
λουθούν

✔ Τα κείμενα διαφέρουν ανάλογα με το είδος τους (ένας βασικός δια-
χωρισμός των κειμένων είναι: α. περιγραφικά, β. αφηγηματικά, γ. επι-
χειρηματολογίας). Το κείμενο διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος στο
οποίο ανήκει (π.χ. αν είναι άρθρο, επιστολή, ημερολόγιο κ.λπ.), τον
αποδέκτη και τι αυτός γνωρίζει για το θέμα μας.

✔ Όλα σχεδόν τα κείμενα, σε όποιο είδος κι αν ανήκουν, ακολουθούν το
σχήμα: πρόλογος – κύριο θέμα – επίλογος.

✔ Ορισμένα είδη κειμένου έχουν τυπική μορφή: ένα άρθρο πρέπει
οπωσδήποτε να έχει τίτλο ή μια ομιλία να ξεκινάει με προσφώνηση και
να κλείνει με αποφώνηση.
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ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κείμενο 1: Η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα

σελ. 58 σχολ. βιβλίου 

1. Η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα ήταν ευθύνη του κράτους ή θέ-

μα αποκλειστικά των ατόμων;

Στην αρχαία Αθήνα κάθε πολίτης ήταν υπεύθυνος για τη μόρφωση
των παιδιών του. Επειδή, όμως η εκπαίδευση θεωρούνταν μία από τις
βασικές ανάγκες του ανθρώπου, το κράτος αναλάμβανε τα έξοδα της εκ-
παίδευσης των ορφανών παιδιών και των προσφύγων.

σελ. 58 σχολ. βιβλίου

2. Υπήρχαν διαφορές και ανισότητες στην εκπαίδευση των Αθηναί-

ων νέων εκείνη την εποχή; • Τι συμπέρασμα βγαίνει από τα πρό-

σωπα των κωμωδιών του Αριστοφάνη για την παιδεία στην Αθή-

να τα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου;

Παρόλο που το κράτος φρόντιζε ώστε να λαμβάνουν όλοι τη βασική
εκπαίδευση, μόνο οι εύποροι Αθηναίοι συνέχιζαν τις σπουδές τους μέ-
χρι την εφηβεία. Οι φτωχοί περιορίζονταν στα βασικά ή μόνο στην εκ-
μάθηση ανάγνωσης.

Στα έργα του Αριστοφάνη βλέπουμε ότι όλοι οι πολίτες, φτωχοί και
πλούσιοι, είχαν αποκτήσει τη βασική εκπαίδευση στα χρόνια του Πελο-
ποννησιακού πολέμου. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι η εκπαίδευση στην
αρχαία Αθήνα είχε σημαντική θέση. Θεωρούνταν μία από τις βασικές
ανάγκες του ανθρώπου και απαραίτητη προϋπόθεση για την ισορροπη-
μένη κοινωνική ζωή.

Κείμενο 2: «Να ’σαι καλά, δάσκαλε!»

σελ. 59 σχολ. βιβλίου

1. Με ποιους τρόπους ο καθηγητής έκανε τους μαθητές να εκφρά-

σουν ελεύθερα στην τάξη ό,τι ένιωθαν για τα δημοτικά τραγού-

δια;

Ο καθηγητής βοήθησε τους μαθητές να μπουν στο πνεύμα των δημο-122
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τικών τραγουδιών δείχνοντάς τους φορεσιές, τόπους και σπίτια σε ει-
κόνες βιβλίων ή σε σλάιντς, για να νιώσουν πιο κοντά στις συνήθειες
και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Τους έβαζε να
ακούν δίσκους με δημοτικά τραγούδια και τους παρακινούσε να σιγο-
τραγουδούν. Δημιούργησε ένα τόσο φιλικό και οικείο περιβάλλον, που
τα παιδιά έπαψαν να ντρέπονται και άρχισαν να φέρονται πιο αυθόρ-
μητα, να τραγουδούν και να χορεύουν. Τους έκανε να νιώσουν και να
αγαπήσουν τα δημοτικά τραγούδια.

σελ. 59 σχολ. βιβλίου

2. Τι κατάλαβαν οι μαθητές σχετικά με τη διδασκαλία αυτή και πώς

το εξήγησαν στους άλλους μαθητές του σχολείου;

Οι μαθητές κατάλαβαν ότι το μάθημα μπορεί να είναι διασκεδαστι-
κό και απολαυστικό όσο και επιμορφωτικό. Ο «παραδοσιακός» τρόπος
μαθήματος με τις άγριες φωνές και τις απειλές δεν ήταν αποτελεσματι-
κός όσον αφορά τη μάθηση. Αυτό φάνηκε καθαρά όταν διαπιστώθηκε
ότι οι άλλοι μαθητές δεν ήξεραν τίποτα για τα δημοτικά τραγούδια, ενώ
αντίθετα οι μαθητές του συγκεκριμένου καθηγητή είχαν μάθει τόσα
πράγματα για τα δημοτικά τραγούδια και μάλιστα με τόσο ενδιαφέρο-
ντα τρόπο, που δε θα τα ξεχνούσαν ποτέ.

Κείμενο 3: Διαβατήριο για τη ζωή η βασική εκπαίδευση

σελ. 60 σχολ. βιβλίου

1. Ποια σημαντικά βήματα έγιναν στην εκπαίδευση μετά το 1960

αλλά και ποια προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν;

Από το 1960 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των μα-
θητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ο
αριθμός των ενηλίκων που γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Όμως
υπάρχουν ακόμη πολλοί αναλφάβητοι, από τους οποίους οι περισσότε-
ροι είναι γυναίκες. Πολλά παιδιά ούτε καν ξεκινούν τη φοίτηση στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ άλλα δεν ολοκληρώνουν τα τέσσερα
χρόνια φοίτησης που θεωρούνται απαραίτητα ώστε να μη χαρακτηρίζο-
νται αναλφάβητα. Eπιπλέον, η εκπαίδευση των γυναικών είναι ελλιπής,
γιατί η ανισότητα των δύο φίλων παραμένει έντονη. Παρόλο που γίνο-
νται προσπάθειες για εξάλειψη του αναλφαβητισμού, δεν υπάρχουν
ακόμη τα κατάλληλα προγράμματα για τη μετάδοση της βασικής εκπαί-
δευσης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.
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σελ. 60 σχολ. βιβλίου

2. Τι είναι η βασική εκπαίδευση και γιατί είναι τόσο αναγκαία,

ώστε να χαρακτηρίζεται «διαβατήριο για τη ζωή»;

Η βασική εκπαίδευση είναι η πρώτη εκπαίδευση που λαμβάνει κά-
ποιος στην ηλικία μεταξύ 3ου και 12ου έτους. Η εκπαίδευση αυτή μπο-
ρεί να είναι επίσημη ή ανεπίσημη. Έχοντάς τη ως βάση, κάθε άνθρωπος
είναι σε θέση να κάνει σημαντικές επιλογές για τη ζωή του, να χτίσει το
μέλλον του σε γερά θεμέλια και να καλλιεργεί διαρκώς τη σκέψη του. Εί-
ναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν κάθε είδους ανισότητες και
διακρίσεις, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής όλων των ανθρώπων. Γι’
αυτό η βασική εκπαίδευση θεωρείται «διαβατήριο για τη ζωή», αφού σ’
αυτή στηρίζεται η υπόλοιπη ζωή μας. 

Κείμενο 4: Οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν την εκπαίδευση

σελ. 61 σχολ. βιβλίου

1. Πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία, ώστε ν’ αλλάξει το «περι-

βάλλον μάθησης» στο σχολείο;

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας η διδασκαλία δε θα γίνεται πια μέσα
στους τέσσερις τοίχους της σχολικής τάξης. Μέσω του διαδικτύου κάθε
παιδί θα μπορεί να αναζητήσει εικόνες και πληροφορίες από όλο τον
κόσμο. Θα μπορεί να επικοινωνεί με μακρινούς συνομιλητές και συνερ-
γάτες, ενώ ακόμη και τα εργαλεία της διδασκαλίας θα είναι πολύ δια-
φορετικά (τηλεκπαίδευση και CD πολυμέσων).

σελ. 61 σχολ. βιβλίου

2. Ποιος ρόλος προδιαγράφεται για το δάσκαλο στο σχολείο του

μέλλοντος στο οποίο θα αξιοποιείται η τεχνολογία;

Ο ρόλος του δασκάλου αλλάζει σημαντικά στο σχολείο του μέλλο-
ντος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιστρέφουμε στον αυθεντικό ρόλο
του σωκρατικού δασκάλου, καθώς αρμοδιότητά του εκπαιδευτικού δε
θα είναι πια η μετάδοση γνώσεων αλλά η καθοδήγηση των μαθητών στη
δική τους αναζήτηση γνώσεων. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ο δά-
σκαλος θα προσαρμόζει κάθε φορά τη διδασκαλία στις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, ώστε να τον βοηθά να κρίνει, να σκέφτεται,
να προβληματίζεται κ.λπ. Θα προωθεί, δηλαδή, την αυτοδιδασκαλία
των μαθητών υπό τη δική του καθοδήγηση.
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ΙΙΙ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Διαθέσεις  του ρήματος

Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα – Αντικείμενο

Οι διαθέσεις του ρήματος

σελ. 62 σχολ. βιβλίου

1. Θέτει, εμφανίζεται, ζητούνται, θα επιστρέψουν, κάνουμε, οραμα-

τίζονται. Σε ποια φωνή βρίσκονται τα παραπάνω ρήματα του κει-

μένου 4;

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή

θέτει εμφανίζεται
θα επιστρέψουν ζητούνται
κάνουμε οραματίζονται

σελ. 62 σχολ. βιβλίου

2. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 4 βρείτε πέντε ρήματα

που να δείχνουν ενέργεια (δράση) του υποκειμένου.

Ρήματα που δείχνουν ενέργεια (δράση) του υποκειμένου: να εντοπίζει,
να βρίσκει, να βλέπει, θα παρέχει, να κρίνουν.

Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα

σελ. 64 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 2 γίνεται λόγος για γεγονότα που διαδραματίζονται

σε ένα σχολείο. Ποια ρήματα στην 1η παράγραφο δείχνουν τι κά-

νει ο καθηγητής και ποια τι κάνουν τα παιδιά;

Ρήματα που δείχνουν τι κάνει ο καθηγητής

έφεγγε, έφερνε, διάβαζε, έκαμνε, να δείξει, έβαζε, παρακινούσε, έδινε,
κατενθουσιάστηκε, να μην ήταν, είπε, να ήξερε
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Ρήματα που δείχνουν τι κάνουν τα παιδιά

μπήκαμε, ν’ ακούμε, ν’ ακολουθούμε, ξεφοβήθηκαν, ξεντράπηκαν, είχαν,
ζήτησαν, να πούνε, τραγουδούσαν, χόρευαν, χειροκροτήσαμε, είδαμε

σελ. 64 σχολ. βιβλίου

2. Στο κείμενο 1 συναντούμε τα ρήματα περιοριζόταν, πλησίαζε, παίρ-

νει, σταματούσαν, ζήτησε. Ποια από αυτά χρειάζονται κάποιο συ-

μπλήρωμα για να ολοκληρωθεί το νόημά τους και ποια όχι;

• περιοριζόταν: μεταβατικό ρήμα. Το συμπλήρωμά του (αντικείμενο) εί-
ναι: να πληρώνει για την εκπαίδευση αυτών των ορφανών σε ιδιωτικούς
δασκάλους (δευτερεύουσα ονοματική πρόταση)
• πλησίαζε: αμετάβατο ρήμα (δε χρειάζεται συμπλήρωμα)
• παίρνει: μεταβατικό ρήμα. Το συμπλήρωμά του (αντικείμενο) είναι:
δύο οβολούς
• σταματούσαν: μεταβατικό ρήμα. Tο συμπλήρωμά του (αντικείμενο) εί-
ναι: τις σπουδές
• ζήτησε: μεταβατικό ρήμα. Τα συμπληρώματά του (αντικείμενα) είναι:
από τον Αριστείδη – να γράψει το ίδιο του το όνομα επάνω σ’ ένα
όστρακο

Αντικείμενο – Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 

σελ. 65 σχολ. βιβλίου

1. Αντικαταστήστε με δικά σας παραδείγματα από τη σχολική ζωή

το συμπλήρωμα που είναι με έντονους χαρακτήρες:

(Ο καθηγητής) έφερνε δίσκους. Διαπιστώσαμε πως μόνο το χειρο-

κρότημά μας είχαν ακούσει (κείμ. 2).

Ο καθηγητής έφερνε δίσκους.
χάρτες
βιβλία
τα γραπτά μας

Διαπιστώσαμε πως μόνο το χειροκρότημά μας είχαν ακούσει.
ότι το μάθημα ήταν πολύ ενδιαφέρον
πως οι ασκήσεις των Μαθηματικών ήταν δύσκολες
πόσο ωραία περάσαμε στη σχολική εκδρομή

126

∂ÓfiÙËÙ· 4Ë
TÔ Û¯ÔÏÂ›Ô
ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ…

4Ë(117-144)  15-01-04  00:54  ™ÂÏ›‰·126



σελ. 65 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε τα συμπληρώματα των παρακάτω ρημάτων.

α. Και δεν κάνετε μάθημα; (κείμ. 2)
β. Τους εξηγήσαμε και μας κοίταζαν κατάπληκτοι. (κείμ. 2)
γ. Ζήτησε από τον Αριστείδη να γράψει το όνομά του. (κείμ. 1)
δ. Έκαμνε προβολές, για να μας δείξει τόπους, φορεσιές, σπίτια.

(κείμ. 2)
ε. Μας έφερνε από το σπίτι του βιβλία. (κείμ. 2)

α. κάνετε: ρήμα, μάθημα: αντικείμενο 
β. εξηγήσαμε: ρήμα, τους: αντικείμενο

κοίταζαν: ρήμα, μας: αντικείμενο
γ. Ζήτησε: ρήμα, από τον Αριστείδη: αντικείμενο (έμμεσο), να γράψει το
όνομά του: αντικείμενο (άμεσο)
δ. Έκαμνε: ρήμα, προβολές: αντικείμενο

να δείξει: ρήμα, μας: αντικείμενο (έμμεσο), τόπους, φορεσιές, σπίτια:
αντικείμενα (άμεσα) 

ε. έφερνε: ρήμα, Μας: αντικείμενο (έμμεσο) βιβλία: αντικείμενο (άμεσο)

Συνοχή ευρύτερου κειμένου

σελ. 69 σχολ. βιβλίου

1. Ποια λέξη φανερώνει ότι το κείμενο 1 είναι απόσπασμα ενός με-

γαλύτερου κειμένου; • Ποιο ρόλο παίζει η λέξη «ακόμα» σε σχέ-

ση με την προηγούμενη περίοδο λόγου; • Τι εξυπηρετούν οι λέξεις

«πάλι» και «αλλά» στη β΄παράγραφο;

• Η λέξη που φανερώνει ότι το κείμενο 1 είναι απόσπασμα μεγαλύτερου
κειμένου είναι ο σύνδεσμος λοιπόν, που εκφράζει συμπέρασμα και χρη-
σιμοποιείται για να συνδέσει όσα γράφονται παραπάνω με αυτά που
ακολουθούν.
• Η λέξη ακόμα συνδέει τις περιόδους «Μπορούμε λοιπόν να πούμε...
στην ιδιωτική πρωτοβουλία» και «Ακόμα και για μια ειδική περίπτω-
ση... σε ιδιωτικούς δασκάλους», καθώς προσθέτει μια νέα πληροφορία η
οποία τονίζει όσα γράφονται στην προηγούμενη περίοδο (επιτείνει τη
σημασία τους).
• Η λέξη πάλι συνδέει την περίοδο «Μερικά παιδιά πάλι μάθαιναν ίσα
ίσα να διαβάζουν» με την προηγούμενη «Καθώς ήταν φυσικό... μόλις
έπαιρναν τις βάσεις» και προσθέτει μία ακόμη πληροφορία που τονίζει
όσα γράφονται παραπάνω. Ο σύνδεσμος αλλά συνδέει τις περιόδους
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«Γνωρίζουμε το ανέκδοτο... δεν ήξερε να γράφει» και «Αλλά η μόρφω-
ση... σ’ όλο τον πέμπτο αιώνα», τονίζοντας την αντίθεση που υπάρχει
μεταξύ τους.

σελ. 69 σχολ. βιβλίου

2. Ποιες λέξεις συνδέουν τις περιόδους λόγου και τις παραγράφους

μεταξύ τους στο κείμενο 2;

• Η πρώτη παράγραφος («Και σε λίγον καιρό... κι αυτό χωρίς χορούς
και τραγούδια») συνδέεται με την προηγούμενη με το σύνδεσμο Και,
που φανερώνει ότι το κείμενο 2 αποτελεί απόσπασμα μεγαλύτερου κει-
μένου. Η δεύτερη παράγραφος («Και πραγματικά, βγαίνοντας διάλειμ-
μα... φωνές και τρεμούλες») συνδέεται με την πρώτη με τις λέξεις Και
πραγματικά.
• Οι λέξεις που συνδέουν τις περιόδους λόγου σε κάθε παράγραφο είναι
οι εξής: (Μας παρακινούσε) μάλιστα, Και (μερικά), (Μας φάνηκε) μά-
λιστα, Στο τέλος, η αντωνυμία Τους που αντικαθιστά τη φράση τα άλλα
παιδιά, Αλλά.

σελ. 69 σχολ. βιβλίου

3. Η πρώτη περίοδος λόγου στο κείμενο 3 επισημαίνει ένα πρόβλη-

μα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Ποια σχέση έχει με τις δύο παρα-

γράφους του κειμένου;

Στην πρώτη περίοδο του κειμένου 3 («Ο απολογισμός των προσπα-
θειών... έντονες αντιθέσεις») επισημαίνονται οι αντιθέσεις που χαρα-
κτηρίζουν τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν τον 20ό αιώνα ώστε να
αυξηθούν οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Oι αντιθέσεις αυτές αναπτύσσο-
νται με λεπτομέρειες στη δεύτερη παράγραφο.

σελ. 69 σχολ. βιβλίου

4. Προσέξτε το κείμενο 4. Ποιες λέξεις και εκφράσεις συνδέουν τις

παραγράφους μεταξύ τους στο κείμενο 4; • Εξηγήστε, με βάση τις

συνδετικές αυτές λέξεις, με ποια σειρά θα γίνουν οι αλλαγές στην

εκπαίδευση, σύμφωνα με το κείμενο.

• Η πρώτη παράγραφος («Ακόμα και οι πιο παραδοσιακοί... από τη μια
μέρα στην άλλη») συνδέεται με τη δεύτερη με τη φράση Ο πρώτος στόχος.

Η δεύτερη παράγραφος («Ο πρώτος στόχος που θέτει η κοινωνία...
τώρα και στο μέλλον») συνδέεται με την τρίτη με τη φράση Ο αμέσως
επόμενος στόχος.128
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Η τρίτη παράγραφος («Ο αμέσως επόμενος στόχος της αλλαγής... τα
βασικά εργαλεία αυτής της τάξης») συνδέεται με την τέταρτη («Παράλ-
ληλα, όμως, θα πρέπει να αλλάξει... φαίνεται ότι είχε –και σε αυτό– δί-
κιο») με τις λέξεις Παράλληλα όμως.
• Με βάση τις συνδετικές λέξεις και φράσεις του κειμένου, οι αλλαγές
στην εκπαίδευση θα γίνουν με την εξής σειρά:
α. Πρώτα-πρώτα η εκπαίδευση θα καλύπτει τις ανάγκες του μαθητή.
β. Στη συνέχεια θα αλλάξει το περιβάλλον μάθησης με τη συνδρομή της
τεχνολογίας.
γ. Τέλος, θα αλλάξει ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα γίνει κα-
θοδηγητής της αυτοδιδασκαλίας των μαθητών.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 71 σχολ. βιβλίου

1. Σας αρέσει ο τρόπος που οργανώνει το μάθημά του ο δάσκαλος

στο απόσπασμα του κειμένου 2; • Για ποιους λόγους;

Στο κείμενο 2 περιγράφεται ένας πολύ ενδιαφέρων τρόπος διδασκα-
λίας. Οι γνώσεις δίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να βιώνουν
το δημοτικό τραγούδι και να ανακαλύπτουν με εμπειρικό τρόπο την
ομορφιά του. Δεν αποκτούν στεγνές γνώσεις με βαρετό τρόπο, αλλά
αναπτύσσουν στενή σχέση με το αντικείμενο μελέτης. Με εικόνες και
μουσικά ακούσματα κατανοούν βαθύτερα τις έννοιες και τους σκοπούς
των δημοτικών τραγουδιών. Οι ίδιοι οι μαθητές συμμετέχουν στη δια-
μόρφωση της διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο η γνώση βασίζεται στα
γερά θεμέλια της εμπειρίας και γι’ αυτό διατηρείται για πάντα.

σελ. 71 σχολ. βιβλίου

2. Οργανώνετε μια συζήτηση στο σχολείο σας με θέμα: «Αναζητώ-

ντας ένα σύγχρονο διαφορετικό σχολείο». • Στην αρχή ένας μα-

θητής θα παρουσιάσει μία περιγραφή του σχολείου που προτείνει

ο συγγραφέας του κειμένου 4. • Στη συνέχεια ο καθένας από εσάς

να περιγράψει πώς θέλει να είναι το σχολείο στο μέλλον. Μπο-

ρείτε να ξεκινήσετε την περιγραφή σας από το σχολικό χώρο (κτί-

ριο, αίθουσες), το διδακτικό υλικό και να συνεχίσετε με τους εκ-

παιδευτικούς, τον τρόπο διδασκαλίας κ.τ.λ.
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Περιγραφή του σχολείου:

Σύμφωνα με το κείμενο 4, το σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας πρέ-
πει να είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται στις δυνατότητες
και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Για να μπορέσει να πραγματοποι-
ηθεί αυτό, χρειάζονται ολιγομελή τμήματα με διαφορετικό σύστημα
βαθμολόγησης. Κύριο μέσο της διδασκαλίας θα είναι η τεχνολογία, που
προσφέρει σε δάσκαλο και μαθητή πολλές δυνατότητες. Μέσω του δια-
δικτύου οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και εικόνες από
όλο τον κόσμο και θα συνεργάζονται με άλλους μαθητές. Σ’ αυτή τη δια-
δικασία μάθησης ο δάσκαλος θα συμμετέχει καθοδηγώντας τους μαθη-
τές αλλά και αφήνοντάς τους περιθώρια να διεξαγάγουν τη δική τους
έρευνα και να κρίνουν τα συμπεράσματά τους. Ο δάσκαλος δε θα θεω-
ρείται πια αυθεντία, αλλά θα εκμαιεύει, όπως ο Σωκράτης, τις γνώσεις
από τους μαθητές.

Πώς θέλω να είναι το σχολείο στο μέλλον:

• Θα αποτελείται από πολλές αίθουσες, όπου θα φοιτούν παιδιά με κοι-
νά ενδιαφέροντα.
• Κάθε αίθουσα θα είναι εξοπλισμένη με τα απαραίτητα όργανα που
βοηθούν τη μελέτη και την κατανόηση του εκάστοτε αντικειμένου του
μαθήματος.
• Η μάθηση θα συμπορεύεται με την πρακτική εφαρμογή.
• Η διδασκαλία θα είναι βιωματική.
• Ο εκπαιδευτικός θα καθοδηγεί το μαθητή και θα του δίνει τη δυνατό-
τητα να εφαρμόζει πειραματικά τις γνώσεις του.
• Έτσι θα αξιοποιούνται τα ταλέντα και οι ικανότητες του μαθητή και
θα αξιολογείται η πρόοδός του.
• Ο καθηγητής δε θα είναι αυθεντία, αλλά θα ενθαρρύνει το μαθητή να
εξωτερικεύει τις σκέψεις του.
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ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Διαθέσεις  του ρήματος

Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα – Αντικείμενο

Οι διαθέσεις του ρήματος

σελ. 62 σχολ. βιβλίου

1. α. Οι Αθηναίοι μετέφεραν τα παιδιά και τις γυναίκες στην Τροι-
ζήνα. (κείμ. 1)

β. Ο καθηγητής παρακινούσε τους μαθητές. (κείμ. 2)
Σ’ αυτές τις φράσεις το υποκείμενο ενεργεί και η ενέργειά του

μεταβαίνει κάπου. Ξαναγράψτε τις φράσεις χρησιμοποιώντας ως

υποκείμενο των ρημάτων τις υπογραμμισμένες λέξεις. • Το υπο-

κείμενο ενεργεί ή δέχεται μια ενέργεια;

α. Τα παιδιά και οι γυναίκες μεταφέρθηκαν από τους Αθηναίους στην
Τροιζήνα.
β. Οι μαθητές παρακινούνταν από τον καθηγητή.
• Στις προτάσεις που σχηματίσαμε, το υποκείμενο δέχεται μια ενέργεια.

σελ. 62 σχολ. βιβλίου

2. α. Ο καθηγητής μας έφεγγε ολόκληρος. (κείμ. 2)
β. Δυο τρία παιδιά χόρευαν το τραγούδι μες στην τάξη. (κείμ. 2)
γ. 100 εκατομμύρια παιδιά γράφονται στο σχολείο (από τους γο-

νείς τους). (κείμ. 3)
δ. Τρέφονται οι πρόσφυγες με έξοδα του κράτους. (κείμ. 1)
ε. Παραμένουν αποκλεισμένοι από την εκπαίδευση. (κείμ. 3)
Ποιος ενεργεί σε καθεμιά από τις προηγούμενες προτάσεις;

• Ποια λέξη δέχεται την ενέργεια του ρήματος; • Το ρήμα δείχνει

σε όλες τις περιπτώσεις ότι το υποκείμενο ενεργεί;

ρήμα ενεργεί δέχεται ενέργεια

α έφεγγε ο καθηγητής ―
β χόρευαν δυο τρία παιδιά το τραγούδι
γ γράφονται ― 100 εκατομμύρια παιδιά
δ τρέφονται οι πρόσφυγες οι πρόσφυγες
ε παραμένουν ― ― 131
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σελ. 62 σχολ. βιβλίου

3. – Η βασική εκπαίδευση επιτρέπει σε όλους να επωφεληθούν από αυ-
τήν. (κείμ. 3)
– Ολόκληρη η κοινωνία ωφελείται από την εκπαίδευση των γυναι-
κών. (κείμ. 3)
Βρείτε το υποκείμενο των ρημάτων με έντονους χαρακτήρες. • από

ποια λέξη δέχεται ενέργεια;

υποκείμενο: όλοι δέχεται ενέργεια: από αυτήν
η κοινωνία από την εκπαίδευση

σελ. 63 σχολ. βιβλίου

4. Ποιο ρήμα μέσης διάθεσης πιστεύετε ότι αντιστοιχεί σε κάθε σκί-

τσο;

Τα ρήματα που αντιστοιχούν στα σκίτσα είναι τα εξής: στολίζομαι,
κρύβομαι, καθρεφτίζομαι, εκνευρίζομαι ή στενοχωριέμαι.

Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα

σελ. 64 σχολ. βιβλίου

1. Παρατηρήστε τις παρακάτω ενέργειες του πρωταγωνιστή του κει-

μένου 5:

Ο Διευθυντής βασίλευε (α)
κυβερνούσε (β)
είχε έρθει (γ)
είχε φέρει τη Νέα Παιδαγωγική (δ)
κρατούσε ένα μικρό στριφτό βούρδουλα (ε)

Και τα πέντε παραπάνω ρήματα είναι ενεργητικά. Ποια από αυ-

τά χρησιμοποιούνται χωρίς συμπλήρωμα; • Ποια έχουν κάποιο

συμπλήρωμα στο οποίο μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος;

Χωρίς συμπλήρωμα χρησιμοποιούνται τα βασίλευε, κυβερνούσε, είχε
έρθει (αμετάβατα ρήματα).
Έχουν συμπληρώματα τα είχε φέρει (αντικείμενο: τη Νέα Παιδαγωγι-
κή), κρατούσε (αντικείμενο: ένα βούρδουλα) (μεταβατικά ρήματα).
Μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος στα τη Νέα Παιδαγωγική (αντικεί-
μενο του ρ. είχε φέρει), ένα βούρδουλα (αντικείμενο του ρ. κρατούσε).
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σελ. 64 σχολ. βιβλίου

2. Κρατούσε ένα μικρό στριφτό βούρδουλα. Άρχισε να βγάζει λόγο. Η

ενέργεια του ρήματος μεταβαίνει σε κάποιο συμπλήρωμα. Τι παρα-

τηρείτε στα ίδια ρήματα στις ακόλουθες προτάσεις;

Το διάλειμμα κράτησε πάνω από μισή ώρα. Η εκδήλωση άρχισε μετά
τις εννέα.

Παρατηρώ ότι τα ίδια ρήματα (κρατούσε, άρχισε) χρησιμοποιούνται
τόσο ως μεταβατικά (με αντικείμενο τα: ένα μικρό στριφτό βούρδουλα
και να βγάζει λόγο), όσο και ως αμετάβατα στις επόμενες προτάσεις.

Αντικείμενο – Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 

σελ. 66 σχολ. βιβλίου

1. Ξέρετε αυτό, ξέρετε εκείνο, ξέρετε το άλλο; (κείμ. 2): Απευθυνόμε-

νοι στους συμμαθητές σας, χρησιμοποιήστε το ίδιο ρήμα και αντι-

καταστήστε τις αντωνυμίες με:

α. ουσιαστικά

β. προτάσεις που να αρχίζουν με ότι

γ. προτάσεις που να αρχίζουν με ερωτηματική αντωνυμία ή ερω-

τηματικό επίρρημα

α. ουσιαστικά 

Ξέρετε τραγούδια, ξέρετε σκοπούς, ξέρετε τους στίχους;

β. προτάσεις που να αρχίζουν με ότι

Ξέρετε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πάρουμε βαθμούς;
Ξέρετε ότι έχει έρθει στο σχολείο μας καινούργιος καθηγητής Τεχνολογίας;
Ξέρετε ότι θα γράψουμε διαγώνισμα στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογο-
τεχνίας;

γ. προτάσεις που να αρχίζουν με ερωτηματική αντωνυμία ή ερωτημα-

τικό επίρρημα 

Ξέρετε τι έκανε ο συμμαθητής μας στο διάλειμμα;
Ξέρετε πότε θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του δεκαπενταμε-
λούς συμβουλίου;
Ξέρετε πόσες ώρες διάβαζα χτες;
Ξέρετε πώς μπορεί να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον; 
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σελ. 66 σχολ. βιβλίου

2. να μιλήσει με τους συμμαθητές του, να της πείτε όλες τις επαρχίες,
δημιουργεί ένα σωρό ιστορίες, να το πετάει σ’ αυτόν..., ζητάει να
της το πάμε, θα σας πει πως θα καταντήσετε αγράμματοι (κείμ. 6).
Ποια μορφή έχουν τα αντικείμενα που συνοδεύουν τα ρήματα με

έντονους χαρακτήρες στις παραπάνω φράσεις; • Μερικά από ρή-

ματα των φράσεων αυτών έχουν δύο αντικείμενα· εντοπίστε τα.

Ρήματα Αντικείμενα Μορφή

να μιλήσει με τους συμμαθητές πρόθεση + ουσιαστικό
(εμπρόθετο αντικείμενο)

να πείτε της (έμμεσο) αντωνυμία (σε γενική)
τις επαρχίες (άμεσο) ουσιαστικό (σε αιτιατική)

δημιουργεί ένα σωρό ουσιαστικό
να πετάει το (άμεσο) αντωνυμία 

σ’ αυτόν (έμμεσο) πρόθεση + αντωνυμία
(εμπρόθετο αντικείμενο)

ζητάει να της το πάμε δευτερεύουσα ονοματική
πρόταση

θα πει σας (έμμεσο) αντωνυμία
πως θα καταντήσετε δευτερεύουσα ονοματική
αγράμματοι (άμεσο) πρόταση

• Τα δίπτωτα ρήματα (που έχουν δύο αντικείμενα) είναι τα εξής: να πεί-
τε, θα πει: λέ(γ)ω, να πετάει: πετάω, ζητάει: ζητάω

σελ. 66 σχολ. βιβλίου

3. Τραγουδούσαν, χόρευαν (κείμ. 2): Αναφερόμενοι σε μια εκδήλω-

ση του σχολείου σας, χρησιμοποιήστε τα ρήματα μέσα σε προτά-

σεις με αντικείμενο μια λέξη της ίδιας ετυμολογικής οικογένειας

με αυτά.

• Στη γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, όσοι μαθητές συμμε-
τείχαν στη χορωδία τραγουδούσαν τα τραγούδια που τους είχε μάθει ο
καθηγητής της Μουσικής. 
• Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το σχολείο μας, όλο το βράδυ οι μαθη-
τές χόρευαν διάφορους χορούς, παραδοσιακούς και μοντέρνους. 
[Σημ.: Τα αντικείμενα των παραπάνω ρημάτων είναι σύστοιχα, έχουν δη-
λαδή την ίδια σημασία και ανήκουν στην ίδια ετυμολογική οικογένεια με
τα ρήματα από οποία εξαρτώνται (τραγουδούσαν τραγούδια, χόρευαν χο-
ρούς)].134
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σελ. 68 σχολ. βιβλίου

4. Βρείτε τις διαθέσεις των ρημάτων και τα αντικείμενά τους στο

παραπάνω σκίτσο.

Ρήμα Διάθεση Αντικείμενο

κοιμήσου ουδέτερη ―
κοντεύουνε ουδέτερη ―
δε νυστάζω ουδέτερη ―
θα δώσω ενεργητική σε (άμεσο)

στη νυχτερίδα (έμμεσο)
να φάει ενεργητική σε
κάνετε ενεργητική που (= το οποίο)
δεν είναι ουδέτερη
να φοβίζετε ενεργητική το μικρό
ξέρω ενεργητική το
ελάτε ενεργητική ―
είναι ουδέτερη ―
να φοβίζετε ενεργητική εμένα

Συνοχή ευρύτερου κειμένου

σελ. 69 σχολ. βιβλίου

1. Μπορείτε να αποδώσετε σε μία παράγραφο όσα διαβάσατε στο

κείμενο 2; • Προσθέστε κάποιες συνδετικές λέξεις, ώστε να βοη-

θήσετε τους αναγνώστες να παρακολουθήσουν τη σειρά με την

οποία εξελίχθηκε το μάθημα στην τάξη. Για παράδειγμα, μπορεί-

τε να αρχίσετε έτσι: «Στην αρχή μάς έφερνε...».

Στην αρχή, στο μάθημα για δημοτικά τραγούδια, ο καθηγητής μάς
έφερνε βιβλία, δίσκους, μαγνητόφωνα και σλάιντς και, μόλις τελείωνε
το μάθημα, μας έκανε προβολές για να μας δείξει τόπους, φορεσιές και
σπίτια και ύστερα μας έβαζε να ακούμε τραγούδια, παρακινώντας μας
να σιγοτραγουδάμε το σκοπό. Σιγά-σιγά τα παιδιά έπαψαν να ντρέπο-
νται και άρχισαν να τραγουδούν, ενώ δυο-τρία σηκώθηκαν να χορέψουν
μέσα στην τάξη. Στο τέλος ξεσπάσαμε ενθουσιασμένοι σε χειροκροτή-
ματα, εκτός από τον καθηγητή που πίστευε ότι είχαμε αναστατώσει το
σχολείο, μη μπορώντας βέβαια να φανταστεί τι φασαρία γινόταν με άλ-
λους καθηγητές. Μόλις βγήκαμε στο διάλειμμα και συζητήσαμε με άλ-
λους μαθητές για τον τρόπο μαθήματος, διαπιστώσαμε ότι αυτοί που εί- 135

IV. ¢È·‚¿˙ˆ
Î·È ÁÚ¿Êˆ 
– §ÂÍÈÏfiÁÈÔ

4Ë(117-144)  15-01-04  00:57  ™ÂÏ›‰·135



χαν διδαχτεί το μάθημα με απειλές, φωνές και φόβο δεν ήξεραν τίποτα
για τα δημοτικά τραγούδια.

σελ. 69 σχολ. βιβλίου

2. Μπορείτε να γράψετε τη θεματική πρόταση κάθε παραγράφου

στο κείμενο 4; • Με ποιο σκεπτικό χώρισε ο συγγραφέας το κεί-

μενο αυτό σε τέσσερις παραγράφους;

παράγραφος θεματική πρόταση

1 Ακόμα και οι πιο παραδοσιακοί παιδαγωγοί έχουν
αντιληφθεί πλέον ότι η τεχνολογία παρέχει στην εκ-
παίδευση πρωτόγνωρες δυνατότητες και την ωθεί
προς ενδιαφέρουσες αλλαγές.

2 Ο πρώτος στόχος που θέτει η κοινωνία του 21ου αιώ-
να για την αλλαγή του σχολείου είναι η εκπαίδευση να
αρχίζει με βάση τις ανάγκες του μαθητή.

3 Ο αμέσως επόμενος στόχος της αλλαγής είναι να αλ-
λάξει το περιβάλλον μάθησης.

4 Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να αλλάξει και ο ρόλος
του δασκάλου.

• Ο συγγραφέας χώρισε το κείμενο αυτό σε τέσσερις παραγράφους, για
να το οργανώσει καλύτερα, καθώς σε κάθε παράγραφο αναλύει ένα επι-
μέρους ζήτημα. Η πρώτη παράγραφος είναι μια εισαγωγή για τις αλλα-
γές που θα γίνουν στην εκπαίδευση με τη συνδρομή της τεχνολογίας
(πρόλογος). Στη δεύτερη παράγραφο παρουσιάζεται ο πρώτος στόχος
της κοινωνίας του 21ου αιώνα: η εκπαίδευση να αρχίζει με βάση τις ανά-
γκες του μαθητή. Στην τρίτη παράγραφο αναλύεται ο δεύτερος στόχος,
που είναι η αλλαγή του περιβάλλοντος μάθησης. Τέλος, στην τέταρτη
παράγραφο ο συγγραφέας μιλάει για την παράλληλη αλλαγή του ρόλου
του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα είναι πλέον καθοδηγητής της αυτοδιδα-
σκαλίας των μαθητών, στο πρότυπο του σωκρατικού δασκάλου.

σελ. 69 σχολ. βιβλίου

3. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις συνδετικές λέξεις ανάμεσα

στις παραγράφους με άλλες, χωρίς να αλλάζει το νόημα του κει-

μένου 4;

2η παράγραφος

Ο πρώτος στόχος → Ο κυριότερος στόχος
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3η παράγραφος

Ο αμέσως επόμενος στόχος → Ένας ακόμη στόχος
4η παράγραφος

Παράλληλα όμως → Ταυτόχρονα όμως

σελ. 69 σχολ. βιβλίου

4. Αφού μελετήσετε τη δομή κάθε παραγράφου του κειμένου 4,

γράψτε έναν πλαγιότιτλο για καθεμία. 

1η παράγραφος: “Οι δυνατότητες της τεχνολογίας θα επιφέρουν σημα-
ντικές αλλαγές στην εκπαίδευση” 
2η παράγραφος: “Πρώτος στόχος της κοινωνίας του 21ου αιώνα είναι η
εκπαίδευση με βάση τις ανάγκες του μαθητή”
3η παράγραφος: “Δεύτερος στόχος είναι να αλλάξει το περιβάλλον μά-
θησης”
4η παράγραφος: “Η αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού ως καθοδη-
γητή της αυτοδιδασκαλίας των μαθητών”

Λεξιλόγιο

σελ. 70 σχολ. βιβλίου

1. Συνδυάστε τα ουσιαστικά από τα προηγούμενα κείμενα: εκπαί-
δευση, καθηγητής, σχολείο, μαθητής, διευθυντής με κάθε ομάδα
επιθέτων / μετοχών.

εκπαίδευση αυστηρός
καταρτισμένος
επιεικής

καθηγητής επιμελής
δημιουργικός
προσεκτικός

σχολείο προσχολική
γενική
επαγγελματική

μαθητής δυναμικός
τυπικός
σχολαστικός

διευθυντής ημερήσιο
δημόσιο
πειραματικό
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Μπορείτε να βρείτε κι εσείς άλλα επίθετα που να ταιριάζουν με αυ-

τά τα ουσιαστικά;

εκπαίδευση: βασική, στοιχειώδης, μέση, ανώτερη, ανώτατη, πρωτοβάθ-
μια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, τεχνική, παραδοσιακή, πανεπιστημιακή 
καθηγητής: αγαπητός, φιλικός, απόμακρος, ακατάρτιστος, προσιτός,
απρόσιτος, συμπαθής, αντιπαθής, ενθουσιώδης, δίκαιος
σχολείο: πρωινό, εσπερινό, νυχτερινό, ολοήμερο, ιδιωτικό, πρότυπο
σύγχρονο
μαθητής: αδιάβαστος, απρόσεκτος, αμελής, καλός, μέτριος, άριστος, ερ-
γατικός, υπάκουος, άτακτος, ανήσυχος
διευθυντής: εργατικός, βλοσυρός, συμπαθής, αντιπαθής, καλός, ευγενι-
κός, αγενής, προσιτός, απρόσιτο

σελ. 70 σχολ. βιβλίου

2. Επιλέξτε από τα εισαγωγικά κείμενα ρήματα και ουσιαστικά που

αναφέρονται στο σχολείο και στην εκπαίδευση γενικότερα. • Στη

συνέχεια αξιοποιήστε ορισμένες απ’ αυτές τις λέξεις στη δραστη-

ριότητα παραγωγής λόγου που θα σας δοθεί παρακάτω και θα σας

ζητάει να παρουσιάσετε προτάσεις για τη βελτίωση-αλλαγή του

σχολείου σας.

Κείμενο Ρήματα Ουσιαστικά

1 έπαιρναν (τις βάσεις) εκπαίδευση, δασκάλους, μόρφωση,
μάθαιναν, να διαβάζουν, σπουδές, αγράμματοι, γραμματάκια
να γράψει

2 διάβαζε, παρακινούσε, μάθημα των Νέων Ελληνικών, καθηγητής,
έδινε (το παράδειγμα) βιβλία, δίσκους, μαγνητόφωνα, σλάιντς,

προβολές, τάξη, φασαρία, διάλειμμα, 
παιδιά, κατάλογο 

3 γράφονται (στο σχολείο), μαθητές, σχολεία, πρωτοβάθμια
έμαθαν, συμμετέχουν εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

γραφή, ανάγνωση, φοίτηση, βασική
εκπαίδευση, εκπαιδευτικά συστήματα,
πρότυπα εκπαίδευσης, μετάδοση της
γνώσης, αρχική εκπαίδευση
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4 να αναζητήσει, παιδαγωγοί, εκπαίδευση, σχολείο, μαθητής,
συμμετέχει, να κρίνουν, πρόγραμμα σπουδών, τάξεις παιδιά, 
να σκέφτονται, ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, σύστημα
να εφαρμόζουν, βαθμολόγησης, το αυριανό σχολείο, 
να συνθέτουν διαδίκτυο, ιστός μάθησης, γνώσεις, 

παραδείγματα, απαντήσεις, λύσεις, θέματα,
συμμαθητές, ομάδες εργασίας,
κοινά μορφωτικά ενδιαφέροντα,
τηλεκπαίδευση, CD πολυμέσων, εργαλεία,
ρόλος του δασκάλου, μεταδότης γνώσεων, 
εκπαιδευτικός, καθοδηγητής, μαθητές,
αυτοδιδασκαλία, αναζήτηση της γνώσης,
σωκρατικός δάσκαλος, αποδέκτες,
διδασκαλία, αυθεντία

[Σημ.: Η λέξη αγράμματοι (κείμ. 1) είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο].

σελ. 70 σχολ. βιβλίου

3. Αναζητήστε τόσο στα εισαγωγικά κείμενα όσο και σε κείμενα άλ-

λων μαθημάτων της τάξης σας (Ιστορία, Θρησκευτικά, Γεωγρα-

φία κτλ.) λέξεις που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των παρα-

γράφων. • Αξιοποιήστε κάποιες απ’ αυτές τις λέξεις στη δραστη-

ριότητα παραγωγής λόγου που θ’ ακολουθήσει.

Πίνακας συνδετικών λέξεων ή φράσεων

δηλώνουν
επεξήγηση δηλαδή, με άλλα λόγια, για παράδειγμα

αντίθεση αντίθετα, εξάλλου, ωστόσο, αλλά, εντούτοις, άλλωστε

συμπέρασμα λοιπόν, επομένως, συνεπώς, συμπερασματικά, ώστε,
άρα, με αποτέλεσμα, έτσι

πρόσθεση επιπλέον, επίσης, και, πρώτον, δεύτερον, τρίτον,
στοιχείων ακόμη, επιπροσθέτως 

χρονική σχέση έπειτα, αργότερα, μετά, ύστερα, στην αρχή, στη συνέ-
χεια, στο τέλος

αιτία γι’ αυτό, γι’ αυτό το λόγο
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Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 71 σχολ. βιβλίου

1. Ανατρέξτε στα βιβλία Ιστορίας και συλλέξτε στοιχεία για την εκ-

παίδευση στην Αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο. • Κάντε μια σύ-

ντομη γραπτή παρουσίαση αυτών των μορφών εκπαίδευσης και

ανακοινώστε τη στους συμμαθητές σας.

Η εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα

Mε εξαίρεση τη Σπάρτη όπου κύριος σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η
σωματική ενδυνάμωση, στην υπόλοιπη Ελλάδα η εκπαίδευση είχε στόχο
την αρμονική και ισορροπημένη καλλιέργεια πνεύματος και σώματος,
ώστε να δημιουργηθούν χρήσιμοι και ενεργοί πολίτες. Στην αρχαία
Αθήνα η ευθύνη για τη μόρφωση του παιδιού ανήκε αποκλειστικά στο
γονέα, ο οποίος πλήρωνε το δάσκαλο. Επειδή, όμως, η ανάγκη για παι-
δεία αναγνωριζόταν από όλους, ακόμη και οι πιο φτωχοί φρόντιζαν να
εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους τη βασική εκπαίδευση.

Σε ηλικία επτά ετών τα αγόρια πήγαιναν σχολείο, όπου ο γραμματι-
στής τούς δίδασκε ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Αργότερα οι μα-
θητές αποστήθιζαν αποσπάσματα των ομηρικών επών. Επίσης, μάθαι-
ναν μουσική από τον κιθαριστή, ενώ ο παιδοτρίβης αναλάμβανε την εκ-
γύμναση του σώματος.

Ανώτερη μόρφωση δε λάμβαναν στα σχολεία αλλά κοντά στους σο-
φιστές. Οι σοφιστές ήταν μορφωμένοι άνθρωποι που δίδασκαν κυρίως
τη ρητορική τέχνη. Την αμοιβή τους, όμως, μπορούσαν να τη διαθέσουν
μόνο οι πλούσιοι.

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Στη βυζαντινή εποχή δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαία κλασική
παιδεία. Τον 9ο αιώνα ο Καίσαρας Βάρδας αναδιοργάνωσε το Πανεπι-
στήμιο της Κωνσταντινούπολης, στη Μαγναύρα. Εκεί συγκεντρώθηκαν
σπουδαστές από όλες τις περιοχές και δίδαξαν κορυφαίοι δάσκαλοι.

Τον 11ο αιώνα ο Μιχαήλ Ψελλός ίδρυσε Νομική Σχολή. Στα μονα-
στήρια υπήρχαν πλούσιες βιβλιοθήκες και ειδικά συνεργεία γραφέων
για την αντιγραφή αρχαίων χειρογράφων. Γενικά, η παιδεία ήταν αρκε-
τά οργανωμένη και γίνονταν προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωσή της.
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σελ. 71 σχολ. βιβλίου

2. Ένας φίλος σας που μένει μακριά σάς γράφει ότι σκέφτεται να

εγκαταλείψει το σχολείο. Γράψτε του μια απάντηση τονίζοντας

τους λόγους για τους οποίους πρέπει να το συνεχίσει.

Αγαπητέ Νίκο,
από τη στιγμή που έλαβα το γράμμα σου έχω στενοχωρηθεί πολύ, κα-

θώς μου γράφεις ότι σκέφτεσαι να εγκαταλείψεις το σχολείο επειδή δυ-
σκολεύεσαι με τα μαθήματα. Νομίζω ότι μια τέτοια απόφαση είναι λαν-
θασμένη και αργότερα θα αποδειχτεί καταστροφική. Αν σκεφτείς πιο
ψύχραιμα, θα καταλάβεις πόσο σημαντικό εφόδιο είναι το σχολείο στη
σημερινή εποχή που η γνώση και οι πληροφορίες αυξάνονται και συνε-
χώς εξειδικεύονται, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις γίνονται όλο και με-
γαλύτερες. Η ζωή κάνει άλματα και, αν δεν έχεις την κατάλληλη κατάρ-
τιση, δεν την προλαβαίνεις. Εγκαταλείποντας τη βασική εκπαίδευση, βά-
ζεις τον εαυτό σου στο περιθώριο της επαγγελματικής αλλά και της κοι-
νωνικής ζωής.

Πρέπει να σκεφτείς ότι έχεις προσόντα που μπορείς να τα αξιοποιή-
σεις, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις. Άλλωστε, μην ξε-
χνάς πως όλοι έχουμε τις δικές μας δυσκολίες στη ζωή. Όμως η παραί-
τηση από κάθε προσπάθεια δεν είναι η λύση. Είναι δειλία και φυγή, που
δεν οδηγεί πουθενά. Αν πιεστείς λίγο και προσπαθήσεις, θα ανακαλύ-
ψεις ότι έχεις να κάνεις και να μάθεις τόσα ενδιαφέροντα πράγματα,
που μία ζωή δε φτάνει! Μη σπαταλάς τη ζωή σου σε ανώφελα πράγμα-
τα, που δεν έχουν να σου προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό.

Μια τέτοια απόφαση θα καθορίσει όλη τη ζωή σου. Μη βιαστείς να
στερήσεις από τον εαυτό σου τις δυνατότητες που σου προσφέρει το
σχολείο για να προοδεύσεις. Με τις γνώσεις του σχολείου θα διαμορ-
φώσεις έναν τρόπο σκέψης που θα σε βοηθήσει σε πολλές δύσκολες στιγ-
μές της ζωής σου. 

Προσπάθησε και θα τα καταφέρεις. Το σχολείο είναι από τα σημα-
ντικότερα εφόδια που σου ανοίγουν τις πόρτες του μέλλοντος.

Eιρήνη

σελ. 71 σχολ. βιβλίου

3. Για τη μαθητική εφημερίδα που θα εκδώσετε στην επόμενη Δια-

θεματική εργασία σάς ζητούν να γράψετε ένα σύντομο άρθρο (2-

3 παραγράφων) στο οποίο θα παρουσιάζετε τα προβλήματα του

σχολείου σας και στη συνέχεια τις προτάσεις σας για τη βελτίω-

σή του στο άμεσο μέλλον. 141
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• Προσέξτε πώς θα οργανώσετε το κείμενό σας (συμβουλευτείτε
και τη θεωρία για τη συνοχή ευρύτερου κειμένου).

• Πόσες παραγράφους έχει;
• Ποιο θέμα θέτει η καθεμία;
• Πώς συνδέονται οι παράγραφοι μεταξύ τους;
• Έχει αλληλουχία το κείμενο;
• Πώς την εξασφαλίσατε;
• Προσπαθήστε να αξιολογήσετε με βάση τους άξονες αυτούς το

κείμενό σας.

Η βελτίωση της εκπαίδευσης είναι άμεση προτεραιότητα 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα έπρεπε να απασχολεί μι-
κρούς και μεγάλους είναι η εκπαίδευση των νέων. Για να είναι η εκπαί-
δευση σωστή και αποδοτική, υποχρεούνται όλοι να συμβάλουν στη βελ-
τίωση του σχολείου.

Kαταρχάς, υπάρχουν πολλές ελλείψεις που θα πρέπει να αποκατα-
σταθούν, όπως είναι οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό (υπολογι-
στές, αίθουσες, slides κ.λπ.). Ένα άλλο πρόβλημα είναι τα πολυμελή τμή-
ματα, που εμποδίζουν την ομαλή διδασκαλία και τη συμμετοχή των μα-
θητών σε αυτήν. Υπάρχουν, επίσης, κενά ωρών λόγω έλλειψης διδακτι-
κού προσωπικού.

Πρέπει λοιπόν το κράτος να μεριμνήσει για την άμεση επίλυση αυτών
των προβλημάτων. Υποχρεούται να διαθέσει χρήματα για την επέκταση
των σχολικών κτηρίων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών κάθε
τμήματος. Είναι ανάγκη, επίσης, να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύ-
στημα στις νέες απαιτήσεις, ώστε αξιοποιώντας τα μέσα της τεχνολο-
γίας να καλλιεργείται και να επιβραβεύεται η φαντασία και η ευρηματι-
κότητα του μαθητή. Τέλος, πρέπει να διοριστούν περισσότεροι εκπαι-
δευτικοί με όρεξη και αγάπη για την εκπαίδευση. Μόνο με συλλογική
και ειλικρινή προσπάθεια θα σημειωθεί πρόοδος στην εκπαίδευση και
κατ’ επέκταση στην κοινωνία.
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

ενεργητική

μέση

• Οι διαθέσεις του ρήματος είναι: παθητική

ουδέτερη

• Τα ενεργητικά ρήματα χωρίζονται σε μεταβατικά

αμετάβατα

• α. Μερικά πουλιά είχαν καλή φωνή.

Το ρήμα είχαν έχει αντικείμενο το ουσιαστικό φωνή και λέγεται μονό-

πτωτο.

β. Μας έφερνε βιβλία διάφορα.

Το ρήμα έφερνε έχει αντικείμενα το ουσιαστικό βιβλία και την αντωνυ-

μία μας και λέγεται δίπτωτο.

V.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Το σχολείο στο χρόνο...

Κείμενο α: Ο δάσκαλος

Στην τρίτη τάξη δάσκαλός μας ήταν ο Περίανδρος Κρασάκης...
Αυτός ο δάσκαλος, λοιπόν, ώρες μάς έπαιρνε τ’ αυτιά με το ποια φω-
νήεντα είναι μακρά, ποια βραχέα και τι τόνο βάζουμε, οξεία ή περι-
σπωμένη, κι εμείς ακούγαμε τις φωνές στο δρόμο, τους μανάβηδες,
τους κουλουρτζήδες, τα γαϊδουράκια που γκάριζαν και τις γειτόνισ-
σες που γελούσαν και περιμέναμε πότε να χτυπήσει το κουδούνι, να
γλιτώσουμε. Κοιτάζαμε το δάσκαλο να ιδρώνει πάνω στην έδρα, να
λέει, να ξαναλέει και να θέλει να καρφώσει στο μυαλό μας τη γραμ-
ματική, μα ο νους μας ήταν έξω, στον ήλιο και στον πετροπόλεμο.

Ν. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο (διασκευή)

Κείμενο β: H ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση

Παρόλο που η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα αγόρια και τα κο-
ρίτσια για πρόσβαση στη μέση εκπαίδευση είναι οπωσδήποτε ένα πο-
λύ θετικό βήμα, ωστόσο δε μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι η ισό-
τητα των φύλων στην εκπαίδευση έχει επιτευχθεί. Κι αυτό γιατί δε
συνοδεύτηκε παράλληλα από ποιοτικές αλλαγές όσον αφορά την κα-
τανομή των φύλων στους διάφορους τύπους της δευτεροβάθμιας εκ- 143
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παίδευσης, που εξακολουθεί να είναι παραδοσιακή. Δηλαδή ένα με-
γάλο ποσοστό κοριτσιών παρακολουθεί τη γενική εκπαίδευση και
ελάχιστο την τεχνικοεπαγγελματική. Η κατανομή αυτή έχει τις ρίζες
σε αντίστοιχη κατανομή του τέλους του περασμένου αιώνα και των
αρχών του 20ού, οπότε δινόταν στα κορίτσια –των ανώτερων και
ανώτατων βέβαια μόνο κοινωνικοοικονομικών τάξεων– είτε μια γε-
νική εκπαίδευση διακοσμητικού χαρακτήρα είτε επαγγελματική εκ-
παίδευση κατ’ αποκλειστικότητα για το επάγγελμα της δασκάλας.

Ε. Μαραγκουδάκη, Εκπαίδευση και διάκριση των φύλων,

Παιδικά αναγνώσματα στο νηπιαγωγείο, Οδυσσέας 1993

Διαθέσεις του ρήματος – Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα

Αντικείμενο

1. Να υπογραμμίσετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και να

βρείτε τη φωνή και τη διάθεση στην οποία βρίσκονται:

α. Εμείς ακούγαμε τις φωνές στο δρόμο.

β. Περιμέναμε πότε να χτυπήσει το κουδούνι, να γλιτώσουμε.
γ. Κι αυτό γιατί δε συνοδεύτηκε παράλληλα από ποιοτικές αλλαγές.

2. Να βρείτε τα αντικείμενα των ρημάτων που υπογραμμίζονται και

σημειώσετε αν το κάθε ρήμα είναι δίπτωτο ή μονόπτωτο:

α. Εμείς ακούγαμε τα γαϊδουράκια που γκάριζαν και τις γειτόνισ-
σες που γελούσαν.

β. Παρόλο που η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα αγόρια και τα
κορίτσια για πρόσβαση στη μέση εκπαίδευση είναι οπωσδήποτε
ένα πολύ θετικό βήμα, ωστόσο δε μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε
ότι η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση έχει επιτευχθεί.
γ. Δινόταν στα κορίτσια μια γενική εκπαίδευση διακοσμητικού
χαρακτήρα. 

Συνοχή ευρύτερου κειμένου

• Βρείτε τις συνδετικές λέξεις και φράσεις του κειμένου β και γράψ-

τε τι σημασία (τι δηλώνουν) ή το ρόλο τους (πώς βοηθούν στη συ-

νοχή του κειμένου).

Λεξιλόγιο

• Συγκεντρώστε το γενικό λεξιλόγιο των δύο κειμένων (α, β) που

αναφέρεται στην εκπαίδευση και στο σχολείο και το ειδικό λεξιλό-

γιο που αναφέρεται στο μάθημα της γλώσσας.144
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ÂÓfiÙËÙ· 5Ë

Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα

Ι .  Θ Ε Ω ΡΙ Α

Οι βαθμοί των επιθέτων – Η σύγκριση

Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων

❏ Βαθμοί ονομάζονται οι τρεις μορφές των επιθέτων, ορισμένων μετο-
χών και των επιρρημάτων, οι οποίες δηλώνουν διαφορές στην ποιότη-
τα, την ποσότητα κ.λπ. Οι βαθμοί είναι: ο θετικός, ο συγκριτικός και ο
υπερθετικός. Από αυτούς, ο συγκριτικός και ο υπερθετικός ονομάζο-
νται παραθετικά.

Ο σχηματισμός των παραθετικών

• Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται με δύο τρόπους:
α. μονολεκτικά, με την προσθήκη στο θέμα των καταλήξεων -τερος, -τερη,
-τερο, π.χ. μεγαλύτερος – μεγαλύτερη – μεγαλύτερο
β. περιφραστικά: πιο + επίθετο θετικού βαθμού, π.χ. πιο μεγάλος

• Ο υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται με τους εξής τρόπους:
1. Σχετικός υπερθετικός:
άρθρο + συγκριτικός βαθμός επιθέτου (μονολεκτικά ή περιφραστικά),
π.χ. ο μεγαλύτερος – η μεγαλύτερη – το μεγαλύτερο
ή ο πιο μεγάλος – η πιο μεγάλη – το πιο μεγάλο 
2. Απόλυτος υπερθετικός: 
α. πολύ + θετικός βαθμός επιθέτου,
π.χ. πολύ μικρός – πολύ μικρή – πολύ μικρό
β. με την προσθήκη στο θέμα των καταλήξεων -τατος, -τατη, -τατο, 
π.χ. ωραιότατος – ωραιότατη – ωραιότατο

✔ Όσα επιρρήματα προέρχονται από επίθετα σχηματίζουν παραθετικά
από τον πληθυντικό του ουδετέρου, 
π.χ. ωραίος → ωραία – ωραιότερα / πιο ωραία – ωραιότατα / πολύ
ωραία

145
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✔ Μονολεκτικό τύπο δε σχηματίζουν: 
– τα επίθετα σε -ής, -ιά, -ί, -ης, -α, -ικο, -άς/-ής, -ού, -άδικο/-ούδικο/
-ήδικο
– τα άκλιτα
– οι μετοχές

Επίθετα χωρίς παραθετικά

Δε σχηματίζουν παραθετικά τα επίθετα που σημαίνουν:
– ύλη, π.χ. σιδερένιος, μάλλινος, ξύλινος
– καταγωγή ή συγγένεια, π.χ. Αθηναίος, Χιώτης, πατρικός
– τόπο, π.χ. ορεινός, βουνίσιος, πεδινός
– χρόνο, π.χ. καθημερινός, μεσημεριανός, βραδινός
– κατάσταση που δεν αλλάζει, π.χ. γυναικείος, αντρικός, θνητός
– μερικά σύνθετα με πρώτο συνθετικό το α-, π.χ. άγνωστος, αστείρευ-
τος, άπειρος

Τι δηλώνουν οι βαθμοί του επιθέτου

• Επίθετο θετικού βαθμού: δηλώνει ότι ένα ουσιαστικό έχει κάποιο γνώ-
ρισμα, π.χ. δύσκολη άσκηση
• Επίθετο συγκριτικού βαθμού: δηλώνει ότι ένα ουσιαστικό έχει κάποιο
γνώρισμα σε μεγαλύτερο βαθμό από ένα άλλο,
π.χ. Αυτή η άσκηση είναι πιο δύσκολη (ή δυσκολότερη) από την άλλη.
• Επίθετο υπερθετικού βαθμού:

α. σχετικό υπερθετικό: δηλώνει ότι ένα ουσιαστικό έχει κάποιο γνώρι-
σμα στον πιο μεγάλο βαθμό από όλα τα όμοιά του,
π.χ. Αυτή η άσκηση είναι η πιο δύσκολη (ή η δυσκολότερη).
β. απόλυτο υπερθετικό: δηλώνει ότι ένα ουσιαστικό έχει κάποιο γνώρι-
σμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς να γίνεται σύγκριση με άλλα ουσια-
στικά, π.χ. Αυτή η άσκηση είναι πολύ δύσκολη (ή δυσκολότατη). 
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Καταλήξεις παραθετικών

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός

μονολεκτικά περιφραστικά    σχετικός         απόλυτος

ΕΠΙΘΕΤΑ

φιλικός φιλικότερος πιο φιλικός ο φιλικότερος φιλικότατος

ο πιο φιλικός πολύ φιλικός

βαθύς βαθύτερος πιο βαθύς ο βαθύτερος βαθύτατος

ο πιο βαθύς πολύ βαθύς

σαφής σαφέστερος πιο σαφής ο σαφέστερος σαφέστατος

ο πιο σαφής πολύ σαφής

απλός απλούστερος πιο απλός ο απλούστερος απλούστατος

ο πιο απλός πολύ απλός

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

φιλικά φιλικότερα πιο φιλικά ― πολύ φιλικά
φιλικότατα

βαθιά βαθύτερα πιο βαθιά ― πολύ βαθιά
βαθύτατα

σαφώς* σαφέστερα ― ― σαφέστατα

απλώς απλούστερα ― ― απλούστατα

147
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Η σύγκριση

❏ Τα στοιχεία της σύγκρισης είναι:
α΄όρος σύγκρισης + συγκριτικό + β΄όρος σύγκρισης

• Ο α΄όρος σύγκρισης μπορεί να είναι ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία,
μετοχή, ρήμα, πρόταση κ.λπ.
• Ο β΄όρος σύγκρισης εκφέρεται με τους εξής τρόπους:
– από + αιτιατική, π.χ. το κόκκινο είναι ωραιότερο από το άσπρο
– με τον αδύνατο τύπο της γενικής της προσωπικής αντωνυμίας (όταν
το συγκριτικό είναι επίθετο όπως: μεγαλύτερος, μικρότερος, ανώτερος,
κατώτερος, καλύτερος, χειρότερος), π.χ. είναι μικρότερή μου
– παρά + ομοιότυπα με τον α΄όρο, 
π.χ. γράφω περισσότερο με το αριστερό παρά με το δεξί
– βραχυλογικά, δηλαδή παραμένει μόνο ο προσδιορισμός του, όταν εί-
ναι ίδιος με τον α΄όρο σύγκρισης, 
π.χ. η ξύλινη καρέκλα είναι πιο άνετη από τη σιδερένια (ενν. καρέκλα)
– Ο β΄όρος παραλείπεται όταν εννοείται εύκολα, 
π.χ. οι γεροντότεροι έχουν μεγαλύτερη πείρα (ενν. από τους μικρότε-
ρους σε ηλικία).

• Το συγκριτικό είναι επίθετο ή επίρρημα συγκριτικού βαθμού,
π.χ. Ο Γιάννης είναι πιο αδύνατος από το Γιώργο.

Το β΄συνθετικό

❏ Το β΄συνθετικό μιας σύνθετης λέξης μπορεί να είναι ουσιαστικό, επί-
θετο, ρήμα, μετοχή, επίρρημα.

✔ Το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει το β΄συνθετικό δεν ταυτίζεται
πάντα με αυτό του συνθέτου. Αναλυτικότερα:

Όταν το β΄συνθετικό είναι: Το σύνθετο είναι:

ουσιαστικό:    παιδί → ουσιαστικό: παπαδοπαίδι
ή

καρδιά → επίθετο: σκληρόκαρδος, -η, -ο
ή

κεφάλι → επίρρημα: κατακέφαλα 
148
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επίθετο:     κόκκινος → επίθετο: βαθυκόκκινος 

ρήμα:        στολίζω → ρήμα: σημαιοστολίζω
ή

παίζω → ουσιαστικό: οργανοπαίχτης
ή

ρουφώ → επίρρημα: μονορούφι

μετοχή:     ντυμένος → μετοχή: καλοντυμένος

επίρρημα: αύριο → επίρρημα: μεθαύριο

✔ Όταν λέξεις που αρχίζουν από ο- (όπως: οδύνη, όλεθρος, όνομα, ορυ-
χείο, όροφος, ομαλός) γίνονται β΄συνθετικά ή παράγουν λέξεις με αχώ-
ριστα μόρια, το αρχικό ο- τρέπεται σε ω-, 
π.χ. ανώδυνος, πανωλεθρία, ανώνυμος, ανθρακωρυχείο, πολυώροφος,
ανώμαλος

Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής

και της αφήγησης

Οργάνωση της περιγραφής

❏ Περιγραφή είναι η αναπαράσταση με λόγο (γραπτό ή προφορικό) χώ-
ρων, προσώπων, αντικειμένων, φαινομένων κ.λπ. 
• Ως είδος κειμένου συνδέεται κυρίως με το χώρο (δηλαδή τα περιγρα-
φικά κείμενα οργανώνονται με άξονα το χώρο). 
• Η περιγραφή μπορεί να είναι: 
– υποκειμενική (π.χ. λογοτεχνικά κείμενα)
– αντικειμενική (π.χ. επιστημονικά κείμενα)
• Το σημείο περιγραφής μπορεί: α. να κινείται, β. να είναι σταθερό, όταν
ο συγγραφέας μένει ακίνητος και από εκεί περιγράφει το χώρο.

Δομή των περιγραφικών κειμένων

• Η περιγραφή ακολουθεί πορεία από το γενικό (γενικές εικόνες) στο ει-

δικό (λεπτομερειακές εικόνες). Η πορεία λοιπόν που ακολουθούμε στην
περιγραφή ενός χώρου, προσώπου, αντικειμένου κ.λπ. μπορεί να παρο- 149
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μοιαστεί με την κίνηση μιας κάμερας: πρώτα προσεγγίζουμε συνολικά
αυτό που περιγράφεται, έπειτα εστιάζουμε πάνω του και, τέλος, επιλέ-
γουμε τις λεπτομέρειές του. 
• Στην οργάνωση των λεπτομερειών ακολουθούμε μια λογική σειρά,
ανάλογα με αυτό που θέλουμε κάθε φορά να τονίσουμε:
– όταν η περιγραφή γίνεται σε πραγματικό χώρο, συνήθως την οργανώ-
νουμε με βάση τη χωρική ακολουθία: δηλαδή από πάνω προς τα κάτω,
από βορρά προς νότο, από ανατολικά προς τα δυτικά, από αριστερά
προς τα δεξιά κ.λπ.
– όταν η περιγραφή γίνεται σε συμβολικό χώρο, την οργανώνουμε με βά-
ση τη λογική ακολουθία: από τα απλά στα σύνθετα, από τα λιγότερο ση-
μαντικά στα περισσότερο σημαντικά κ.λπ. 

Γλώσσα της περιγραφής

• Η γλώσσα της περιγραφής χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, ακρίβεια,
ζωντάνια και παραστατικότητα που επιτυγχάνονται με τη χρήση πολ-
λών επιθέτων.
• Στα περιγραφικά κείμενα κυριαρχούν:
– ο ενεστώτας

– οι εξακολουθητικοί ρηματικοί χρόνοι

– τα βοηθητικά ρήματα (είμαι, έχω).
• Σε ορισμένα περιγραφικά κείμενα (που αναφέρονται σε μια επιστήμη,
τέχνη, επάγγελμα κ.λπ.) χρησιμοποιείται ειδικό λεξιλόγιο / ορολογία.

Οργάνωση της αφήγησης

❏ Αφήγηση είναι η προφορική ή γραπτή παρουσίαση ενός γεγονότος ή
μιας σειράς γεγονότων, πραγματικών ή φανταστικών (επινοημένων).
• Η αφήγηση οργανώνεται με άξονα το χρόνο, αλλά οι καταστάσεις συν-
δέονται αιτιολογικά μεταξύ τους.
• Σημαντικά στοιχεία της αφήγησης είναι η οπτική γωνία του αφηγητή,
η χρονική σειρά των γεγονότων και η γλώσσα της αφήγησης.

Η δομή της αφήγησης

α. Πληροφορίες για τους ήρωες, το χώρο, το χρόνο και την κατάσταση
από την οποία ξεκινά η αφήγηση
β. Η εξέλιξη της αφήγησης και η έκβασή της
γ. Η λύση: η κρίση του αφηγητή για το νόημα της ιστορίας 150
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Η γλώσσα της αφήγησης

• Κύριος χρόνος της αφήγησης είναι ο αόριστος, αλλά χρησιμοποιείται
και ο παρατατικός και οι εξακολουθητικοί χρόνοι.
• Όταν αποδίδονται οι ενέργειες των ηρώων, κυριαρχούν ρήματα που

δηλώνουν κίνηση (τρέχω, περπατώ), αλλαγή, επαφή, απομάκρυνση, αί-

τηση (ζητώ), παροχή (δίνω). 
• Όταν η αφήγηση περιλαμβάνει τα σχόλια του αφηγητή για τη συμπε-
ριφορά των ηρώων, κυριαρχούν ρήματα που δηλώνουν αντίληψη (κα-
ταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι), κρίση (νομίζω, πιστεύω, θεωρώ), βούλη-

ση (θέλω, επιθυμώ) και συναισθήματα (χαίρομαι, λυπάμαι). 
• Η γλώσσα της αφήγησης χαρακτηρίζεται από τη χρήση συνδετικών λέ-

ξεων και φράσεων που δείχνουν τη χρονική σειρά των γεγονότων (έπει-
τα, ύστερα, κατά τη διάρκεια) και την αιτιολογική σχέση μεταξύ τους
(επειδή, καθώς, για το λόγο αυτό). 

[Σημ.: Για τη συνοχή των περιγραφικών και αφηγηματικών κειμένων
ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα 4, Ι. Θεωρία, Συνοχή ευρύτε-
ρου κειμένου, σελ. 120-121].
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ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κείμενο 1: Συνέντευξη με τον Πασκάλ Μπιε, εικονογράφο παιδι-
κών βιβλίων

σελ. 75 σχολ. βιβλίου

1. Από πού καταλαβαίνουμε ότι ο Πασκάλ Μπιε είχε έφεση για το

επάγγελμα που τελικά ακολούθησε; • Θα σας ενδιέφερε να ασχο-

ληθείτε με την εικονογράφηση κάποιου βιβλίου;

Το ενδιαφέρον του Πασκάλ Μπιε για το σχέδιο φάνηκε ήδη από όταν
ήταν παιδί. Η ενασχόλησή του με τη ζωγραφική ανήκε πάντα στις αγα-
πημένες του στιγμές και από μικρός έφτιαχνε μόνος του εικονογραφη-
μένες ιστορίες. Αργότερα σπούδασε αυτό που του άρεσε (γραφιστική)
και τελικά γνώρισε επαγγελματικά την εικονογράφηση και την αγάπησε.

[Σημ.: Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης θα απαντηθεί από το μαθητή].

σελ. 75 σχολ. βιβλίου

2. Από πού εμπνέεται ο Πασκάλ Μπιε;

Ο Πασκάλ Μπιε, όπως και πολλοί καλλιτέχνες, εμπνέεται από την
καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Παρατηρεί τα πρόσωπα, τις εικόνες και
τις καταστάσεις γύρω του και διακρίνει σε αυτά κωμικές όψεις, που τον
εμπνέουν.

Κείμενο 2: Μικρές αγγελίες

σελ. 75 σχολ. βιβλίου

• Αγγελίες σαν τις παραπάνω βρίσκει κανείς πολλές στις ειδικές σε-

λίδες των εφημερίδων. Σε ποιους απευθύνεται η κάθε αγγελία και

ποια προσόντα ζητούνται από αυτούς;

H πρώτη αγγελία απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου ή πανεπιστη-
μιακής εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για εργασία μερικής απασχό-
λησης. Ζητά ανθρώπους με δυναμική προσωπικότητα.

H δεύτερη αγγελία απευθύνεται σε άντρες 25-35 ετών, αποφοίτους
λυκείου. Ζητά καλή σωματική διάπλαση, εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις και δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής.152
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H τρίτη αγγελία απευθύνεται σε δικηγόρους. Ζητά πενταετή τουλά-
χιστον εμπειρία σε θέματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, άριστη
γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας.

H τέταρτη αγγελία απευθύνεται σε γραμματείς. Ζητά εξαιρετική
γνώση Η/Υ (= ηλεκτρονικού υπολογιστή), ταχεία και επιμελή δακτυλο-
γράφηση, γνώση αγγλικών και γερμανικών.

Κείμενο 3: Ζωγράφιζε όνειρα

σελ. 76 σχολ. βιβλίου 

1. Πώς χρησιμοποιούσε τα χρώματα η Ιωάννα;

Η Ιωάννα πειραματιζόταν χωρίς δισταγμούς με τα χρώματα και κα-
τέληγε σε αυτά που την ικανοποιούσαν. Δε σκεφτόταν τι ήταν συνηθι-
σμένο και αποδεκτό, αλλά τι ανταποκρινόταν στις δικές της απαιτήσεις.
Τολμούσε να ανακατεύει χρώματα και να δημιουργεί δικές της αποχρώ-
σεις. Πρώτα άπλωνε τα σκούρα χρώματα και ύστερα τους πιο ανοιχτούς
τόνους. Σε όλη τη διάρκεια της σύνθεσης, όμως, δεν έπαυε να παίζει με
καινούργιους συνδυασμούς.

σελ. 76 σχολ. βιβλίου 

2. Ποια σύνθεση τελικά ζωγράφισε; • Περιγράψτε την.

Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης βρίσκεται μια γυμνή γυναίκα σε
ημικλινή στάση (= μισοξαπλωμένη). Απλώνει το χέρι της σε έναν άντρα,
που διακρίνεται στο βάθος να παίζει φλογέρα. Η γυναίκα βρίσκεται
ανάμεσα σε εξωτικά φυτά και παράξενα λουλούδια, παραδείσια πουλιά
και εξωπραγματικά ζώα. Σ’ ένα μικρό άνοιγμα του ουρανού υπάρχει
μια λευκή σφαίρα, για την οποία H Iωάννα δεν είχε αποφασίσει αν ήταν
ήλιος ή φεγγάρι. Όλα αυτά είναι τόσο αρμονικά δεμένα μεταξύ τους,
που μοιάζουν με όνειρο.

Κείμενο 4: Η ιστορία του Στέλιου

σελ. 77 σχολ. βιβλίου

1. Ποιες σπουδές έκανε ο Στέλιος και με ποιο τρόπο ξεπεράστηκε το

πρόβλημα όρασής του στη χρήση του υπολογιστή;

Ο Στέλιος σπούδασε Βιολογία στο Α.Π.Θ. (= Aριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης) και παρακολούθησε τα μαθήματα της σχολής
σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αργότερα παρακολούθησε 153
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ένα σχετικό σεμινάριο, κατά το οποίο ειδικεύτηκε στις αρχές και τις
γλώσσες προγραμματισμού. Για να μάθει να χρησιμοποιεί τον υπολογι-
στή, τον βοήθησε το σύστημα Apollo, με το οποίο ο υπολογιστής μετα-
τρέπει τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σε φωνητικά μηνύματα.
Επίσης μετατρέπει τους χαρακτήρες σε μορφή γραφής του αλφάβητου
Braille. Το σεμινάριο που παρακολούθησε αργότερα ήταν ειδικά προ-
σαρμοσμένο στις ανάγκες των τυφλών.

σελ. 77 σχολ. βιβλίου

2. Με ποιον τρόπο αντιμετώπισε ο Στέλιος τις δυσκολίες ένταξης

στην επαγγελματική ζωή και τι τελικά πέτυχε;

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Στέλιος έδειξε επιμονή και
υπομονή στις προσπάθειές του. Αγαπούσε αυτό που σπούδαζε και το
μελετούσε με ζήλο. Αναζητούσε πάντα τρόπους να πλουτίσει τις γνώ-
σεις του σχετικά με το αντικείμενό του και γι’ αυτό παρακολούθησε το
σχετικό σεμινάριο. Οι ικανότητες και ο ενθουσιασμός του αναγνωρί-
στηκαν όταν προσλήφθηκε στην εταιρεία που διοργάνωσε το σεμινάριο.
Κέρδισε έτσι μια θέση στην επαγγελματική ζωή και γέμισε με αισιοδοξία
για το μέλλον.

154
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ΙΙΙ .  ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Οι βαθμοί των επιθέτων – Η σύγκριση

Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων

σελ. 77 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 1 διαβάζουμε τις φράσεις: α) Το χρώμα είναι σημα-

ντικό για τα παιδιά, β) Βέβαια, σε μερικές περιπτώσεις το χρώμα

είναι πολύ σημαντικό. Ποια διαφορά παρουσιάζει το επίθετο

«σημαντικό» στις δύο προτάσεις;

Στην πρόταση α το επίθετο σημαντικό (θετικός βαθμός) απλώς φα-
νερώνει μια ιδιότητα του ουσιαστικού χρώμα. Στην πρόταση β το επί-
θετο σημαντικό (που συνοδεύεται από τη λέξη πολύ: υπερθετικός βαθ-
μός) φανερώνει την ιδιότητα αυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό.

σελ. 77 σχολ. βιβλίου

2. Παρατηρώντας τα χρώματα των ρούχων των συμμαθητών σας,

χρησιμοποιήστε το επίθετο έντονο σε φράσεις: α) για να αποδώ-

σετε αυτό το γνώρισμα σε ένα χρώμα, β) για να συγκρίνετε ως

προς αυτό το γνώρισμα δύο χρώματα και γ) για να πείτε ότι ένα

χρώμα έχει αυτό το γνώρισμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. • Με ποιους

τύπους δηλώνεται η διαφορά που έχουν ως προς το γνώρισμα

«έντονο» τα χρώματα που επιλέξατε; 

α. Η φόρμα του Μιλτιάδη έχει έντονο κόκκινο χρώμα.
β. Το κίτρινο χρώμα στην μπλούζα της Κατερίνας είναι πιο έντονο από
ό,τι στην μπλούζα του Περικλή.
γ. Το πράσινο στο παντελόνι του Αντρέα είναι πολύ έντονο.

• Η διαφορά που έχουν τα παραπάνω χρώματα ως προς το γνώρισμα
«έντονο» δηλώνεται με τους τρεις βαθμούς των επιθέτων: έντονο, πιο
έντονο, πολύ έντονο.

σελ. 77 σχολ. βιβλίου

3. Παρατηρήστε τα επίθετα και τις μετοχές που ακολουθούν. • Ποια

σχηματίζουν συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό και ποια όχι;
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αλληλένδετα, ωραίας, καθημερινή, θυμωμένα (κείμ. 1), ικανοποιη-
τικές, γραμματικές, πενταετούς (κείμ. 2), παιδικής, ανθισμένα
(κείμ. 3)

Επίθετα και μετοχές που σχηματίζουν παραθετικά

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός

ωραίας πιο ωραίας / ωραιότερης πολύ ωραίας / ωραιότατης
θυμωμένα πιο θυμωμένα πολύ θυμωμένα
ικανοποιητικές πιο ικανοποιητικές / πολύ ικανοποιητικές /

ικανοποιητικότερες ικανοποιητικότατες

Επίθετα και μετοχές που δε σχηματίζουν παραθετικά

αλληλένδετα, καθημερινή, γραμματικές, πενταετούς, παιδικής, ανθισμένα

σελ. 77 σχολ. βιβλίου

4. Ύστερα από σκέψη, όμως, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν

καλύτερα να ξεκινήσει κατευθείαν (κείμ. 3). • Πείτε πώς θα γίνει

το επίρρημα καλύτερα: α) αν απλώς δείχνει την ιδιότητα του κα-

λού και β) αν δείχνει την ιδιότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό.

α. Θετικός βαθμός (απλώς φανερώνει την ιδιότητα του καλού): καλά

β. Υπερθετικός βαθμός (φανερώνει την ιδιότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό):
πολύ καλά ή άριστα

Η σύγκριση

σελ. 80 σχολ. βιβλίου

1. Στις παρακάτω προτάσεις βρείτε τι συγκρίνεται με τι και με ποιο

επίθετο ή επίρρημα γίνεται η σύγκριση. • Τι μορφή έχουν αυτά

που συγκρίνονται;

– Περισσότερο σκέφτομαι με εικόνες παρά με κείμενα. (κείμ. 1)
– Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 12,5%, που εί-

ναι υψηλότερο από το γενικό ποσοστό. (κείμ. 5)

α΄ όρος σύγκρισης β΄ όρος σύγκρισης συγκριτικό επίθετο

ή επίρρημα

(συγκρίνεται το) (συγκρίνεται με το) (η σύγκριση γίνεται με το)

με εικόνες παρά με κείμενα περισσότερο (επίρρημα)
(προθετικό σύνολο) (παρά + προθετικό

σύνολο)156
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ποσοστό ανεργίας 12,5% από το γενικό ποσοστό υψηλότερο (επίθετο)
(ουσιαστικό) (από + αιτιατική)

Το β΄συνθετικό

σελ. 82 σχολ. βιβλίου

1. Εντοπίστε τις σύνθετες λέξεις: πενταετούς (κείμ. 2), ελεφαντόδο-

ντο, κοσμηματογράφοι (κείμ. 6), γραφειοκρατία, πολυαναμενόμε-

νη (κείμ. 7), σκιτσογράφος (κείμ. 8). • Σε ποιο μέρος του λόγου

ανήκει κάθε λέξη; • Ποιο είναι το β΄συνθετικό της καθεμιάς και

σε πιο μέρος του λόγου ανήκει;

σύνθετη λέξη μέρος του λόγου β΄ συνθετικό μέρος του λόγου

πενταετούς επίθετο έτος ουσιαστικό
ελεφαντόδοντο ουσιαστικό δόντι ουσιαστικό
κοσμηματογράφοι ουσιαστικό γράφω ρήμα
γραφειοκρατία ουσιαστικό κρατώ ρήμα
πολυαναμενόμενη μετοχή αναμενόμενη μετοχή
σκιτσογράφος ουσιαστικό γράφω ρήμα

σελ. 82 σχολ. βιβλίου

2. α. Στο κείμενο 6 συναντούμε τις λέξεις: ξυλουργοί, χαλκουργοί,

ελεφαντουργοί. Λέξεις σύνθετες με β΄συνθετικό το -ουργός φα-

νερώνουν αυτόν που ασκεί έργο σχετικό με αυτό που δηλώνε-

ται με το πρώτο συνθετικό. Με τι ασχολούνταν οι παραπάνω

τεχνίτες; • Τι δουλειά κάνουν οι παρακάτω: μουσουργός, χει-

ρουργός, στιχουργός, μηχανουργός, δραματουργός;

β. μεταλλωρύχοι: ποιο είναι το β΄συνθετικό της λέξης; • Τι πα-

ρατηρούμε ως προς το αρχικό του φωνήεν;

α. ξυλουργοί: τεχνίτες που επεξεργάζονται το ξύλο
χαλκουργοί: τεχνίτες που επεξεργάζονται το χαλκό
ελεφαντουργοί: τεχνίτες που επεξεργάζονται το ελεφαντόδοντο
μουσουργός: καλλιτέχνης που συνθέτει μουσική
χειρουργός: γιατρός που κάνει εγχειρήσεις
στιχουργός: αυτός που γράφει στίχους
μηχανουργός: τεχνίτης που κατασκευάζει και επιδιορθώνει μηχανές /
τεχνίτης που χειρίζεται μηχανές 
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δραματουργός: αυτός που συγγράφει δράματα (θεατρικά έργα)
β. μεταλλωρύχοι: το β΄συνθετικό της λέξης είναι το ουσιαστικό ορυ-

χείο.
• Παρατηρούμε ότι κατά τη σύνθεση το αρχικό φωνήεν του β΄συνθετι-
κού ο- μετατρέπεται σε ω-.

Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και

της αφήγησης

σελ. 84 σχολ. βιβλίου

1. Ποια πορεία ακολουθεί η ζωγράφος στο κείμενο 3 για να ζωγρα-

φίσει το συγκεκριμένο χώρο; • Προσέξτε τι ακριβώς ζωγραφίζει

και με ποια χρώματα.

Η ζωγράφος ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά του πίνακα όπου
σχεδίασε τον προπλασμό ενός γυναικείου σώματος σε ημικλινή στάση.
Στη συνέχεια ζωγράφισε τα πράσινα σκούρα των φυτών, κι έπειτα γέμι-
σε το χώρο με παράξενα φυτά, οπωροφόρα δέντρα, εξωπραγματικά
λουλούδια, ζώα και πουλιά («Φυτά υδροχαρή και κάκτοι της ερήμου,
μπανανιές και κακί, ανθισμένα νούφαρα και μικροσκοπικά λουλούδια
του υποδάσους, λέοντες και πίθηκοι, παπαγάλοι και κολίβρια»). Στο
βάθος του πίνακα ζωγράφισε μια σκοτεινή αντρική φιγούρα που ερχό-
ταν παίζοντας φλογέρα προς το μέρος της γυναίκας, που άπλωνε το χέ-
ρι της προς αυτόν. Σε ένα μικρό άνοιγμα του ουρανού ζωγράφισε μια
λευκή σφαίρα που έμοιαζε με ήλιο ή με φεγγάρι. 

Η ζωγράφος χρησιμοποίησε ως βάση σκούρα πράσινα χρώματα για
τα φυτά και έπειτα έκανε τολμηρούς συνδυασμούς χρωμάτων, όπως κί-
τρινο με ροζ και κόκκινο με βιολετί και πορτοκαλί.

σελ. 84 σχολ. βιβλίου

2. Διαβάζοντας το κείμενο 9, φανταστείτε μια βόλτα στην αρχαία

Αγορά της Αθήνας. Περιγράψτε αυτή τη βόλτα σ’ ένα φίλο σας

που θέλει να μάθει για την καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα.

Η Αγορά της αρχαίας Αθήνας ήταν ένας τόπος που έσφυζε από ζωή.
Πλήθος ανθρώπων με τα εμπορεύματά τους διασταυρώνονταν σε κάθε
σημείο της Αγοράς: δούλοι που πουλούσαν υφάσματα, τεχνίτες του Κε-
ραμεικού, της Μελίτης και από τη συνοικία των Σκαμβωνιδών, Μεγαρί-
τες που έσπρωχναν τα γουρούνια τους, ψαράδες της λίμνης Κωπαΐδας.158
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Περνώντας από αλέες φυτεμένες με δέντρα, έφτανες στα τετράγωνα που
είχαν παραχωρηθεί για τα διάφορα εμπορεύματα και χωρίζονταν μετα-
ξύ τους με κινητούς φράχτες. 

Οι αγορές άρχιζαν να ανοίγουν η μία μετά την άλλη τις ώρες που όρι-
ζε ο κανονισμός. Για την προμήθεια τροφίμων υπήρχε η αγορά των λα-
χανικών, των φρούτων, των τυριών, των ψαριών, τα κρεοπωλεία και τα
αλλαντοπωλεία. Υπήρχαν βέβαια και αγορές για κάθε είδους χρηστικά
αντικείμενα, όπως η αγορά των αγγείων, τα παλιατζίδικα και τα μαγαζιά
που πουλούσαν σιδερικά. Επίσης, σε μια γωνιά πωλούνταν βιβλία.

Η Αγορά της Αθήνας ήταν καλά οργανωμένη, με κάθε έμπορο να έχει
τη δική του θέση, για την οποία πλήρωνε δικαιώματα. Στη σκιά ενός με-
γάλου παραπετάσματος ή μιας ομπρέλας οι έμποροι άπλωναν τα εμπο-
ρεύματά τους πάνω σε πάγκο, ενώ κοντά στο αμάξι αναπαύονταν τα
ζώα. Παντού κυκλοφορούσαν πελάτες που συζητούσαν ζωηρά, ζητού-
σαν πληροφορίες και αγόραζαν κάθε λογής πράγματα, ενώ παραγγελιο-
δόχοι και αχθοφόροι διαλαλούσαν τις υπηρεσίες που πρόσφεραν. Κά-
ποιες φορές ο τόνος ανέβαινε· ακούγονταν δυνατές φωνές, όρκοι, βρι-
σιές και φιλονικίες και τότε οι αγορανόμοι δεν ήξεραν με ποιον να πρω-
τοασχοληθούν. Τέλος, οι αγορές έκλειναν, το μέρος ησύχαζε και η ζωη-
ρή ατμόσφαιρα της θορυβώδους πελατείας μεταφερόταν στη στεγασμέ-
νη αγορά. 

σελ. 84 σχολ. βιβλίου

3. Αφηγηθείτε στους γονείς σας ή σε κάποιο φιλικό σας πρόσωπο

την ιστορία του Στέλιου (κείμ. 4), οργανώνοντας την αφήγησή

σας με άξονα την πορεία που ακολούθησε ο Στέλιος μέχρι να απο-

κατασταθεί επαγγελματικά.

Ο Στέλιος έχει μόνο 20% ικανότητα όρασης, ωστόσο κατάφερε να ξε-
περάσει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και να αποκατασταθεί επαγ-
γελματικά. Καταρχάς φοίτησε στο τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. (= Aρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) όπου παρακολούθησε και μα-
θήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη βοήθεια του συστήματος
Apollo που απευθύνεται σε τυφλούς, αναπτύσσοντας ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για το αντικείμενο αυτό. 

Το 1992 αποφοίτησε από τη σχολή του και άρχισε τις προσπάθειες να
ενταχθεί στην επαγγελματική ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Αργό-
τερα, πληροφορήθηκε για κάποιο σεμινάριο που διοργάνωσαν από κοι-
νού ο Δήμος Καλλιθέας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, ένα ιταλι-
κό πανεπιστήμιο και μια εταιρεία Πληροφορικής, και αποφάσισε να 159
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συμμετάσχει, για να αποκτήσει μεγαλύτερη εξειδίκευση στους υπολογι-
στές. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ειδικεύτηκε στις αρχές και γλώσ-
σες προγραμματισμού, δείχνοντας μεγάλο ζήλο και αποκαλύπτοντας
τις ιδιαίτερες ικανότητές του. Έτσι, μετά τη λήξη του σεμιναρίου, ο Στέ-
λιος προσλήφθηκε από την εταιρεία Πληροφορικής, όπου συνεχίζει να
εργάζεται μέχρι σήμερα.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 86 σχολ. βιβλίου

• Δραματοποίηση: Μια ομάδα μαθητών θα υποδυθεί τους εκπροσώ-

πους ενός παραδοσιακού επαγγέλματος της πόλης ή της περιοχής

σας. Μία άλλη ομάδα θα υποδυθεί τους εκπροσώπους ενός σύγ-

χρονου επαγγέλματος το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία. Πα-

ρουσιάστε το διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, στον οποίο η κα-

θεμία θα «υπερασπίζεται» το επάγγελμά της τονίζοντας τη σημα-

σία του για τους ίδιους και την κοινωνία.

Ζωγράφος (επιχειρήματα)
• Ένας καλλιτέχνης μέσα από την τέχνη εκφράζει τις σκέψεις και τα συ-
ναισθήματά του, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο.
• Επικοινωνεί με τους ανθρώπους με τον τρόπο του.
• Η τέχνη είναι ο χώρος της απόλυτης ελευθερίας.
• Κάθε δημιουργία είναι ξεχωριστή και μοναδική.
• Ο καλλιτέχνης συχνά βασίζεται στην έμπνευση της στιγμής και αυτο-
σχεδιάζει.
• Δημιουργεί αυθεντικά καλλιτεχνήματα.

Γραφίστας (επιχειρήματα)
• Χρησιμοποιεί το ίδιο σχέδιο πολλές φορές ή το παραλλάσσει.
• Δημιουργεί πολύπλοκα σχέδια με τη βοήθεια του υπολογιστή.
• Οι γραμμές και οι αποστάσεις έχουν μεγάλη ακρίβεια.
• Κάθε σύνθεση μπορεί να γίνει σε συντομότερο χρονικό διάστημα.
• Είναι δυνατή η ακριβής αναπαραγωγή ολόκληρης σύνθεσης.

[Σημ.: Τα επιχειρήματα θα αναπτυχθούν σε προφορικό λόγο (διάλογο)
από τους μαθητές].
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ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Οι βαθμοί των επιθέτων – Η σύγκριση

Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων

σελ. 79 σχολ. βιβλίου

1. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε τα επίθετα και κατα-

τάξτε τα στον πίνακα. • Έπειτα συμπληρώστε τους άλλους βαθ-

μούς όσων έχουν παραθετικά με τους περιφραστικούς και μονο-

λεκτικούς τύπους, όπου υπάρχουν.

– Ενώ οι γραμμές είναι στρογγυλές, εκφράζουν κάτι πιο τρυφερό.
(κείμ. 1)
– Μεγάλο δικηγορικό γραφείο ζητεί γραμματέα με εξαιρετική
γνώση Η/Υ, ταχεία, επιμελή δακτυλογράφηση και γνώση αγγλι-
κών και γερμανικών. (κείμ. 2)
– Σας διαβεβαιώνω ότι συμβαίνουν πράγματα πολύ διασκεδαστι-

κά, καθημερινές καταστάσεις που μπορεί όμως να είναι πολύ κω-

μικές. (κείμ. 1)

Θετικός Συγκριτικός Σχετικός υπερθετικός Απόλυτος υπερθετικός

στρογγυλές ― ― ―
τρυφερό πιο τρυφερό/ το πιο τρυφερό/ πολύ τρυφερό/

τρυφερότερο το τρυφερότερο τρυφερότατο
μεγάλο πιο μεγάλο/ το πιο μεγάλο/ πολύ μεγάλο/

μεγαλύτερο το μεγαλύτερο μέγιστο
δικηγορικό ― ― ―
εξαιρετική ― ― ―
ταχεία πιο ταχεία/ την πιο ταχεία/ πολύ ταχεία/

ταχύτερη την ταχύτερη ταχύτατη
επιμελή πιο επιμελή/ την πιο επιμελή/ πολύ επιμελή/

επιμελέστερη την επιμελέστερη επιμελέστατη
διασκεδαστικά πιο διασκεδαστικά/ τα πιο διασκεδαστικά/ πολύ διασκεδαστικά/

διασκεδαστικότερα τα διασκεδαστικότερα διασκεδαστικότατα
καθημερινές ― ― ―
κωμικές πιο κωμικές/ οι πιο κωμικές/ πολύ κωμικές/

κωμικότερες οι κωμικότατες κωμικότατες 161
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σελ. 79 σχολ. βιβλίου

2. Βάλτε σε κύκλο τα επίθετα που δε σχηματίζουν παραθετικά.

πρωταρχική σημασία, πρόσωπα έκπληκτα, βιογραφικό σημείωμα,
στρατιωτικές υποχρεώσεις, ικανοποιητικές αποδοχές, πενταετούς
εμπειρίας, περίεργη ονειρική αρμονία

Παραθετικά δε σχηματίζουν τα εξής επίθετα: πρωταρχική, έκπληκτα,
βιογραφικό, στρατιωτικές, πενταετούς, περίεργη, ονειρική.

σελ. 79 σχολ. βιβλίου

3. Στο παρακάτω απόσπασμα του κειμένου 5 εντοπίστε τα επιρρή-

ματα και σχηματίστε τα παραθετικά όσων μπορείτε:

– Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η ανεργία αυτών που έχουν μό-
νο απολυτήριο Δημοτικού είναι συστηματικά σαφώς μικρότερη
(7,6%) από αυτήν του εργατικού δυναμικού.

Επιρρήματα: επίσης, μόνο, συστηματικά, σαφώς
Παραθετικά σχηματίζουν τα επιρρήματα σαφώς και συστηματικά:

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός

συστηματικά πιο συστηματικά / πολύ συστηματικά / 
συστηματικότερα συστηματικότατα

σαφώς σαφέστερα σαφέστατα 

Η σύγκριση

σελ. 80 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 5 εντοπίστε το τμήμα «Συστηματικά επίσης... του ερ-

γατικού δυναμικού». • Υπογραμμίστε τις συγκρίσεις και σημειώ-

στε τι συγκρίνεται με τι καθώς και το συγκριτικό.

Συστηματικά επίσης οι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης (α) εμφανίζουν
ποσοστό ανεργίας 12,5%, που είναι υψηλότερο από το γενικό ποσοστό.
Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί επίσης πως (β) οι απόφοιτοι Τεχνικών
και Επαγγελματικών Λυκείων εμφανίζουν κατά κανόνα περισσότερη
ανεργία από τους απόφοιτους των Ενιαίων Λυκείων. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι (γ) η ανεργία αυτών που έχουν μόνο
απολυτήριο Δημοτικού είναι συστηματικά σαφώς μικρότερη (7,6%) από
αυτήν του εργατικού δυναμικού.
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α. α΄όρος σύγκρισης (συγκρίνεται το): ποσοστό ανεργίας 12,5%
β΄όρος σύγκρισης (συγκρίνεται με το): από το γενικό ποσοστό
Συγκριτικό επίθετο: υψηλότερο
β. α΄όρος σύγκρισης (συγκρίνεται το): οι απόφοιτοι Τεχνικών και
Επαγγελματικών Λυκείων 
β΄όρος σύγκρισης (συγκρίνεται με το): από τους απόφοιτους των Ενι-
αίων Λυκείων
Συγκριτικό επίθετο: περισσότερη
γ. α΄όρος σύγκρισης (συγκρίνεται το): η ανεργία αυτών που έχουν μό-
νο απολυτήριο Δημοτικού 
β΄όρος σύγκρισης (συγκρίνεται με το): από αυτήν του εργατικού δυνα-
μικού
Συγκριτικό επίθετο: μικρότερη

σελ. 80 σχολ. βιβλίου

2. Εντοπίστε στο κείμενο 5 τις συγκρίσεις και συμπληρώστε αυτό

που συγκρίνεται (β΄όρος σύγκρισης) είτε υπάρχει είτε παραλεί-

πεται.

– Αξιοσημείωτο είναι ότι οι νέοι στην ηλικία εμφανίζουν χαρακτηριστι-
κά υψηλότερη μακροχρόνια ανεργία από τους ευρισκόμενους σε ώριμες

ηλικίες (κείμ. 5)
– ...αυτό είναι μικρότερο από το μέσο συνολικό (ποσοστό) (κείμ. 5)

Το β΄συνθετικό

σελ. 82 σχολ. βιβλίου

1. Θυμηθείτε ότι αυτό που συμβαίνει με τη λέξη ορυχείο, συμβαίνει

και με τις λέξεις: όλεθρος, όροφος, ομαλός, όνομα, οδύνη. Με τις

λέξεις αυτές και με τα πολύς, παν-, α-, επί δημιουργήστε νέες λέ-

ξεις.

Σύνθετες λέξεις: πανωλεθρία, πολυώροφος, ανώμαλος, πολυώνυμος,
ανώνυμος, επώνυμος, ανώδυνος, επώδυνος

[Σημ.: όταν μια λέξη που αρχίζει από ο- (όπως οι παραπάνω) είναι
β΄συνθετικό ή παράγεται από αυτή κάποια άλλη λέξη με αχώριστο μό-
ριο, το αρχικό ο- μετατρέπεται σε ω-].
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σελ. 82 σχολ. βιβλίου

2. Τι μέρος του λόγου είναι το β΄συνθετικό στις λέξεις που ακολου-

θούν; • Τι μέρος του λόγου είναι η σύνθετη λέξη;

σύνθετη λέξη σύνθετη λέξη: β΄συνθετικό: 

μέρος του λόγου μέρος του λόγου

εικονογραφώ ρήμα γράφω: ρήμα 
παραπατάω ρήμα πατάω: ρήμα
αποτυπώνω ρήμα τυπώνω: ρήμα
εξωπραγματικός επίθετο πραγματικός: επίθετο
απόμακρος επίθετο μακρύς: επίθετο
αποφοίτηση ουσιαστικό φοίτηση: ουσιαστικό
μετατρέπω ρήμα τρέπω: ρήμα
σκιτσογράφος ουσιαστικό γράφω: ρήμα
χαλκουργός ουσιαστικό έργο: ουσιαστικό
σκοινοποιός ουσιαστικό ποιώ: ρήμα
μεταλλωρύχος ουσιαστικό ορυχείο: ουσιαστικό

σελ. 82 σχολ. βιβλίου

3. Χρησιμοποιήστε ως β΄συνθετικό τα ρήματα παίζω, γράφω, άρχω,

πωλώ, πλάθω και ως α΄συνθετικό τις λέξεις που ακολουθούν και

δημιουργήστε σύνθετα που να σημαίνουν διάφορα επαγγέλματα:

σενάριο, τόπος, σταθμός, εργοστάσιο, λαχείο, κόσμημα, άνθος,
άρθρο, σκίτσο, όργανο, αγγείο, κρέας, ζάχαρη, λιμένας.

Σύνθετες λέξεις που δηλώνουν επάγγελμα:

σεναριογράφος, τοπογράφος, σταθμάρχης, εργοστασιάρχης, λαχειοπώ-
λης, κοσμηματοπώλης, ανθοπώλης, αρθρογράφος, σκιτσογράφος, οργα-
νοπαίκτης / οργανοπαίχτης, αγγειογράφος, αγγειοπλάστης, κρεοπώλης,
ζαχαροπλάστης, λιμενάρχης 

Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής

και της αφήγησης

σελ. 84 σχολ. βιβλίου

1. Στο μάθημα των Καλλιτεχνικών μιλήσατε για τον πίνακα που βλέ-

πετε παρακάτω. Περιγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία

αυτού του πίνακα σ’ ένα κείμενο-παρουσίαση για μια πολιτιστική

εκδήλωση του σχολείου σας. 164
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Το έργο του Βασίλειου Καζάκου «Κολατσιό» απεικονίζει το τμήμα
ενός χώρου που μοιάζει με εργαστήριο ποδηλάτων. Στο κέντρο του πί-
νακα υπάρχει ένας μπλε τοίχος και πάνω του ένα κομμάτι ξύλου απ’
όπου κρέμονται εργαλεία, σφυριά, πένσες, τανάλιες, και ρόδες ποδηλά-
του. Σε πρώτο πλάνο, μπροστά από τον τοίχο είναι τοποθετημένος ένας
παλιός πάγκος με συρτάρια. Πάνω σ’ αυτόν, αριστερά, βρίσκονται δύο
ρόδες ποδηλάτου και στο κέντρο μια ξεδιπλωμένη καρό πετσέτα με το
λιτό κολατσιό –μισή φρατζόλα ψωμί και λίγες ελιές– ενώ στα δεξιά
υπάρχει μια λευκή κανάτα. Στο βάθος του πίνακα διακρίνεται ένας τοί-
χος βαμμένος σε απαλές αποχρώσεις του πορτοκαλί, οι οποίες κυριαρ-
χούν σε όλο το έργο και σε συνδυασμό με το γαλάζιο χρώμα δημιουρ-
γούν μια ονειρική και νοσταλγική ατμόσφαιρα. 

σελ. 84 σχολ. βιβλίου

2. Γράψτε ένα σύντομο κείμενο (δύο παραγράφων) στο οποίο θα πε-

ριγράψετε σ’ ένα φίλο σας την αγορά ή της πόλης ή της περιοχής

σας, τονίζοντας ιδιαίτερα τα μέρη ή τα καταστήματα εκείνα τα

οποία προτιμάτε εσείς ή η οικογένειά σας. 

[Σημ.: H άσκηση θα απαντηθεί από το μαθητή].

σελ. 84 σχολ. βιβλίου

3. Αφηγηθείτε σε φίλους σας ή στην τάξη την πορεία ζωής ενός συγ-

γενικού, οικογενειακού ή άλλου φιλικού προσώπου, η οποία σας

έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ή σας συγκίνησε. • Φροντίστε να ορ-

γανώσετε το κείμενό σας με βάση τη χρονολογική σειρά εξέλιξης

της ζωής αυτού του προσώπου.

[Σημ.: Kαταρχάς θα αναφερθείτε στο είδος της σχέσης που σας συνδέει με
το πρόσωπο του οποίου τη ζωή θα περιγράψετε. Στη συνέχεια θα δώσετε
ορισμένα στοιχεία όπως τόπο και χρόνο γέννησης (αν είναι απαραίτητο
για την αφήγηση), παιδικά χρόνια, σπουδές, επαγγελματική δραστηριότη-
τα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Kατόπιν θα αναπτύξετε τα σημαντικότερα
σημεία της πορείας του, ακολουθώντας χρονολογική σειρά].

Λεξιλόγιο

σελ. 85 σχολ. βιβλίου

1. Συγκεντρώστε από τα κείμενα 2 και 4 τις λέξεις και τις φράσεις

που σχετίζονται με την εργασία και χωρίστε τες σε δύο ομάδες: 165
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αυτές που αναφέρονται στην εργασία και αυτές που αναφέρονται

στα προσόντα των εργαζομένων σε διάφορα επαγγέλματα.

εργασία: εμπορική εταιρεία, συνεργάτες, αποδοχές (υψηλές, ικανοποιη-
τικές), εξέλιξη, απασχόληση (μερική, πλήρης, αποκλειστική), προσλαμ-
βάνω (-ομαι), προσωπικό ασφαλείας, άριστες συνθήκες εργασίας, δικη-
γορικό γραφείο, δικηγόρος, γραμματέας, ένταξη στην επαγγελματική
ζωή, συνθήκες εργασίας 

προσόντα-εφόδια: δυναμικός, εκπαίδευση, καλή σωματική διάπλαση,
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, απόφοιτοι λυκείου, κάτοχοι
διπλώματος αυτοκινήτου ή μοτό, πενταετούς εμπειρίας, γνώση (άριστη,
εξαιρετική) Η/Υ (= ηλεκτρονικού υπολογιστή) / αγγλικής γλώσσας / αγ-
γλικών / γερμανικών, δακτυλογράφηση (ταχεία, επιμελής), τελείωσε το
τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ., σπουδές, σεμινάριο, ειδικεύτηκε στις αρχές
και τις γλώσσες προγραμματισμού, ιδιαίτερες ικανότητες, ζήλος 

σελ. 85 σχολ. βιβλίου

2. Εξηγήστε στην τάξη (και με τη βοήθεια του λεξικού σας) όσες από

τις προηγούμενες λέξεις δεν ξέρετε.

αποδοχές: ο μισθός που παίρνει κάποιος από την εργασία του
μερική απασχόληση: η επαγγελματική απασχόληση με ωράριο μικρότε-
ρο από το συνηθισμένο
πλήρης απασχόληση: η εργασία με πλήρες ωράριο (συνήθως οχτάωρο)
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις: το να έχει υπηρετήσει κάποιος
τη στρατιωτική του θητεία
Α.Π.Θ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
σεμινάριο: κύκλος μαθημάτων με συγκεκριμένο αντικείμενο για εξειδι-
κευμένο κοινό
ζήλος: η έντονη επιθυμία και προσπάθεια για την επίτευξη κάποιου σκο-
πού, η ενθουσιώδης εργατικότητα

σελ. 85 σχολ. βιβλίου

3. Διαβάστε το κείμενο 10 και καταγράψτε τα επαγγέλματα που θα

έχουν βιώσιμες προοπτικές στην αγορά εργασίας του μέλλοντος.

• Αναζητήστε πληροφορίες για όσα επαγγέλματα δε γνωρίζετε

στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) ή στο

«Αναζήτηση σπουδών και συσχέτισή τους με τα επαγγέλματα»

στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-

schools.gr). 

166

∂ÓfiÙËÙ· 5Ë
™˘˙ËÙÒÓÙ·˜

ÁÈ· ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›·
Î·È ÙÔ

Â¿ÁÁÂÏÌ·

5Ë(145-170)  15-01-04  01:12  ™ÂÏ›‰·166



Σύμφωνα με το κείμενο 10, τα επαγγέλματα που θα έχουν βιώσιμες προ-
οπτικές στην αγορά εργασίας του μέλλοντος είναι τα εξής: 
σχεδιαστές ενδυμάτων μόδας • σχεδιαστές κοσμημάτων • σχεδιαστές
αυτοκινήτων και σκαφών • διακοσμητές χώρων • αισθητικοί • φυσιοθε-
ραπευτές • κοινωνικοί λειτουργοί • βοηθοί ηλικιωμένων και ατόμων με
ειδικές ανάγκες • τουριστικά επαγγέλματα (ιδιαίτερα σε χώρες όπως η
Ελλάδα) • τεχνολογικά επαγγέλματα • οικονομικά επαγγέλματα • κατα-
σκευαστικά επαγγέλματα • ψυχαγωγικά επαγγέλματα • αθλητικά επαγ-
γέλματα • επισιτιστικά επαγγέλματα • παραϊατρικά επαγγέλματα • υπη-
ρεσίας πρόνοιας • υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου • υπηρεσίες περιβαλ-
λοντικού ελέγχου • επαγγέλματα μεταφορών • προσωπικό ασφαλείας •
οικιακοί βοηθοί • χειρωνακτικά επαγγέλματα (σε περιορισμένη κλίμα-
κα) • ηλεκτρολόγοι • ηλεκτρονικοί • υδραυλικοί • ψυκτικοί • ξυλουργοί
• αγγειοπλάστες • παραδοσιακοί χτίστες • βοηθητικές ειδικότητες στις
κατασκευές. 

σελ. 85 σχολ. βιβλίου

4. Παρουσιάστε σε ένα σύντομο κείμενο μερικά από τα προηγούμε-

να επαγγέλματα για τα οποία θα θέλατε να μάθετε περισσότερα.

[Σημ.: Ο μαθητής θα πρέπει να επιλέξει τα επαγγέλματα που του αρέ-
σουν περισσότερο ή εκείνα που απαιτούν κλίσεις και δεξιότητες τις
οποίες διαθέτει. Ενδεικτικά:
• Αν έχει έφεση στις τέχνες, ευρηματικότητα και διάθεση δημιουργίας, θα
παρουσιάσει στο κείμενό του επαγγέλματα όπως σχεδιαστής ενδυμάτων,
κοσμημάτων, αυτοκινήτων, σκαφών, διακοσμητής χώρων κ.λπ.
• Αν του αρέσει να προσφέρει βοήθεια στους ανθρώπους, θα επιλέξει το
επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, του βοηθού ηλικιωμένων και
ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.λπ.
• Αν του αρέσει η επαφή με πολύ κόσμο, θα παρουσιάσει τα τουριστικά
ή τα ψυχαγωγικά επαγγέλματα. 
• Αν διαθέτει επιδεξιότητα και ταλέντο στις επισκευές, στα μαστορέμα-
τα ή στα χειροτεχνήματα, θα επιλέξει επαγγέλματα όπως ηλεκτρολόγος,
ηλεκτρονικός, υδραυλικός, ψυκτικός, ξυλουργός, αγγειοπλάστης κ.λπ.].
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Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 86 σχολ. βιβλίου

1. Υποθέστε ότι είστε ένας νέος που έχει σπουδάσει και θέλει να ερ-

γαστεί στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. • Γράψτε μία

αγγελία για την τοπική εφημερίδα. • Φροντίστε η αγγελία σας να

είναι σύντομη, αλλά ταυτόχρονα διατυπωμένη με σαφήνεια και

ακρίβεια ώστε να φαίνονται τα προσόντα που έχετε.

Αγγελία:

Νέος 25 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, κάτοχος
αναγνωρισμένου πτυχίου στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με
συνέπεια και εργατικότητα, ζητά εργασία σε θέση ανάλογων προσόντων.

σελ. 86 σχολ. βιβλίου

2. Γράψτε ένα μικρό κείμενο-απάντηση σε έρευνα επαγγελματικού

προσανατολισμού που γίνεται στο σχολείο σας, για το επάγγελμα

που αυτή τη στιγμή σας ενδιαφέρει. Στο κείμενο αυτό απαντήστε

και στις εξής ερωτήσεις:

α. Το επιλέξατε με κριτήριο το κύρος του, τις οικονομικές προο-

πτικές ή την κλίση σας;

β. Επηρεαστήκατε από τους γονείς σας, το κοινωνικό περιβάλλον

ή το σχολείο;

γ. Είναι επάγγελμα που έχει σχέση με το φύλο σας;

Με ενδιαφέρει πολύ το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή για πολ-
λούς λόγους. Kαταρχάς, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ό,τι έχει σχέση
με την ιατρική. Έπειτα μου αρέσει να προσφέρω υπηρεσίες στους συ-
νανθρώπους μου και θεωρώ ότι ο τομέας της υγείας είναι ο πιο σημα-
ντικός. Επιπλέον, όπως ισχυρίζονται και οι γονείς μου, το επάγγελμα
του φυσικοθεραπευτή είναι αρκετά προσοδοφόρο, αφού πολλοί άνθρω-
ποι σήμερα, λόγω του τρόπου ζωής μας, χρειάζονται τη φυσικοθερα-
πεία. Δε θα μπορούσα λοιπόν να παραβλέψω τον οικονομικό παράγο-
ντα σε μια κοινωνία όπου οι απαιτήσεις είναι πολλές και η ακρίβεια συ-
νεχώς αυξάνεται.
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Οι τρεις βαθμοί των επιθέτων είναι: ο θετικός, ο συγκριτικός και ο

υπερθετικός.

• Υπογραμμίστε το β΄όρο σύγκρισης και πείτε πώς εκφέρεται:

α. Ο Αντώνης είναι ψηλότερός μου.

(Ο β΄ όρος σύγκρισης εκφέρεται με τον αδύνατο τύπο της γενικής της

προσωπικής αντωνυμίας)

β. Μερικά επαγγέλματα είναι πιο επικερδή από άλλα.

(Ο β΄όρος σύγκρισης εκφέρεται με την πρόθεση από + αιτιατική)

γ. Καλύτερα να γίνω γιατρός παρά δικηγόρος.

(Ο β΄όρος σύγκρισης εκφέρεται με το παρά + ομοιότροπα με τον α΄όρο)

δ. Κάνε διάλειμμα αργότερα.

(Ο β΄όρος σύγκρισης παραλείπεται)

• Το β΄συνθετικό μπορεί να είναι ουσιαστικό, επίθετο, ρήμα, μετοχή,

επίρρημα.

V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα

Κείμενο α: Η θέση της γυναίκας στο πέρασμα του χρόνου

Κατά τους προηγούμενους αιώνες, σε όλες τις χώρες του κόσμου και
στη δική μας, οι γυναίκες βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση· είχαν πολλές
υποχρεώσεις και ελάχιστα δικαιώματα. Στα πολύ παλιά χρόνια δεν είχαν
το δικαίωμα ούτε γράμματα να μαθαίνουν ούτε να εργάζονται έξω από
το σπίτι. Αλλά και κατά το 19ο και το πρώτο μισό του 20ού αι. (εκτός
από ελάχιστες εξαιρέσεις) η θέση της γυναίκας δεν ήταν καλή. Δεν είχε δι-
καίωμα να ψηφίζει, να εργάζεται σε δημόσιες υπηρεσίες, σε γραφεία, κα-
ταστήματα κτλ. και να σπουδάζει στο πανεπιστήμιο.

Πρόσεξε τις παρακάτω χαρακτηριστικές πληροφορίες για την Ελληνίδα.
Το 1877 η Ιατρική Σχολή Αθηνών δεν επέτρεψε στην Ε. Παντελίδου, η

οποία είχε τα προσόντα και επιθυμούσε να γίνει γιατρός, να κάνει την εγ-
γραφή της και να σπουδάσει. Το 1886 οι φοιτητές και οι καθηγητές υποδέ-
χτηκαν την πρώτη φοιτήτρια, Αγγελική Παναγιωτάκου, με τις ρυθμικές
κραυγές «σκούπα και φαράσι».

Α. Στεργίου, Οδοιπορικό της γυναίκας 169
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Κείμενο β: Ίντερνετ και θέσεις εργασίας

Ευκαιρίες για δουλειά βρίσκει κανείς στο Διαδίκτυο (Ίντερνετ). Κι αυ-

τό συμβαίνει γιατί αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν πλέον να προβάλλουν

μέσα από τις ιστοσελίδες τους εκτός από τις δραστηριότητες και τα προϊ-

όντα τους και νέες θέσεις εργασίας, τις οποίες καλούνται να στελεχώσουν

νέοι –κυρίως– εργαζόμενοι. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για θέσεις στους

τομείς της υψηλής τεχνολογίας, καθώς και της διοίκησης επιχειρήσεων και

των χρηματοοικονομικών επαγγελμάτων. 

Από τον ημερήσιο Τύπο, 1999

Οι βαθμοί των επιθέτων – Η σύγκριση

1. Να βρείτε τα επίθετα του κειμένου α που σχηματίζουν παραθετικά και να

γράψετε τους άλλους δύο βαθμούς (μονολεκτικά και περιφραστικά), στο

γένος, την πτώση και τον αριθμό στον οποίο βρίσκονται.

2. Στο παρακάτω απόσπασμα να βάλετε τα επίθετα στο συγκριτικό βαθμό

και να προσθέσετε το β΄όρο σύγκρισης που εννοείται:

«Κατά τους προηγούμενους αιώνες, σε όλες τις χώρες του κόσμου και
στη δική μας, οι γυναίκες βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση· είχαν πολλές
υποχρεώσεις και ελάχιστα δικαιώματα».

Το β΄συνθετικό

1. ιστοσελίδες, χρηματοοικονομικών: α. στα παραπάνω σύνθετα βρείτε

ποιο είναι το β΄συνθετικό, τι μέρος του λόγου είναι αυτό και τι μέρος

του λόγου είναι η σύνθετη λέξη, β. Γράψτε σύνθετες λέξεις από το α΄ή το

β΄συνθετικό των παραπάνω λέξεων (π.χ. χρηματαποστολή).

Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης

• Θέλετε να ενημερώσετε ένα φίλο σας για τη θέση της γυναίκας κατά τους

προηγούμενους αιώνες. Ξαναγράψτε την πρώτη παράγραφο του κειμέ-

νου α προσθέτοντας σε κάθε περίοδο συνδετικές λέξεις και φράσεις, που

θα δώσουν στο κείμενο περισσότερη συνοχή και ζωντάνια, κάνοντας τις

αναγκαίες αλλαγές.
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ÂÓfiÙËÙ· 6Ë

Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι

από διάφορες πηγές (ΜΜΕ, διαδίκτυο κτλ.)

Ι .  Θ Ε Ω ΡΙ Α

Οι αντωνυμίες

❏ Αντωνυμίες είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε αντί για ονόματα, ου-
σιαστικά ή επίθετα. Με τη χρήση τους αποφεύγουμε τις άσκοπες επανα-
λήψεις των ονομάτων και αποκτά ο λόγος μας ποικιλία και σαφήνεια.

Ο συντακτικός ρόλος των αντωνυμιών

✔ Οι περισσότερες αντωνυμίες είναι κλιτά μέρη του λόγου και λειτουρ-
γούν στην πρόταση όπως τα ονόματα: είναι υποκείμενα, αντικείμενα,
κατηγορούμενα, επιθετικοί προσδιορισμοί, γενικές προσδιοριστικές ή
συνοδεύουν προθέσεις.

Η αντωνυμία λειτουργεί ως: Παράδειγμα

• υποκείμενο Εγώ θα επιστρέψω το βράδυ. 
• αντικείμενο Σου αγόρασα ένα τετράδιο.
• κατηγορούμενο Ο Γιάννης είναι αυτός.
• επιθετικός προσδιορισμός Να πάθετε τέτοια καταστροφή!
• γενική προσδιοριστική Ψάχνω τα γυαλιά μου.
• συνοδεύει πρόθεση Αύριο θα πάω σ’ αυτόν.

Τα είδη των αντωνυμιών

✔ Υπάρχουν οχτώ είδη αντωνυμιών: προσωπικές, κτητικές, αυτοπα-
θείς, οριστικές, δεικτικές, αναφορικές, ερωτηματικές και αόριστες.

α. προσωπικές εγώ, εσύ, αυτός

β. κτητικές δικός μου, δική μου, δικό μου

γ. αυτοπαθείς του εαυτού μου

δ. οριστικές ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο
μόνος, μόνη, μόνο 171
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ε. δεικτικές αυτός, αυτή, αυτό
(ε)τούτος, (ε)τούτη, (ε)τούτο
εκείνος, εκείνη, εκείνο
τέτοιος, τέτοια, τέτοιο
τόσος, τόση, τόσο

στ. αναφορικές που
ο οποίος, η οποία, το οποίο
όποιος, όποια, όποιο
ό,τι
όσος, όση, όσο
οποιοσδήποτε
οτιδήποτε

ζ. ερωτηματικές τι
ποιος, ποια, ποιο
πόσος, πόση, πόσο

η. αόριστες ένας, μια (μία), ένα
κανένας (κανείς), καμία (καμιά), κανένα
κάποιος, κάποια, κάποιο
μερικοί, μερικές, μερικά
κάτι, κατιτί
τίποτα (τίποτε)
κάμποσος, κάμποση, κάμποσο
κάθε
καθένας, καθεμία (καθεμιά), καθένα
καθετί
ο δείνα, η δείνα, το δείνα
ο τάδε, η τάδε, το τάδε
άλλος, άλλη, άλλο

✔ Άκλιτες είναι οι εξής αντωνυμίες: που, ό,τι, οτιδήποτε, τι, κάτι, κατιτί,
τίποτα, κάθε, καθετί, και ο δείνα, η δείνα, το δείνα / ο τάδε, η τάδε, το
τάδε που συνοδεύονται πάντα από άρθρο και συνήθως βρίσκονται στον
ενικό.

✔ Η αναφορική αντωνυμία ο οποίος, η οποία, το οποίο αντικαθίσταται
συχνά από την άκλιτη αναφορική αντωνυμία που (εκτός από την περί-
πτωση που συνοδεύει πρόθεση)
π.χ. Ο άντρας που έρχεται προς το μέρος μας είναι θείος μου.
Ο άντρας ο οποίος έρχεται προς το μέρος μας είναι θείος μου.
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Προσοχή: Η αόριστη αντωνυμία ένας, μια (μία), ένα δεν πρέπει να συγ-
χέεται με το αριθμητικό ένας, μία, ένα ούτε με το αόριστο άρθρο ένας,
μια, ένα. Για παράδειγμα:
Συνάντησα έναν και μου μίλησε. (αντωνυμία: αντικαθιστά ουσιαστικό
και βρίσκεται μόνη της στην πρόταση)
Συνάντησα έναν άνθρωπο. (άρθρο: συνοδεύει ουσιαστικό και χρησιμο-
ποιείται με γενικευτική σημασία) 
Τελικά αγόρασα μόνο ένα βιβλίο (αριθμητικό: αντιδιαστέλλει τη μονά-

δα από τα πολλά)

Οι προσωπικές αντωνυμίες

✔ Οι προσωπικές αντωνυμίες σχηματίζουν δυνατούς (ισχυρούς) και αδύ-

νατους (ασθενείς) τύπους, που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το αν ο ομι-
λητής ή ο συγγραφέας θέλει να δώσει έμφαση ή όχι στην αντωνυμία.

Κλίση των δυνατών και των αδύνατων τύπων της προσωπικής

αντωνυμίας 

α΄ πρόσωπο β΄ πρόσωπο

τύποι τύποι

δυνατοί αδύνατοι δυνατοί αδύνατοι

ονομ. εγώ ― εσύ ―
ενικός γεν. εμένα μου εσένα σου
αριθμός αιτ. εμένα με εσένα σε

κλητ. ― ― εσύ ―

ονομ. εμείς ― εσείς ―
πληθυντικός γεν. εμάς μας εσάς σας
αριθμός αιτ. εμάς μας εσάς σας

κλητ. ― ― εσείς ―

γ΄ πρόσωπο

δυνατοί τύποι αδύνατοι τύποι

ενικός ονομ. αυτός αυτή αυτό τος τη το
αριθμός γεν. αυτού αυτής αυτού του της του

αιτ. αυτόν αυτή(ν) αυτό τον τη(ν) το
πληθυντικός ονομ. αυτοί αυτές αυτά τοι τες τα
αριθμός γεν. αυτών αυτών αυτών τους τους τους

αιτ. αυτούς αυτές αυτά τους τις (τες) τα 173
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✔ Οι δυνατοί τύποι των προσωπικών αντωνυμιών χρησιμοποιούνται:
α. Όταν βρίσκονται μόνοι τους στο λόγο, 
π.χ. – Ποιον ζητούν; – Εσένα.
β. Όταν θέλουμε να τονίσουμε κάτι,
π.χ. Εμείς προσέχουμε τη διατροφή μας.
γ. Όταν θέλουμε να εκφράσουμε αντίθεση, να ξεχωρίσουμε κάτι από κά-
ποιο άλλο,
π.χ. Εμείς θα μείνουμε αλλά εσείς θα φύγετε.
δ. Συχνά όταν συνοδεύονται από προθέσεις,
π.χ. Από εσένα τα περιμένω όλα.

✔ Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε ένα όνομα που ειπώθηκε προηγου-
μένως, χρησιμοποιώντας τον αδύνατο τύπο της προσωπικής αντωνυ-
μίας του γ΄προσώπου. Στη περίπτωση αυτή η αντωνυμία λέγεται επα-

ναληπτική, π.χ. Τα φυτά τα πότισα χτες.

✔ Όταν η αντωνυμία προαναγγέλλει κάτι που θα ειπωθεί αμέσως μετά,
λέγεται προληπτική, π.χ. Τα πότισα χτες τα φυτά.

Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων

❏ Οικογένεια λέξεων ονομάζεται το σύνολο των λέξεων που έχουν
σχηματιστεί από την ίδια απλή λέξη είτε με παραγωγή είτε με σύνθεση.
Οι λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέγονται συγγενικές. 

σημάδι σημαδεύω σημαδευτής σημαδιακός σημαία

σημαίνω σημαιοστολίζω σημαιοφόρος σήμανση σημαντήρας

σημαντικός σήμαντρο σήμα σημασία σημείο

σηματοδότης σηματοδοτώ σημασιολογία  σημειολογία

σημείωμα σημειωματάριο σημειώνω σημείωση σημειωτέος
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ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κείμενο 1: Αυτή η μαγική εικόνα

σελ. 88 σχολ. βιβλίου 

1. Ποια θέση έχει καταλάβει η τηλεόραση στη ζωή μας;

Η τηλεόραση έχει εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας, αφού τα περισ-
σότερα σπίτια στις δυτικές κοινωνίες διαθέτουν περισσότερες από μία
τηλεοράσεις. Με την τηλεόραση ψυχαγωγούμαστε και ενημερωνόμαστε,
όμως οι πολλές ώρες που της αφιερώνουμε της έχουν δώσει πολύ ση-
μαντικό ρόλο στη ζωή μας. Έχει γίνει το βασικότερο μέσο διασκέδασης
και ολόκληρη η ζωή μας περιστρέφεται γύρω από τις εκπομπές της.

σελ. 88 σχολ. βιβλίου 

2. Ποιον κόσμο μάς παρουσιάζει η τηλεόραση και πώς πρέπει εμείς

να τη χρησιμοποιούμε; Εσύ πόσο κριτικά βλέπεις τηλεόραση;

Μέσα από την τηλεόραση γνωρίζουμε έναν ψεύτικο κόσμο, πολύ δια-
φορετικό από αυτόν στον οποίο ζούμε. Έναν κόσμο γεμάτο απελπισία
ή υπερβολικά αισιόδοξο. Έναν κόσμο τρελό και εξωπραγματικό. Για να
μην επηρεαστούμε και απομακρυνθούμε από την πραγματικότητα, μπο-
ρούμε και πρέπει να επιλέγουμε τις εκπομπές τις οποίες παρακολουθού-
με και, όταν χρειάζεται να παίρνουμε την απόφαση να κλείνουμε την τη-
λεόραση. 

Για το λόγο αυτό προτιμώ να βλέπω εκπομπές που μου προσφέρουν
χρήσιμες γνώσεις ή με διασκεδάζουν με το έξυπνο χιούμορ τους. Στην
τηλεόραση αφιερώνω λίγες μόνο ώρες, όταν δεν έχω κάτι καλύτερο να
κάνω. 

Κείμενο 2: Όταν η τηλεόραση «το παίζει» σοβαρή

σελ. 89 σχολ. βιβλίου 

1. Ποιος είναι ο βασικός στόχος της τηλεόρασης σύμφωνα με το Νιλ

Πόστμαν;

Ο Νιλ Πόστμαν υποστηρίζει ότι το μόνο που ενδιαφέρει τους αν-
θρώπους της τηλεόρασης είναι να προωθήσουν τα προϊόντα που διαφη- 175
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μίζονται. Πίσω από κάθε εκπομπή διακρίνει την προώθηση του κατανα-
λωτισμού. 

σελ. 89 σχολ. βιβλίου 

2. Σε ποια περίπτωση ο τηλεθεατής δεν κινδυνεύει να παγιδευτεί

από τη δύναμη της τηλεόρασης;

Αν ο τηλεθεατής είναι συνειδητοποιημένος και κατανοεί τους στό-
χους της τηλεόρασης, σύμφωνα με το Νιλ Πόστμαν, μπορεί να παρακο-
λουθεί άφοβα τηλεόραση. Σε αυτή την περίπτωση ο τηλεθεατής δε δέχε-
ται παθητικά ό,τι του προσφέρεται ούτε υιοθετεί συμπεριφορές που
προσπαθούν να του επιβάλουν έμμεσα, γιατί απλά δεν παίρνει στα σο-
βαρά τα μηνύματα της τηλεόρασης. Δηλαδή, έχει καταλάβει το παιχνίδι
της και μένει έξω από αυτό.

Κείμενο 3: Ο μικρότερος εκδότης εφημερίδας

σελ. 90 σχολ. βιβλίου 

1. Πώς αντιμετωπίζει η δημοσιογράφος το μικρό εκδότη; • Για την

απάντησή σας, στηριχτείτε σε φράσεις του κειμένου.

Η Απριλιάνα απευθύνεται στο μικρό εκδότη με κάθε επισημότητα
(«Κύριε συνάδελφε»). Ύστερα αστειεύεται, για να δημιουργήσει μια φι-
λική και άνετη ατμόσφαιρα («Θα ’χατε πάει για κάποιο ρεπορτάζ, φα-
ντάζομαι»). Στη συνέχεια συγχαίρει τον Ηλία εκ μέρους όλων των συ-
νεργατών της και με συγκινητικά λόγια εξυμνεί την εφημερίδα του και
την εκδοτική του προσπάθεια («Ο Ψύλλος είναι η πιο αγνή εφημερίδα.
Είναι μαγεία!»).

σελ. 90 σχολ. βιβλίου 

2. Τι εννοεί ο Ηλίας όταν λέει: «Ο Ψύλλος δεν είναι εφημερίδα, εί-

ναι ένα όνειρο, είναι τα ταξίδια που θέλω να κάνω…»; • Εσείς

έχετε αισθανθεί κάτι ανάλογο συμμετέχοντας στην έκδοση μιας

εφημερίδας;

Ο Ηλίας δεν εκδίδει την εφημερίδα του για επαγγελματικούς και
χρηματικούς λόγους. Η εφημερίδα είναι ένας τρόπος να εκφράσει τις
επιθυμίες και τα όνειρά του. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσει με
τους άλλους ανθρώπους και να μοιραστεί μαζί τους τους προβληματι-
σμούς του.
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• Κατά τη συμμετοχή μου στην έκδοση της σχολικής εφημερίδας είχα την
ευκαιρία να αναπτύξω τις απόψεις μου για σημαντικά θέματα απευθυ-
νόμενος σε ευρύ κοινό. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία, γιατί βρήκα
έναν ενδιαφέροντα τρόπο να εκφράσω τη σκέψη μου και τα συναισθή-
ματά μου και να πλουτίσω τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου διαβάζο-
ντας και παίρνοντας συνεντεύξεις από διάφορους ανθρώπους (καλλιτέ-
χνες, επιστήμονες, συμμαθητές μου κ.λπ.).

Κείμενο 4: Τι είμαστε;

σελ. 90 σχολ. βιβλίου

• Γιατί η Μαφάλντα θυμώνει και κλείνει την τηλεόραση και γιατί

σε λίγο την ξανανοίγει;

Η Μαφάλντα καταλαβαίνει ότι κύριος στόχος της τηλεόρασης είναι
να κάνει τους ανθρώπους υπερκαταναλωτικούς, αφού με τις προστα-
κτικές πάρε, αγόρασε, φάε, δοκίμασε τους οδηγεί στην αγορά όλο και
περισσότερων προϊόντων, πολλά από τα οποία δε χρειάζονται. H Mα-
φάλντα θυμώνει και κλείνει την τηλεόραση, γιατί δεν της αρέσει να την
υποτιμούν και να προσπαθούν να επηρεάσουν την κρίση της. Όμως έχει
ήδη επηρεαστεί. Έχει εθιστεί στην τηλεόραση και, ενώ καταλαβαίνει ότι
της κάνει κακό, αναγνωρίζει ότι θέλει να εξακολουθήσει να βλέπει τη-
λεοπτικές διαφημίσεις. Έτσι, την ξανανοίγει αποδεχόμενη την ήττα της.
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ΙΙΙ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ

AΠANTHΣEIΣ ΣTIΣ EPΩTHΣEIΣ TOY ΣXOΛIKOY BIBΛIOY

Οι αντωνυμίες

σελ. 90 σχολ. βιβλίου

1. Εντοπίστε τις παρακάτω φράσεις στα κείμενα και βρείτε ποιες

λέξεις αντικαθιστούν αυτές που υπογραμμίζονται:

– Τα πρόσωπά της γίνονται δικά μας. (κείμ. 1)
– Εκείνη τη στιγμή νιώθετε να αποδέχεστε αυτό που σας δίνουν;
Με άλλα λόγια, παγιδεύεστε κι εσείς από τη δύναμη του Μέσου;
(κείμ. 2)

– της: αντικαθιστά τη λέξη τηλεόρασης
– αυτό: αντικαθιστά τη λέξη τό πράγμα (ενν.)
– σας: αντικαθιστά τη λέξη Nιλ Πόστμαν
– εσείς: αντικαθιστά τη λέξη Nιλ Πόστμαν

σελ. 90 σχολ. βιβλίου

2. Ποια συντακτική θέση έχουν οι αντωνυμίες στις παραπάνω προ-

τάσεις;

– της: γενική προσδιοριστική (κτητική) στο τα πρόσωπα
– αυτό: αντικείμενο του ρήματος να αποδέχεστε
– σας: αντικείμενο (έμμεσο) του ρήματος δίνουν
– εσείς: υποκείμενο του ρήματος παγιδεύεστε

Οι προσωπικές αντωνυμίες

σελ. 91 σχολ. βιβλίου

1. Εντοπίστε τις προσωπικές αντωνυμίες στις παρακάτω προτάσεις.

• Ποιοι είναι οι δυνατοί και ποιοι οι αδύνατοι τύποι; • Ποια συ-

ντακτική θέση έχουν μέσα στην πρόταση; (Να θυμάστε ότι η προ-

σωπική αντωνυμία αντικαθιστά μόνο ουσιαστικά, δεν μπαίνει

στη θέση επιθέτων).

– Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει πόσο πολύ έχει εισβάλει στη
ζωή μας μια οικιακή συσκευή, η οποία όχι μόνο μας ψυχαγωγεί,178
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αλλά μας πληροφορεί, μας μαθαίνει, μας δείχνει πώς θα είμαστε
στον αφρό των ημερών. (κείμ. 1)
– Και, βγάζοντας δύο πακέτα από την τσάντα της, του τα πρόσφε-
ρε. (κείμ. 3)
– Εσείς βλέπετε τηλεόραση; (κείμ. 2)
– Εγώ ούτε τυπογραφείο δεν έχω δει! (κείμ. 3)

απόσπασμα δυνατοί τύποι αδύνατοι τύποι    συντακτική

προσωπικής προσωπικής θέση

αντωνυμίας αντωνυμίας

Αυτό και μόνο... ημερών μας (ψυχαγωγεί) αντικείμενο
του ρ.
ψυχαγωγεί

μας (πληροφορεί) αντικείμενο
του ρ.
πληροφορεί

μας (μαθαίνει) αντικείμενο
του ρ.
μαθαίνει

μας (δείχνει) αντικείμενο
(έμμεσο)
του ρ.
δείχνει

Και... του τα πρόσφερε του πρόσφερε αντικείμενο
(έμμεσο) 
του ρ. 
πρόσφερε

τα (πρόσφερε) αντικείμενο
(άμεσο) του 
ρ. πρόσφερε

Εσείς... τηλεόραση; Εσείς υποκείμενο
του ρ.

βλέπετε

Εγώ... δεν έχω δει! Εγώ υποκείμενο
του ρ. 
δεν έχω δει 
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σελ. 91 σχολ. βιβλίου

2. Διαβάστε τις δύο τελευταίες προτάσεις της πρώτης άσκησης χω-

ρίς τις προσωπικές αντωνυμίες. • Ποια διαφορά έχουν οι νέες

προτάσεις από τις προηγούμενες;

• Οι προτάσεις χωρίς τις προσωπικές αντωνυμίες:
– Βλέπετε τηλεόραση; 
– Ούτε τυπογραφείο δεν έχω δει! 
• Στις νέες προτάσεις (χωρίς τις προσωπικές αντωνυμίες) δεν τονίζεται
το υποκείμενο όπως γινόταν στις προηγούμενες.

σελ. 91 σχολ. βιβλίου

3. Με βάση όσα διαπιστώσατε στην προηγούμενη άσκηση, μπορείτε

να πείτε πότε χρησιμοποιείται ο αδύνατος και πότε ο δυνατός τύ-

πος της προσωπικής αντωνυμίας;

Ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας χρησιμοποιείται
όταν δε θέλουμε να τονίσουμε το όνομα που αντικαθιστά, ενώ, όταν θέ-
λουμε να το τονίσουμε, χρησιμοποιούμε το δυνατό τύπο.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τους δυνατούς τύπους των προσωπικών
αντωνυμιών:
– όταν βρίσκονται μόνοι τους στο λόγο 
– όταν θέλουμε να εκφράσουμε αντίθεση
– όταν συνοδεύονται από προθέσεις

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον αδύνατο τύπο της προσωπικής
αντωνυμίας του γ΄προσώπου (επαναληπτική αντωνυμία) αντί να επα-
ναλάβουμε ένα όνομα που ειπώθηκε προηγουμένως.

σελ. 91 σχολ. βιβλίου

4. Διαβάστε τις προτάσεις και πείτε σε ποιες περιπτώσεις τα: το,

την, του, της είναι άρθρα και σε ποιες αντωνυμίες. • Τι συνοδεύ-

ουν όταν είναι άρθρα; • Τι συνοδεύουν όταν είναι αντωνυμίες;

– Κυρίως έχει αλλάξει η σχέση μας με αυτό το μέσο που οι ειδικοί
το αποκαλούν το κατεξοχήν Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας ή Ενη-
μέρωσης (κείμ. 1)
– Ένας κόμπος τού έσφιγγε το λαιμό. Προσπάθησε να κρύψει τη
συγκίνησή του. (κείμ. 3)
– Εγώ κάθε άλλο παρά σοβαρά την παίρνω. (κείμ. 2)
– Ο Ηλίας χαμογέλασε και της έδωσε διστακτικά το χέρι του.
(κείμ. 3)180
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– το (μέσο): άρθρο
το (αποκαλούν): αντωνυμία 
το (κατεξοχήν Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας ή Ενημέρωσης): άρθρο

– τού (έσφιγγε): αντωνυμία
το (λαιμό): άρθρο
τη (συγκίνηση): άρθρο
(τη συγκίνησή) του: αντωνυμία

– την (παίρνω): αντωνυμία
– της (έδωσε): αντωνυμία

το (χέρι): άρθρο
(το χέρι) του: αντωνυμία

• Οι λέξεις το, την, του, της, όταν είναι άρθρα συνοδεύουν ουσιαστικά,
ενώ, όταν είναι αντωνυμίες, βρίσκονται μπροστά από ρήματα ή μετά
από ουσιαστικά (όταν είναι κτητικές). 

Οι άλλες αντωνυμίες

σελ. 93 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 3 εντοπίστε τις αντωνυμίες, πείτε σε ποιο είδος ανή-

κουν και βρείτε το συντακτικό ρόλο τριών από αυτές.

αντωνυμία είδος συντακτικός ρόλος

τος προσωπική
Το (ξέρω) προσωπική αντικείμενο (άμεσο) του ρ. ξέρω
κάποιο (ρεπορτάζ) αόριστη επιθετικός προσδιορισμός στο

ρεπορτάζ
(χέρι) της κτητική γενική προσδιοριστική κτητική
(μέρος) του κτητική γενική προσδιοριστική κτητική
της (έδωσε) προσωπική αντικείμενο (έμμεσο) του ρ. έδωσε
(χέρι) του κτητική γενική προσδιοριστική κτητική
Σου (μεταφέρω) προσωπική αντικείμενο (έμμεσο) του ρ.

μεταφέρω
(στην) οποία αναφορική εμπρόθετος προσδιορισμός
(για όλους) μας προσωπική εμπρόθετος προσδιορισμός
σου (ανακοινώνω) προσωπική αντικείμενο (έμμεσο) του ρ.

ανακοινώνω
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που (κάναμε) αναφορική αντικείμενο (άμεσο) του ρ.
κάναμε

που (έχουμε) αναφορική αντικείμενο (άμεσο) του ρ. έχουμε
(από) σένα προσωπική β΄όρος σύγκρισης
(απ’) ό,τι αναφορική β΄όρος σύγκρισης
εσύ προσωπική υποκείμενο του (ενν.) ρ. ξεκίνησες
τού (έσφιγγε) προσωπική αντικείμενο (έμμεσο) του ρ. 

έσφιγγε
(τη συγκίνησή) του κτητική γενική προσδιοριστική κτητική
Εγώ προσωπική υποκείμενο του ρ. δεν έχω δει
που (θέλω να κάνω) αναφορική αντικείμενο (άμεσο) του ρ.

να κάνω
του (’πε) προσωπική αντικείμενο (έμμεσο) του ρ. είπε
(την τσάντα) της κτητική γενική προσδιοριστική κτητική
του (πρόσφερε) προσωπική αντικείμενο (έμμεσο) του ρ.

πρόσφερε
τα (πρόσφερε) προσωπική αντικείμενο (άμεσο)
που (σου προσφέρουν) αναφορική αντικείμενο (άμεσο) του ρ.

προσφέρουν
σου (προσφέρουν) προσωπική αντικείμενο (έμμεσο) του ρ.

προσφέρουν
που (εργάζομαι) αναφορική σε θέση προθετικού συνόλου 

(= στην οποία)
(συγκίνησή) του κτητική γενική προσδιοριστική κτητική

σελ. 93 σχολ. βιβλίου

2. Ξαναδιαβάστε το απόσπασμα του κειμένου 5: Ένα μέρος... τίποτε

το σημαντικό αντικαθιστώντας την αντωνυμία ο οποίος, η οποία,

το οποίο με το που. • Σε ποια περίπτωση δεν μπορείτε να κάνετε

την αντικατάσταση;

Ένα μέρος της συμβολικής δράσης της τηλεόρασης, για παράδειγμα
στο επίπεδο της πληροφόρησης, συνίσταται στην απορρόφηση της προ-
σοχής σε ειδήσεις που από τη φύση τους ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο,
που [...] δεν πρέπει, όπως λέγεται, να σοκάρουν κανέναν, με τις οποίες

δε διακυβεύεται κάτι, που δε διχάζουν, που επιτυγχάνουν τη συναίνεση,
που ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο αλλά με τρόπο τέτοιο ώστε να μη θί-
γουν τίποτε το σημαντικό.

• Η αναφορική αντωνυμία ο οποίος, η οποία, το οποίο δεν μπορεί να182
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αντικατασταθεί με την άκλιτη αναφορική αντωνυμία που στη φράση με
τις οποίες, επειδή συνοδεύει πρόθεση. 

Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων

σελ. 94 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε τις λέξεις σκηνοθεσία, αστροφυσικός (κείμ. 6) και υπερ-

προστατευτικός (κείμ. 7). • Ποια είναι τα συνθετικά της καθεμιάς;

• Μπορείτε να σκεφτείτε και άλλες λέξεις που να περιέχουν ένα

από αυτά τα συνθετικά;

• σκηνοθεσία < σκηνή + θέτω
– σκηνοθέτης, σκηνοθετώ, σκηνογραφία, σκηνογράφος, σκηνογραφώ
– νομοθεσία, νομοθέτης, νομοθετώ, ταξιθέτης, ανάθεση, αναθέτω, κατά-
θεση, καταθέτω, διάθεση, διαθέτω, παράθεση, παραθέτω
• αστροφυσικός < άστρο + φυσικός
– αστροφυσική, αστρολάβος (= όργανο προσδιορισμού του ύψους των
αστέρων), αστρολογία, αστρολόγος, αστρομαντεία, αστρομάντης,
αστροναύτης, αστροναυτική, αστρονομία, αστρονόμος, αστροπελέκι (=
ο κεραυνός), αστροφεγγιά
– γεωφυσικός, αφύσικος, μεταφυσικός, υπερφυσικός
– φυσικομαθηματικός, φυσικοχημικός, φυσικοπυρηνικός, φυσικοθερα-
πευτής, φυσικοθεραπεία
• υπερπροστατευτικός < υπέρ + προστατευτικός
– υπεραγορά, υπεραισιοδοξία, υπεραμύνομαι, υπεράνθρωπος, υπερα-
πασχόληση, υπεράριθμος, υπεράσπιση, υπερατλαντικός, υπέρβαση,
υπερβαίνω, υπερβολή, υπερβάλλω, υπέρβαρος, υπερδύναμη, υπερεκτι-
μώ, υπερένταση, υπερήλικος, υπερθέαμα, υπερκατανάλωση, υπέρλα-
μπρος, υπερμεγέθης, υπερπηδώ, υπερυψώνω
– απροστάτευτος, πυροπροστασία

σελ. 94 σχολ. βιβλίου

2. Εντοπίστε τη λέξη ψαράκι στο κείμενο 7. • Βρείτε στο ίδιο κεί-

μενο τη λέξη από την οποία παράγεται η λέξη αυτή. • Με ποιον

τρόπο παράγεται; • Ξέρετε άλλες λέξεις που σχηματίζονται από

τη λέξη αυτή;

• Η λέξη ψαράκι είναι υποκοριστικό και παράγεται από τη λέξη ψάρι με
την προσθήκη στο θέμα της παραγωγικής κατάληξης -άκι (που δείχνει 183
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μικρό εκείνο που δηλώνει η αρχική λέξη είτε επειδή είναι αληθινά μικρό
είτε χαϊδευτικά). 
• Άλλες λέξεις: ψαραγορά, ψαράδικο, ψαράς, ψάρεμα, ψαρεύω, ψαρί-
σιος, ψαριά, ψαρική, ψαρίλα, ψαρόβαρκα, ψαροκάικο, ψαροκασέλα,
ψαροκέφαλο, ψαροκόκκαλο, ψαρόκολλα, ψαρόλαδο, ψαρολίμανο, ψα-
ρομάχαιρο, ψαροντουφεκάς, ψαροντούφεκο, ψαροπούλα (= μικρό αλι-
ευτικό σκάφος), ψαροπούλι, ψαρόσουπα, ψαροταβέρνα, ψαρότοπος,
ψαροφάγος

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 97 σχολ. βιβλίου 

1. Πληροφορήστε τους συμμαθητές σας αφού προσέξετε ιδιαίτερα

τα ιστογράμματα: Ποιες ηλικίες Ελλήνων διαβάζουν περισσότερο

εφημερίδες; • Υπάρχουν διαφορές στην ανάγνωση εφημερίδων

ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης;

Παρατηρείται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που διαβά-
ζουν τουλάχιστον μία εφημερίδα την ημέρα, ανήκουν οι άνθρωποι ηλι-
κίας 35-44 ετών. Ακολουθούν οι ηλικίες 25-34 και με μικρή διαφορά οι
μεσήλικες 45-54 ετών. Σχεδόν οι μισοί νέοι 18-24 ετών προτιμούν να
ενημερώνονται από την εφημερίδα, ενώ οι μεγαλύτερες (55-70) και οι μι-
κρότερες ηλικίες (13-17) δείχνουν μικρό ενδιαφέρον για τις εφημερίδες.

Τα ποσοστά των αναγνωστών εφημερίδων διαμορφώνονται και με
βάση τη μόρφωσή τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι, καθώς ανεβαίνει το επί-
πεδο μόρφωσης, συναντάμε και αύξηση στο ποσοστό αναγνωστών.

σελ. 97 σχολ. βιβλίου 

2. Πληροφορήστε έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας (τους γονείς

σας ή συγγενικό σας πρόσωπο) πώς μπορεί να ενημερωθεί από το

διαδίκτυο (μέσω μιας δικτυακής πύλης) ή να ακούσει ραδιόφωνο

μέσω του διαδικτύου.

Μέσω του διαδικτύου μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για
διάφορους τομείς. Ανατρέχουμε στη διεύθυνση του συγκεκριμένου φο-
ρέα που μας ενδιαφέρει και επιλέγουμε την κατηγορία πληροφοριών
που επιθυμούμε. Μπορούμε ακόμη να επικοινωνήσουμε με τους αρμό-
διους για περαιτέρω πληροφορίες.

Eπιπλέον, μέσω του διαδικτύου έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθού-
με με ραδιοφωνικούς σταθμούς και να ακούσουμε τις εκπομπές τους.184
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ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Οι αντωνυμίες

σελ. 90 σχολ. βιβλίου

1. Θυμηθείτε τα είδη των αντωνυμιών διαβάζοντας το βιβλίο γραμ-

ματικής.

α. προσωπικές: εγώ, εσύ, αυτός
β. κτητικές: δικός μου, δική μου, δικό μου
γ. αυτοπαθείς: του εαυτού μου
δ. οριστικές: ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο / μόνος, μόνη, μόνο
ε. δεικτικές: αυτός, αυτή, αυτό / (ε)τούτος, (ε)τούτη, (ε)τούτο / εκείνος,
εκείνη, εκείνο / τέτοιος, τέτοια, τέτοιο / τόσος, τόση, τόσο
στ. αναφορικές: που / ο οποίος, η οποία, το οποίο / όποιος, όποια,
όποιο / ό,τι / όσος, όση, όσο / οποιοσδήποτε / οτιδήποτε
ζ. ερωτηματικές: τι / ποιος, ποια, ποιο / πόσος, πόση, πόσο
η. αόριστες: ένας, μια (μία), ένα / κανένας (κανείς), καμία (καμιά), κα-
νένα / κάποιος, κάποια, κάποιο / μερικοί, μερικές, μερικά / κάτι / κατι-
τί / τίποτα (τίποτε) / κάμποσος, κάμποση, κάμποσο / κάθε / καθένας, κα-
θεμία (καθεμιά), καθένα / καθετί / ο δείνα, η δείνα, το δείνα / ο τάδε, η
τάδε, το τάδε / άλλος, άλλη, άλλο

σελ. 91 σχολ. βιβλίου

2. Στο παρακάτω απόσπασμα υπογραμμίστε τις αντωνυμίες.

• Έπειτα ξαναγράψτε τις φράσεις βάζοντας στη θέση των αντω-

νυμιών τις λέξεις που αυτές αντικαθιστούν. • Τι συμπεραίνετε για

την αξία της χρήσης των αντωνυμιών στο λόγο μας;

– Εμείς, πιστοί απέναντί της, της αφιερώνουμε τουλάχιστον δύο
ώρες τη μέρα, αφού τη θεωρούμε το σημαντικότερο μέσο ψυχαγω-
γίας. (κείμ. 1)

– Εμείς, πιστοί απέναντί της, της αφιερώνουμε τουλάχιστον δύο ώρες
τη μέρα, αφού τη θεωρούμε το σημαντικότερο μέσο ψυχαγωγίας.
– Οι τηλεθεατές, πιστοί απέναντι στην τηλεόραση, αφιερώνουμε στην

τηλεόραση τουλάχιστον δύο ώρες τη μέρα, αφού θεωρούμε την τηλεό-

ραση το σημαντικότερο μέσο ψυχαγωγίας. 185
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• Η αξία της χρήσης των αντωνυμιών είναι μεγάλη, αφού δίνουν στο λό-
γο μας ποικιλία και σαφήνεια. Χωρίς αυτές το κείμενο είναι γεμάτο
επαναλήψεις που κουράζουν τον αναγνώστη ή τον ακροατή. 

σελ. 91 σχολ. βιβλίου

3. Σημειώστε τη συντακτική θέση των αντωνυμιών στις παρακάτω

προτάσεις:

– Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό; (κείμ. 1)
– Τα πρόσωπά της γίνονται δικά μας. (κείμ. 1)

– σας: αντικείμενο (έμμεσο) του ρήματος θυμίζει
κάτι: αντικείμενο (άμεσο) του ρήματος θυμίζει
αυτό: υποκείμενο του ρήματος θυμίζει

– της: γενική προσδιοριστική (κτητική) στη λέξη πρόσωπα
δικά μας: κατηγορούμενο στο υποκείμενο Τα πρόσωπα (συνδετικό
ρήμα: γίνονται)

Οι προσωπικές αντωνυμίες

σελ. 92 σχολ. βιβλίου

1. Διαβάστε τις προτάσεις και σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση

γιατί χρησιμοποιήθηκε ο δυνατός τύπος της προσωπικής αντωνυ-

μίας.

–  Με άλλα λόγια, παγιδεύεστε κι εσείς από τη δύναμη του Μέσου;
(κείμ. 2)
– Αυτοί οι καταραμένοι ξέρουν καλά ότι εμείς δεν το ξέρουμε.
(κείμ. 4)
– Ας μετατρέψουμε αυτό το μαγικό κουτί σε εργαλείο γνώσης και
γνωριμίας με τον Άλλο, τον Κόσμο έξω και γύρω από εμάς. (κείμ. 1)

– εσείς: χρησιμοποιείται ο δυνατός τύπος της προσωπικής αντωνυμίας
για να τονιστεί το υποκείμενο του ρ. παγιδεύεστε.
– εμείς: χρησιμοποιείται ο δυνατός τύπος της προσωπικής αντωνυμίας
επειδή εκφράζεται αντίθεση ανάμεσα στο εμείς και στο αυτοί.
– (από) εμάς: χρησιμοποιείται ο δυνατός τύπος της προσωπικής αντω-
νυμίας επειδή συνοδεύει πρόθεση.
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σελ. 92 σχολ. βιβλίου

2. Υπογραμμίστε τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυ-

μίας. • Σημειώστε σε ποια από τις προτάσεις επαναλαμβάνει αυ-

τό που έχει γραφτεί προηγουμένως και σε ποια προαναγγέλλει

αυτό που θα γραφτεί παρακάτω.

– Από τη στιγμή που το γνωρίζει αυτό ένας τηλεθεατής όπως εγώ,
μπορεί να παρακολουθεί άφοβα τηλεόραση. (κείμ. 2)
– Γι’ αυτό και ένα καλό ρεπορτάζ εφημερίδας το εμπιστεύομαι πο-
λύ περισσότερο από τις ειδήσεις στην τηλεόραση. (κείμ. 2)
– Όποτε όμως η τηλεόραση προσπαθεί να το παίξει σοβαρή...
(κείμ. 2)

– το: η προσωπική αντωνυμία (προληπτική) προαναγγέλλει αυτό που θα
γραφτεί παρακάτω (τη λέξη αυτό)
– το: η προσωπική αντωνυμία (επαναληπτική) επαναλαμβάνει αυτό που
έχει γραφτεί παραπάνω (την ονοματική φράση ένα καλό ρεπορτάζ)
– το: η προσωπική αντωνυμία (προληπτική) προαναγγέλει αυτό που θα
γραφτεί παρακάτω.

Οι άλλες αντωνυμίες

σελ. 93 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 5 υπογραμμίστε τις αντωνυμίες που ανήκουν στα πα-

ρακάτω είδη και κατατάξτε τες στον πίνακα:

Κτητικές Δεικτικές Αναφορικές Αόριστες

(τη φύση) τους αυτό η οποία κάτι
τέτοιο που άλλο
αυτά οι οποίες κανέναν

οι οποίες κάτι
(με) τις οποίες τίποτε
οι οποίες
οι οποίες
οι οποίες

σελ. 93 σχολ. βιβλίου

2. Οι αναφορικές αντωνυμίες εισάγουν αναφορικές προτάσεις. Στο

κείμενο 5 βρείτε και υπογραμμίστε προτάσεις που εισάγονται με

αναφορικές αντωνυμίες. • Βάλτε σε κύκλο τη λέξη στην οποία

αναφέρεται καθεμία από αυτές τις αντωνυμίες. 187
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Οι ειδήσεις ποικίλης ύλης είναι ειδήσεις αντιπερισπασμού. Οι ταχυ-
δακτυλουργοί έχουν μια βασική αρχή, η οποία συνίσταται στο να απο-
σπούν την προσοχή σε κάτι άλλο από αυτό που κάνουν. Ένα μέρος της
συμβολικής δράσης της τηλεόρασης, για παράδειγμα στο επίπεδο της
πληροφόρησης, συνίσταται στην απορρόφηση της προσοχής σε ειδήσεις

οι οποίες από τη φύση τους ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο, οι οποίες [...]
δεν πρέπει, όπως λέγεται, να σοκάρουν κανέναν, με τις οποίες δε δια-
κυβεύεται κάτι, οι οποίες δε διχάζουν, οι οποίες επιτυγχάνουν τη συ-
ναίνεση, οι οποίες ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο αλλά με τρόπο τέτοιο
ώστε να μη θίγουν τίποτε το σημαντικό. [...] Κι αν χρησιμοποιούνται τό-
σο πολύτιμα λεπτά για να ειπωθούν πράγματα τόσο ευτελή, είναι επει-
δή αυτά τα τόσο ευτελή είναι στην πραγματικότητα πολύ σημαντικά,
εφόσον κατορθώνουν να αποκρύψουν πολύτιμα πράγματα.

[Σημ.: Oι πέντε τελευταίες αναφορικές προτάσεις αναφέρονται στη λέ-
ξη ειδήσεις].

σελ. 93 σχολ. βιβλίου

3. Γράψτε μερικές προτάσεις για τις εφημερίδες ή τα περιοδικά που

διαβάζετε χρησιμοποιώντας την αντωνυμία ο οποίος, η οποία, το

οποίο. Ο διπλανός σας να αντικαταστήσει όσες από αυτές τις αντω-

νυμίες μπορεί με το αναφορικό που.

• Κάθε Κυριακή διαβάζω την εφημερίδα την οποία αγοράζουν οι γονείς
μου.
• Μου αρέσουν τα περιοδικά τα οποία ασχολούνται με τον κινηματο-
γράφο.
• Συχνά διαβάζω τα επιστημονικά περιοδικά των γονιών μου, πολλά
από τα οποία έχουν θέματα που με ενδιαφέρουν (η αναφορική αντωνυ-
μία δεν μπορεί να αντικατασταθεί με το που, γιατί συνοδεύει πρόθεση).
• Τα περιοδικά για γκράφιτι, τα οποία αγοράζω, είναι ξενόγλωσσα.
• Το περιοδικό για υπολογιστές, το οποίο αγοράζω ανελλιπώς, περιέχει
πληροφορίες για καθετί καινούργιο στο χώρο της τεχνολογίας.
• Ξεφυλλίζω διάφορα περιοδικά για αυτοκίνητα, τα οποία έχουν ωραίες
φωτογραφίες.
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σελ. 93 σχολ. βιβλίου

4. Βάλτε ένα ✔ στο σωστό χαρακτηρισμό για κάθε φράση.

– αξίζει τον κόπο: άρθρο ❏ αντωνυμία ❏
– να το παίξει σοβαρή: άρθρο ❏ αντωνυμία ❏
– μια στις τόσες: αντωνυμία ❏ αριθμητικό ❏
– η βασική δουλειά της: προσωπική ❏ κτητική ❏
– Να τος!: αντωνυμία ❏ άρθρο ❏
– ένας τηλεθεατής όπως εγώ: αντωνυμία ❏ άρθρο ❏
– σας δίνουν: προσωπική ❏ κτητική ❏

Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων

σελ. 95 σχολ. βιβλίου

• Στα παραπάνω κείμενα υπάρχουν οι λέξεις χρόνια, ζωής (κείμ. 6),

και ωκεανός (κείμ. 7). Ψάξτε στο λεξικό σας και στα βιβλία σας να

βρείτε παράγωγες και σύνθετες λέξεις που σχηματίζονται από αυ-

τές τις απλές λέξεις. • Οργανώστε τες σε τρεις ομάδες: η μία ομά-

δα να περιλαμβάνει τις παράγωγες, η δεύτερη τις σύνθετες που

χρησιμοποιούν την καθεμία από αυτές τις λέξεις ως πρώτο συνθε-

τικό και η τρίτη ομάδα τις σύνθετες που τις χρησιμοποιούν ως δεύ-

τερο συνθετικό (δείτε το παράδειγμα).

παράγωγες ως α΄συνθετικό ως β΄συνθετικό

χρόνος χρονικός χρονολογία δίχρονος

χρονιά χρονοβόρος άχρονος

χρονιάζω χρονογράφημα τρίχρονος

χρονίζω χρονοδιάγραμμα πολύχρονος

χρόνιος χρονοδιακόπτης ταυτόχρονος

χρονιάρης χρονοκαθυστέρηση υστερόχρονος

χρονιάτικος χρονόμετρο ημίχρονο

χρονοντούλαπο πρωτοχρονιά

χρονοτριβώ

χρονοχρέωση
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ζωή ζωηρός ζωγράφος παλιοζωή
ζωικός ζωογόνος χαμοζωή
ζώο ζωοδότης φυτοζωώ
ζωούλα ζωοδόχος ευζωία
ζωτικός ζωοποιός μακροζωία

ωκεανός ωκεάνιος ωκεανογραφία υπερωκεάνιο
ωκεανογράφος
ωκεανολογία
ωκεανολόγος
ωκεανοπλοΐα

Λεξιλόγιο

σελ. 95 σχολ. βιβλίου

1. Συγκεντρώστε από τα τρία πρώτα κείμενα λέξεις που αναφέρο-

νται στην τηλεόραση και στις εφημερίδες και χωρίστε τες σε δύο

ομάδες, μία για την τηλεόραση και μία για τον Τύπο.

Τηλεόραση Τύπος

(κείμ. 1) κανάλι
«σπιτικός κινηματογράφος»
τηλεθέαση
πολυκαναλική
Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας
ή Ενημέρωσης
τηλεοπτικές συσκευές
ψυχαγωγεί
πληροφορεί
μαθαίνει
δείχνει
μέσο ψυχαγωγίας
εκπομπές
ζάπινγκ
οθόνη
έγχρωμη TV

μαγικό κουτί190
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(κείμ. 2) παρακολουθώ εφημερίδες
αθλητικά αναγνώστες
παλιές ταινίες ρεπορτάζ
κοινό
διαφημιστές
τηλεθεατής
τηλεάνθρωποι

(κείμ. 3) εκδότης
δημοσιογράφος
συντάκτες
επαγγελματική εφημερίδα
τυπογραφείο
δημοσιογραφικό χαρτί

σελ. 95 σχολ. βιβλίου

2. Στον προηγούμενο πίνακα εντάξτε και τις επόμενες λέξεις. (Πολ-

λές από αυτές ταιριάζουν και στις δύο στήλες).

αγγελία, συνέντευξη, άρθρο, τηλεπαρουσιαστής, περιοδικό, ρεπόρ-
τερ, εκπομπή, ανταποκριτής, συνδρομητής, χρονογράφημα, στήλη,
εικονολήπτης, κυκλοφορία, ελευθεροτυπία, πρωτοσέλιδο

Τηλεόραση Τύπος

συνέντευξη αγγελία
τηλεπαρουσιαστής συνέντευξη
ρεπόρτερ άρθρο
εκπομπή περιοδικό
ανταποκριτής ρεπόρτερ
συνδρομητής ανταποκριτής
εικονολήπτης συνδρομητής

χρονογράφημα
στήλη
κυκλοφορία
ελευθεροτυπία
πρωτοσέλιδο
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σελ. 95 σχολ. βιβλίου

3. Από το κείμενο 2 του Τετραδίου Εργασιών συγκεντρώστε όσες

λέξεις αναφέρονται στο διαδίκτυο. Έπειτα προσθέστε και όσες

άλλες εσείς γνωρίζετε.

Λέξεις που αναφέρονται στο διαδίκτυο:
• Από το Τετράδιο Εργασιών: ηλεκτρονική έκδοση, οθόνη του υπολογι-
στή, επισκέπτες του διαδικτύου, συνδεδεμένοι με το Δίκτυο, ηλεκτρονι-
κά μηνύματα, διεύθυνση
• Άλλες λέξεις: ιστοσελίδα, δικτυακός τόπος, σερφάρω, χρήστης, πλοη-
γούμαι, πλοήγηση, σύνδεσμοι, αρχική σελίδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
μηχανή αναζήτησης

σελ. 95 σχολ. βιβλίου

4. Σχηματίστε στην τάξη έναν κατάλογο με ξένες λέξεις που δεν

έχουν ενταχθεί στο κλητικό σύστημα της Ελληνικής και αναφέρο-

νται στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (π.χ ρεπόρτερ).

ρεπόρτερ ζάπινγκ
ρεπορτάζ μίντια
φωτορεπόρτερ τηλεκοντρόλ
σπίκερ μοντάζ
άνκορμαν μιξάζ
κάμεραμαν βίντεο
οπερατέρ κοντρόλ (ρουμ)
σπίκερ πρες ρουμ

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 97 σχολ. βιβλίου 

1. Το χαμηλότερο ποσοστό αναγνωστών συναντούμε στις ηλικίες 13

έως 17 ετών. Υποθέστε ότι σας ζητούν με βάση τις γνώσεις και την

εμπειρία σας να γράψετε ένα σύντομο άρθρο για τη σχολική εφη-

μερίδα (2-3 παραγράφων) στο οποίο θα δικαιολογείτε το γεγονός

ότι οι νέοι αυτής της ηλικίας δε διαβάζουν εφημερίδες. • Αναζη-

τήστε υλικό σε διάφορους τομείς.

π.χ. → Σχολείο

→ Μ.Μ.Ε. – τηλεόραση
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• Οργανώστε το υλικό σας σε παραγράφους με θεματική πρόταση,

λεπτομέρειες (αιτιολόγηση, παραδείγματα) και κατακλείδα.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι νέοι ηλικίας 13-17 ετών δείχνουν μικρό εν-
διαφέρον για την ανάγνωση εφημερίδων. Κύριος λόγος είναι ο τρόπος
ζωής των νέων, που δεν τους επιτρέπει να αφιερώνουν πολύ χρόνο σε
εξωσχολικά αναγνώσματα. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής έχουν επηρεάσει
όλες τις ηλικίες. Οι περισσότεροι μαθητές αφιερώνουν αρκετό χρόνο
στη σχολική μελέτη. Στις ελεύθερες ώρες τους προτιμούν να διοχετεύ-
ουν την ενέργειά τους αλλού και όχι πάλι στο διάβασμα.

Σημαντικό ρόλο επίσης έχει παίξει και η τηλεόραση, που απορροφά το
χρόνο μας. Μικροί και μεγάλοι έχουν εθιστεί στην παρακολούθηση τηλε-
οπτικών εκπομπών και πολλές φορές θυσιάζουν άλλες δραστηριότητές
τους για χάρη της τηλεόρασης. Aυτό συμβαίνει επειδή τόσο η ενημέρωση
όσο και η ψυχαγωγία μέσω τηλεόρασης γίνονται με πιο παραστατικό τρό-
πο. Οι εικόνες εξάπτουν το ενδιαφέρον των νέων, που θεωρούν τις εφη-
μερίδες πολύ πιο βαρετό μέσο ενημέρωσης από την τηλεόραση.

Θα πρέπει ωστόσο να καταλάβουν οι νέοι τη σπουδαιότητα ανάγνω-
σης εφημερίδας. Εκτός από την αντικειμενικότερη ενημέρωση που προ-
σφέρει, μας βοηθάει και στη βελτίωση των γραπτών κειμένων που πα-
ράγουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε τα θέματα που θα μελετήσουμε, και
το χρόνο που θα αφιερώσουμε. Ας ελπίσουμε ότι το ποσοστό των νέων
αναγνωστών εφημερίδων θα αυξηθεί.

σελ. 97 σχολ. βιβλίου 

2. Συμμετέχετε σε μία συζήτηση στην οποία εσείς και οι συμμαθητές

σας κατηγορείτε συνεχώς την ελληνική τηλεόραση για τα προγράμ-

ματά της. Αποφασίζετε να γράψετε ως συμβούλιο της τάξης μια επι-

στολή διαμαρτυρίας προς τους διευθυντές των σημαντικότερων τη-

λεοπτικών σταθμών. Η επιστολή μπορεί να έχει την εξής μορφή:

Πρόλογος → Προσφώνηση
→ Λόγος αποστολής της επιστολής

Κύριο θέμα → Περιγραφή της κατάστασης στα δελτία
ειδήσεων, Παραδείγματα

→ Περιγραφή της κατάστασης σε άλλα είδη
εκπομπών (π.χ. ριάλιτι)

Επίλογος → Ενδεικτικές προτάσεις για βελτίωση-
αλλαγή των προγραμμάτων

→ Aποφώνηση 193
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Προσοχή: Το ύφος του κειμένου πρέπει να διαμορφωθεί με τέ-
τοιο τρόπο (επιλογή κατάλληλων λέξεων, χρήση της στίξης
κ.τ.λ.) ώστε να φαίνεται η διαμαρτυρία σας.

Αξιότιμε κύριε διευθυντή,
Αποφασίσαμε να στείλουμε αυτή την επιστολή, προκειμένου να δια-

μαρτυρηθούμε για τα προγράμματα χαμηλής ποιότητας που προβάλλει
τηλεοπτικός σταθμός σας.

Ας αρχίσουμε από το δελτίο ειδήσεων. Συχνά μεγαλοποιείτε μικρά
και ασήμαντα γεγονότα, τα οποία στην ουσία δε συνιστούν είδηση, ενώ
αφιερώνετε ελάχιστο χρόνο ή αποσιωπάτε σημαντικές εξελίξεις στο χώ-
ρο της πολιτικής, της τέχνης και της επιστήμης. Απαράδεκτος είναι επί-
σης ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζετε θέματα που απαιτούν ευαί-
σθητο χειρισμό, όπως εγκλήματα, δυστυχήματα και μεγάλες καταστρο-
φές. Ο ανθρώπινος πόνος δεν είναι θέαμα, όμως έχετε καταφέρει να τον
κάνετε μέρος του καθημερινού προγράμματός σας, παρουσιάζοντας με
κάθε λεπτομέρεια θλιβερές, ανατριχιαστικές και ακραίες εικόνες που
προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Ένα άλλο θέμα είναι τα υποπροϊόντα της τελευταίας δεκαετίας που
έχετε εισαγάγει από το εξωτερικό: τα ριάλιτι σόου –«κοινωνικές εκπο-
μπές» όπως τα ονομάζετε– όπου άνθρωποι του περιθωρίου ή ψυχικά
διαταραγμένοι εξευτελίζονται υπό την καθοδήγηση του παρουσιαστή,
καθώς και τα ριάλιτι παιχνίδια όπου διάφοροι οικειοθελώς έγκλειστοι
περιφέρουν την ανία και την κενότητά τους, προσπαθώντας να τραβή-
ξουν την προσοχή μας με ψεύτικες εντάσεις και τσακωμούς.

Η τηλεόραση είναι ένα μέσο ενημέρωσης, ψυχαγωγίας αλλά και δια-
παιδαγώγησης των πολιτών και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζετε, προ-
βάλλοντας προγράμματα που δεν προσβάλλουν την αισθητική και τη
νοημοσύνη μας, αλλά έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα, μας διασκεδά-
ζουν και μας ενημερώνουν για θέματα που επηρεάζουν το μέλλουν μας.

Θα προτείναμε, λοιπόν, να προβάλλετε περισσότερο τα επιστημονι-
κά επιτεύγματα της εποχής μας και τα οφέλη που προκύπτουν από αυ-
τά. Να παρουσιάζετε με αντικειμενικό και σοβαρό τρόπο τις πολιτικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάνοντας ουσιώδεις αναλύ-
σεις και όχι τις «κοκορομαχίες» γνωστών πολιτικών και δημοσιογρά-
φων στα τηλεοπτικά παράθυρα. Να τονίζετε τον ευγενή αγώνα πολλών
ανθρώπων που συμμετέχουν στην πρόοδο του πολιτισμού ή και στην
ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου που πλήττει όλες τις κοινωνίες. 

Ωφέλιμο επίσης θα ήταν να δίνετε κίνητρα στους μαθητές, για να
συμμετέχουν σε πνευματικά παιχνίδια που προσφέρουν συγχρόνως ψυ-194
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χαγωγία και πνευματική καλλιέργεια, ενώ προάγουν τη συνεργασία και
την άμιλλα των συμμετεχόντων.

Ελπίζουμε να βελτιωθούν τα τηλεοπτικά προγράμματα και να δοθεί
στην τηλεόραση ο ρόλος που της αξίζει, γιατί έχουμε να κερδίσουμε
πολλά από αυτή και είναι κρίμα να μην τη χρησιμοποιούμε σωστά.

Με εκτίμηση
Οι μαθητές του 5ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Οι αντωνυμίες λειτουργούν μέσα σε μια πρόταση ως:

υποκείμενα, αντικείμενα, κατηγορούμενα, επιθετικοί προσδιορισμοί,

γενικές προσδιοριστικές, συνοδεύουν προθέσεις.

• Δικαιολογήστε τη χρήση των δυνατών τύπων της προσωπικής αντω-

νυμίας στις παρακάτω προτάσεις:

α. – Ποιον συνάντησε ο πατέρας μου; – Εμένα.

(Εμένα: η αντωνυμία βρίσκεται μόνη της στο λόγο)

β. Εσείς αγαπάτε τον κινηματογράφο;

(Εσείς: τονίζεται το υποκείμενο)

γ. Εσείς το γνωρίζετε, αλλά εμάς δε μας πληροφόρησε κανείς.

(Εσείς – εμάς: εκφράζουμε αντίθεση)

δ. Συνήθισε από εμάς να ακούει ραδιόφωνο.

(από εμάς: η αντωνυμία συνοδεύεται από πρόθεση)

• Οικογένεια λέξεων αποτελούν οι λέξεις που σχηματίστηκαν από την

ίδια απλή λέξη είτε με παραγωγή είτε με σύνθεση. 
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V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι από διάφορες

πηγές (ΜΜΕ, διαδίκτυο κτλ.)

Κείμενο: Tα αμαρτήματα των MME

Δύο είναι, κατά τη γνώμη μου, τα αμαρτήματα των Μ.Μ.Ε. Το πρώ-

το έχει σχέση με την ίδια την υπόστασή τους και το δεύτερο με τους αν-

θρώπους που βρίσκονται πίσω απ’ αυτά. Υποτίθεται πως, ως μέσα μα-

ζικής πληροφόρησης, πρέπει, δεοντολογικά, να δίνουν στους ακροατές

ή θεατές τους μια σωστή πληροφόρηση. Τέτοια πληροφόρηση, για πολ-

λούς λόγους, δεν μπορούν να δώσουν. Όσα συμβαίνουν στον κόσμο εί-

ναι πολυεδρικά και πολυσήμαντα. Τα Μ.Μ.Ε. είναι αδύνατον να δουν τα

πράγματα απ’ όλες τους τις μεριές. Εμποδίζονται από την ταχύτητα των

γεγονότων και το κυνήγι της επικαιρότητας. Τρέχουν να προλάβουν· να

νικήσουν, αν είναι δυνατόν, το χρόνο. 

Κυριάκος Πλησής (από περιοδικό)

Οι αντωνυμίες

1. Nα βρείτε όλες τις αντωνυμίες του παραπάνω κειμένου και να σημει-

ώσετε σε ποιο είδος ανήκει η καθεμία.

2. Γράψτε τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών:

αυτού, αυτής, εσένα, εμάς, αυτό στο γένος, τον αριθμό και την πτώση

στην οποία βρίσκονται.

Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων

• Bρείτε από πέντε λέξεις που ανήκουν στην ίδια ετυμολογική οικογέ-

νεια με τις ακόλουθες: πληροφόρηση, θεατής.
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ÂÓfiÙËÙ· 7Ë

Βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής

Ι .  ΘΕΩΡΙΑ

Τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών

❏ Επιρρηματικοί ονομάζονται οι προσδιορισμοί (λέξεις, φράσεις, προ-
τάσεις) που δηλώνουν επιρρηματικές σχέσεις όπως χρόνο, τόπο, σκοπό,
αιτία, προϋπόθεση ή όρο κ.λπ. 

✔ Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί προσδιορίζουν:
• ρήματα, π.χ. Δε φοβόταν καθόλου.
• ουσιαστικά, π.χ. Έκανε μεγάλες θυσίες για την οικογένειά του.
• επίθετα, π.χ. Η ταινία ήταν αρκετά καλή. 
• επιρρήματα, π.χ. Θα ξυπνήσω πολύ νωρίς. 

Η μορφή των επιρρηματικών προσδιορισμών

✔ Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί μπορεί να είναι μονολεκτικοί ή πε-
ριφραστικοί. Αναλυτικότερα:

Μονολεκτικοί

• επιρρήματα Θα φύγω αύριο.
• απλή αιτιατική ουσιαστικού Μιλούσαμε ώρες με το Γιώργο. 
• απλή γενική ουσιαστικού Kαλού κακού θα έρθω κι εγώ.
• επίθετα 

(επιρρηματικά κατηγορούμενα) Περπατούσε χαμογελαστός.
• επιρρηματικές μετοχές Περπατούσε τραγουδώντας.

Περιφραστικοί

• προθετικά σύνολα Θα πάμε στον κινηματογράφο.
• σύναρθρες πτώσεις Θα γυρίσει το βράδυ.
• επιρρηματικές Aπό δω και μπρος ξέρεις τι πρέπει

ή άλλες εκφράσεις να κάνεις.
• ζεύγη επιρρημάτων Περπατούσαν πλάι πλάι.
• διπλασιασμένες

(απλές ή σύναρθρες) πτώσεις Βάδιζαν τοίχο τοίχο. 197
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• συνδυασμοί επιρρημάτων Το ποτήρι είναι πάνω στο τραπέζι.
με προθετικό σύνολο

• δευτερεύουσες επιρρηματικές Έτρεχα για να σωθώ.
προτάσεις 

Οι κυριότερες σημασίες των επιρρηματικών προσδιορισμών

Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί δηλώνουν:
α. τόπο

• στάση σε τόπο Ζω στην Ελλάδα.
• κίνηση
– από έναν τόπο 

αφετηρία Θα φύγω από το σπίτι.
προέλευση Κατάγομαι από τη Φθιώτιδα.

– προς έναν τόπο
(κατεύθυνση) Έτρεξε προς την έξοδο.

– διαμέσου ενός τόπου 
(διέλευση) Περάσαμε μέσα από την πόλη.

β. χρόνο

• χρονικό σημείο Θα έρθω το πρωί.
• χρονική διάρκεια Μιλούσαμε επί δύο ώρες.
• χρονική αφετηρία Από το πρωί σε περιμένω.
• χρονικό τέρμα Θα μείνω ως το τέλος.
• χρονική επανάληψη Με επισκέπτεται κάθε μέρα.

γ. τρόπο Στεκόταν σιωπηλός.
• όργανο ή μέσο Γράφω με μολύβι.
• συνοδεία Θα έρθω με τους φίλους μου.
• παρομοίωση Λάμπει σαν διαμάντι.

δ. ποσό Μαλώνουν πολύ.
• αξία Το βιβλίο κοστίζει δέκα ευρώ.
• μέτρο Το σπίτι απέχει δύο χιλιόμετρα.
• διαφορά Είναι κατά τρία χρόνια μεγαλύτερη.
• εξίσωση Τρώει για δύο (= όσο δύο άτομα).

ε. αιτία Δε μιλούσε, επειδή ήταν θυμωμένος.198
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στ. σκοπό Θυσιάστηκε για την πατρίδα του.

ζ. αποτέλεσμα Ήταν τόσο χαρούμενη, που διαρκώς γελούσε.

η. αναφορά Είναι η καλύτερη στα Μαθηματικά.

θ. όρο ή προϋπόθεση Αν με βοηθήσεις, θα τα καταφέρω.

ι. εναντίωση 

και παραχώρηση Ήρθε παρά τη θέλησή του.

ια. βεβαίωση Βεβαίως και θα έρθω στο πάρτι!

ιβ. άρνηση Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ μαθήματα πιάνου.

ιγ. δισταγμό

ή πιθανότητα Ίσως να έρθει τελικά.

Προθετικά σύνολα με επιρρηματική σημασία (εμπρόθετοι προσδιορισμοί)

με σε για

α. συνοδεία α. διεύθυνση προς κάτι α. αιτία
β. όργανο, μέσο ή ύλη ή το τέρμα β. σκοπό ή τέρμα
γ. τρόπο β. στάση ή ενέργεια γ. για χάρη
δ. χρόνο μέσα σε μια περιοχή δ. αναφορά

γ. χρόνο ή προθεσμία ε. αντικατάσταση
δ. αναφορά στ. ιδιότητα
ε. τρόπο ζ. ανταπόδοση, αξία,

εξίσωση
η. διάρκεια
θ. ομοίωση ή τρόπο
ι. επίκληση

ως ίσαμε προς

α. έκταση α. έκταση α. διεύθυνση
β. το τέρμα τοπικά β. το τέρμα τοπικά β. το περίπου τοπικά 

ή χρονικά ή χρονικά ή χρονικά
γ. σχέση ή αναφορά
εν γένει
δ. σκοπό 199
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κατά μετά παρά

α. συμφωνία, σχέση, έπειτα από α. διαφορά (αφαίρεση
τρόπο (χρονικά ή τοπικά) ή ελάττωση)

β. διεύθυνση β. εναντιότητα
γ. προσέγγιση τοπικά

ή χρονικά 

από αντί χωρίς, δίχως

α. απομάκρυνση, αντικατάσταση έλλειψη, στέρηση
χωρισμό, αφαίρεση

β. καταγωγή, προέλευση
γ. διανομή
δ. μετάπτωση, αλλαγή
ε. μοιρασμένο σύνολο

(διαίρεση)
στ. ύλη ή περιεχόμενο
ζ. αιτία
η. ποιητικό αίτιο
θ. αναφορά
ι. διαφορά 

ή σύγκριση
ια. μέσα από

(από τη Νεοελληνική γραμματική της δημοτικής
του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

Παράγωγα επιρρήματα

Τα επιρρήματα διακρίνονται σε αυτά που δεν παράγονται από άλλες
λέξεις (π.χ. εδώ, εκεί, πάνω κ.λπ.) και σε αυτά που σχηματίζονται με πα-
ραγωγή από άλλες λέξεις (με την προσθήκη παραγωγικών καταλήξεων
στο θέμα της λέξης). 

επίθετα: καλός > καλά
επιρρήματα παράγονται από μετοχές: χαρούμενος > χαρούμενα

αντωνυμίες: άλλος > αλλιώς
άλλα επιρρήματα: εκεί > εκείθε

200
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Παραγωγικές καταλήξεις επιρρημάτων

-α / -ά / -ιά -ώς / -ως -θε -ού

καλός > καλά επόμενος > επομένως εδώ > εδώθε άλλος > αλλού
αρκετός > αρκετά διαρκής > διαρκώς εκεί > εκείθε αυτός > αυτού
βαθύς > βαθιά ευτυχής > ευτυχώς όλος > ολούθε πάντα > παντού

Εξαιρούνται τα επιρρήματα: πολύ (< πολύς), λίγο (< λίγος), μόνο (< μόνος).

✔ Μερικά επιρρήματα που παράγονται και με την κατάληξη -α αλλά και
με την κατάληξη -ως τις περισσότερες φορές έχουν διαφορετική σημα-
σία. Για παράδειγμα: 
• ευχάριστα (= με τρόπο που προκαλεί χαρά και ευχάριστη διάθεση) –
ευχαρίστως (= με προθυμία),
π.χ. Περάσαμε πολύ ευχάριστα στη γιορτή. – Θα έρθω ευχαρίστως να
σας δω.
• απλά (= με απλότητα) – απλώς (= μόνο), 
π.χ. Για να σας καταλάβει, μιλήστε απλά. – Θέλω απλώς να σε δω.
• άμεσα (= απευθείας) – αμέσως (= ευθύς, πάραυτα, χωρίς καθυστέρηση,
τώρα), π.χ. Θα συζητήσω το θέμα άμεσα με τους ενδιαφερόμενους.
– Έλα αμέσως εδώ.
• ακριβά (= σε υψηλή τιμή) – ακριβώς (= με ακρίβεια, χωρίς παρεκκλίσεις),
π.χ. Αγόρασα ακριβά αυτό το αυτοκίνητο. – Θα έρθω στις 7 η ώρα ακριβώς.
Ορισμένα τέτοια ζεύγη επιρρημάτων παράγονται από διαφορετικά επί-
θετα,  π.χ. ακριβά (< ακριβός) – ακριβώς (< ακριβής) 

✔ Τα περισσότερα παράγωγα επιρρήματα σχηματίζονται από επίθετα
(από τον πληθυντικό του ουδετέρου του επιθέτου, π.χ. καλός > καλά). Η
στενή σχέση επιθέτου και επιρρήματος φαίνεται από το ότι στις περισ-
σότερες περιπτώσεις μπορούμε να αντικαταστήσουμε το επίρρημα με
ένα προθετικό σύνολο που περιλαμβάνει το αντίστοιχο επίθετο, 
π.χ. συμπεριφέρεται άσχημα → συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο

201
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Οι συνδετικές λέξεις και φράσεις

Οι κυριότερες συνδετικές λέξεις και φράσεις

Δηλώνουν Λέξεις / φράσεις

επεξήγηση δηλαδή, με άλλα λόγια, αναλυτικότερα

αντίθεση όμως, αν και, εντούτοις, εξάλλου, άλλωστε, ωστόσο
αντίθετα, αλλά όμως, σε αντίθεση, ενώ

παράδειγμα για παράδειγμα, όπως στην περίπτωση που, π.χ., λ.χ.

συμπέρασμα λοιπόν, επομένως, συνεπώς, άρα, συμπερασματικά

πρόσθεση στοιχείων επιπλέον, επιπροσθέτως, και, επίσης, ακόμη,
πρώτο(ν), δεύτερο(ν)

έμφαση μάλιστα, πράγματι, ιδιαίτερα, βέβαια

χρονική σχέση έπειτα, αργότερα, όταν, ύστερα, μετά, στη συνέχεια,
πριν

αιτιολογική σχέση επειδή, γι’ αυτό, για το λόγο αυτό, γιατί, διότι 

[Σημ.: Για τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η συνοχή και η
αλληλουχία ενός κειμένου (χρήση διαρθρωτικών λέξεων, επανάληψη
όρου κ.λπ.), βλ. Ενότητα 4η, Ι. Θεωρία, Συνοχή ευρύτερου κειμένου, σελ.
120-121].
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ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κείμενο 1: Ρινοκερίτις!…

σελ. 100 σχολ. βιβλίου 

1. Ποια προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας ονομάζει ο χρονογρά-

φος ρινοκερίτιδα; • Ποιοι και με ποιον τρόπο «μεταδίδουν την

ασθένεια» της ρινοκερίτιδας;

Ο συγγραφέας του κειμένου αποκαλεί «ρινοκερίτιδα» την απάθεια
και την αναισθησία που χαρακτηρίζει το σύγχρονο άνθρωπο. Οι άν-
θρωποι σήμερα κλείνονται στον εαυτό τους και αδιαφορούν για οτιδή-
ποτε άλλο. Δεν προσπαθούν να αλλάξουν τίποτα, γιατί το μόνο που
τους ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα
χρήματα, και έτσι μετατρέπονται σε «ρινόκερους». 

Η ρινοκερίτιδα εξαπλώνεται ραγδαία εξαιτίας των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης. Τα μίντια με τα προγράμματά τους επηρεάζουν τη συμπε-
ριφορά του ανθρώπου, καθώς του παρουσιάζουν έναν κόσμο εξωπραγ-
ματικό, είτε ελκυστικό είτε αποκρουστικό. Και στις δύο περιπτώσεις,
όμως, είναι ένας κόσμος ψεύτικος, που δημιουργεί στον πολίτη άγχος,
ανασφάλεια, αβεβαιότητα και αγωνία, που τον κάνουν να κλείνεται
στον εαυτό του. 

σελ. 100 σχολ. βιβλίου 

2. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, κατά την άποψη του χρονογρά-

φου, το δύσκολο αυτό πρόβλημα; • Ποια είναι η δική σας γνώμη;

Ο χρονογράφος προτείνει όσοι έχουν παραμείνει ακόμη άνθρωποι
να αντισταθούν στη «ρινοκερίτιδα» και να φωνάξουν τα λόγια του
Μπερανζέ, του ήρωα του Ιονέσκο: «Όχι, δεν θα συνθηκολογήσω! Δεν θα
γίνω σαν κι εσάς!». 

Σημασία δεν έχει να φωνάξουμε απλώς τα λόγια του Μπερανζέ, αλλά
να τα νιώσουμε και να τα πιστέψουμε. Πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε
σε βάθος το πρόβλημα, να αντιληφθούμε την κατάσταση που επικρατεί
γύρω μας, δηλαδή να κατανοήσουμε ότι η πραγματική ζωή απέχει πολύ
από το φανταστικό κόσμο της τηλεόρασης και των διαφημίσεων, ώστε να
αντισταθούμε στον τρόπο ζωής που μας έχουν επιβάλει τα μίντια. 
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σελ. 100 σχολ. βιβλίου 

3. Το κείμενο αυτό είναι χρονογράφημα. Εντοπίστε τα χαρακτηρι-

στικά του χρονογραφήματος, αφού πρώτα διαβάσετε γι’ αυτό το

είδος κειμένου στο σχολικό λεξικό λογοτεχνικών όρων.

Στο κείμενο 1 εντοπίζουμε τα εξής χαρακτηριστικά του χρονογραφήματος:
• Το κείμενο σχολιάζει ένα σύγχρονο πρόβλημα της εποχής και της χώρας
του συγγραφέα («έχουμε καταντήσει μια χώρα γεμάτη από ρινόκερους).
• Χρησιμοποιείται ορολογία που αρμόζει στην εποχή (σίριαλ, σαπου-
νόπερες, talk shows) κι έτσι θυσιάζεται η επισημότητα της γλώσσας,
προκειμένου να αποδοθεί το κλίμα του σύγχρονου κόσμου. 
• Περιγράφει μια σύγχρονη κατάσταση (αγωνία, άγχος, αβεβαιότητα)
και προτείνει λύσεις στο πρόβλημα που εντοπίζει.

Κείμενο 2: Πρωταθλητές στα τροχαία ατυχήματα!

σελ. 102 σχολ. βιβλίου 

1. Ποιες είναι οι συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα

μας;

Οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί είναι οι τραγικές συνέπειες
των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας. Έμμεση συνέπεια αυτών εί-
ναι η επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, αφού οι
θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις τα τελευταία χρόνια.

σελ. 102 σχολ. βιβλίου 

2. Ποια είναι η ευθύνη των οδηγών στην πρόκληση τροχαίων ατυ-

χημάτων;

Τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα προκαλούνται από τους οδη-
γούς. Πολλοί οδηγοί παρουσιάζουν επιθετική ή προκλητική συμπεριφο-
ρά, παραβαίνουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή οδηγούν απρόσε-
χτα ή σε κατάσταση μέθης. Έτσι θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό
τους αλλά και τους άλλους. Σοβαρό είναι επίσης το ότι αρκετοί οδηγοί
αλλά και επιβάτες δε φορούν ζώνη ασφαλείας ή κράνος, που σε πολλές
περιπτώσεις σώζουν τη ζωή των ανθρώπων.
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Κείμενο 3: Η ντροπή των πλαστικών

σελ. 102 σχολ. βιβλίου

1. Ποια σκουπίδια επιβαρύνουν περισσότερο τις ακτές και γιατί;

Τα πλέον ανεπιθύμητα και επιβλαβή σκουπίδια είναι οι πλαστικές
σακούλες και τα μπουκάλια, που συγχρόνως είναι και τα πιο συνηθι-
σμένα. Αυτά επιβαρύνουν περισσότερο τη φύση, γιατί χρειάζονται πολ-
λά χρόνια για να διαλυθούν μέσα στη θάλασσα και ακόμη περισσότερα
για να «εξαφανιστούν» στη στεριά.

σελ. 102 σχολ. βιβλίου

2. Ποιους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος προτείνει ο αρ-

θρογράφος; • Εσείς τι θα μπορούσατε να προσθέσετε;

Σύμφωνα με το κείμενο, θα ήταν ίσως πιο εύκολο να συνειδητοποιή-
σουμε τη ζημιά που προκαλούν τα πλαστικά στο φυσικό περιβάλλον, αν
πληρώναμε τη σακούλα όχι μόνο όσο κοστίζει η κατασκευή της αλλά και
όσο κοστίζει στη φύση η ανακύκλωσή της. Επίσης, ο αρθρογράφος προ-
τείνει να χρησιμοποιούμε τα μπουκάλια περισσότερες από μία φορές,
αφού αντέχουν μέχρι είκοσι χρήσεις. Έτσι θα μειώνονταν σημαντικά τα
σκουπίδια.

Άλλοι τρόποι για την αποφυγή της συσσώρευσης απορριμμάτων εί-
ναι να χρησιμοποιούμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και να
αποφεύγουμε τη χρήση πλαστικών. Για παράδειγμα, οι πλαστικές σα-
κούλες θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με χάρτινες. Τα ανακυκλώ-
σιμα υλικά θα ήταν καλό να τα ρίχνουμε στους αντίστοιχους κάδους,
ώστε να κάνουμε οικονομία στα υλικά της φύσης. Για τον ίδιο λόγο εί-
ναι προτιμότερο να αγοράζουμε προϊόντα (π.χ. τετράδια) από ανακυ-
κλωμένο υλικό.

Κείμενο 4: Ας αποβάλουμε το άγχος από τη ζωή μας

σελ. 104 σχολ. βιβλίου 

1. Με ποιους τρόπους εκδηλώνεται το άγχος στη ζωή μας; Σε ποιες

καταστάσεις έχετε νιώσει εσείς έντονο άγχος;

Το άγχος στη ζωή μας εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους:
– είναι δύσκολο να χαλαρώσουμε
– θέλουμε συνέχεια να κινούμαστε ή να παράγουμε έργο
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– δεν μπορούμε να κοιμηθούμε επειδή προγραμματίζουμε την αυριανή
μέρα
– νιώθουμε σφίξιμο στο σβέρκο μας
– δεν μπορούμε να ακούσουμε υπομονετικά κάποιον ομιλητή
– σκεφτόμαστε πολλά και δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε την προ-
σοχή μας σε ένα πράγμα
– αυξάνουμε το κάπνισμα ή το φαγητό
– τρώμε βιαστικά
– διαταράσσονται οι σχέσεις μας με τους άλλους
– καταλήγουμε δύσκολα σε αποφάσεις
– αντιμετωπίζουμε προβλήματα με το στομάχι ή την καρδιά μας

• Έντονο άγχος νιώθουμε πριν γράψουμε κάποιο διαγώνισμα, την πε-
ρίοδο των εξετάσεων, όταν νιώθουμε φόβο, όταν κάνουμε κάτι κρυφά
και φοβόμαστε μήπως μας ανακαλύψουν, όταν αντιμετωπίζουμε πολύ
σοβαρά προβλήματα (χωρισμός των γονιών, αρρώστια ή θάνατος αγα-
πημένων προσώπων κ.λπ.).

σελ. 104 σχολ. βιβλίου 

2. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς το άγχος;

Όπως για κάθε πρόβλημα, έτσι και για το άγχος, αυτό που προέχει
είναι να εντοπίσουμε τις αιτίες, δηλαδή τις καταστάσεις που μας προ-
καλούν άγχος, και να τις αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό, πιο αισιό-
δοξο τρόπο. Η πίεση του χρόνου είναι η σημαντικότερη αιτία του άγ-
χους, γι’ αυτό πρέπει να υπολογίζουμε ότι χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο
για κάθε δραστηριότητα και να μην αναλαμβάνουμε εργασίες όταν δεν
έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας.

206

∂ÓfiÙËÙ· 7Ë
BÈÒÓÔÓÙ·˜

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ÙË˜ 

Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜
˙ˆ‹˜

7Ë (197-230  15-01-04  01:37  ™ÂÏ›‰·206



ΙΙΙ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών

σελ. 104 σχολ. βιβλίου

1. Χρησιμοποιήστε τα επιρρήματα που θα εντοπίσετε στις παρακά-

τω προτάσεις για να φτιάξετε δικές σας προτάσεις που θα αναφέ-

ρονται σε σύγχρονα προβλήματα. • Ποια σημασία δίνει κάθε

επίρρημα στην πρότασή σας;

• Και φυσικά τα «μίντια» σκορπάνε αφειδώς μεγάλες δόσεις του
ιού. (κείμ. 1)
• Είναι ανάγκη να εξεταστούν αναλυτικότερα τα τροχαία ατυχή-
ματα στη χώρα μας. (κείμ. 2)
• Καπνίζουμε ή τρώμε περισσότερο τελευταία; (κείμ. 4)
• Το καλοκαίρι φεύγει και εκτός από αναμνήσεις αφήνει πίσω του
πολλά σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. (κείμ. 3)

• Επιρρήματα: φυσικά, αφειδώς (= απλόχερα / σπάταλα), αναλυτικότε-
ρα, περισσότερο, τελευταία, πίσω

• Προτάσεις:
– Φυσικά δεν πρέπει να καπνίζετε. (Το επίρρημα φυσικά δηλώνει βεβαί-

ωση)
– Δεν πρέπει να καταναλώνουμε αφειδώς τις πηγές ενέργειας. (Το επίρ-
ρημα αφειδώς δηλώνει τρόπο)
– Θα πρέπει να εξετάσουμε αναλυτικότερα τις αιτίες που οδηγούν τους
νέους στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. (Το επίρρημα αναλυτικότερα δη-
λώνει τρόπο)
– Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ενδιαφέρονται περισσότερο για την αύξηση
των κερδών τους, παρά για τη διαπαιδαγώγηση των πολιτών. (Το επίρ-
ρημα περισσότερο δηλώνει ποσό) 
– Τελευταία έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για
την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης. (Το επίρρημα τελευταία δηλώνει
χρόνο)
– Όταν φεύγετε από την παραλία, μην αφήνετε πίσω σας σκουπίδια. (Το
επίρρημα πίσω δηλώνει τόπο)
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σελ. 104 σχολ. βιβλίου

2. Στις παρακάτω προτάσεις βρείτε άλλες λέξεις ή λεκτικά σύνολα

που δείχνουν τόπο, χρόνο κτλ. και πείτε ποια μορφή έχει το κα-

θένα (προθετικά σύνολα, προτάσεις κτλ.):

• Προκλητική παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – ΚΟΚ

(κίνηση στο αντίθετο ρεύμα (!), αντικανονικό προσπέρασμα, μη
οδήγηση στα δεξιά του δρόμου κτλ.). (κείμ. 2)
• Η μεγάλη πλειονότητα των οδηγών και των επιβατών δε φορού-
σαν δυστυχώς ζώνη ασφαλείας ή κράνος, όταν έγινε το τροχαίο
ατύχημα. (κείμ. 2)
• Έπειτα ταξιδεύουν για χρόνια στις θάλασσες κάνοντας «παρέα»
στα ψάρια ή μολύνοντας το βυθό. (κείμ. 3)
• Το τραγικό δε είναι ότι κάθε μέρα βλέπουμε γύρω μας τους ρι-
νόκερους να πληθαίνουν. (κείμ. 1)

επιρρηματικός προσδιορισμός μορφή δηλώνει

στο αντίθετο ρεύμα προθετικό σύνολο τόπο
στα δεξιά του δρόμου προθετικό σύνολο τόπο

δυστυχώς επίρρημα τρόπο
όταν έγινε το τροχαίο ατύχημα δευτ. επιρρ. πρόταση χρόνο

Έπειτα επίρρημα χρόνο
για χρόνια προθετικό σύνολο χρόνο
κάνοντας μετοχή τρόπο
μολύνοντας μετοχή τρόπο
κάθε μέρα απλή αιτιατική χρόνο
γύρω επίρρημα τόπο

σελ. 104 σχολ. βιβλίου

3. α. Στις παρακάτω προτάσεις βρείτε τους επιρρηματικούς προσ-

διορισμούς και πείτε τη σημασία του καθενός.

• Όχι, βέβαια, για να ενδοσκοπηθεί, αλλά για να «κουρνιάσει».
(κείμ. 1)
• Εμείς στην Ελλάδα παίζουμε το έργο στ’ αλήθεια. (κείμ. 1)
• Στη φύση μάλιστα κοστίζει πολύ περισσότερο, εφόσον οι πλα-
στικές σακούλες και τα μπουκάλια χρειάζονται πάνω από τρία
χρόνια για να διαλυθούν μέσα στη θάλασσα. (κείμ. 3)
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• Η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία καταλαμβάνουν τις δύο πρώ-
τες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κα-
τάλογο των θανάτων από τα ατυχήματα αυτά. (κείμ. 2)
• Ας δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας, ώστε να μη
χρειάζεται να πιεστούμε. (κείμ. 4)
• Πριν ασχοληθούμε με τα αίτια, θα εξετάσουμε τους βασικούς πα-
ράγοντες που εμπλέκονται στα τροχαία ατυχήματα. (κείμ. 2)

β. Υπήρξε περίπτωση που χαρακτηρίσατε λανθασμένα έναν επιρρη-

ματικό προσδιορισμό; • Προτείνετε τρόπους για να διακρίνονται. 

α. επιρρηματικός προσδιορισμός σημασία

Όχι άρνηση
βέβαια βεβαίωση
για να ενδοσκοπηθεί σκοπός
για να «κουρνιάσει» σκοπός
στην Ελλάδα τόπος
στ’ αλήθεια τρόπος
μάλιστα βεβαίωση
πολύ ποσό
περισσότερο ποσό
εφόσον... τρία χρόνια αιτία
πάνω από τρία χρόνια χρόνος
για να διαλυθούν... θάλασσα αποτέλεσμα
μέσα στη θάλασσα τόπος
μαζί με την Πορτογαλία συνοδεία
ανάμεσα στις χώρες τόπος (μεταφορικά)
στον κατάλογο τόπος (μεταφορικά)
από τα ατυχήματα αιτία
λίγο ποσό
ώστε να μη χρειάζεται αποτέλεσμα
Πριν ασχοληθούμε με τα αίτια χρόνος

β. Ορισμένες φορές συγχέουμε τις αιτιατικές ή τα προθετικά σύνολα που
λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί με εκείνα που λειτουργούν
ως αντικείμενα ρημάτων. Για να διακρίνουμε την κάθε περίπτωση:
– το αντικείμενο απαντά στην ερώτηση ποιον ή τι (όταν είναι άμεσο) και
σε ποιον (όταν είναι έμμεσο)
– ο επιρρηματικός προσδιορισμός απαντά σε ερωτήσεις όπως πότε,
πού, πώς, γιατί, για ποιο σκοπό, με ποια προϋπόθεση κ.λπ., 209
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π.χ. Έφερα το χάρτη στον Αλέκο (αντικείμενο: απαντά στην ερώτηση σε
ποιον;)
Έφερα το χάρτη στο σχολείο (επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώ-
νει τόπο: απαντά στην ερώτηση πού;)

Παράγωγα επιρρήματα

σελ. 107 σχολ. βιβλίου

1. Δύο μαθητές να υποδυθούν δύο ανθρώπους-οδηγούς (δραματοποί-

ηση) που συζητούν για τα τροχαία ατυχήματα και ο ένας συ-

μπληρώνει τον άλλο με βάση τις φράσεις που υπάρχουν στις επό-

μενες στήλες. Συμπληρώστε τις προτάσεις της δεξιάς στήλης σύμ-

φωνα με το παράδειγμα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Τα τροχαία ατυχήματα συνεχώς Η αύξηση των τροχαίων ατυχη-
αυξάνονται. μάτων είναι  συνεχής.

Τόσο οι οδηγοί όσο και οι επιβάτες Τόσο οι οδηγοί όσο και οι επιβα-
παραβαίνουν συστηματικά τον ΚΟΚ. τες κάνουν συστηματικές παρα-

βάσεις του ΚΟΚ.

[...] τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Η αναφορά των μέσων ενημέρω-
αναφέρονται συχνά στους θανάτους σης στους θανάτους που προκα-
που προκαλούνται από τροχαία λούνται από  τροχαία ατυχήματα
ατυχήματα [...] είναι συχνή.

Είμαστε ανυπόμονοι, ευέξαπτοι [...]; Αντιδρούμε πάντα ανυπόμονα
και ευέξαπτα;

Στην παραπάνω άσκηση τι μέρος του λόγου είναι οι λέξεις που συ-

μπληρώσατε στη δεξιά στήλη; • Τι μέρος του λόγου είναι οι λέξεις

τις οποίες αντικατέστησαν;

• Στη δεξιά στήλη οι λέξεις συνεχής, συστηματικές, συχνή είναι επίθετα,
ενώ οι λέξεις ανυπόμονα, ευέξαπτα είναι επιρρήματα.
• Στην αριστερή στήλη οι λέξεις συνεχώς, συστηματικά, συχνά είναι
επιρρήματα, ενώ οι λέξεις ανυπόμονοι, ευέξαπτοι είναι επίθετα.
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σελ. 107 σχολ. βιβλίου

2. Περιμένετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων κι έχετε αγωνία.

Μοιραστείτε την αγωνία σας με το φίλο / τη φίλη σας, χρησιμο-

ποιώντας τις παρακάτω λέξεις από τα κείμενά σας (είτε ως επίθε-

τα ή μετοχές είτε ως επιρρήματα): νευρικός, βιαστικά, δυνατά, ευ-
έξαπτος, συστηματικά, ευκολότερα, συνεχώς, πολιτισμένες.

«Σε λίγες μέρες θα βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του σχο-
λείου. Επειδή φοβάμαι ότι δεν τα έχω πάει καλά, νιώθω μεγάλο άγχος.
Συνεχώς είμαι νευρικός και ευέξαπτος, σε σημείο που νομίζω ότι θα χά-
σω όλους μου τους φίλους εξαιτίας της απαράδεκτης συμπεριφοράς
μου. Μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να περπατάει βιαστικά πάνω-
κάτω, μιλώντας μόνος μου δυνατά, σαν να έχω τρελαθεί. Νομίζω πως
τελικά πρέπει να συνέλθω και να φερθώ πιο πολιτισμένα. Ίσως μάλιστα
θα έπρεπε στο εξής να διαβάζω πιο συστηματικά, ώστε οι εξετάσεις να
μου φαίνονται ευκολότερες και να μου δημιουργούν λιγότερο άγχος...» 

σελ. 107 σχολ. βιβλίου

3. επί τόπου (κείμ. 2), για χρόνια (κείμ. 3), διά βίου: τι είδους επιρ-

ρηματική σχέση φανερώνουν οι εκφράσεις αυτές; • Από ποια μέ-

ρη του λόγου σχηματίζονται;

• επί τόπου: φανερώνει τόπο. Σχηματίζεται από την πρόθεση επί και τη
γενική του ουσιαστικού τόπος.
• για χρόνια: φανερώνει χρόνο. Σχηματίζεται από την πρόθεση για και
την αιτιατική του ουσιαστικού χρόνος.
• διά βίου: φανερώνει χρόνο. Σχηματίζεται από την πρόθεση διά και τη
γενική του ουσιαστικού βίος.

Οι συνδετικές λέξεις και φράσεις

σελ. 109 σχολ. βιβλίου

1. Ένας συμμαθητής σας αποδίδει περιληπτικά το περιεχόμενο του

πρώτου εισαγωγικού κειμένου (κείμ. 1). Προσέξτε ποιες λέξεις ή

φράσεις χρησιμοποιεί για τη σύνδεση των προτάσεων. • Προτεί-

νετε και εσείς άλλες που μπορούν να τις αντικαταστήσουν.

Περίληψη κειμένου 1

Ο χρονογράφος υποστηρίζει ότι, όπως στο θεατρικό έργο του Ιονέ-
σκο «Ρινόκερος», έτσι και στην Ελλάδα έχουμε γεμίσει ρινόκερους, δη- 211
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λαδή ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο εκτός από τον
εαυτό τους. Μάλιστα, καθημερινά οι ρινόκεροι αυτοί αυξάνονται. Πρό-
κειται, λοιπόν, για επιδημική ασθένεια –ρινοκερίτιδα– η οποία μεταδί-
δεται κυρίως από τα μίντια. Αυτό συμβαίνει γιατί οι χαμηλού επιπέδου
εκπομπές δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί και
να μεταδοθεί ο ιός. Έτσι, ο πολίτης ζει στο κλίμα αγωνίας, άγχους και
αβεβαιότητας που δημιουργεί ο φανταστικός κόσμος των μίντια, κλει-
σμένος στον εαυτό του. Συνεπώς, το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος
για να μη γίνει κι αυτός ρινόκερος, είναι να αντισταθεί φωνάζοντας
«Όχι, δεν θα συνθηκολογήσω! Δεν θα γίνω σαν κι εσάς!», όπως ο ήρωας
του Ιονέσκο. 

• Αντικατάσταση των συνδετικών λέξεων και φράσεων

δηλαδή: με άλλα λόγια
μάλιστα: το χειρότερο είναι ότι..., και φυσικά
ρινόκεροι αυτοί: τα παχύδερμα
λοιπόν: συνεπώς
έτσι: συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο, το αποτέλεσμα είναι να...
συνεπώς: άρα, έτσι, κατά συνέπεια

σελ. 109 σχολ. βιβλίου

2. Μιλάτε σε μια εκδήλωση του σχολείου σας για την κυκλοφορια-

κή αγωγή. Έχετε διαβάσει τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων

που αναφέρονται στους οδηγούς (κείμ. 2). Παρουσιάστε τα σε ορ-

γανωμένο λόγο στη συγκεκριμένη εκδήλωση, προσέχοντας τις

συνδετικές λέξεις ή φράσεις που θα χρησιμοποιήσετε. 

«Όπως έχει διαπιστωθεί από τις έρευνες, ο κυριότερος παράγοντας
των τροχαίων ατυχημάτων είναι οι οδηγοί των αυτοκινήτων. Τα αίτια
των τροχαίων που οφείλονται στους οδηγούς κατατάσσονται σε τρεις
βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα ατυχήματα που
οφείλονται σε επιθετική ή επιδεικτική συμπεριφορά των οδηγών. Εδώ

περιλαμβάνεται η παραβίαση προτεραιότητας, η υπερβολική ταχύτητα,
η παραβίαση σηματοδότη, οι επιδεικτικοί ελιγμοί στη μέση του δρόμου
κ.λπ. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα ατυχήματα που οφείλονται σε
προκλητική παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως για πα-

ράδειγμα η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, το αντικανονικό προσπέρασμα,
η μη οδήγηση στα δεξιά του δρόμου κ.ά. Στην τρίτη κατηγορία περι-
λαμβάνονται τα ατυχήματα που προκαλούνται από απροσεξία ή αμέ-
λεια των οδηγών. Τέτοια παραδείγματα είναι η απόσπαση της προσοχής
του οδηγού ή η οδήγηση σε κατάσταση μέθης». 212
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Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 112 σχολ. βιβλίου 

1. Ο Ρ. Κενό παρουσίασε με εκατό περίπου διαφορετικούς τρόπους

ένα επεισόδιο. Δείτε πρώτα τα δύο παραδείγματα από το βιβλίο

του Ασκήσεις ύφους.

Στη συνέχεια αφηγηθείτε ένα τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά

στο σχολείο σας. Η πρώτη αφήγηση θα γίνει σ’ ένα φίλο σας, ενώ

η δεύτερη στο διοικητή-αξιωματικό της Τροχαίας, που σας κάλε-

σε να τον ενημερώσετε πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο ατύ-

χημα. • Επιλέξτε το κατάλληλο ύφος (λεξιλόγιο, σύνταξη, γλωσ-

σική ποικιλία) για την καθεμία από τις δύο αφηγήσεις.

Αφήγηση 1 (σε ένα φίλο)

«Ξαφνικά ακούστηκε ένα “μπαμ!” Τρομάξαμε όλοι και κοιταχτήκαμε
με γουρλωμένα μάτια. Μερικοί τρέξαμε έξω, για να δούμε τι συνέβη.
Ένα αυτοκίνητο είχε καβαλήσει το πεζοδρόμιο, ενώ η δεξιά πόρτα του
είχε βουλιάξει. Λίγο πιο πέρα ήταν ένα φορτηγάκι. Η μούρη του ήταν
χτυπημένη. Βγαίνει τότε έξω ο οδηγός του φορτηγού κι αρχίζει να φω-
νάζει στον άλλο. Και μάλιστα ενώ είχε άδικο! Γιατί είχε στοπ και δεν το
είδε! Ο άλλος δεν είχε ξεπεράσει ακόμα το σοκ. Όταν κατάλαβε τι είχε
συμβεί, βγήκε έξω από το αυτοκίνητο και κοιτούσε γύρω του. Προσπα-
θούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, αλλά στο τέλος δεν άντεξε!
Έβαλε και αυτός τις φωνές, για να σταματήσει την υστερία του πρώτου.
Ο άλλος είχε τόσο θράσος, που όλοι οι γείτονες τα έβαλαν μαζί του».

Αφήγηση 2 (στο διοικητή-αξιωματικό της Τροχαίας)

«Ξαφνικά ακούσαμε ένα δυνατό κρότο και τρέξαμε έξω, για να δού-
με τι είχε συμβεί. Είδαμε ένα αυτοκίνητο χτυπημένο στη δεξιά πόρτα,
που είχε παρασυρθεί πάνω στο πεζοδρόμιο. Ακριβώς πίσω του, ερχόμε-
νο από τον κάθετο δρόμο, βρισκόταν ένα φορτηγάκι χτυπημένο στο
μπροστινό μέρος. 

Η συμπεριφορά του οδηγού του φορτηγού ήταν ιδιαίτερα προκλητι-
κή σε αντίθεση με τον άλλο οδηγό, ο οποίος διατήρησε την ψυχραιμία
του. Όλοι όσοι παρακολούθησαν το συμβάν υποστήριξαν ότι ο οδηγός
του φορτηγού είχε παραβιάσει το στοπ που υπήρχε εκεί, και επομένως η
ευθύνη ήταν δική του».
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σελ. 112 σχολ. βιβλίου 

2. Υποθέστε ότι είστε εκπαιδευτικός και απευθύνεστε σ’ ένα μαθη-

τή ο οποίος αισθάνεται ιδιαίτερο άγχος στο σχολείο, κυρίως κα-

τά την περίοδο των εξετάσεων. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο

ύφος, ώστε ο μαθητής να αποφορτιστεί από το άγχος που νιώθει.

«Μπορείς να σκεφτείς κάποιο παράδειγμα, που να αφορά αυτό που
συζητάμε; Σκέψου το όση ώρα χρειάζεσαι και πες μου όταν είσαι έτοιμος,
γιατί βλέπω ότι έχεις πολύ άγχος. 

Όλοι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι, όταν προσπαθούμε. Κανείς
δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί από εμάς να είμαστε τέλειοι. Ο καθένας
γνωρίζει τις δυνατότητές του και προσπαθεί για το καλύτερο που μπο-
ρεί να κάνει. Με το άγχος δεν κερδίζουμε τίποτα. Αντίθετα, σκεφτόμα-
στε πολύ πιο καθαρά και είμαστε πιο αποδοτικοί όταν έχουμε ηρεμία
και αυτοκυριαρχία. Μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου και να αποβά-
λεις το άγχος, γιατί δε σε ωφελεί». 

214
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ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών

σελ. 105 σχολ. βιβλίου

1. Υπογραμμίστε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς των προτάσεων

και σημειώστε τη μορφή και τη σημασία τους (προσέξτε τη διαφο-

ρά των προθετικών συνόλων που είναι επιρρηματικοί προσδιορι-

σμοί από αυτά που είναι αντικείμενα ή άλλοι συντακτικοί όροι):

• Για το λόγο αυτό τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αναφέρονται
συχνά στους θανάτους που προκαλούνται από τροχαία ατυχήμα-
τα και ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα όλου του χρόνου και σε πε-
ριόδους εορτών. (κείμ. 2)
• Το άγχος, σε φυσιολογικά επίπεδα, είναι απαραίτητο, γιατί μας
κρατάει σε εγρήγορση. (κείμ. 4)

επιρρηματικοί προσδιορισμοί μορφή σημασία

Για το λόγο αυτό προθετικό σύνολο αιτία
συχνά επίρρημα χρόνος
ιδιαίτερα επίρρημα τρόπος
τα Σαββατοκύριακα απλή αιτιατική χρόνος
σε περιόδους προθετικό σύνολο χρόνος
σε φυσιολογικά επίπεδα προθετικό σύνολο τόπος

(μεταφορικά)
γιατί μας κρατάει σε εγρήγορση δευτερεύουσα αιτία

επιρρηματική
πρόταση

σε εγρήγορση προθετικό σύνολο τρόπος

σελ. 105 σχολ. βιβλίου

2. Στους υπογραμμισμένους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του

τόπου που ακολουθούν, σημειώστε την ειδικότερη σημασία που

δηλώνει ο καθένας. (Οι σημασίες του τόπου είναι: στάση, κίνηση,

προέλευση, διέλευση, κατεύθυνση, προορισμός)

• Έπειτα ταξιδεύουν για χρόνια στις θάλασσες. (κείμ. 3)
215
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• Άραγε είναι τόσο δύσκολο να μαζέψουμε, φεύγοντας από την
παραλία, το μπουκάλι που ήπιαμε νερό; (κείμ. 3)
• Τον αναγκάζει να στραφεί προς τον εαυτό του. (κείμ. 1)
• Σε περίπτωση που το πλαστικό μείνει θαμμένο σε στεγνό έδαφος
«ζει» έως και διακόσια χρόνια. (κείμ. 3)

• στις θάλασσες: δηλώνει κίνηση

• από την παραλία: δηλώνει κίνηση από τόπο

• προς τον εαυτό του: δηλώνει κατεύθυνση

• σε στεγνό έδαφος: δηλώνει στάση

σελ. 106 σχολ. βιβλίου

3. Να βάλετε δίπλα σε κάθε επιρρηματικό προσδιορισμό τον αριθμό

που αντιστοιχεί στην επιρρηματική σημασία του:

Προτάσεις Επιρρηματικές

σημασίες

• Σχεδόν το 80% (...) των τροχαίων ατυχημάτων 1. σκοπός
οφείλονται σ’ αυτούς. (κείμ. 2)

• Τόσο οι οδηγοί όσο και οι επιβάτες παραβαίνουν 2. αναφορά
συστηματικά τον ΚΟΚ σε ό,τι αφορά τη ζώνη 

ασφαλείας και το κράνος (...) (κείμ. 2) 3. ποσό κατά
προσέγγιση

• Σήμερα (...) δεν υπάρχει μέρος, για να «κρυφτεί» 

κανείς (...) (κείμ. 1) 4. χρόνος

• Αν λοιπόν χρειαζόταν (...) να πληρώνουμε τις
πλαστικές σακούλες όσο πραγματικά κοστίζουν (...) 5. τόπος
και χρησιμοποιούσαμε τα πλαστικά μπουκάλια μεταφορικά
είκοσι φορές, θα είχαμε λιγότερα πλαστικά 
σκουπίδια. (κείμ. 3) 6. προϋπόθεση

• Το άγχος μας βρίσκεται, μάλλον, σε αυξημένα 7. ποσό
επίπεδα (...) (κείμ. 4)

• Σχεδόν το 80 %: ποσό κατά προσέγγιση (3) 
• σε ό,τι αφορά τη ζώνη ασφαλείας και το κράνος: αναφορά (2)
• Σήμερα: χρόνος (4) 
• για να «κρυφτεί» κανείς: σκοπός (1)
• Αν λοιπόν χρειαζόταν: προϋπόθεση (6)216
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• όσο πραγματικά κοστίζουν: ποσό (7)
• σε αυξημένα επίπεδα: τόπος μεταφορικά (5)

σελ. 106 σχολ. βιβλίου

4. Στο κείμενο 5 βρείτε τις σημασίες των επιρρηματικών προσδιορι-

σμών. • Δώστε έναν άλλο τίτλο στο κόμικς που θα περιέχει επιρ-

ρηματικό προσδιορισμό.

Επιρρηματικός προσδιορισμός Σημασία

στο γιατρό τόπος
για να του δώσει χάπια σκοπός
για την κούραση, την ανησυχία, τα νεύρα, αναφορά
το άγχος, τη νευρικότητα
σύμφωνα με το γιατρό συμφωνία
ακόμα χρόνος
για την καταπολέμηση σκοπός

• Άλλοι τίτλοι για το κείμενο 5:
“Χάπι για την κανονικότητα”
“Οι αρρώστιες της σύγχρονης εποχής”

Παράγωγα επιρρήματα

σελ. 108 σχολ. βιβλίου

1. Αντικαταστήστε τα ακόλουθα επιρρήματα με προθετικά σύνολα.

κείμ. 2 αναλυτικότερα με αναλυτικότερο τρόπο

κείμ. 4 βιαστικά με βιασύνη

κείμ. 4 δυνατά με δύναμη

σελ. 108 σχολ. βιβλίου

2. Συμπληρώστε τις στήλες του πίνακα σύμφωνα με το παράδειγμα.

κείμ. 2 επιδεικτική συμπεριφορά συμπεριφέρομαι επιδει-
κτικά

αντικανονικό προσπέρασμα προσπερνώ αντικανονικά

προκλητική παράβαση του ΚΟΚ παραβαίνω τον ΚΟΚ προ-

κλητικά

κείμ. 4 θετική αντιμετώπιση αντιμετωπίζω θετικά 217
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σελ. 108 σχολ. βιβλίου

3. Περιγράψτε ένα παραλίγο ατύχημα του οποίου υπήρξατε αυτό-

πτης μάρτυρας, χρησιμοποιώντας στην περιγραφή σας μερικές

από τις φράσεις που σχηματίσατε στις ασκήσεις 1 και 2, καθώς

και τα ακόλουθα επιρρήματα: βιαστικά, απρόσεκτα, επιθετικά.

Σήμερα το πρωί υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας ενός ατυχήματος, το
οποίο παραλίγο να κόστιζε τη ζωή ενός ανθρώπου. Ήμουν στο πεζο-
δρόμιο και μπροστά μου στεκόταν ένας άνθρωπος που περίμενε να ανά-
ψει το πράσινο φανάρι για τους πεζούς, για να περάσει απέναντι. Ξαφ-
νικά, εμφανίστηκε από το βάθος ένα αυτοκίνητο που έτρεχε με μεγάλη
ταχύτητα, κάνοντας σφήνες ανάμεσα στα άλλα αυτοκίνητα. Ο οδηγός
του προσπέρασε από δεξιά ένα φορτηγό και στη συνέχεια έχασε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου που κατευθύνθηκε προς το πεζοδρόμιο, πάνω
στον ανυποψίαστο πεζό. Εκείνος, βλέποντας το αυτοκίνητο να έρχεται
καταπάνω του κοκάλωσε στη θέση του, ευτυχώς όμως την τελευταία
στιγμή μετακινήθηκε προς τα πίσω κι έτσι δεν έπαθε τίποτα. Ο οδηγός
βγήκε έντρομος από το αυτοκίνητο, που έπεσε πάνω στο σηματοδότη,
και αφού βεβαιώθηκε ότι ο πεζός δεν είχε πάθει τίποτα, ζήτησε συγγνώ-
μη που οδηγούσε τόσο επιθετικά, απρόσεκτα και βιαστικά και προσπά-
θησε να δικαιολογηθεί προβάλλοντας διάφορες προφάσεις.

Οι συνδετικές λέξεις και φράσεις

σελ. 109 σχολ. βιβλίου

1. Ποιες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιεί ο συντάκτης του κειμένου 2

στη δεύτερη, στην τέταρτη και στην τελευταία παράγραφο για να

συνδέσει τις προτάσεις τους; Υπογραμμίστε τες και μεταφέρετέ

τες στον πίνακα που ακολουθεί. • Επισημάνετε τι θέλει να δηλώ-

σει ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας τη μια ή την άλλη συνδετική

λέξη ή φράση.

Κείμενο 2 Συνδετικές λέξεις Σημασία

και φράσεις

1η παράγραφος όμως αντίθεση
Συμβαίνουν επανάληψη λέξης της προηγού-

μενης περιόδου
αλλά και αντιθετική σύνδεση – έμφαση 
μάλιστα έμφαση
ο αριθμός αυτός επανάληψη λέξης με αντωνυμία218
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4η παράγραφος σ’ αυτούς αντικατάσταση λέξης της προη-
γούμενης περιόδου με αντωνυμία

πολύ μικρότερο... επανάληψη λέξης – έμφαση
ακόμα μικρότερο

6η παράγραφος Για τους πεζούς επανάληψη λέξης της προηγούμε-
νης  περιόδου

όμως αντίθεση
Φυσικά επιβεβαίωση

Συνεχίστε την αναζήτηση λέξεων ή φράσεων που συνδέουν τις προ-

τάσεις της τρίτης παραγράφου του εισαγωγικού κειμένου 3 (για τα

πλαστικά και τα σκουπίδια).

Κείμενο 3 Συνδετικές λέξεις Σημασία

και φράσεις

3η παράγραφος Φυσικά επιβεβαίωση
Ωστόσο αντίθεση
μάλιστα έμφαση
κοστίζει επανάληψη λέξης της

προηγούμενης περιόδου
εφόσον αιτιολόγηση

σελ. 109 σχολ. βιβλίου

2. Με ποιες λέξεις ή φράσεις συνδέονται οι παράγραφοι του κειμέ-

νου 1; • Ο χρονογράφος χρησιμοποιεί μόνο συνδετικές λέξεις ή η

σύνδεση γίνεται και με άλλον, πιο έμμεσο, τρόπο;

Η δεύτερη παράγραφος συνδέεται με την πρώτη με το σύνδεσμο γιατί,
ο οποίος δηλώνει αιτιολόγηση (αιτιολογεί την προηγούμενη περίοδο-
παράγραφο). Συνδετικό ρόλο έχει και το επίρρημα πράγματι που επιβε-
βαιώνει τα προηγούμενα.

Η τρίτη παράγραφος συνδέεται με τη δεύτερη με τη φράση «Η ρινο-
κερίτις αυτή» (με την οποία επαναλαμβάνεται το νόημα της δεύτερης
παραγράφου). 

Η τέταρτη παράγραφος συνδέεται με την τρίτη με τη φράση «Και φυ-
σικά τα “μίντια”» (επαναλαμβάνεται η λέξη μίντια της προηγούμενης
παραγράφου ενώ το επίρρημα φυσικά δηλώνει επιβεβαίωση και σε συν-
δυασμό με το και δίνει μεγαλύτερη έμφαση). 

Η πέμπτη παράγραφος συνδέεται με την τέταρτη με την ερώτηση
219
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«Πώς αντιμετωπίζεται, όμως, η ρινοκερίτις αυτή;», στην οποία επανα-
λαμβάνεται η βασική λέξη ρινικερίτις και δηλώνεται αντίθεση με το σύν-
δεσμο όμως.

Η έκτη παράγραφος συνδέεται με την πέμπτη με τη φράση «Στη ζοφε-
ρή αυτή προοπτική» που αναφέρεται στην πρόταση της προηγούμενης
παραγράφου «Το πρόβλημα είναι όχι μόνο δύσκολο αλλά και άλυτο».

• Παρατηρούμε ότι στο κείμενο 1 η σύνδεση των παραγράφων δε γίνε-
ται μόνο με συνδετικές λέξεις και φράσεις, αλλά και με πιο έμμεσους
τρόπους όπως είναι η επανάληψη λέξεων, η νοηματική συγγένεια των
παραγράφων και η ευθεία ερώτηση.

σελ. 109 σχολ. βιβλίου

3. Στα βιβλία της Ιστορίας και της Φυσικής, υπογραμμίστε λέξεις,

φράσεις ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιούν οι συγγρα-

φείς για να συνδέσουν τις παραγράφους και τις προτάσεις των

κειμένων τους. • Προσέξτε ιδιαίτερα το ρόλο των επιρρημάτων

στη σύνδεση προτάσεων ή παραγράφων.

Για να συνδέσουν οι συγγραφείς τις παραγράφους και τις προτάσεις
των κειμένων τους (ώστε το κείμενο να αποκτήσει συνοχή), χρησιμο-
ποιούν τους ακόλουθους τρόπους:
• χρήση συνδετικών λέξεων και φράσεων οι οποίες δηλώνουν: 
– επεξήγηση: δηλαδή, με άλλα λόγια, αναλυτικότερα
– αντίθεση: όμως, αν και, εντούτοις, εξάλλου, άλλωστε, ωστόσο, αντί-
θετα, αλλά όμως, σε αντίθεση, ενώ
– παράδειγμα: για παράδειγμα, όπως στην περίπτωση που, π.χ., λ.χ.
– συμπέρασμα: λοιπόν, επομένως, συνεπώς, άρα, συμπερασματικά
– πρόσθεση στοιχείων: επιπλέον, επιπροσθέτως, και, επίσης, ακόμη,
πρώτο(ν), δεύτερο(ν)
– έμφαση: μάλιστα, πράγματι, ιδιαίτερα, βέβαια
– χρονική σχέση: έπειτα, αργότερα, όταν, ύστερα, μετά, στη συνέχεια, πριν
– αιτιολογική σχέση: επειδή, γι’ αυτό, για το λόγο αυτό, γιατί, διότι 
• επανάληψη ή παράλειψη μιας λέξης ή φράσης που προαναφέρθηκε
• αντικατάσταση μιας λέξης με αντωνυμία
• χρήση γενικότερου όρου
• χρήση λέξεων που ανήκουν στον ίδιο χώρο 
• νοηματική συγγένεια ανάμεσα σε όσα προηγούνται και σε όσα ακο-
λουθούν
• χρήση ερωτήσεων220
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Λεξιλόγιο

σελ. 110 σχολ. βιβλίου

1. Από το κείμενο 2 συγκεντρώστε τις λέξεις και τις φράσεις που

αναφέρονται στις αιτίες και τα αποτελέσματα των τροχαίων ατυ-

χημάτων και εντάξτε τες στην αντίστοιχη στήλη. • Έπειτα συ-

μπληρώστε τη στήλη για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων

με λέξεις και φράσεις από το κείμενο 6.

Αιτίες – Αποτελέσματα Τρόποι πρόληψης 

τροχαίων ατυχημάτων τροχαίων ατυχημάτων

θάνατοι, νεκροί επί τόπου, σέβομαι τους κανόνες οδικής 
σοβαρά και ελαφρά τραυματισμένοι, κυκλοφορίας, οδική ασφάλεια,
βαριά τραυματισμένοι, τηρώ το όριο ασφάλειας και τα 
πεθαίνει στα νοσοκομεία, οδικά σήματα, όταν πίνω 
οδηγοί, επιβάτες, πεζοί, όχημα, οδηγεί κάποιος άλλος, 
κατάσταση των δρόμων ή του καιρού, φοράω πάντα κράνος, φοράω
επιθετική ή επιδεικτική συμπεριφορά, πάντα ζώνη ασφαλείας, δεν 
παραβίαση προτεραιότητας, προσπερνώ από δεξιά, δεν
υπερβολική ταχύτητα, οδηγώ κουρασμένος, σέβομαι
παραβίαση σηματοδότη, επιδεικτικοί τους πεζούς, ασφαλίζω τα
ελιγμοί στη μέση του δρόμου, παιδιά στα ειδικά καθίσματα
προκλητική παράβαση του ΚΟΚ, προσέχω ιδιαίτερα στη βροχή 
κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, και στο σκοτάδι, δεν οδηγώ στη
αντικανονικό προσπέρασμα, λωρίδα έκτακτης ανάγκης
μη οδήγηση στα δεξιά του δρόμου, 
απροσεξία, αμέλεια, 
απόσπαση προσοχής οδηγού,
οδήγηση σε κατάσταση μέθης,
παραβαίνουν συστηματικά τον ΚΟΚ, 
δε φορούσαν ζώνη ασφαλείας ή
κράνος, βιαστική ή απρόσεκτη
συμπεριφορά ή παράβαση του ΚΟΚ,
σοβαρότατο έλλειμμα κυκλοφοριακής
αγωγής
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σελ. 110 σχολ. βιβλίου

2. Φτιάξτε οικογένειες λέξεων επιλέγοντας κάποιες από το λεξιλό-

γιο της ενότητας.

• πεζός, πεζογέφυρα, πεζοδρόμιο, πεζόδρομος, πεζοδρομώ, πεζοπόρος
• τραύμα, τραυματισμένος, τραυματίας, τραυματίζω, τραυματικός, τραυ-
ματισμός, τραυματιοφορέας, τραυματολόγος
• παράβαση, παραβάτης, παραβαίνω, παραβατικότητα, επιβάτης, επι-
βαίνω, επιβατικός

σελ. 111 σχολ. βιβλίου

3. Χωρίστε τις παρακάτω λέξεις και φράσεις των κειμένων 1 και 4

σε αυτές που αναφέρονται σε προβλήματα που δημιουργεί ο σύγ-

χρονος τρόπος ζωής, όπως άγχος, αποξένωση, εσωστρέφεια, και

σε αυτές που προτείνουν λύσεις αυτών των προβλημάτων:

δεν ενδιαφέρομαι, ακαμψία, χαλαρώνω, παρωπίδες, μονόδρομος,
αγχωτικές ειδήσεις, καταστροφολογίες, ευάλωτος, κλίμα αγωνίας,
άγχους, αβεβαιότητας, αντιμετωπίζω συνολικά / θετικά, στροφή
προς τον εαυτό μας, δύσκολο και άλυτο πρόβλημα, ζοφερή προο-
πτική, δε συνθηκολογώ, άγχος, ενοχές, άγρυπνος, ανησυχώ, ανυ-
πόμονος, ευέξαπτος, δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ, κρίση, τσα-
κώνομαι, απογοητεύομαι, φαίνομαι γενναιόδωρος, δίνω περισσό-
τερο χρόνο, δεν πιέζομαι, δεν προλαβαίνω

Προβλήματα: δεν ενδιαφέρομαι, ακαμψία, παρωπίδες, μονόδρομος, αγ-
χωτικές ειδήσεις, καταστροφολογίες, ευάλωτος, κλίμα αγωνίας, άγχους,
αβεβαιότητας, στροφή προς τον εαυτό μας, δύσκολο και άλυτο πρόβλη-
μα, ζοφερή προοπτική, άγχος, ενοχές, άγρυπνος, ανησυχώ, ανυπόμονος,
ευέξαπτος, δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ, κρίση, τσακώνομαι, απο-
γοητεύομαι, δεν προλαβαίνω

Λύσεις: χαλαρώνω, αντιμετωπίζω συνολικά / θετικά, δε συνθηκολογώ,
φαίνομαι γενναιόδωρος, δίνω περισσότερο χρόνο, δεν πιέζομαι

σελ. 111 σχολ. βιβλίου

4. Διαμορφώστε έναν πίνακα με τις βασικότερες συνδετικές λέξεις

και φράσεις που θα βρείτε είτε στα εισαγωγικά κείμενα είτε σε

κείμενα άλλων σχολικών μαθημάτων. • Χωρίστε τις συνδετικές

λέξεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σημασία τους.

222
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Σημασία Συνδετικές φράσεις

1. Αντίθεση όμως, αν και, εντούτοις, εξάλλου, άλλωστε, ωστό-
σο αντίθετα, αλλά όμως, σε αντίθεση

2. Επεξήγηση ενώ δηλαδή, με άλλα λόγια, αναλυτικότερα

3. Συμπέρασμα λοιπόν, επομένως, συνεπώς, άρα, συμπερασματικά

4. Τρόπος έτσι, με αυτόν τον τρόπο 

5. Έμφαση μάλιστα, πράγματι, ιδιαίτερα, βέβαια

6. Αιτιολόγηση επειδή, γι’ αυτό, για το λόγο αυτό, γιατί, διότι 

7. Χρονική σχέση έπειτα, αργότερα, όταν, ύστερα, μετά, στη συνέχεια,
πριν

8. Παράδειγμα για παράδειγμα, όπως στην περίπτωση που, π.χ.,
λ.χ.

9. Προσθήκη επιπλέον, επιπροσθέτως, και, επίσης, ακόμη,
στοιχείων πρώτο(ν), δεύτερο(ν)

σελ. 111 σχολ. βιβλίου

5. Σε κάθε θεματική ενότητα εκτός από το γενικό λεξιλόγιο συνα-

ντούμε και ειδικό λεξιλόγιο. Προσπαθήστε να συγκεντρώσετε ει-

δικό λεξιλόγιο τόσο για τα τροχαία ατυχήματα όσο και για το άγ-

χος, και φτιάξτε όπου είναι δυνατόν οικογένειες λέξεων. 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Για τα τροχαία ατυχήματα Για το άγχος, το στρες

• θάνατος, θανατηφόρος, θανάσιμος, • (νιώθω) νευρικός, νευρικότητα,
θανατερός, θανατικός νευρασθένεια, νευρασθενής,
• τροχαίο, Τροχαία, τροχονόμος, νευριάζω, νεύρο, νευρολογία,
τροχοφόρο νευρώδης
• ατύχημα, ατυχής, άτυχος, ατυχία, • άγρυπνος, αγρυπνία, αγρυπνώ
ατυχώ, ατυχώς • ανησυχώ, ανησυχία, ανήσυχος
• νεκρός, νεκροθάφτης, νεκρολογία, • (αισθάνομαι) σφιγμένος,
νεκροταφείο, νεκροτομείο, νεκροτομή, σφίξιμο, σφιχτός
νεκροφόρα, νεκροψία, νεκρώνω, • ανυπόμονος, ανυπομονησία,
νέκρωση, νεκρώσιμος υπομονή
• τραυματισμένος, τραύμα, • ευέξαπτος, εξάπτω, έξαψη
τραυματίας, τραυματίζω, τραυματικός, • καπνίζω, καπνός, κάπνισμα 223
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τραυματισμός, τραυματιοφορέας, • κρίση, κρίσιμος, κρισιμότητα
τραυματολόγος • τσακώνομαι, τσακωμός
• πεθαίνω, πεθαμένος, πεθαμός • ενοχλούμαι, ενόχληση, ενοχλώ
• νοσοκομείο, νοσοκόμος, • απογοητεύομαι, απογοήτευση
νοσοκομειακός • υπερέκκριση ορμονών
• οδηγός, οδηγώ, οδήγηση, οδηγία • η καρδιά χτυπάει πιο έντονα
• πεζός, πεζογέφυρα, πεζοδρόμιο, • η αναπνοή γίνεται βαριά
πεζόδρομος, πεζοδρομώ, πεζοπόρος • σφίγγονται οι μύες
• επιβάτης, επιβαίνω, επιβατικός, • σε φυσιολογικά επίπεδα
επιβατηγός • σε αυξημένα επίπεδα
• παράβαση, παραβάτης, παραβαίνω, • μας κρατάει σε εγρήγορση
παραβατικότητα • ανεβάζει την πίεση του αίματος
• απροσεξία, απρόσεκτος • προκαλεί βλάβες
• αμέλεια, αμελώ, αμελητέος, αμέλημα • αντιμετωπίζω το άγχος
• όχημα
• επιθετική / επιδεικτική συμπεριφορά
• παραβίαση προτεραιότητας
• υπερβολική ταχύτητα
• παραβίαση σηματοδότη
• επιδεικτικοί ελιγμοί
• κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
• αντικανονικό προσπέρασμα
• μη οδήγηση στα δεξιά του δρόμου 
• απόσπαση προσοχής οδηγού
• οδήγηση σε κατάσταση μέθης
• φοράω ζώνη ασφαλείας / κράνος
• απρόσεκτη συμπεριφορά 
• κυκλοφοριακή αγωγή 
• Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 112 σχολ. βιβλίου

1. Είδες σήμερα ένα φίλο σου, μεγαλύτερο σε ηλικία, να οδηγεί ένα

μηχανάκι με τέτοιο τρόπο ώστε παραλίγο να προκαλέσει ατύχη-

μα. Στείλε του ένα μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο

οποίο θα τον επιπλήττεις για τη συμπεριφορά του αυτή και ταυ-

τόχρονα θα τη σατιρίζεις με χιουμοριστικό ύφος.224
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Αλέξη, σε χαιρετώ 
Πώς είσαι; Κεφάτο σε είδα σήμερα… Παραλίγο να πάρεις στο λαιμό σου
τη γριούλα που περπατούσε στο δρόμο αμέριμνη. Πού να ήξερε ότι θα
περνούσες εσύ από κοντά, για να κρυφτεί;
Νομίζω ότι σου έχω πει πολλές φορές πως η οδήγηση είναι σοβαρή υπό-
θεση και έχει ευθύνη. Δεν είσαι στην αυλή σου με το τηλεκατευθυνόμε-
νο! Υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που κυκλοφορούν γύρω σου και
έχουν κι αυτοί το δικαίωμα να κυκλοφορούν με ασφάλεια κι όχι να κοι-
τούν με τρόμο μήπως εμφανιστείς εσύ από το αντίθετο ρεύμα, τρέχο-
ντας σαν τρελός… Αν δεν είσαι έτοιμος να αποδεχτείς τη συνύπαρξή
σου με τους άλλους ανθρώπους, άσε το μηχανάκι. Πάρε καλύτερα πατί-
νι. Είναι πιο ακίνδυνο…
Γιώργος

σελ. 113 σχολ. βιβλίου 

2. Στην πρόσφατη εκδρομή του σχολείου σας επισκεφτήκατε μία από

τις ομορφότερες παραλίες (ή φυσικό τοπίο) του νομού ή της περιο-

χής σας και μείνατε έκπληκτοι από τον τεράστιο όγκο σκουπιδιών

και πλαστικών που «εγκατέλειψαν» εκεί οι διάφοροι επισκέπτες.

Επιστρέφοντας στο σχολείο αποφασίσατε να στείλετε μια επιστο-

λή στο Δήμαρχο της περιοχής διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση

που είδατε και απαιτώντας ταυτόχρονα να λάβει άμεσα μέτρα για

την απομάκρυνση των σκουπιδιών. Στο τέλος της επιστολής εκφρά-

στε την επιθυμία να βοηθήσετε εθελοντικά στο έργο αυτό.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Στην πρόσφατη εκδρομή του σχολείου μας επισκεφθήκαμε την υπέ-

ροχη παραλία της περιοχής. Ο καιρός ήταν καταπληκτικός, όμως ο πε-
ρίπατος κατά μήκος της παραλίας ήταν καταθλιπτικός! Υπήρχαν πα-
ντού άχρηστα αντικείμενα και η περιοχή θύμιζε περισσότερο σκουπιδό-
τοπο και λιγότερο τόπο αναψυχής. Η εικόνα δε μας έκανε καθόλου υπε-
ρήφανους για τις ωραίες ακρογιαλιές μας.

Κάνουμε, λοιπόν, θερμή παράκληση να ληφθούν άμεσα μέτρα για την
αποκατάσταση της καθαριότητας. Παρακαλούμε να αναρτηθούν πινακί-
δες σε διάφορα εμφανή σημεία, που να απαγορεύουν ρητά στους επι-
σκέπτες να ρυπαίνουν την περιοχή. Επιπλέον, προτείνουμε όσοι συλ-
λαμβάνονται να παραβαίνουν την εντολή της πινακίδας να τιμωρούνται
άμεσα με πρόστιμο. 

Δυστυχώς υπάρχουν ασυνείδητοι που αδιαφορούν για το περιβάλ-
λον, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι είναι το σπίτι μας. Δεν μπορούμε ίσως 225
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να τους συνετίσουμε όλους, όμως η ατιμωρησία διαιωνίζει αυτή τη συ-
μπεριφορά. Όλοι οι μαθητές του σχολείου μας είμαστε πρόθυμοι να
προσφέρουμε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μας, για να επιταχύνουμε τις
προσπάθειες καθαρισμού της περιοχής.

Είμαστε σίγουροι ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις προτάσεις
μας και σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.

Με σεβασμό,
Οι μαθητές του 15ου Γυμνασίου

σελ. 113 σχολ. βιβλίου 

3. Πρόσφατα διατυπώθηκε η πρόταση, εκτός από το Συνήγορο του

Πολίτη, να θεσμοθετηθεί κι ένας νέος θεσμός: Ο Συνήγορος του

Παιδιού. Υποθέστε ότι σας ζητούν να υποβάλετε στο Συνήγορο

του Παιδιού μια αναφορά (τριών παραγράφων) στην οποία θα πε-

ριγράφετε τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε τόσο

στην καθημερινή σας ζωή όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περι-

βάλλον στο οποίο ζείτε.

Αξιότιμοι κύριοι,
Θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά από τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουμε εμείς τα παιδιά στην καθημερινή μας ζωή.
Το πρώτο είναι η καταπίεση από τους γονείς. Απαιτούν από εμάς να

είμαστε καλοί μαθητές (και γιατί όχι άλλωστε), αλλά δε μας αφήνουν
περιθώρια να επιλέξουμε οι ίδιοι πώς θα αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο
χρόνο μας. Γιατί ο καλός μαθητής σήμερα δεν κρίνεται μόνο από τις
επιδόσεις του στα σχολικά μαθήματα, αλλά και στις ξένες γλώσσες, στις
αθλητικές δραστηριότητες, στη μουσική κ.ά. Ωστόσο ποιος μπορεί, όσο
σκληρά κι αν εργαστεί, να είναι τέλειος σε όλα;

Όμως και η καταπίεση από την κοινωνία δεν είναι μικρότερη. Με τις
συνεχείς αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να υπάρχει
βελτίωση στο εκπαιδευτικό σύστημα, όμως οι μαθητές που βιώνουν κά-
θε φορά τη μεταβατική περίοδο είναι αναγκασμένοι να προσαρμόζονται
στα νέα δεδομένα. Οι αλλαγές δε σταματούν ποτέ. Το ίδιο και οι προ-
σπάθειες προσαρμογής.

Νομίζω ότι μπορείτε να μας στηρίξετε και να διεκδικήσετε εκ μέρους
μας μεγαλύτερη κατανόηση από τους μεγάλους. Μια πιο ομαλή συνερ-
γασία θα βοηθήσει στην καλύτερη απόδοσή μας σε όλους τους τομείς.

Με εκτίμηση
Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί παίρνουν τις ακόλουθες μορφές:

α. επιρρήματα, β. προθετικά σύνολα, γ. απλή αιτιατική ή γενική ουσιαστι-

κού, δ. δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις, ε. επιρρηματικές μετοχές.

• Να σχηματίσετε παράγωγα επιρρήματα από τα επίθετα:

έντονος → έντονα

δυστυχής → δυστυχώς

άλλος → αλλιώς

V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής

Κείμενο: Τροχαία ατυχήματα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Κατεύθυνση οδήγησης τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος

Πήγαινα στη ή έφευγα από τη δουλειά μου 34%

Πήγαινα σε disco, πάρτι, χορό, μπαρ ή κάτι 8%

Έφευγα από disco, πάρτι, χορό... 12%

Πήγαινα ή έφευγα από κάποιο σύλλογο, όμιλο 4%

Πήγαινα ή έφευγα από άλλη εκδήλωση

(συγκέντρωση), γεγονός 42%

Νέοι και ατυχήματα

Με ένα ατύχημα 64%

Με δύο ατυχήματα 25%

Με τρία ατυχήματα 7%

Με τέσσερα τουλάχιστον ατυχήματα 4%
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Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΛΙΚΩΣ

ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ

Καθημερινά 3% 1%

Αρκετές φορές

την εβδομάδα 2% 3%

Λίγες φορές το μήνα 24% 2%

Πώς νομίζουν ότι οδηγούν

ΤΡΟΠΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Πολύ γρηγορότερα από άλλους 8%

Λίγο γρηγορότερα 33%

Ίδια ταχύτητα 42%

Λίγο πιο αργά 15%

Πολύ πιο αργά 2%

Πολύ καλύτερα από το μέσο όρο 23%

Λίγο καλύτερα 32%

Έλεγχοι αλκοόλης στο αίμα οδηγών από την τροχαία, μετά το

ατύχημα, 1997

Άτομα που ελέγχθηκαν 16.520 13.002 10.877

Ποσοστό οδηγών με επίπεδα

πάνω από 0,5% 6,4% 6,8% 7,5%

Ποσοστό μηνύσεων 2,25% 4,2% 5,0%

Ποσοστό κατασχέσεων 0,8% 1,2% 1,3%

Αυτόφωρο 1,9% 2,4% 2,5%

Ατυχήματα ως προς το φύλο

Γυναίκες Άνδρες

Χωρίς ατύχημα Χωρίς ατύχημα

63% 45%

Nέα Eλληνικά TEE A΄ τάξη

1ου κύκλου, OEΔB

Τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών

1. Στο παραπάνω κείμενο βρείτε από δύο επιρρηματικούς προσδιορισμούς

για κάθε κατηγορία: α. επίρρημα, β. προθετικό σύνολο. Στη συνέχεια, να

γράψετε τι δηλώνει καθένας από αυτούς.

2. Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τους κατάλληλους

επιρρηματικούς προσδιορισμούς από το παραπάνω κείμενο:228
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α. Χτες, καθώς πήγαινα ......................... μου, υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας

ενός τροχαίου ατυχήματος.

β. Η οδήγηση ........................ αλκοόλ είναι μία από τις κυριότερες αιτίες

τροχαίων ατυχημάτων.

γ. Σύμφωνα με τις έρευνες, οι νέοι .............................. είναι το 25% του

συνολικού ποσοστού.

3. Βρείτε τη μορφή και τη σημασία των επιρρηματικών προσδιορισμών

που υπογραμμίζονται:

α. έφευγα από τη δουλειά

β. οδηγούν καθημερινά υπό την επήρεια αλκοόλ

γ. οδηγούν γρηγορότερα από τους άλλους

δ. ατυχήματα ως προς το φύλο

ε. κατεύθυνση οδήγησης τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος

Παράγωγα επιρρήματα

• Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με επιρρήματα που

θα σχηματίσετε από τα επίθετα: αρκετός, μερικός, λίγος

α. Ο οδηγός έτρεχε .................. γρήγορα.

β. Οι .................. μεθυσμένοι που οδηγούν σε καθημερινή βάση καλύπτουν

ποσοστό 3%. 

γ. Έλα .................. αργότερα.

Οι συνδετικές λέξεις και φράσεις

• Στις παρακάτω περιόδους λόγου συμπληρώστε συνδετικές λέξεις και

φράσεις:

α. Προσπάθησαν να βρουν τον ασυνείδητο οδηγό, .............. δεν τα κατά-

φεραν.

β. Μία από τις κυριότερες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων η παράβα-

ση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ………………………………

……………… η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και το αντικανονικό προ-

σπέρασμα.

γ. Το πρώτο αίτιο των τροχαίων ατυχημάτων που οφείλονται στους

οδηγούς είναι η επιθετική ή επιδεικτική συμπεριφορά, το .......................

είναι η προκλητική παράβαση του ΚΟΚ και το ......... είναι η απροσεξία

ή αμέλεια. 229
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ÂÓfiÙËÙ· 8Ë

Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα

Ι .  Θ Ε Ω ΡΙ Α

Οι μετοχές

Οι μετοχές στην ενεργητική και παθητική φωνή

❏ Η μετοχή είναι επίθετο και ρήμα (ονοματικός τύπος του ρήματος),
μετέχει δηλαδή και στα δύο.

γένος: αγαπημένος, αγαπημένη, αγαπημένο
• ως επίθετο έχει       αριθμό: αγαπημένος, αγαπημένοι

πτώσεις: αγαπημένου, αγαπημένων, αγαπημένους

φωνή: αγαπώντας (ενεργ. φ.), αγαπημένος (παθητ. φ.)
• ως ρήμα έχει διάθεση: κάνοντας (ενεργητ. διαθ.), χτυπημένος

(παθητ. διαθ.)
χρόνους: γελώντας (ΕΝΣ), γελασμένος (ΠΡΚ)

✔ Στη νεοελληνική γλώσσα μετοχή σχηματίζουν οι εξής χρόνοι:
• ο ενεστώτας στην ενεργητική φωνή με κατάληξη -οντας ή -ώντας,
π.χ. τρέμοντας, μιλώντας
• σπανιότερα ο ενεστώτας στην παθητική φωνή με κατάληξη -όμενος, 
-η, -ο (π.χ. αναπτυσσόμενος), -ούμενος, -η, -ο (π.χ. φοβούμενος),
-άμενος, -η, -ο (π.χ. τρεμάμενος)
• ο παρακείμενος στην παθητική φωνή με κατάληξη -μένος, -η, -ο 

(π.χ. κλαμένος) 

✔ Η μετοχή της ενεργητικής φωνής (-οντας ή -ώντας) είναι άκλιτη, ενώ οι
μετοχές της παθητικής είναι κλιτές, έχουν τρία γένη και δύο αριθμούς. 

Ομαλός σχηματισμός της παθητικής μετοχής 

Η παθητική μετοχή σχηματίζεται από το αοριστικό θέμα της παθητι-
κής φωνής (ή από αυτό που θα μπορούσε να είναι για τα ρήματα που δεν
έχουν παθητικό αοριστικό θέμα):
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αοριστικό παθητικό θέμα κατάληξη μετοχής

-στ- / -νθ- -σμένος

πλάστηκα πλασμένος
θερμάνθηκα θερμασμένος

-θ- (ύστερα από φωνήεν, λ, ρ) -μένος

χάθηκα χαμένος

-φτ- / φθ- -μμένος

κλέφτηκα κλεμμένος
καλύφθηκα καλυμμένος

-χτ- / -χθ- -γμένος

απαλλάχτηκα απαλλαγμένος
εξελίχθηκα εξελιγμένος

Παρατηρήσεις

✔ Οι μετοχές του παθητικού παρακειμένου λήγουν σε:
• -μμένος: στα ρήματα που έχουν χαρακτήρα χειλικό (π, β, φ, πτ),
π.χ. καλύπτω: καλυμμένος, ράβω: ραμμένος, γράφω: γραμμένος
• -ωμένος: α. στα ρήματα που λήγουν σε -ώνω, π.χ. λιώνω: λιωμένος

β. στα ανώμαλα ρήματα:  βλέπω: ιδωμένος
λέ(γ)ω: ειπωμένος
γίνομαι: γινωμένος
κάνω: καμωμένος
πίνω: πιωμένος
τρώ(γ)ω: φαγωμένος

✔ Τα ρήματα σε -εύω σχηματίζουν την παθητική μετοχή άλλοτε σε
-ευμένος (π.χ. γοητεύω: γοητευμένος) και άλλοτε σε -εμένος (π.χ. μα-
ζεύω: μαζεμένος). Μερικά ρήματα έχουν και τις δύο καταλήξεις (π.χ.
μαγειρεύω: μαγειρευμένος και μαγειρεμένος).

✔ Ορισμένες μετοχές παθητικού παρακειμένου σχηματίζονται με ανα-

διπλασιασμό (επανάληψη του αρχικού συμφώνου με ένα ε), 
π.χ. εγκαταλείπομαι: εγκαταλελειμμένος, προσβάλλομαι: προσβεβλημένος

✔ Μερικές μετοχές από ρήματα που αρχίζουν από φωνήεν ή ρ, ζ, ξ, ψ,
δύο σύμφωνα (εκτός από κ, π, τ / β, δ, γ / φ, θ, χ + λ / ρ) ή από τρία σύμ-
φωνα παίρνουν αύξηση αντί για αναδιπλασιασμό,
π.χ. αποστάζομαι: απεσταγμένος232
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✔ Συχνά στην επίσημη επικοινωνία ή σε τυπικές εκφράσεις χρησιμοποι-
ούμε μετοχές που προέρχονται από την καθαρεύουσα, 
π.χ. ο διατελέσας υπουργός, η καθεστηκυία τάξη, οι έχοντες και κατέχο-
ντες, οι επιζήσαντες, ο αιτών, το απολωλός πρόβατον, η δηλούσα κ.λπ.

Επιθετική και επιρρηματική μετοχή

❏ Επιθετικές ονομάζονται οι μετοχές που χρησιμοποιούνται με επιθε-
τική σημασία, δηλαδή όπως τα επίθετα. Στην πρόταση λειτουργούν ως
ουσιαστικά (σε θέση ουσιαστικού), ως επιθετικοί ή κατηγορηματικοί
προσδιορισμοί, ως κατηγορούμενα. Επιθετικές είναι οι μετοχές της πα-

θητικής φωνής.

❏ Επιρρηματικές ονομάζονται οι μετοχές που χρησιμοποιούνται με
επιρρηματική σημασία, δηλαδή δηλώνουν επιρρηματικές σχέσεις (χρό-
νο, αιτία, σκοπό κ.λπ.). Επιρρηματικές είναι οι μετοχές του ενεργητικού

ενεστώτα.

Τα είδη της μετοχής

επιθετική επιρρηματική

-μενος, -η, -ο -οντας, -ώντας

• σε θέση ουσιαστικού • χρονική

τα δικαιώματα των εργαζομένων μπαίνοντας τον είδα
(= μόλις μπήκα)

• επιθετικός προσδιορισμός • αιτιολογική

οι εργαζόμενες μητέρες ξέροντας πως θα γυρίσει, την
περίμενα

• κατηγορηματικός προσδιορισμός (= επειδή ήξερα)
στεκόταν με γυρισμένη την πλάτη • υποθετική

λέγοντας την αλήθεια θα
• κατηγορούμενο ηρεμήσεις 
η θάλασσα είναι μολυσμένη (= αν πεις την αλήθεια)

• τροπική

περπατάει χαμογελώντας
(= με χαμόγελο, χαμογελαστός)
• εναντιωματική

τόσα χρόνια δουλεύοντας δεν
κατάφερε να μαζέψει χρήματα
(= αν και δούλευε) 233
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Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα

Παρασύνθετα

❏ Παρασύνθετες λέξεις (ή παρασύνθετα) ονομάζονται οι λέξεις που
παράγονται από σύνθετες λέξεις.

α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό σύνθετο παρασύνθετο

καλός + γέρος καλόγερος καλογερικός
καλή + νύχτα καληνύχτα καληνυχτίζω

✔ Παρασύνθετες είναι και ορισμένες λέξεις που σχηματίζονται από την
ένωση δύο λέξεων (που συνήθως λέγονται μαζί αλλά δε δημιουργούν
σύνθετη λέξη) και την προσθήκη της παραγωγικής κατάληξης:

λέξη 1 λέξη 2 παρασύνθετο

Στερεά + Ελλάδα δε σχηματίζουν Στερεοελλαδίτης 
Νέα + Σμύρνη σύνθετο Νεοσμυρνιώτης 
έξω + φρενών εξωφρενικός

Γνήσια και καταχρηστική σύνθεση

Σύνθεση

γνήσια καταχρηστική 

κατά τη σύνθεση παρουσιάζονται τα δύο συνθετικά βρίσκονται το ένα 
αλλαγές στα συνθετικά δίπλα στο άλλο χωρίς αλλαγές:

το β΄συνθετικό ή το θέμα του Αλεξάνδρου + πόλη 
συγχωνεύεται με το θέμα → Αλεξανδρούπολη
του α΄συνθετικού: Κωνσταντίνου + πόλη 
πρώτη + βροχή → πρωτοβρόχι → Κωνσταντινούπολη

τρέμω + σβήνω → τρεμοσβήνω
(μόνη πιθανή αλλαγή: μετακίνηση

(συχνές αλλαγές: του τόνου)
• μεσολάβηση του συνδετικού 
φωνήεντος -ο-
• μετακίνηση του τόνου)234
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Πολυλεκτικά σύνθετα

Τα πολυλεκτικά σύνθετα είναι τριών ειδών:

α. πολυσύνθετα: β. λεξικές φράσεις: γ. παραθετικά σύνθετα:

σύνθετες λέξεις που ονοματικά σύνολα δύο λέξεις (συνήθως 
αποτελούνται από τρία (επίθ. + ουσ. ή ουσιαστικά)
ή περισσότερα συνθετικά ουσ. + ουσ. σε γενική) που συνδέονται

που έχουν παγιωθεί χαλαρά μεταξύ
και έχουν αποκτήσει τους και συχνά

μισός + κακόμοιρος δική τους σημασία γράφονται με
(κακή + μοίρα) ενωτικό
μισοκακόμοιρος ανάμεσά τους

παιδική χαρά
ηλεκτρική σκούπα λέξη-κλειδί
πλυντήριο πιάτων έρευνα-σοκ

(συχνά υπάρχει
μεταφορική
σχέση ανάμεσα
στα δύο 
συνθετικά, π.χ. 
συζήτηση-μαραθώνιος
= που είχε μεγάλη 
διάρκεια)

Αξιολόγηση και διατύπωση επιχειρημάτων

❏ Επιχείρημα είναι το σύνολο των λογικών προτάσεων με τις οποίες
υποστηρίζουμε μια πεποίθηση ή μια θέση.

✔ Για να υποστηρίξουμε ή για να αντικρούσουμε μια πεποίθηση ή μια
θέση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ή περισσότερα επιχειρήματα.
Αυτή η χρήση επιχειρημάτων, όταν εκφράζουμε μια άποψη, ονομάζεται
επιχειρηματολογία.

✔ Σε κάθε επιχείρημα υποστηρίζουμε μια θέση με βάση κάποιους λό-
γους. Τους λόγους αυτούς τούς διατυπώνουμε με προτάσεις που ονο-
μάζονται προκείμενες. Η πρόταση που υποστηρίζεται από τις προκεί-
μενες λέγεται συμπέρασμα. 235
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1ο παράδειγμα:
προκείμενες: – Τα φυτά είναι οργανισμοί.

– Η μηλιά είναι φυτό.
συμπέρασμα: Άρα, η μηλιά είναι οργανισμός.

2ο παράδειγμα:
προκείμενες: – Τα φάρμακα που έχουν επικίνδυνες παρενέργειες

πρέπει να αποσύρονται από την κυκλοφορία.
– Το φάρμακο Χ αποδείχτηκε ότι έχει επικίνδυνες

παρενέργειες.
συμπέρασμα: Άρα, το φάρμακο Χ πρέπει να αποσυρθεί από την

κυκλοφορία.

✔ Όταν κάνουμε χρήση επιχειρημάτων, προσέχουμε:
• να παρουσιάζουμε τις σκέψεις μας (προκείμενες) με λογική σειρά,
ώστε το συμπέρασμα να είναι λογικό επακόλουθό τους
• να επιλέγουμε προκείμενες που είναι αξιόπιστες και αληθείς.

✔ Για να υποστηρίξουμε ότι ένα επιχείρημα είναι ορθό:
• πρώτα ελέγχουμε αν το επιχείρημα είναι σωστά δομημένο και αν το
συμπέρασμα είναι λογικό επακόλουθο των προκείμενων
• έπειτα ελέγχουμε αν οι προκείμενες ανταποκρίνονται στην αλήθεια
(είναι αληθείς ή όχι). 
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ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κείμενο 1: Τα πτερόεντα δώρα

σελ. 116 σχολ. βιβλίου 

1. Για ποιο σκοπό κατέβηκε ο άγγελος από τον ουρανό;

Ο άγγελος ήρθε στη γη μεταφέροντας δώρα, για να τα προσφέρει
στους ανθρώπους. Ήθελε να τους δώσει το άστρο που κρατούσε στα χέ-
ρια του, δύναμη, ζωή και θεία γαλήνη.

σελ. 116 σχολ. βιβλίου 

2. Γιατί δεν μπόρεσε να προσφέρει τα δώρα του και γύρισε άπρα-

κτος;

Ο άγγελος επισκέφτηκε τέσσερις χώρους στους οποίους βρίσκονταν
χαρακτηριστικοί τύποι ανθρώπων. Πρώτα πήγε σε ένα αρχοντικό σπίτι
όπου είδε ένα ζευγάρι να ζει μέσα στην ανία και το ψέμα, στη συνέχεια
σε μια φτωχική καλύβα όπου αντίκρισε φτώχεια και εξαθλίωση (αδια-
φορία, βρισιές, τσακωμούς και ξυλοδαρμούς) κι έπειτα σε μια χαρτο-
παικτική λέσχη όπου οι άνθρωποι είχαν μάτια μόνο για τα χαρτιά και
το χρήμα. Τέλος, θέλοντας ο άγγελος να βρει παρηγοριά, έφτασε σε μια
εκκλησία όπου είδε μόνο ματαιοδοξία, επιδειξιομανία και φιλαργυρία
από την πλευρά των ιερέων και των ανθρώπων της εκκλησίας. 

Διαπιστώνοντας λοιπόν με απογοήτευση ότι οι άνθρωποι είχαν ξε-
χάσει να ζουν με ενδιαφέρον για τη ζωή και το συνάνθρωπό τους, ο άγ-
γελος αποφάσισε να φύγει άπρακτος. Δεν τους πρόσφερε τα δώρα του,
γιατί δεν ήταν έτοιμοι να τα δεχτούν, αφού ούτε θα μπορούσαν να τα
εκτιμήσουν ούτε να τα αξιοποιήσουν.

Κείμενο 2: Το παιχνίδι του εύκολου κέρδους

σελ. 117 σχολ. βιβλίου 

1. Ποια είναι τα τυχερά λαχεία-παιχνίδια στα οποία μπορεί να παί-

ξει όποιος θέλει; • Πού αλλού μπορεί να «δοκιμάσει» την τύχη

του; • Εσείς σε ποια τυχερά παιχνίδια έχετε «δοκιμάσει» την τύ-

χη σας;
237
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Τα πιο γνωστά τυχερά παιχνίδια-λαχεία είναι: Λαϊκό, Κρατικό και
Εθνικό λαχείο, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ, Σουϊπστέικ, Τζόκερ, Ξυστό, Στοίχημα.
Επίσης πολλοί αναζητούν μια καλύτερη τύχη στον ιππόδρομο, το καζί-
νο (υπάρχουν και διαδικτυακά καζίνο), το χαρτοπαίγνιο και γενικότε-
ρα στον τζόγο.
[Σημ.: Το τρίτο σκέλος της ερώτησης θα απαντηθεί από το μαθητή].

σελ. 117 σχολ. βιβλίου 

2. Ποια θέση παίρνει η συγγραφέας απέναντι στην τάση πολλών να

παίζουν τυχερά παιχνίδια; Ποια είναι η δική σας άποψη;

Η συγγραφέας αναγνωρίζει ότι κάποιοι παίρνουν ελπίδα και αισιο-
δοξία μέσα από τα τυχερά παιχνίδια. Oι άνθρωποι αυτοί, όμως, έχουν
ήδη ξεχάσει το νόημα της ζωής. Στην πραγματικότητα θεωρεί ότι το κυ-
νήγι των υλικών αγαθών και μάλιστα βασισμένο στην τύχη δεν αρμόζει
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επιπλέον, οι πιθανότητες για μεγάλα κέρ-
δη είναι τόσο λίγες, που τελικά το μόνο που καταφέρνουμε κυνηγώντας
την τύχη μας είναι να απομακρύνουμε την προσοχή μας από τα ουσιώ-
δη και άμεσα προβλήματά μας.

Κείμενο 3: Ήθελα να βοηθήσω το φίλο μου...

σελ. 119 σχολ. βιβλίου 

1. Ποια έκπληξη προετοίμασε ο Νταβίντ στη φίλη του για τα γενέ-

θλιά της;

Ένα πλουσιοπάροχο πρωινό με αναμμένα κεριά, αχνιστό τσάι, πορ-
τοκαλάδα, τούρτα και λουλούδια ήταν το δώρο του Νταβίντ για τα γε-
νέθλια της φίλης του. 

σελ. 119 σχολ. βιβλίου 

2. Πώς προσπαθεί η ηρωίδα του αποσπάσματος να βοηθήσει τον

Νταβίντ να απαλλαγεί από τα ναρκωτικά; • Πώς θα μπορούσατε

κι εσείς να βοηθήσετε σε μια παρόμοια περίπτωση;

Η μόνη λύση που μπορεί να σκεφτεί η ηρωίδα του κειμένου είναι να
ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς. Έτσι, επικοινώνησε μαζί τους στα
τηλέφωνα που είδε σε μια σχετική αφίσα, και εκείνοι την κατεύθυναν
για το πώς έπρεπε να ενεργήσει αυτή και ο φίλος της. 

Υπάρχουν θέματα για τα οποία κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται πιο
καθαρά και πιο αντικειμενικά από εμάς, γιατί έχουν ασχοληθεί με τα238
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προβλήματα που εμείς αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά. Είναι λογικό, λοι-
πόν, να μπορούν να μας συμβουλεύσουν και να μας καθοδηγήσουν,
ώστε για παράδειγμα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με τον κατάλληλο
τρόπο εναν φίλο μας να απαλλαγεί από τα ναρκωτικά.

Κείμενο 4: Ένα διαφορετικό κείμενο για τη μοναξιά

σελ. 119 σχολ. βιβλίου

1. Ποιες είναι οι λέξεις ή οι φράσεις που δείχνουν τη μοναξιά του

ανθρώπου;

• Γεωγραφία της μοναξιάς
• Βόρειες παγωμένες στέπες της καρδιάς
• Οροσειρά της απομόνωσης
• Έρημη χώρα
• Αχανής έρημος
• Καιάδας των ανεπιθύμητων
• Κάμπος, καλαμιά
• Το δάσος της ψευδοπαρέας
• Τα έλη του μαγκούφη
• Η ημιτελής ζεύξις του ανεκπλήρωτου έρωτος
• Εδώ φύεται το γαϊδουράγκαθο «ασμείνουμεφίλοι»
• Το σκυλί στ’ αμπέλι
• Αρχιπέλαγος των ερημονήσων
• Βραχονησίδες που δεν διεκδίκησε ποτέ κανείς
• Εδώ συχνάζει η μονάχους-μονάχους
• Ο κόλπος του ναυαγίου
• Ο σταθμός του μονάχου
• Εκτός από τη μοναξιά υπάρχει και η επανάσταση

σελ. 119 σχολ. βιβλίου 

2. Γιατί το κείμενο αυτό «αφιερώνεται» στην επέτειο του Αγίου Βα-

λεντίνου, τη μέρα των ερωτευμένων δηλαδή;

Ο έρωτας είναι ένα από τα πιο έντονα και σημαντικά αισθήματα των
ανθρώπων. Σε μια εποχή που οι ανθρώπινες σχέσεις περνούν κρίση,
πολλοί άνθρωποι νιώθουν αβάσταχτη μοναξιά. Tο κείμενο «αφιερώνε-
ται» στην επέτειο του Aγίου Bαλεντίνου, επειδή το περιεχόμενό του (τα
ονόματα των παραστάσεων και ο συμβολισμός τους) παραπέμπουν σε
όσους ζουν μόνοι, χωρίς σύντροφο.

239
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ΙΙΙ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Οι μετοχές

Οι μετοχές στην ενεργητική και παθητική φωνή

σελ. 120 σχολ. βιβλίου

• Προσπαθήστε να μεταφέρετε τις παρακάτω φράσεις στον άλλο

αριθμό και βρείτε ποιες μετοχές αλλάζουν.

α. Κατεβαίνοντας τις σκάλες, σκέφτηκα ότι θα έτρωγα ευχαρίστως
μια μακαρονάδα αλά μπολονέζ. (κείμ. 3)
β. Στη διπλανή κολόνα ήταν κολλημένη μια αφίσα. (κείμ. 3)
γ. Ωστόσο, στο κυνήγι των τόσο αβέβαιων προοπτικών, οι κερδι-

σμένοι είναι λίγοι. (κείμ. 2)

α. Κατεβαίνοντας τις σκάλες, σκεφτήκαμε ότι θα τρώγαμε ευχαρίστως
μια μακαρονάδα αλά μπολονέζ. 
β. Στη διπλανή κολόνα ήταν κολλημένες αφίσες. 
γ. Ωστόσο, στο κυνήγι των τόσο αβέβαιων προοπτικών, ο κερδισμένος

είναι ένας.

• κατεβαίνοντας: η μετοχή ενεργητικού ενεστώτα (σε -οντας ή -ώντας)
δεν αλλάζει, γιατί είναι άκλιτη
κολλημένη, κερδισμένοι: οι μετοχές παθητικού παρακειμένου αλλάζουν
επειδή είναι κλιτές.

Επιθετική και επιρρηματική μετοχή

σελ. 123 σχολ. βιβλίου

1. Εντοπίστε στο προηγούμενο κείμενο μετοχές που λειτουργούν ως

επίθετα, π.χ. Κουκουλώνομαι και κάνω την κοιμισμένη.

Στο κείμενο 6, ως επίθετα λειτουργούν οι εξής μετοχές:
– τις άκουγα τόσο συγκινημένες (μετοχή παθητικού παρακειμένου του
ρ. συγκινούμαι)
– Τον ακολούθησε σαν μαγνητισμένη (μετοχή παθητικού παρακειμένου
του ρ. μαγνητίζομαι)
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σελ. 123 σχολ. βιβλίου

2. Έχετε βρει τρόπους να μην αισθάνεστε κάποιες φορές μοναξιά;

Στις δικές σας απαντήσεις προσθέστε κι αυτές που δείχνουν τα

παρακάτω σκίτσα, αποδίδοντας το νόημά τους με μετοχές του

ενεργητικού ενεστώτα.

Δεν αισθανόμαστε μοναξιά:
– βλέποντας τους φίλους μας 
– κάνοντας παρέα με άλλους ανθρώπους
– δημιουργώντας νέες φιλίες
– μιλώντας με δικούς μας ανθρώπους για τα προβλήματά μας
– διασκεδάζοντας 
– πηγαίνοντας στον κινηματογράφο, στο θέατρο, σε εκθέσεις, συναυλίες
– διαβάζοντας βιβλία που μας αρέσουν
– φτιάχνοντας κατασκευές
– συμμετέχοντας σε ομάδες αθλητικές, καλλιτεχνικές κ.ά. 

• Οι μετοχές των σκίτσων της σελ. 123: 
γελώντας ή διασκεδάζοντας, παρακολουθώντας κινηματογράφο ή θέα-
τρο, συζητώντας με φίλους ή κάνοντας παρέα με φίλους

Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα

Παρασύνθετα

σελ. 125 σχολ. βιβλίου

• Θέλετε να περιγράψετε το σκίτσο του Ηλία Ταμπακέα (κείμ. 4) σε

κάποιο φίλο σας που δεν το έχει δει. Θα μπορούσατε να ξεκινήσε-

τε κάπως έτσι: «Το σκίτσο αυτό χαρτογραφεί τη μοναξιά. Μιλάει

για…». • Για την περιγραφή χρησιμοποιήστε λέξεις που παράγο-

νται από τις σύνθετες λέξεις που ακολουθούν (οι λέξεις που ζητού-

νται βρίσκονται μέσα στα κείμενα της ενότητας αυτής): ανταμεί-

βω, απογοητεύω, ανταποκρίνομαι, προσδοκώ, απομονώνω.

«Το σκίτσο αυτό χαρτογραφεί τη μοναξιά. Μιλάει με χιούμορ και
γλυκόπικρο τρόπο για τους ανθρώπους που νιώθουν μόνοι. Πάνω σε
ένα χάρτη που τιτλοφορείται «Γεωγραφία της μοναξιάς» ο σκιτσογρά-
φος έχει σχεδιάσει περιοχές που ονομάζονται με λέξεις και εκφράσεις
που παραπέμπουν στη μοναξιά και στην απομόνωση, συχνά κάνοντας
λογοπαίγνια (Σταθμός του Μονάχου, Τα έλη του μαγκούφη κ.λπ.). 241
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Στο επάνω μέρος του χάρτη βρίσκονται οι Βόρειες παγωμένες στέ-
πες της καρδιάς και παρακάτω η Οροσειρά της απομόνωσης. Όσο κα-
τεβαίνουμε, συναντούμε τοπωνύμια που εκφράζουν την απογοήτευση

του μοναχικού ανθρώπου: αριστερά βρίσκεται η Αχανής έρημος με την
οφθαλμαπάτη (μια καρδιά ανάμεσα σε δύο φοίνικες), στο κέντρο ο Και-
άδας των ανεπιθύμητων και δεξιά τα Έλη του μαγκούφη. Ακολουθεί ο
Σταθμός του Μονάχου και το Δάσος της ψευδοπαρέας όπου φύεται το
γαϊδουράγκαθο «ασμείνουμεφίλοι». Στη δεξιά πλευρά του χάρτη υπάρ-
χει θάλασσα, το Αρχιπέλαγος των ερημονήσων, και μια μισοτελειωμένη
γέφυρα με το όνομα Ημιτελής ζεύξις του ανεκπλήρωτου έρωτος, που
υπογραμμίζει τη θλίψη των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν βρει αντα-

πόκριση στα ερωτικά τους αισθήματα. Η αίσθηση της εγκατάλειψης γί-
νεται πιο έντονη από τις εικόνες μέσα στο πέλαγος: ένα τσακισμένο κα-
ράβι κοντά στον Κόλπο του ναυαγίου και πιο βαθιά οι Βραχονησίδες
που δεν διεκδικεί κανείς. 

Στο κάτω μέρος του χάρτη, ο σκιτσογράφος δίνει επιγραμματικά τον
τρόπο να βγει ο άνθρωπος από την απομόνωσή του: Εκτός από τη μο-
ναξιά, υπάρχει και η επανάσταση. Η επανάσταση λοιπόν είναι η προσ-

δοκία του μοναχικού ανθρώπου».

Πολυλεκτικά σύνθετα

σελ. 127 σχολ. βιβλίου

1. Αποπροσανατολιστική (κείμ. 2), αντιπαρήλθεν (κείμ. 1): Από πό-

σα και ποια συνθετικά αποτελούνται αυτές οι λέξεις;

• αποπροσανατολιστική: από + προς + ανατολή
Το επίθετο αποπροσανατολιστική είναι παρασύνθετο, επειδή προέρχε-
ται από το ρήμα αποπροσανατολίζω, και πολυλεκτικό σύνθετο (ή πολυ-
σύνθετο) επειδή αποτελείται από τρία συνθετικά.
• αντιπαρήλθεν (ρ. αντιπαρέρχομαι): αντί + παρά + έρχομαι
Το ρήμα αντιπαρέρχομαι είναι πολυλεκτικό σύνθετο (ή πολυσύνθετο)
επειδή αποτελείται από τρία συνθετικά.

σελ. 127 σχολ. βιβλίου

2. Στα δημοσιεύματα των εφημερίδων (κείμ. 9) οι τίτλοι χρησιμο-

ποιούν μία κοινή τεχνική για να τραβήξουν την προσοχή του ανα-

γνωστικού κοινού. Με ποιον τρόπο και με ποια γλωσσικά μέσα το

πετυχαίνουν;
242
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Πολύ συχνά οι εφημερίδες, για να τραβήξουν την προσοχή του κοι-
νού, χρησιμοποιούν στα πρωτοσέλιδά τους μεγάλα σε μέγεθος γράμμα-
τα σε σύντομους τίτλους που περιέχουν πολυλεκτικά σύνθετα (ανάμεσα
στα συνθετικά τους υπάρχει συνήθως μεταφορική σχέση, π.χ. συζήτηση-
μαραθώνιος = συζήτηση που διάρκεσε πάρα πολύ). 
Τα πολυλεκτικά σύνθετα του κειμένου 9:
– Έκθεση σοκ
– Τρόφιμα δηλητήριο
– Ιατρεία-«μαϊμού»
– Επιχείρηση-«σκούπα»
– τον άνθρωπο κλειδί 

σελ. 127 σχολ. βιβλίου

3. Στο κείμενο 10 παρατηρήστε το υπογραμμισμένο σύνθετο. • Τι ρό-

λο παίζει η λέξη γυναίκα στο σχηματισμό του σύνθετου; • Μπορεί-

τε να σκεφτείτε άλλα σύνθετα (που ονομάζονται πολυλεκτικά πα-

ραθετικά σύνθετα) με τις λέξεις γυναίκα, άνθρωπος, έκπληξη, σοκ;

• γυναίκα βουλευτής: η λέξη γυναίκα προσδιορίζει το γένος της δεύτε-
ρης λέξης (βουλευτής). Στην περίπτωση αυτή η χρήση πολυλεκτικού (πα-
ραθετικού) συνθέτου τονίζει ιδιαίτερα το φύλο της βουλευτού. 
• γυναίκα δήμαρχος, γυναίκα υπουργός, γυναίκα πρωθυπουργός, γυ-
ναίκα πιλότος, γυναίκα υδραυλικός, γυναίκα αστροναύτης
άνθρωπος φάντασμα, άνθρωπος φαινόμενο, άνθρωπος λάστιχο
πάρτι έκπληξη, τιμή έκπληξη, δώρο έκπληξη, σκορ έκπληξη 
τιμές σοκ, αποκάλυψη σοκ, έρευνα σοκ

Αξιολόγηση και διατύπωση επιχειρημάτων

σελ. 129 σχολ. βιβλίου

1. Παρακολουθείτε μια τηλεοπτική συζήτηση στην οποία η συγγρα-

φέας του κειμένου 2 διατυπώνει τα επιχειρήματά της για τα τυ-

χερά παιχνίδια (ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ κτλ.). Πόσα και ποια επιχειρή-

ματα χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει την άποψή της;

Η συγγραφέας του κειμένου 2 έχει αρνητική άποψη για τα τυχερά
παιχνίδια όπου «εκατομμύρια άτομα και δισεκατομμύρια χρήματα
εμπλέκονται», «αμέτρητες ώρες ξοδεύονται στο παίξιμο και απροσμέ-
τρητες ελπίδες γεννιούνται για το πιθανό κέρδος». Για να στηρίξει τη
θέση της, χρησιμοποιεί τα ακόλουθα επιχειρήματα: 243
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1. Όσοι ασχολούνται με το κυνήγι του εύκολου κέρδους είναι άτομα
που έχουν στόχους επικεντρωμένους σε μια υλιστική άποψη για τη ζωή,
σε μια αντίληψη ότι με το χρήμα μπορείς να κατορθώσεις οτιδήποτε.
2. Στο κυνήγι των τόσο αβέβαιων προοπτικών οι κερδισμένοι είναι λίγοι.
3. Για τους πολλούς, τους «χαμένους», η εμμονή στο παιχνίδι της τύχης:
α. είναι αποπροσανατολιστική από πιο στέρεους στόχους
β. οδηγεί ουσιαστικά στην απραξία
γ. μετατοπίζει το χειροπιαστό «σήμερα» στο αμφίβολο «αύριο»
δ. τροφοδοτεί στο τέλος έναν περίεργο συμβιβασμό των προσδοκιών και
επιθυμιών με την πραγματικότητα.
4. Η εύκολη ζωή προβάλλει ως «πρότυπο», που υιοθετείται όλο και πε-
ρισσότερο από όλο και περισσότερους που πιστεύουν ότι η προσπάθεια
μέσα από την εργασία δε βρίσκει ανταπόκριση, αναγνώριση και αντα-
μοιβή στην κοινωνία μας (με τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, τη δια-
βρωμένη, άδικη και αναξιοκρατική). 

σελ. 129 σχολ. βιβλίου

2. Ας υποθέσουμε ότι είστε ένας συνομιλητής στην παραπάνω τηλε-

οπτική συζήτηση ο οποίος έχει διαφορετική άποψη για το θέμα

αυτό απ’ αυτήν της Κ. Κασιμάτη. Με ποια επιχειρήματα θα «στη-

ρίζατε» τη δική σας διαφορετική θέση;

Επιχειρήματα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπέρ των τυχε-
ρών παιχνιδιών:
– Με πολύ λίγα χρήματα, ακόμη και με ένα ευρώ, μπορεί κανείς να κερ-
δίσει σημαντικά ποσά που θα κάνουν τη ζωή του πιο εύκολη.
– Οι άνθρωποι με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, αν κερδίσουν,
μπορεί να ξεφύγουν από τη μιζέρια και τα προβλήματά τους.
– Τα τυχερά παιχνίδια είναι διασκεδαστικά, όπως φαίνεται από το γε-
γονός ότι στους περισσότερους αρέσει να συμμετέχουν σε αυτά τα Χρι-
στούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
– Πολλοί ηλικιωμένοι βρίσκουν στα τυχερά παιχνίδια (χαρτιά, ΛΟΤΤΟ,
ΠΡΟΠΟ κ.λπ.) μια ευχάριστη διέξοδο από την καθημερινότητα ή τη μο-
ναξιά, ξοδεύοντας λίγα χρήματα.
– Η κοινωνία προβάλλει το πρότυπο της «εύκολης ζωής» και του γρή-
γορου κέρδους.
– Το κράτος υποστηρίζει και διαφημίζει κατά κόρον τα τυχερά παιχνί-
δια, αφού έχει τεράστια οικονομικά οφέλη από αυτά.
– Πολλά από τα έσοδα των κρατικών λαχείων, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ κ.λπ.
διατίθενται στον αθλητισμό και σε άλλους τομείς του Δημοσίου.244
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σελ. 129 σχολ. βιβλίου

3. Μια συμμαθήτριά σας διάβασε αργά και καθαρά το κείμενο 1.

Στη συνέχεια ο καθηγητής ζητάει από τέσσερις μαθητές να πα-

ρουσιάσουν τους λόγους για τους οποίους ο άγγελος έφυγε από το

αρχοντικόν μέγαρον, την καλύβην πτωχού ανθρώπου, το μέγα κτί-

ριον πλουσίως φωτισμένον και την εκκλησίαν. 

Από το αρχοντικόν μέγαρον ο άγγελος έφυγε επειδή είδε στα πρό-
σωπα του άντρα και της γυναίκας πόσο απομακρυσμένοι ήταν μεταξύ
τους ψυχικά. Ζούσαν μια ανώφελη ζωή γεμάτη ανία, μέσα στο ψέμα και
στη σεμνοτυφία. Ακόμη, ο άγγελος άκουσε τα δύο παιδιά του ζευγαριού
να μιλούν σε μια άγνωστη γλώσσα.

Από την καλύβην πτωχού ανθρώπου ο άγγελος έφυγε γιατί αντίκρι-
σε μια διαλυμένη οικογένεια, μέσα στην εξαθλίωση και τη μιζέρια. Ο
άντρας έλειπε όλη τη μέρα στην ταβέρνα, αδιαφορώντας για την οικο-
γένειά του. Η γυναίκα προσπαθούσε να χορτάσει την πείνα των πέντε
παιδιών της με λίγο ξερό ψωμί, μήπως καταφέρουν να κοιμηθούν, βλα-
στημώντας την ώρα που αποφάσισε να παντρευτεί. Eπιπλέον, τα μεσά-
νυχτα που γύρισε ο σύζυγος, η γυναίκα άρχισε να φωνάζει και να τον
βρίζει, ενώ εκείνος την ξυλοφόρτωσε με ένα ραβδί. Στο τέλος έπεσαν να
κοιμηθούν χωρίς να κάνουν την προσευχή τους.

Από το μέγα κτίριον πλουσίως φωτισμένον, το οποίο ήταν προφα-
νώς χαρτοπαικτική λέσχη, ο άγγελος έφυγε επειδή είδε ανθρώπους
ωχρούς και δυστυχείς, που έπαιζαν χαρτιά μετρώντας διαρκώς χρήμα-
τα, πλήρως απορροφημένοι από αυτή την ασχολία.

Στο τέλος της περιπλάνησής του, θέλοντας ο άγγελος να παρηγορηθεί
για όσα είχε δει προηγουμένως, κατέφυγε σε μία εκκλησίαν. Όμως, κι εκεί
όσα αντίκρισε ήταν απογοητευτικά. Κοντά στην πόρτα του ναού στέκο-
νταν άνθρωποι που μετρούσαν χρήματα όπως οι χαρτοπαίκτες στη λέσχη.
Στο βάθος είδε έναν άνθρωπο ντυμένο με χρυσοποίκιλτα ενδύματα και με
μια μίτρα στο κεφάλι, ο οποίος έμοιαζε περισσότερο με Μήδο σατράπη
παρά με ταπεινό ιερέα του Χριστιανισμού, να κάνει επιτηδευμένες και φι-
λάρεσκες κινήσεις. Την εικόνα συμπλήρωναν μερικοί ψάλτες που έψαλ-
λαν με προσποιητές φωνές και όχι με πίστη και κατάνυξη.

σελ. 130 σχολ. βιβλίου

1. Συζητήστε τις θέσεις που υποστηρίζει η μαθήτρια στο κείμενο 12

και τα επιχειρήματά της.

Στο κείμενο 12 η μαθήτρια υποστηρίζει την άποψη πως η προσφορά
245
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της γυναίκας στην κοινωνία είναι εμφανής και αξιοθαύμαστη. Για να
τεκμηριώσει τη θέση της, χρησιμοποιεί τα ακόλουθα επιχειρήματα:
– ο ρόλος της γυναίκας ως μητέρας είναι αναμφισβήτητος: δημιουργεί
οικογένεια και μεγαλώνει τα παιδιά της
– εργάζεται έξω από το σπίτι με αξιοσημείωτη αποδοτικότητα, παρά την
άνιση μεταχείριση που συχνά αντιμετωπίζει
– δρα κοινωνικά και αγωνίζεται σε όλους τους τομείς της παραγωγής
και της εκπαίδευσης, χωρίς να έχει πάντοτε την ανάλογη νομική προ-
στασία και χωρίς να αναγνωρίζεται και να αξιολογείται αντικειμενικά
η προσφορά της
– μορφώνεται και μπορεί να σταδιοδρομήσει σε οποιαδήποτε επιστήμη
– να συμμετέχει στα κοινά
– διαπρέπει στο χώρο της τέχνης, έχοντας ως βοηθό την ευαισθησία της. 

Χρησιμοποιώντας η μαθήτρια τα παραπάνω επιχειρήματα, τονίζει
την προσφορά της γυναίκας στην κοινωνία μέσω των πολλαπλών ρό-
λων που αναλαμβάνει: ως μητέρα, ως εργαζόμενη, ως δραστήριο μέλος
της κοινωνίας, ως επιστήμονας, ως πολιτικοποιημένο άτομο, ως άν-
θρωπος της τέχνης. Η γυναίκα, παρόλο που συχνά αντιμετωπίζει άνιση
μεταχείριση, «προσφέρει σε όλους τους τομείς της ζωής με το πρακτικό
μυαλό της, τη διαίσθηση, την ευαισθησία και το πείσμα της». 

σελ. 130 σχολ. βιβλίου

2. Μια άλλη συμμαθήτριά σας στη Βουλή των Εφήβων διατύπωσε τη

θέση ότι: «Η γυναίκα σήμερα, παρά την προσφορά και τη βελ-

τίωση της θέσης της, εξακολουθεί ν’ αντιμετωπίζει αρκετά προ-

βλήματα». • Αναζητήστε με τους συμμαθητές σας επιχειρήματα

που υποστηρίζουν την άποψή της.

Για να στηρίξουμε την άποψη ότι η γυναίκα σήμερα, παρά την προ-
σφορά και τη βελτίωση της θέσης της, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρ-
κετά προβλήματα, χρησιμοποιούμε επιχειρήματα όπως τα ακόλουθα:
– η γυναίκα έχει αναλάβει πολλαπλούς ρόλους που απορροφούν πολύ
χρόνο, απαιτούν τεράστια αποθέματα δύναμης και συχνά αλληλοσυ-
γκρούονται (εργαζόμενη, μητέρα, σύζυγος, νοικοκυρά)
– στον ιδιωτικό τομέα δε γίνονται πάντα σεβαστά τα δικαιώματα των
εργαζόμενων μητέρων (άδειες, επιδόματα, ωράριο κ.λπ.)
– πολύ συχνά στο χώρο εργασίας η γυναίκα αντιμετωπίζει κοινωνικές
προκαταλήψεις, άνιση μεταχείριση, σεξουαλική παρενόχληση, άσκηση
ψυχολογικής βίας, ρατσισμό

246
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– η εργαζόμενη γυναίκα πολλές φορές πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη
προσπάθεια από έναν άντρα, προκειμένου να πείσει για τις ικανότητές
της, ή ακόμη και να υιοθετήσει ένα «αντρικό» μοντέλο συμπεριφοράς
ώστε να επιβιώσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
– συχνά οι γυναίκες γίνονται θύματα εκμετάλλευσης των αντρών και
τους ασκείται σωματική και ψυχολογική βία ακόμη και στο πλαίσιο της
οικογένειας
– τα πρότυπα της σύγχρονης εποχής (π.χ. διαφήμιση) παρουσιάζουν τη
γυναίκα με αναχρονιστικό στην ουσία τρόπο: ζητούν να είναι νέα,
όμορφη, ακούραστη, δυναμική και ταυτόχρονα ευαίσθητη, γλυκιά, πρό-
θυμη κ.λπ.

σελ. 130 σχολ. βιβλίου

3. Εντοπίστε στο κείμενο 13 τα στοιχεία εκείνα που παραθέτει ο

συγγραφέας για να γίνουν οι θέσεις του πειστικές. • Με βάση την

ίδια τακτική επιχειρηματολογήστε υπέρ ή κατά της άποψης

«Πρέπει να δίνουμε βοήθεια στα παιδιά που συναντούμε στα φα-

νάρια». • Χωριστείτε σε δύο ομάδες και η καθεμία να παρουσιά-

σει τα επιχειρήματά της.

• Ο συγγραφέας του κειμένου 13 επισημαίνει ότι τα παιδιά των φανα-
ριών «αποτελούν μια καθημερινή πραγματικότητα των σύγχρονων κοι-
νωνιών», «ένα παγκόσμιο φαινόμενο –ένα κρίσιμο κοινωνικό πρόβλη-
μα– και ταυτόχρονα στίγμα για τον πολιτισμό στην εποχή μας». Για να
γίνουν οι θέσεις του πειστικές, χρησιμοποιεί τα εξής στοιχεία:
– Τα παιδιά των φαναριών (ή αλλιώς τα παιδιά του δρόμου, όπως ονο-
μάζονται) υπολογίζονται σύμφωνα με τη Unicef σε περίπου 100 εκα-
τομμύρια.
– Στην Ελλάδα ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες της
παγίωσης και ανάπτυξης μιας νέας κοινωνικής κατάστασης στην οποία
ανήλικα παιδιά, καθημερινά σε ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς,
ωθούνται στην εργασία σε διάφορους χώρους (φανάρια, βραδινά μαγα-
ζιά κ.λπ.).
– Τα «παιδιά του δρόμου» είναι παιδιά που εγκαταλείφθηκαν, διώχθη-
καν, απήχθηκαν ή επέλεξαν να ζουν με τον τρόπο αυτό.

• Επιχειρηματολογία

Α΄ομάδα (υπέρ): «Πρέπει να δίνουμε βοήθεια στα παιδιά που συνα-
ντούμε στα φανάρια»

247

πππ. ∞ÎÔ‡ˆ
Î·È  ÌÈÏÒ

8Ë (231-266  15-01-04  01:56  ™ÂÏ›‰·247



– Προσφέρουμε οικονομική ενίσχυση σε μικρά παιδιά που ζουν σε συν-
θήκες μεγάλης φτώχειας και εξαθλίωσης.
– Τα παιδιά αυτά είναι θύματα εκμετάλλευσης των μεγάλων και γι’ αυ-
τό έχουν ανάγκη από τη στήριξή μας.
– Δίνουμε ελπίδα σε παιδιά που ζουν σε άθλιες συνθήκες. 
– Με την οικονομική βοήθεια που προσφέρουμε, μειώνεται ο κίνδυνος
να εμπλακούν τα παιδιά αυτά σε εγκληματικές δραστηριότητες για να
καλύψουν βασικές βιοτικές ανάγκες τους. 

Β́ ομάδα (κατά): «Δεν πρέπει να δίνουμε βοήθεια στα παιδιά που συνα-
ντούμε στα φανάρια»
– Η επαιτεία είναι παράνομη δραστηριότητα, οργανωμένη από ανθρώ-
πους που εκμεταλλεύονται την αδυναμία των παιδιών και τα αναγκά-
ζουν να ζουν στην εξαθλίωση, στερώντας τους βασικά αγαθά και δικαι-
ώματα (ασφάλεια, οικογενειακό περιβάλλον, μόρφωση, υγεία). 
– Τα χρήματα που προσφέρουμε δεν καταλήγουν στα παιδιά, αλλά σε
αυτούς που τα εκμεταλλεύονται (συχνά τους ίδιους τους γονείς).
– Τα παιδιά δεν ξεφεύγουν ποτέ από αυτόν τον τρόπο ζωής και δεν
εντάσσονται ποτέ στην κοινωνία. Τα περισσότερα από αυτά, ακόμη και
όταν μεγαλώσουν, ζουν στο περιθώριο και ασχολούνται με παράνομες
ή και εγκληματικές δραστηριότητες.
– Στηρίζοντας οικονομικά τα παιδιά των φαναριών, απαλλάσσουμε το
κράτος από την ευθύνη της κοινωνικής μέριμνας για αυτά.
– Με το να δείχνουμε ανοχή ή αδιαφορία, διαιωνίζουμε ένα από τα σο-
βαρότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας.

σελ. 131 σχολ. βιβλίου

• Με αφορμή το παραπάνω κείμενο, συζητήστε με ποιους τρόπους ο

γελοιογράφος πετυχαίνει να προβάλει το μήνυμά του.

Ο γελοιογράφος, θέλοντας να προβάλλει το μήνυμα ότι οι οδηγοί δεν
πρέπει να παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη, θίγει παράλληλα και
ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας, τους ζη-
τιάνους των φαναριών. Στην πρώτη εικόνα, ένας τροχονόμος σταματάει
ένα τροχοφόρο όχημα –ένα παιδικό καροτσάκι– με επιβάτες δύο μωρά
και τα ρωτάει με αυστηρό ύφος γιατί δε σταματούν στα φανάρια. Στην
επόμενη εικόνα τα μωρά με ύφος περίλυπο και απολογητικό απαντούν
ότι παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη επειδή δεν έχουν ψιλά για
τους ζητιάνους, ενώ στο τελευταίο κλαίνε και φωνάζουν ότι στενοχω-
ριούνται για τους ανθρώπους των φαναριών. 248
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Συνδυάζοντας επιτυχημένα την εικόνα με το λόγο και με βασικό ερ-
γαλείο το χιούμορ, ο σκιτσογράφος κατορθώνει να σατιρίσει με εύστο-
χο τρόπο τους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις απί-
θανες δικαιολογίες που μηχανεύονται για να αποφύγουν την τιμωρία.

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 133 σχολ. βιβλίου

1. Παρακολουθήσατε την ομιλία ενός εκπροσώπου μιας θεραπευτικής

κοινότητας (π.χ. Ιθάκη, Διάβαση, 18 άνω κ.τ.λ.) σε εκδήλωση του

Δήμου της περιοχής σας. Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του

αναφέρθηκε στις δυσκολίες επανένταξης στην κοινωνία που αντι-

μετωπίζουν νέα άτομα - πρώην χρήστες οι οποίοι έχουν αποθερα-

πευτεί. • Ενημερώστε στη συνέχεια την τάξη σας για την ομιλία

αυτή και παρουσιάστε τα βασικά επιχειρήματα του ομιλητή.

• Οι εργοδότες είναι επιφυλακτικοί στο να προσφέρουν μια θέση εργα-
σίας σε έναν πρώην χρήστη.
• Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με κοινωνικό ρατσισμό τούς πρώην
χρήστες.
• Οι πειρασμοί που παραμονεύουν είναι πολλοί και χρειάζεται μεγάλο
ψυχικό σθένος αλλά και υποστήριξη από τον κοινωνικό περίγυρο, για
να αντισταθούν.
• Oι έμποροι ναρκωτικών εκβιάζουν τους ανθρώπους που έχουν απε-
ξαρτηθεί, ώστε να συνεχίσουν τη χρήση.
• Οι δυνατότητες μόρφωσής τους είναι περιορισμένες και απαιτούν με-
γάλη επιμονή και θέληση.

σελ. 133 σχολ. βιβλίου

2. «Κι αν σου κάτσει;» Αυτό είναι το σλόγκαν μιας από τις πολλές

διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών που προβάλλονται στα Μέσα Μα-

ζικής Ενημέρωσης. Σε ένα διάλογο που θα διεξαχθεί στην τάξη, μία

ομάδα μαθητών να επιχειρηματολογήσει υπέρ του διαφημιστικού

μηνύματος και των πιθανών αποτελεσμάτων του, ενώ μία άλλη

ομάδα να αντικρούσει τα επιχειρήματα της πρώτης ομάδας.

Επιχειρήματα υπέρ του διαφημιστικού μηνύματος:

• Η φράση είναι μικρή και χιουμοριστική. Εύκολα μπορεί κάποιος να
τη θυμηθεί. 249
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• Ψυχαγωγεί με έξυπνο χιούμορ και συγχρόνως ενημερώνει για τις δυ-
νατότητες που έχει κάποιος να δοκιμάσει την τύχη του.
• Αποτυπώνει μια κατάσταση της πραγματικότητας.
• Παρουσιάζει το παιχνίδι ως παιχνίδι και όχι σαν κυνήγι χρημάτων.
• Δίνει ιδέες χωρίς να καταργεί τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να
επιλέξει και να αποφασίσει ελεύθερα αν θα συμμετάσχει ή όχι στο παι-
χνίδι.

Επιχειρήματα εναντίον του διαφημιστικού μηνύματος:

• Παρακινεί τους ανθρώπους να ασχοληθούν με τα τυχερά παιχνίδια.
• Τους αποπροσανατολίζει από τα ουσιώδη προβλήματά τους.
• Παραποιεί την πραγματικότητα υπερτονίζοντας τις πιθανότητες κέρδους.
• Δεν αποκαλύπτει τις αρνητικές όψεις αυτών των παιχνιδιών.

250
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ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

AΠANTHΣEIΣ ΣTIΣ EPΩTHΣEIΣ TOY ΣXOΛIKOY BIBΛIOY

Οι μετοχές

Οι μετοχές στην ενεργητική και παθητική φωνή

σελ. 120 σχολ. βιβλίου

1. Σε ποια ρήματα ανήκουν οι μετοχές με έντονα γράμματα και τι

παρατηρείτε σχετικά με τη θέση του τόνου σε συνάρτηση με την

ορθογραφία τους;

α. Δεν ανέβηκα τις σκάλες τρέχοντας, για να μη μου πέσει το κουτί.
(κείμ. 3)
β. Σε λίγο καιρό πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα καινούριο λαχείο,
το ξυστό – αυτό δηλαδή που ξύνοντάς το γνωρίζεις αμέσως αν κέρ-
δισες ή όχι. (κείμ. 2)
γ. Το AIDS διαπρέπει γεννώντας καταστάσεις επιδημίας. (κείμ. 5)

α. τρέχοντας: μετοχή του ρ. τρέχω
β. ξύνοντας: μετοχή του ρ. ξύνω
γ. γεννώντας: μετοχή του ρ. γεννώ
• Η μετοχή του ενεστώτα ενεργητικής φωνής, όταν τονίζεται στην προ-
παραλήγουσα, έχει κατάληξη -οντας (τρέχοντας, ξύνοντας), ενώ έχει κα-
τάληξη -ώντας (γεννώντας)  όταν τονίζεται στην παραλήγουσα.

σελ. 120 σχολ. βιβλίου

2. Διαβάζοντας τις παρακάτω προτάσεις, μεταφέρετε τις μετοχές

στην ονομαστική ενικού στο αρσενικό γένος, εντοπίστε τη χρο-

νική βαθμίδα στην οποία αναφέρονται και γράψτε το χρόνο

τους. • Ποια είναι η κατάληξή τους;

α. Το 95% αυτών ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. (κείμ. 5)
β. Υπολογίζεται ότι 3,1 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανο-

μένων 610.000 παιδιών, πέθαναν από AIDS μέσα στο 2002. (κείμ. 5)
γ. Για τους πολλούς, τους «χαμένους», η εμμονή στο παιχνίδι της
τύχης είναι αποπροσανατολιστική από πιο στέρεους στόχους, οδη-
γεί ουσιαστικά στην απραξία. (κείμ. 2)
δ. Δίνονται στη δημοσιότητα πίνακες και παγκόσμιοι χάρτες «κοκ-

κινισμένοι». (κείμ. 5)
251
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Μετοχές Καταλήξεις Χρονική βαθμίδα / Χρόνος

αναπτυσσόμενος -όμενος παρόν / ενεστώτας
συμπεριλαμβανόμενος -όμενος παρόν / ενεστώτας
χαμένος -μένος παρόν / παρακείμενος
κοκκινισμένος -μένος παρόν / παρακείμενος

[Σημ.: Oι μετοχές κατατάσσονται σε κάποια από τις χρονικές βαθμίδες
(παρόν, παρελθόν, μέλλον) ανάλογα με το χρόνο στον οποίο βρίσκεται
το ρήμα που προσδιορίζουν].

σελ. 121 σχολ. βιβλίου

3. Στις παρακάτω φράσεις του κειμένου 1 θα βρείτε μετοχές που δεν τις

συναντάτε σε σύγχρονα κείμενα. Αν γράφατε εσείς αυτές τις προτά-

σεις, με ποιες μετοχές θα μπορούσατε να τις αντικαταστήσετε;

α. Ο Άγγελος επήρε τα τρία ουράνια δώρα του και έφυγε τρέχων

εκείθεν.
β. Η γυνή επροσπάθει ν’ αποκοιμίσει με ολίγον ξηρόν άρτον τα πέ-
ντε τέκνα, βλασφημούσα άμα την ώραν που είχεν υπανδρευθή.
γ. Ανέβη εις μέγα κτίριον πλουσίως φωτισμένον.
δ. Επήρε… και την ζωήν, την πλασμένην διά να πάλλη εις τας καρ-
δίας, ετάνυσε τας πτέρυγας, και επανήλθεν εις τας ουρανίας αψίδας.

α. τρέχων → τρέχοντας
β. βλασφημούσα → βλαστημώντας
γ. φωτισμένον → φωτισμένο
δ. πλασμένην → πλασμένη

Επιθετική και επιρρηματική μετοχή

σελ. 124 σχολ. βιβλίου

1. Αντικαταστήστε κάποια από τα παρακάτω ρήματα με μετοχές του

ενεργητικού ενεστώτα. • Γράφοντας τις προτάσεις θα χρειαστεί να

αφαιρέσετε κάποιες λέξεις.

α. Ακούμπησα την πίτσα στο ραφάκι και πήρα τηλέφωνο. (κείμ. 3)
β. Κατά τις δώδεκα, σήκωσε το κεφάλι από το περιοδικό του και
είπε:… (κείμ. 3)
γ. Είπα ευχαριστώ και το ’κλεισα. (κείμ. 3)
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δ. Ξεσκεπάστηκα όμως αμέσως, γιατί άκουσα τη φωνή της Μαρί-
νας. (κείμ. 6)

α. Ακουμπώντας την πίτσα στο ραφάκι πήρα τηλέφωνο. 
β. Κατά τις δώδεκα, σηκώνοντας το κεφάλι από το περιοδικό του είπε:… 
γ. Λέγοντας ευχαριστώ το ’κλεισα (ή Είπα ευχαριστώ κλείνοντάς το). 
δ. Ξεσκεπάστηκα όμως αμέσως ακούγοντας τη φωνή της Μαρίνας. 

σελ. 124 σχολ. βιβλίου

2. Αφού ακούσετε το τραγούδι του μουσικού συγκροτήματος Πυξ

Λαξ, πάρτε την α΄στροφή και γράψτε για κάθε ρήμα τη μετοχή

του ενεργητικού ενεστώτα και του παθητικού παρακειμένου. •
Σημειώστε δίπλα της αν λειτουργεί ως επίθετο ή ως επίρρημα.

• Η πρώτη στροφή του τραγουδιού των Πυξ Λαξ «Μοναξιά μου όλα»:
Στις άδειες πόλεις που γυρνάς
εικόνες σε ξοδεύουν
αδύναμος να προσκυνάς
αυτούς που σε ληστεύουν 

Ρήμα Μετοχή ενεστώτα Μετοχή παρακειμένου

γυρνάς γυρνώντας γυρισμένος (από το ρ. γυρίζω):
ως επίθετο

ξοδεύουν ξοδεύοντας ξοδε(υ)μένος: ως επίθετο
προσκυνάς προσκυνώντας προσκυνημένος: ως επίθετο
ληστεύουν ληστεύοντας ληστε(υ)μένος: ως επίθετο 

• Oι μετοχές του ενεργητικού ενεστώτα λειτουργούν ως επιρρήματα
(που δείχνουν τρόπο). 

σελ. 124 σχολ. βιβλίου

3. Συνεχίστε γράφοντας δικούς σας στίχους με αφορμή το τραγούδι

αυτό. • Αλήθεια, τι σημαίνει το όνομα του συγκροτήματος; • Ψάξ-

τε σε ερμηνευτικό ή άλλο λεξικό.

Το όνομα του συγκροτήματος Πυξ Λαξ είναι μια έκφραση που σχη-
ματίζεται από δύο επιρρήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ση-
μαίνει «με γροθιές και με κλοτσιές»: πυξ = με σφιγμένους τους γρόν-
θους, με γροθιές, λαξ = κλοτσώντας με τη φτέρνα, με κλοτσιές.
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Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα

Παρασύνθετα

σελ. 126 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε τις σύνθετες λέξεις (ή τις λέξεις που συνηθίζεται να λέγο-

νται μαζί) από τις οποίες παράγονται οι παρασύνθετες που εντο-

πίζονται στα κείμενα της ενότητας αυτής.

Παρασύνθετη λέξη Σύνθετη λέξη

κείμ. 2 αντίληψη αντιλαμβάνομαι
χαρτοπαικτικός χαρτοπαίκτης
κακομοιριά κακομοίρης

κείμ. 3 ιστιοπλοΐα ιστιοπλόος
ευχαρίστως ευχάριστος
τηλεφωνικό τηλέφωνο
τηλεφώνησα τηλέφωνο
διευθύνσεις διευθύνω

κείμ. 5 παγκοσμίως παγκόσμιος

κείμ. 8 καθημερινή κάθε μέρα
κυριολεξία κυριολεκτώ
σχιζοφρενική σχιζοφρένεια

κείμ. 11 αναμονή αναμένω
προσδοκία προσδοκώ

κείμ. 12 προσφορά προσφέρω
αποδοτικότητα αποδοτικός
μεταχείριση μεταχειρίζομαι
παραγωγή παράγω
εκπαίδευση εκπαιδεύω
αξιολόγηση αξιολογώ
ευαισθησία ευαίσθητος

κείμ. 15 ασφάλεια ασφαλής
έκφραση εκφράζω
κατοικία κατοικώ < κάτοικος
απελπισία άπελπις
δυσφορία δυσφορώ
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σελ. 126 σχολ. βιβλίου

2. Ψάξτε στο ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τρια-

νταφυλλίδης on-line, http://www.komvos.edu.gr/dictionaries

/dictonline /DictOnLineTri.htm) τις καταλήξεις -ίτης και -είο.

• Από τον κατάλογο λέξεων που θα σας επιστρέψει το λεξικό, ξε-

χωρίστε ποιες είναι παρασύνθετες και γράψτε δίπλα σε καθεμία

τη διαδικασία παραγωγής της.

-ίτης

παρασύνθετο διαδικασία παραγωγής

Αγιορείτης < Άγιο Όρος 
Αγιοταφίτης < Άγιος Τάφος 
Αιγαιοπελαγίτης < Αιγαίο Πέλαγος 
αρεοπαγίτης < Άρειος Πάγος
βαρυποινίτης < βαριά ποινή
ερυθροσταυρίτης < Ερυθρός Σταυρός
Λιτοχωρίτης < Λιτόχωρο < λιτός + χωριό
μαυραγορίτης < μαύρη αγορά
ξενομερίτης < ξένο μέρος
παλαιοημερολογίτης < παλαιός + ημερολογίτης (ημέρα + λόγος)

-είο

αδαμαντοπωλείο < αδαμαντοπώλης < αδάμας + πωλώ
αλλαντοπωλείο < αλλαντοπώλης < àÏÏÄ˜ (= λουκάνικο)

+ πωλώ
ανατομείο < ανατόμος < ανά + τέμνω
ανθοπωλείο < ανθοπώλης < άνθος + πωλώ
ανθρακωρυχείο < ανθρακωρύχος < άνθρακας + ορύττ(σσ)ω 
τηλεγραφείο < τηλέγραφος < τηλέ (= μακριά) + γράφω

σελ. 126 σχολ. βιβλίου

3. Από τα τοπωνύμια που υπογραμμίζονται, σχηματίστε παρασύν-

θετες λέξεις που δείχνουν τον κάτοικο ή αυτόν που κατάγεται από

το συγκεκριμένο μέρος.

• Αγ. Παρασκευή: Αγιοπαρασκευίτης
• Άγ. Γεώργιος: Αγιογεωργίτης
• Αγ. Βαρβάρα: Αγιοβαρβαρίτης
• Κρυόβρυση: Κρυοβρυσιώτης 255
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• Παλαιογκορτσιά: Παλαιογκορτσιώτης
• Δροσοχώρι: Δροσοχωρίτης ή Δροσοχωρινός
• Ηλιόκαλη: Ηλιοκαλίτης
• Παλαιοχώρι: Παλαιοχωρίτης ή Παλαιοχωρινός

Πολυλεκτικά σύνθετα

σελ. 128 σχολ. βιβλίου

• Συμπληρώστε τον πίνακα με πολυλεκτικά σύνθετα, όπως στο πα-

ράδειγμα, ταιριάζοντας λέξεις από τη στήλη Α με λέξεις από τη

στήλη Β.

Στήλη Α Στήλη Β

σκορ έκπληξη
άνθρωπος μαϊμού
έρευνα δηλητήριο
σχόλια αστραπή
ταξίδι σοκ
πτυχία κλειδί

σκορ που δεν το περίμενε κανείς σκορ-έκπληξη

ταξίδι που έγινε πολύ γρήγορα ταξίδι-αστραπή

άνθρωπος πολύ σημαντικός για κάτι άνθρωπος-κλειδί

έρευνα που προκάλεσε έντονη και 

δυσάρεστη έκπληξη έρευνα-σοκ

σχόλια πολύ πικρά και δηκτικά σχόλια-δηλητήριο

πλαστά πτυχία πτυχία-μαϊμού

Αξιολόγηση και διατύπωση επιχειρημάτων

σελ. 129 σχολ. βιβλίου

• Στο παραπάνω κείμενο υπογραμμίστε τα επιχειρήματα που χρη-

σιμοποιεί η συγγραφέας για να υποστηρίξει την άποψή της ότι άν-

θρωποι όλων των κοινωνικών κατηγοριών, πλούσιοι και φτωχοί,

«παίζουν» τυχερά παιχνίδια. • Είναι πειστικά ή όχι αυτά τα επι-

χειρήματα; • Για να απαντήσετε σ’ αυτό το ερώτημα, εξετάστε αν256
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όσες ιδέες περιέχονται στα επιχειρήματα αυτά ανταποκρίνονται

στην αλήθεια.

• Η συγγραφέας, για να υποστηρίξει την άποψή της ότι τυχερά παιχνί-
δια παίζουν οι άνθρωποι όλων των κοινωνικών κατηγοριών, χρησιμο-
ποιεί τα παρακάτω επιχειρήματα:
– Οι φτωχοί ασχολούνται με τον τζόγο «για να αποκτήσουν όσα μόνο
ένα “λαχείο” θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει». Το να κερδίσουν «εί-
ναι ένα γεγονός που κάποτε μπορεί να τους αλλάξει πραγματικά, να
τους ανοίξει νέους ορίζοντες».
– Οι πλούσιοι παίζουν τυχερά παιχνίδια «για να ζήσουν την ένταση της
αναμονής και της προσδοκίας, ή για να προκαλέσουν τη μοίρα τους, ή
ακόμα και να διασκεδάσουν την ανία και τη χωρίς ιδιαίτερο νόημα ζωή
τους». 

• Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η συγγραφέας είναι πειστικά, γιατί
ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Πράγματι, αρκετοί άνθρωποι που αντι-
μετωπίζουν οικονομικά προβλήματα παίζουν τυχερά παιχνίδια προσ-
δοκώντας κέρδη που θα αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο, ενώ
πολλοί πλούσιοι ασχολούνται με τον τζόγο, όχι επειδή έχουν ανάγκη τα
χρήματα που θα κερδίσουν, αλλά γιατί με τον τρόπο αυτό διασκεδάζουν
την ανία τους.

Λεξιλόγιο

σελ. 131 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 2 βρίσκουμε τις λέξεις της α΄στήλης. Αντιστοιχίστε

τες με τις συνώνυμές τους της στήλης β .́

α β

αναγνώριση • • φτώχεια
ανταμοιβή • • διαπίστωση
συμβιβασμός • • αναμονή
μιζέρια • • ανταπόδοση
προσδοκία • • εξομάλυνση

αναγνώριση –  διαπίστωση
ανταμοιβή – ανταπόδοση
συμβιβασμός – εξομάλυνση
μιζέρια – φτώχεια
προσδοκία – αναμονή 257
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σελ. 131 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε σε ένα λεξικό λέξεις που ανήκουν στην ίδια ετυμολογική

οικογένεια με τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 4.

μοναξιά: μόνος, μονάδα, μοναδικός, μοναδικότητα, μονάζω, μονάκρι-
βος, μονάρχης, μοναρχία, μοναρχικός, μοναρχισμός, μοναστήρι, μονα-
στηριακός, μοναστικός, μονάχα, μοναχικός, μοναχικότητα, μοναχι-
σμός, μοναχογιός, μοναχοκόρη, μοναχοπαίδι, μοναχός, μονήρης, μονο-
γαμία, μονογαμικός, μονογενής, μονόγραμμα, μονογραφή, μονογραφία,
μονοδιάστατος, μονόδρομος, μονοετής, μονόζυγο, μονοήμερος, μονο-
θεϊσμός, μονοθέσιος, μονοκαλλιέργεια, μονοκατοικία, μονοκινητήριος,
μονόκλινο, μονοκόμματος, μονοκοντυλιά, μονοκρατορία, μονόλογος,
μονομανία, μονομαχία, μονομάχος, μονομελής, μονομερής, μονόπλευ-
ρος, μονοπώλιο, μονός, μονοσάνδαλος, μονοτονικό, μονότονος, μονό-
χρωμος, μονώνω, μόνωση / απομονώνω, απομόνωση, απομονωτήριο,
απομονωτισμός, ηχομόνωση, θερμομόνωση

απομόνωση: η λέξη στην ίδια ετυμολογική οικογένεια με τη λέξη μονα-
ξιά (βλ. παραπάνω)

έρημος: ερήμην (= χωρίς τη νόμιμη παρουσία / χωρίς τη συγκατάθεση
κάποιου, εν αγνοία του), ερημητήριο, ερημιά, ερημικός, ερημίτης, ερη-
μοκλήσι, ερημονήσι, ερημοσπίτης, ερημότοπος, ερημώνω, ρημάζω, ρή-
μαγμα, ρημάδι, ρημαδιό / πανέρημος, παντέρημος, παντέρμος 

σελ. 131 σχολ. βιβλίου

3. Στις τρεις πρώτες παραγράφους του κειμένου 1 βρείτε λέξεις που

σας θυμίζουν άλλες που συναντάτε στο μάθημα των Αρχαίων

Ελληνικών από το πρωτότυπο.

Στις τρεις πρώτες παραγράφους του κειμένου 1 υπάρχουν οι εξής λέ-
ξεις που συναντούμε και στην αρχαία ελληνική γλώσσα:
1η παράγραφος

Ξένος, του κόσμου, και, της σαρκός, κατήλθε, την παραμονήν, από τα
ύψη, συστείλας, τας πτέρυγας, όπως, κρύπτη, θείος, άγγελος, Έφερε,
δώρα, άνω, βασίλεια, διά, τους κατοίκους, της πρωτευούσης, ήτο(ν), κα-
λός, της πόλεως
2η παράγραφος

Εκράτει, εις την χείρα, εν, άστρον, επί, του στέρνου, έπαλλε, ζωή, δύνα-
μις, στόμα, εξήρχετο, πνοή, θείας, γαλήνης, τρία, ταύτα, δώρα, ήθελε, με-
ταδώση, όλους, όσοι, προθύμως, δέχονται
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3η παράγραφος

Εισήλθεν, εν πρώτοις, εις, εν, μέγαρον, Είδεν, εκεί, το ψεύδος, την
ανίαν, ανωφελές, της ζωής, πρόσωπα, του ανδρός, της γυναικός, ήκου-
σε, δύο, τεκνία, λέξεις, άγνωστον, γλώσσαν, επήρε (ρ. α.ε. âπαίρω >
âπαίρνω > παίρνω), τρία, ουράνια, δώρα, έφυγε, τρέχων, εκείθεν

σελ. 132 σχολ. βιβλίου

4. Το κείμενο 15 αναφέρεται σε προβλήματα που παρουσιάζονται

στην κοινωνία μας. Ξεκινώντας από αυτό, σημειώστε όσα κοινω-

νικά προβλήματα σας φέρνει στο νου και σκεφτείτε λέξεις ή φρά-

σεις που βοηθούν στην επίλυσή τους (θα σας βοηθήσουν και οι ει-

σαγωγικές ερωτήσεις των συγγραφέων του ίδιου κεφαλαίου που

παραθέτουμε παρακάτω).

• Σήμερα όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη απολαμβάνουν τα ίδια
αγαθά; Έχουν όλοι φαγητό, στέγη, φάρμακα, εργασία;
• Πάνε όλα τα παιδιά σχολείο και κάνουν εμβόλια; Γιατί ορισμέ-
να είναι αποκλεισμένα από τέτοια βασικά αγαθά; 
• Γιατί η ρύπανση στο περιβάλλον αυξάνει;
• Γιατί τα ναρκωτικά, τα εγκλήματα, η βία κτλ. θεωρούνται μάστι-
γες της κοινωνίας;

Κοινωνικά προβλήματα

• Κοινωνική ανισότητα
– φτώχεια
– υποσιτισμός
– έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
– άστεγοι
– ανεργία
– ελλιπής εκπαίδευση, αναλφαβητισμός
• Αποξένωση, αδιαφορία για τους άλλους
• Θρησκευτικός φανατισμός
• Εθνικισμός
• Πόλεμος
• Ρατσισμός
• Στέρηση ελευθεριών
– βασανιστήρια
• Τρομοκρατία
• Μόλυνση του περιβάλλοντος
– τρύπα του όζοντος
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– θαλάσσια ρύπανση
– επικίνδυνες τροφές, μεταλλαγμένα προϊόντα διατροφής, φυτοφάρμακα
– ατμοσφαιρική ρύπανση
– φαινόμενο του θερμοκηπίου
• Βία – εγκληματικότητα
• Ναρκωτικά, αλκοολισμός

Λέξεις ή φράσεις που βοηθούν στην επίλυση

των κοινωνικών προβλημάτων

• εξασφάλιση τροφής, στέγης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
• ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην εργασία
• δωρεάν εκπαίδευση
• κοινωνική / κρατική μέριμνα για τους ανθρώπους του περιθωρίου και
τις κατώτερες οικονομικά τάξεις
• επίδειξη ενδιαφέροντος για τα κοινωνικά προβλήματα, ενεργός συμ-
μετοχή του πολίτη
• ανοχή στη διαφορετικότητα των λαών και των πολιτισμών
• ελευθερία του Tύπου, ελεύθερη διακίνηση ιδεών 
• προστασία του περιβάλλοντος
• ανακύκλωση
• χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• ψυχολογική υποστήριξη
• κέντρα απεξάρτησης
• ένταξη / επανένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον
• στήριξη της οικογένειας
• γκρέμισμα των προκαταλήψεων

σελ. 132 σχολ. βιβλίου

5. Μπορείτε να σχηματίσετε τη μετοχή παθητικού παρακειμένου σε

κάθε ρήμα που υπογραμμίζεται; • Στη συνέχεια συζητήστε αν

σχηματίζεται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μάθατε.

1. Το ξέρω, κεριά ανάβουν συνήθως στο δείπνο. (κείμ. 3)
2. Ο Άγγελος εκάλυψε το προσωπόν του με τας πτέρυγάς του.
(κείμ. 1)
3. Ανασηκώνομαι στο κρεβάτι μου. (κείμ. 6)
4. Κουκουλώνομαι και κάνω την κοιμισμένη. (κείμ. 6)
5. Kατεβαίνοντας τις σκάλες, σκέφτηκα ότι θα έτρωγα ευχαρίστως
μια μακαρονάδα αλά μπολονέζ. (κείμ. 3)
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6. Οι Ασπασίες είναι μέσα και πίνουν τον καφέ τους. (κείμ. 6)
7. Ήταν, λέει, η Μαρίνα ένα κορίτσι ξένοιαστο. (κείμ. 6)
8. Τις άκουγα τόσο συγκινημένες, λες και είχαν δει μπροστά τους
ολοζώντανο τον Μπραντ Πιτ. (κείμ. 6)
9. Νομίζω πως μεγάλωσαν σαν του φίλου του Πινόκιο, που έγινε
γαϊδούρι. (κείμ. 6)

1. ανάβουν: αναμμένος

2. εκάλυψε: καλυμμένος

3. ανασηκώνομαι: ανασηκωμένος

4. κουκουλώνομαι: κουκουλωμένος, κάνω: καμωμένος

5. έτρωγα: φαγωμένος

6. πίνουν: πιωμένος

7. λέει: ειπωμένος 

8. είχαν δει: ιδωμένος

9. έγινε: γινωμένος

• Οι μετοχές αναμμένος, καλυμμένος σχηματίζονται σε -μμένος γιατί
έχουν χαρακτήρα χειλικό (ανάβω, καλύπτω). 
Οι μετοχές ανασηκωμένος, κουκουλωμένος σχηματίζονται σε -ωμένος

γιατί τα ρήματα στην ενεργητική φωνή λήγουν σε -ώνω (ανασηκώνω,
κουκουλώνω). 
Οι υπόλοιπες μετοχές σχηματίζονται σε -ωμενος γιατί ανήκουν σε ανώ-
μαλα ρήματα: κάνω → καμωμένος, τρώ(γ)ω → φαγωμένος, πίνω →
πιωμένος, λέ(γ)ω → ειπωμένος, βλέπω → ιδωμένος, γίνομαι → γινωμένος.

σελ. 133 σχολ. βιβλίου

6. Αξιοποιήστε τις παραπάνω μετοχές σε δικές σας φράσεις που

αναφέρονται στα κοινωνικά προβλήματα που συζητήσαμε.

• Δεν πρέπει οι εκδρομείς να αφήνουν πίσω τους φωτιές αναμμένες,
γιατί μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις.
• Πολλές φορές η βία που ασκεί το κράτος προς τους πολίτες είναι έμ-
μεση και καλυμμένη.
• Οι κάτοικοι είναι ξεσηκωμένοι από την καταστροφή που προκάλεσε η
πυρκαγιά στις περιουσίες τους.
• Tα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, κουκουλωμένα από τις κυβερνή-
σεις, μένουν άλυτα και διαιωνίζονται.
• Μερικοί άνθρωποι μοιάζουν να είναι καμωμένοι για να καταστρέ-
φουν τον εαυτό τους και τους άλλους. 
• Η άσφαλτος σε πολλά σημεία της εθνικής οδού είναι φαγωμένη από τη 261
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βροχή, γεγονός που την καθιστά επικίνδυνη για την ασφάλεια των αυ-
τοκινήτων. 
• Όσοι οδηγοί συλλαμβάνονται να οδηγούν πιωμένοι θα οδηγούνται
στο αυτόφωρο.
• Αυτές οι συμβουλές, ειπωμένες χιλιάδες φορές από το στόμα των γο-
νιών του, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν μακριά από τα ναρκωτικά.
• Το πρόβλημα της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, ιδωμένο από την πλευ-
ρά της οικογένειας του χρήστη, αποκτά τραγικές διαστάσεις.
• Πολλοί παραγωγοί, για να παραγάγουν γινωμένα φρούτα και λαχανι-
κά σε μικρό χρονικό διάστημα, χρησιμοποιούν ισχυρά ζιζανιοκτόνα και
φυτοφάρμακα των οποίων η χρήση έχει απαγορευτεί. 

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 133 σχολ. βιβλίου

1. Οργανώστε μία συζήτηση στην τάξη στην οποία οι συνομιλητές

προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της αύξησης των κρου-

σμάτων βίας σε ελληνικά γήπεδα. Κρίνετε την ποιότητα των επι-

χειρημάτων που ακούσατε, εξηγώντας γιατί δε σας έπεισαν και

στη συνέχεια παρουσιάστε άλλους παράγοντες που προκαλούν τη

βία στα γήπεδα. Οργανώστε τα επιχειρήματά σας με λογική σει-

ρά και προσέξτε, ώστε το υλικό με το οποίο θα ενισχύσετε την

επιχειρηματολογία σας να ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά των αν-
θρώπων σε όλους τους τομείς, ένας από τους οποίους είναι και ο αθλη-
τισμός. Πολλοί φίλαθλοι –έφηβοι και νέοι κυρίως– πηγαίνουν στα γή-
πεδα, όχι για να απολαύσουν το παιχνίδι, αλλά γιατί θεωρούν ότι το γή-
πεδο είναι ένας χώρος όπου μπορούν να εκτονώσουν την επιθετικότητα
που τους προκαλεί το άγχος της καθημερινότητας. 

Η αλήθεια είναι ότι η βία προβάλλεται καθημερινά από την τηλεόραση,
έχοντας γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Κάποιοι νέοι
λοιπόν επηρεάζονται και καταφεύγουν σε βίαιες δραστηριότητες. O κα-
τάλληλος, άλλωστε, χώρος είναι τα γήπεδα, όπου η αντιπαλότητα είναι
δεδομένη και η αφορμή για βίαιη συμπεριφορά δε θα αργήσει να δοθεί.

Αυτή η αντιπαλότητα καλλιεργείται και από τα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης, που αντί να προβάλλουν και να επαινούν την ευγενή άμιλλα
και το αγωνιστικό πνεύμα, προκαλούν την εχθρότητα μεταξύ των δια-
φόρων αθλητικών ομάδων. Έτσι, οι φανατισμένοι οπαδοί των ομάδων262

∂ÓfiÙËÙ· 8Ë
™˘˙ËÙÒÓÙ·˜

ÁÈ·
Û‡Á¯ÚÔÓ·
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿

ı¤Ì·Ù·

8Ë (231-266  15-01-04  02:01  ™ÂÏ›‰·262



ξεχνούν ή αγνοούν το πραγματικό νόημα του αθλητισμού, τη συνεργα-
σία και το συναγωνισμό, και αντιδρούν με τρόπο που προσβάλλει την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

σελ. 133 σχολ. βιβλίου

2. Το κείμενο 4 (κόμικς) και το κείμενο 7 (τραγούδι) μιλούν για τη

μοναξιά του σημερινού ανθρώπου. Πολλοί από σας, όταν το διά-

βασαν, γέλασαν και είπαν ότι «εμείς δε νιώθουμε μοναξιά, όπως

οι μεγαλύτεροι, γιατί έχουμε τους φίλους μας». Η θέση τους αυτή

έγινε αφορμή να συζητηθεί το θέμα στην τάξη. Εκφράστε την

άποψή σας για το θέμα αυτό σ’ ένα κείμενο δύο τριών παραγρά-

φων, το οποίο θα είναι βασισμένο στις αρχές ανάπτυξης επιχει-

ρημάτων που μάθαμε παραπάνω.

Η μοναξιά είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη επο-
χή. Οι άνθρωποι δε διαθέτουν χρόνο για να έχουν μια ζεστή επαφή με
τους άλλους, ακόμη και με τους συγκατοίκους τους στις πολυκατοικίες.
Υπάρχει φόρτος προβλημάτων οικογενειακών, προσωπικών και εργα-
σιακών. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι πια η πρώτη προτεραιότητα
των ανθρώπων αλλά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. 

Εμείς τα παιδιά, όμως, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στενότερες
και πιο ουσιαστικές επαφές, καθώς δεν αντιμετωπίζουμε ακόμη προ-
βλήματα που να μας αναγκάζουν να κλειστούμε στον εαυτό μας. Τα
προβλήματα της δικής μας ηλικίας δεν έχουν επηρεάσει τις διαπροσω-
πικές μας σχέσεις. Διατηρούμε την αθωότητά μας και δρούμε πιο αυ-
θόρμητα. Γι’ αυτό και δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς, οι οποίοι δε
στηρίζονται στο συμφέρον αλλά στην αγάπη και την αλληλεγγύη. 

Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την αθωότητα και τον αυθορμητι-
σμό στις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, για να αποφύγουμε τη μο-
ναξιά, που κατατρώει την ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου.
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Μετοχές έχουν στην ενεργητική φωνή ο ενεστώτας και στην παθητική

ο ενεστώτας και ο παρακείμενος.

• Η μετοχή με σημασία
επιθέτου λέγεται επιθετική

επιρρήματος λέγεται επιρρηματική

• Οι λέξεις καλή και μέρα σχηματίζουν το σύνθετο καλημέρα και το πα-

ρασύνθετο καλημερίζω.

• Το ονοματικό σύνολο γυαλιά ηλίου είναι λεξική φράση (πολυλεκτικό

σύνθετο).

• Το σύνολο των λογικών προτάσεων με τις οποίες υποστηρίζουμε μια

πεποίθηση ή μια θέση λέγεται επιχείρημα.

V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα

Κείμενο: Η εργασία των ανηλίκων

Η ελπίδα και το μέλλον της ανθρωπότητας, τα παιδιά μας, είναι
θύματα απάνθρωπης εκμετάλλευσης. Οι διαπιστώσεις έγιναν από τη
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Οι ανήλικοι εργάτες ξεπερνούν τα 250
εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Από αυτούς το 60% (δηλαδή
150.000.000 ανήλικοι εργάτες) αναλογεί στις χώρες της Ασίας, το
30% στην Αφρική και το 10% στον υπόλοιπο κόσμο, στον οποίο συ-
μπεριλαμβάνονται και οι ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά. Ογδόντα
εκατομμύρια παιδιά εργάζονται σε ορυχεία, στους αγρούς, αναλαμ-
βάνουν βαριά και ανθυγιεινά καθήκοντα σε εργοστάσια, έρχονται σε
επαφή με επικίνδυνες χημικές ουσίες, ή απασχολούνται στη θάλασσα,
στις πιο βαριές αλιευτικές εργασίες.
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Κανένας δε φαίνεται να ενδιαφέρεται για την υγεία και την ανά-
πτυξη των παιδιών-σκλάβων. Σε πολλές χώρες τις Ασίας, από το Πα-
κιστάν ως την Ινδία και το Μπαγκλαντές, το παιδί είναι το αντίτιμο
για την εξόφληση των πατρικών χρεών. Όποιος δεν μπορεί να εξο-
φλήσει ένα δάνειο, δίνει το παιδί του σκλάβο και στη συνέχεια χάνει
τα ίχνη του...

Τα παιδιά-σκλάβοι δουλεύουν πλήρες ωράριο σαν τους μεγάλους
και ακόμη περισσότερο: από τα χαράματα ως το δειλινό στη δουλειά,
όπως γινόταν στην Αγγλία την εποχή της πρώτης βιομηχανικής επα-
νάστασης. Συχνά τα παιδιά-εργάτες τα δένουν στο πόστο τους, για να
μην το σκάσουν. Όσο για το μισθό, τα παιδιά παίρνουν τα δύο τρίτα
του ημερομισθίου των μεγάλων. Στις περισσότερες χώρες της Ασίας
το μεροκάματο δεν ξεπερνάει τα δύο δολάρια.

Από τον ημερήσιο Τύπο, 1998

Οι μετοχές

• ξεπερνούν, απασχολούνται, να εξοφλήσει, χάνει, δένουν: να γράψετε

τις μετοχές του ενεργητικού ενεστώτα και του παθητικού παρακειμέ-

νου των ρημάτων.

Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα

• Στο παραπάνω κείμενο εντοπίστε: α. τρία πολυσύνθετα και γράψτε

από ποιες λέξεις παράγονται, β. ένα παραθετικό σύνθετο.
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ÂÓfiÙËÙ· 9Ë

Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του διαστήματος

Ι .  Θ Ε Ω ΡΙ Α

Ορισμός 

❏ Ορισμός ονομάζεται η διατύπωση της σημασίας μιας λέξης, ο προσ-
διορισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, ώστε να μπορούμε να
τη διακρίνουμε από όλες τις άλλες.

✔ Για να μη δημιουργούνται παρανοήσεις και προβλήματα στην επι-
κοινωνία μας με τους άλλους, ο ορισμός μιας λέξης πρέπει να είναι
ακριβής και σαφής. 

✔ Η απόδοση του ορισμού μιας έννοιας είναι απαιτητική εργασία, αλ-
λά πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για τη γραπτή και την προφορική
επικοινωνία.

✔ Για να αποδώσουμε έναν απλό ορισμό, ξεκινάμε από την έννοια που
θα ορίσουμε (οριστέα έννοια), μεταβαίνουμε σε μια γενικότερη κατηγορία
στην οποία εντάσσεται η έννοια (γένος) και καταλήγουμε στην παρουσία-
ση των στοιχείων που διαφοροποιούν την έννοια που ορίζουμε από όλες
τις άλλες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία (ειδοποιός διαφορά).

οριστέα έννοια γένος ειδοποιός διαφορά

λάμπα (είναι) η συσκευή που χρησιμεύει για το φωτισμό

✔ Εκτός από τους απλούς ορισμούς, υπάρχουν και οι πιο αναλυτικοί.
Σ’ αυτούς αρχίζουμε από ένα σύντομο ορισμό της έννοιας και στη συ-
νέχεια αναπτύσσουμε χωριστά καθένα από τα χαρακτηριστικά της έν-
νοιας, π.χ. H φωτοσύνθεση είναι μια μεταβολική διαδικασία θεμελιώδης
για τη ζωή και τη συντήρηση των οργανισμών. Συνίσταται στη χρησιμο-
ποίηση της ηλιακής ενέργειας από τα φυτικά κύτταρα για τη βιοσύνθε-
ση άμεσα ή έμμεσα όλων των κυτταρικών συστατικών.

Η επιχειρηματολογία στα άλλα μαθήματα

Η χρήση επιχειρημάτων (λογικών συλλογισμών) είναι απαραίτητη
όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε κάποιες θέσεις ενός τομέα της επιστή-
μης. Έτσι, η επιχειρηματολογία είναι απαραίτητη όχι μόνο στο γλωσσι- 267
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κό μάθημα, αλλά και σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, τόσο των θετι-
κών επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία κ.λπ.) όσο και των θε-
ωρητικών (Ιστορία, Θρησκευτικά κ.λπ.). 

[Σημ.: Για το επιχείρημα βλ. Ενότητα 8η, Ι. Θεωρία: Αξιολόγηση και
διατύπωση επιχειρημάτων, σελ. 235-236]. 

Χρήση λεξικών

❏ Λεξικό είναι το βιβλίο που συγκεντρώνει –κατά αλφαβητική συνήθως
σειρά– τις λέξεις μιας γλώσσας δίνοντας διάφορες πληροφορίες, όπως
την ερμηνεία, την ορθογραφία, την ετυμολογία κ.λπ. των λέξεων αυτών. 

✔ Ανάλογα με το είδος της πληροφορίας που συνοδεύει κάθε λέξη, ένα
λεξικό μπορεί να είναι: ερμηνευτικό, ορθογραφικό, ετυμολογικό, συνω-

νύμων-αντιθέτων, κύριων ονομάτων, ακρωνυμίων κ.λπ. Υπάρχουν λεξι-
κά της Αρχαίας Ελληνικής, της Νέας Ελληνικής, ετυμολογικά, εγκυκλο-

παιδικά, επιστημονικά, ιδιωματισμών, αντίστροφα, ξενόγλωσσα, καλ-

λιτεχνικών όρων, παροιμιών κ.λπ.

✔ Λήμμα ονομάζεται κάθε λέξη που περιλαμβάνεται και σχολιάζεται σε
ένα λεξικό.

✔ Για λόγους οικονομίας χώρου και εύκολης χρήσης από τον αναγνώ-
στη, στα λεξικά υπάρχουν πολλές συντομογραφίες (βλ. λ., ενεστ., αρχ.,
ΣΥΝ, μτφ.), οι οποίες διασαφηνίζονται στην αρχή ή στο τέλος του βι-
βλίου. 

✔ Τα λεξικά δημιουργούνται και προσαρμόζονται στις ανάγκες του
χρήστη στον οποίο απευθύνονται. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης είναι
μικρής ηλικίας, το λεξικό χρησιμοποιεί απλή και κατανοητή γλώσσα.

Τι μπορώ να βρω στα λεξικά

Ανάλογα με το είδος του λεξικού, μπορεί κανείς να αναζητήσει διά-
φορες πληροφορίες για κάποια λέξη, όπως είναι οι ακόλουθες:
• ορθογραφία
• σημασία ή σημασίες
• συλλαβισμός
• προφορά
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• ετυμολογία
• συνώνυμα
• αντίθετα
• γραμματικές πληροφορίες (μέρος του λόγου, κλίση, σύνταξη)
• χρήση (επίπεδο γλώσσας)
• επιστημονικός τομέας (στο λεξιλόγιο του οποίου ανήκει η λέξη)
• παραδείγματα χρήσης
• εκφράσεις, παροιμίες, φράσεις
• μετάφραση σε άλλη γλώσσα

269
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ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

AΠANTHΣEIΣ ΣTIΣ EPΩTHΣEIΣ TOY ΣXOΛIKOY BIBΛIOY

Κείμενο 1: Ανάμεσα στους αστεροειδείς

σελ. 137 σχολ. βιβλίου 

1. Τι ήταν οι αστεροειδείς που θα συναντούσε ο Εξερευνητής Ι και

πόσο επικίνδυνοι ήταν;

Οι αστεροειδείς που θα συναντούσε ο Εξερευνητής Ι ήταν γιγαντιαίοι
βράχοι του διαστήματος. Υπήρχαν περίπου ένα εκατομμύριο τέτοιοι
βράχοι, οι οποίοι κινούνταν σε συγκεκριμένες τροχιές. Κάποιοι είχαν
διάμετρο μεγαλύτερη από εκατό μίλια.

Φαινομενικά ο κίνδυνος ήταν μεγάλος, αφού ακόμη και ο πιο μικρός
αστεροειδής θα κατέστρεφε το σκάφος σε μια πιθανή σύγκρουση. Στην
πραγματικότητα όμως, ο Εξερευνητής Ι δεν κινδύνευε ιδιαίτερα, γιατί οι
πιθανότητες να βρεθεί το διαστημόπλοιο στην ίδια θέση με κάποιον
αστεροειδή ήταν εξαιρετικά μικρές, καθώς οι αστεροειδείς απείχαν με-
ταξύ τους περίπου ένα εκατομμύριο κυβικά μίλια.

σελ. 137 σχολ. βιβλίου 

2. Με ποιο πείραμα ο Πουλ και ο Μπόουμαν έλεγξαν την ακρίβεια

των οργάνων του Εξερευνητή Ι και παράλληλα πήραν πληροφο-

ρίες για έναν αστεροειδή;

Ο Πουλ και ο Μπόουμαν πραγματοποίησαν ένα απλό πείραμα, για να
ελέγξουν την ακρίβεια των οργάνων του Εξερευνητή Ι: εξαπέλυσαν ένα
μεταλλικό βλήμα, το οποίο προσέκρουσε στον αστεροειδή. Αμέσως μετά
την πρόσκρουση προκλήθηκε εκτυφλωτική λάμψη, και η ενέργεια μετα-
βλήθηκε σε θερμότητα. Τα όργανα του διαστημόπλοιου κατέγραψαν το
φάσμα από τα πυρακτωμένα αέρια που ξεπήδησαν. Έτσι, οι ειδικοί που
θα το μελετούσαν θα καταλάβαιναν τη σύνθεση της επιφάνειας ενός αστε-
ροειδούς.

σελ. 137 σχολ. βιβλίου 

3. Ποιες σκέψεις κάνετε διαβάζοντας για τη δημιουργία του κόσμου

ή την εξέλιξη του διαστήματος;

Σύμφωνα με τη Γένεση κέντρο του κόσμου και η σημαντικότερη270
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ύπαρξη σ’ αυτόν είναι ο άνθρωπος. Διαβάζοντας, όμως, άλλες θεωρίες
για την εξέλιξη του διαστήματος διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος δεν εί-
ναι παρά μία πολύ μικρή οντότητα μέσα στο άπειρο σύμπαν, όπου όλα
αλλάζουν και εξελίσσονται. Υπάρχουν μέρη τα οποία δεν έχει επισκε-
φθεί ποτέ ο άνθρωπος, μέρη που ακόμα δε γνωρίζει την ύπαρξή τους.
Και όταν τα ανακαλύψει, θα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώ-
ρα, γιατί τίποτα δε μένει σταθερό. Το σύμπαν μεταβάλλεται διαρκώς...

Κείμενο 2: Πώς γεννήθηκε ο Ήλιος

σελ. 137 σχολ. βιβλίου 

1. Γιατί τις τελευταίες δεκαετίες μάθαμε τόσα πολλά για το Ηλιακό

μας Σύστημα, όσα δεν είχαμε γνωρίσει σ’ όλη την πορεία του αν-

θρώπινου πολιτισμού;

Τις πληροφορίες για το Ηλιακό μας Σύστημα τις οφείλουμε κυρίως
στα διαστημικά ρομπότ, που πλησίασαν τα γειτονικά μας διαστημικά
σώματα και μας μετέδωσαν λεπτομερείς εικόνες και άλλου είδους πλη-
ροφορίες.

σελ. 137 σχολ. βιβλίου 

2. Πώς φθάσαμε, ύστερα από εκατομμύρια χρόνια, από τα σύννεφα

αερίων και σκόνης στη δημιουργία του Ήλιου;

Τα σύννεφα αερίων και σκόνης αναμειγνύονταν μεταξύ τους και
σχημάτιζαν θυλάκους. Αυτοί αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερη πυκνότη-
τα με την προσέλκυση όλο και περισσότερης ύλης. Μετά από εκατομμύ-
ρια χρόνια κάποιο τυχαίο περιστατικό, που μπορεί να ήταν η έκρηξη
ενός γειτονικού άστρου, προκάλεσε τη συμπύκνωση του νεφελώματος
προς το κέντρο. Έτσι, τα άτομα έρχονταν όλο και πιο κοντά, συγκρού-
ονταν μεταξύ τους και παρήγαν θερμότητα. Η θερμοκρασία συνεχώς
ανέβαινε, ενώ το αρχικό νεφέλωμα συγκέντρωνε όλο και περισσότερη
ύλη. Μετά από καιρό σχηματίστηκε ένα κίτρινο φωτεινό και θερμό
άστρο, που ονομάστηκε Ήλιος.

Κείμενο 3: Ταξίδι στο Γαλαξία

σελ. 138 σχολ. βιβλίου 

1. Ο Γαλαξίας μας έχει μόνο τα άστρα που βλέπουμε κάθε βράδυ

στον ουρανό; 271

ππ. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿
∫Â›ÌÂÓ·

9Ë (267-288)  15-01-04  02:10  ™ÂÏ›‰·271



Ο Γαλαξίας μας δεν έχει μόνο τα άστρα που βλέπουμε κάθε βράδυ
στον ουρανό, αλλά αποτελείται από δεκάδες δισεκατομμύρια άστρα τα
οποία δε διακρίνονται, γιατί βρίσκονται πολύ μακριά από εμάς. Όλα
μαζί, όμως, σχηματίζουν μια γαλακτόχρωμη λωρίδα στον ουρανό ελα-
φρώς φωτισμένη. Τα αστέρια που μπορούμε να διακρίνουμε το βράδυ
είναι τα γειτονικά σε μας.

σελ. 138 σχολ. βιβλίου 

2. Τι θα μας αποκάλυπτε ένα διαστημικό ταξίδι στο εσωτερικό του

Γαλαξία μας;

Σε ένα διαστημικό ταξίδι στο εσωτερικό του Γαλαξία μας θα βρί-
σκαμε περιοχές όπου η ανάμειξη των αέριων νεφελωμάτων δημιουργεί
νέα άστρα, νέους πλανήτες και νέα ζωή.
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ΙΙΙ. ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΜΙΛΩ

AΠANTHΣEIΣ ΣTIΣ EPΩTHΣEIΣ TOY ΣXOΛIKOY BIBΛIOY

Ορισμός

σελ. 139 σχολ. βιβλίου

1. Παρακολουθήσατε στην τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ για το Γα-

λαξία μας. Ανάμεσα στις άλλες πληροφορίες ακούστηκε και ο

όρος «έτη φωτός». Οι γονείς σας σας ζητούν να τους εξηγήσετε τι

σημαίνουν οι όροι αυτοί. Προσπαθήστε να το κάνετε αξιοποιώ-

ντας το υλικό του κειμένου 3 και κυρίως το φωτογραφικό υλικό

που το συνοδεύει.

Ο Γαλαξίας είναι μια μεγάλη οικογένεια άστρων. Ο δικός μας Γαλα-
ξίας αποτελείται από δεκάδες εκατομμύρια άστρα που βρίσκονται τόσο
μακριά από τη Γη, ώστε μοιάζουν να σχηματίζουν μια γαλακτόχρωμη
αμυδρά φωτισμένη λωρίδα που διασχίζει τον ουρανό της Γης από τη μια
άκρη ως την άλλη.

Το έτος φωτός είναι μια μονάδα μέτρησης αποστάσεων που χρησιμο-
ποιείται στην αστρονομία αντί του μέτρου ή του χιλιομέτρου, επειδή οι
αποστάσεις είναι τεράστιες. Το έτος φωτός είναι η απόσταση που καλύ-
πτει μία ακτίνα φωτός σε ένα χρόνο ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του
φωτός, δηλαδή με 300.000 περίπου χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Άρα,
ένα έτος φωτός είναι ίσο με 9,5 περίπου τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. 

σελ. 139 σχολ. βιβλίου

2. Σε μια επίσκεψη του σχολείου στο Πλανητάριο του Ευγενίδειου

Ιδρύματος ακούσατε πώς δημιουργήθηκε ο Ήλιος. Προσπαθήστε

να μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες σ’ ένα συμμαθητή σας που

δεν μπόρεσε να έρθει στην επίσκεψη, βασισμένοι στις πληροφο-

ρίες του κειμένου 2 και στις φωτογραφίες του Ήλιου που ακο-

λουθούν.

Πριν από πέντε δισεκατομμύρια χρόνια η περιοχή του ηλιακού μας
συστήματος ήταν γεμάτη από άμορφα, πολύχρωμα σύννεφα αερίων και
σκόνης. Τα σύννεφα αυτά πλανιόνταν στο κενό και αναμειγνύονταν με
άλλα σύννεφα, σχηματίζοντας θυλάκους μεγαλύτερης πυκνότητας που
προσέλκυαν όλο και περισσότερη ύλη με τη δύναμη της βαρύτητάς τους.
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Εκατομμύρια χρόνια αργότερα, συνέβη κάτι –ίσως η έκρηξη ενός κο-
ντινού άστρου– που τάραξε την ισορροπία αυτού του νεφελώματος. Το
αποτέλεσμα ήταν να αρχίσει να συμπυκνώνεται το νεφέλωμα προς το
κέντρο. Καθώς λοιπόν η βαρύτητα έσπρωχνε τα άτομα όλο και πιο κο-
ντά το ένα στο άλλο, αυτά συγκρούονταν και παρήγαγαν θερμότητα,
ενώ η θερμοκρασία αυξανόταν συνεχώς. Σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του
νεφελώματος αυτού συγκεντρωνόταν, λόγω της βαρύτητας, όλο και πε-
ρισσότερη ύλη, ώσπου σχηματίστηκε αργότερα ένα απλό κιτρινωπό
άστρο, ο Ήλιος. 

Η επιχειρηματολογία στα άλλα μαθήματα

σελ. 141 σχολ. βιβλίου

1. Ο καθηγητής της Φυσικής σάς ζητάει με βάση όσα συζητήσατε

και διαβάσατε στο κείμενο 8 να εξηγήσετε στην υπόλοιπη τάξη

γιατί τον επόμενο μήνα θα παρατηρήσουμε μία μερική έκλειψη

Ηλίου από την Ελλάδα.

«Τον επόμενο μήνα θα παρατηρήσουμε μια μερική έκλειψη του Ηλίου
από τη χώρα μας. Η Σελήνη, κατά την περιφορά της γύρω από τη Γη, θα
βρεθεί σε ευθεία γραμμή ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο. Τότε, θα πέσει
πάνω στη Γη η σκιά της, γύρω από την οποία θα σχηματιστεί η παρα-
σκιά, μια μεγαλύτερη περιοχή αμυδρά φωτιζόμενη. Οι περιοχές που βρί-
σκονται στη σκιά της Σελήνης θα παρατηρήσουν μια ολική έκλειψη Ηλί-
ου, ενώ όσες βρίσκονται στην περιοχή της παρασκιάς, όπως η Ελλάδα,
θα δουν ένα μόνο τμήμα του ηλιακού δίσκου, δηλαδή μια μερική έκλει-
ψη Ηλίου». 

σελ. 141 σχολ. βιβλίου

2. Στη Γεωγραφία (κείμ. 9) έχετε διαβάσει ότι ο Ήλιος είναι πηγή

ζωής. Τότε πώς δικαιολογείτε τις συμβουλές των ειδικών «να μην

εκθέτετε για πολλή ώρα το σώμα σας στις ακτίνες του ήλιου το

καλοκαίρι»; • Απαντήστε σε μια φίλη σας που αγνοεί αυτές τις

συμβουλές οργανώνοντας τα επιχειρήματά σας με λογική σειρά.

«Είναι αλήθεια ότι ο Ήλιος αποτελεί πηγή ζωής, αφού χάρη στην
ύπαρξή του συμβαίνουν όλα τα φυσικά φαινόμενα. Η ακτινοβολία του
ζεσταίνει την ατμόσφαιρα, προκαλεί τους ανέμους και τις βροχές και
συντηρεί τη ζωή με τη βοήθεια των φυτών και της φωτοσύνθεσης. Πα-274
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ρόλα αυτά, οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι η υπερβολική έκθεση
στην ηλιακή ακτινοβολία είναι επικίνδυνη, ειδικά το καλοκαίρι και μά-
λιστα σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου παρατηρείται μεγάλη ηλιοφάνεια.
Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις
(εγκαύματα, ηλίαση κ.λπ.) αλλά και να προκαλέσει σοβαρότερα προ-
βλήματα όπως πρόωρη γήρανση ή ακόμη και καρκίνο του δέρματος, κα-
θώς η βλαπτική επίδραση του ήλιου λειτουργεί συσσωρευτικά». 

Χρήση λεξικών

σελ. 143 σχολ. βιβλίου

1. Δείτε το λήμμα «ήλιος» του λεξικού αυτού που απευθύνεται σε

μαθητές του Δημοτικού. Τι τύπου γραμματικές πληροφορίες δίνει

για τη λέξη ήλιος; • Πού τις εντοπίζετε;

Για τη λέξη ήλιος το λεξικό αυτό δίνει τις εξής γραμματικές πληρο-

φορίες:
• το γένος της λέξης: πριν από τη λέξη υπάρχει το αρσενικό άρθρο (ο)
• το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει η λέξη: μετά το λήμμα υπάρχει η
συντομογραφία (ΟΥΣ.) που δηλώνει ότι είναι ουσιαστικό
• μια ιδιαιτερότητα στην κλίση: στο τέλος επισημαίνεται ότι η λέξη
ήλιος δεν έχει πληθυντικό αριθμό (στην πρώτη και στη δεύτερη από τις
σημασίες που δίνει το λεξικό).

σελ. 143 σχολ. βιβλίου

2. Το λεξικό καταγράφει τρεις σημασίες για τη λέξη ήλιος. Πώς σχε-

τίζονται αυτές οι σημασίες μεταξύ τους;

Στο συγκεκριμένο λεξικό, η πρώτη σημασία της λέξης ήλιος είναι
«ουράνιο σώμα που φωτίζει και ζεσταίνει τη γη». Η δεύτερη σημασία
(«το φως του ήλιου, καθώς και το μέρος που φωτίζει και ζεσταίνει ο
ήλιος») σχετίζεται με την πρώτη, αφού έχει προκύψει από τις ιδιότητες
του ουράνιου σώματος. Η τρίτη σημασία («κίτρινο λουλούδι που μοιά-
ζει στο σχήμα με τον ήλιο και γυρίζει προς αυτόν») συνδέεται με τις
προηγούμενες, γιατί το λουλούδι έχει το ίδιο χρώμα και σχήμα και στρέ-
φεται προς τον ήλιο-ουράνιο σώμα.
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σελ. 143 σχολ. βιβλίου

3. Τι άλλου τύπου πληροφορίες δίνει το λεξικό για τη λέξη ήλιος;

Το λεξικό (εκτός από τις σημασίες, τα παραδείγματα και τις γραμ-
ματικές πληροφορίες που αφορούν το γένος, το μέρος του λόγου και την
κλίση της λέξης) δίνει επίσης για τη λέξη ήλιος:
συνώνυμες λέξεις (ΣΥΝΩΝ.), συγγενικές λέξεις (ΣΥΓΓ.) και σύνθετες λέ-
ξεις (ΣΥΝΘ.).

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 147 σχολ. βιβλίου 

1. Παρακολουθήσατε στον κινηματογράφο μια ταινία επιστημονι-

κής φαντασίας (όπως αυτή στη διπλανή αφίσα) που σας άρεσε ιδι-

αίτερα. Παρουσιάστε την υπόθεση του έργου στην παρέα σας και

στη συνέχεια σταθείτε ιδιαίτερα στα ειδικά εφέ της ταινίας.

Υπόθεση:

Οι εξωγήινοι στέλνουν μία ομάδα κατασκόπων, για να ελέγξουν την
κατάσταση στη γη, προτού έρθουν να την κυριεύσουν. Μία ομάδα αν-
θρώπων αναλαμβάνει την εξόντωσή τους, αλλά μπλέκει σε κωμικές κα-
ταστάσεις. Τελικά οι εξωγήινοι αποφασίζουν να φύγουν και να μην ξα-
νάρθουν, γιατί διαπιστώνουν ότι οι άνθρωποι είναι πολύ παράξενα
όντα!
Ειδικά εφέ:

• Οι τρισδιάστατες φιγούρες είναι πολύ ρεαλιστικές.
• Τα ηχητικά εφέ εντείνουν την αγωνία ή τις κωμικές καταστάσεις.
• Τα χρώματα και τα φώτα ήταν πολύ έντονα, έδιναν ζωντάνια στα κι-
νούμενα σχέδια και γενικά δημιουργούσαν μεγάλη εντύπωση.

σελ. 147 σχολ. βιβλίου 

2. Αφού τους αναλύσατε γιατί σας άρεσε η ταινία, η συζήτηση επε-

κτείνεται στο αν υπάρχει ζωή στο Διάστημα. Χωρισμένοι σε δύο

ομάδες, παρουσιάστε η κάθε πλευρά τα επιχειρήματά της.

Επιχειρήματα της ομάδας που πιστεύει πως υπάρχει ζωή στο διάστημα:

• Το σύμπαν είναι πολύ μεγάλο για να κατοικείται μόνο από τους αν-
θρώπους.
• Πολλοί καταξιωμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν την ύπαρξη μορφών
ζωής στο διάστημα, ακόμη και εξωγήινων όντων.276

∂ÓfiÙËÙ· 9Ë
T·Í›‰È ÛÙÔ

Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ
ÙÔ˘

‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

9Ë (267-288)  15-01-04  02:12  ™ÂÏ›‰·276



• Oι σύγχρονες θεωρίες για την προέλευση της ζωής δεν αποκλείουν το
ενδεχόμενο να συμβεί κάτι παρόμοιο και σε άλλους πλανήτες.
• Οι ανακαλύψεις του ανθρώπου πολλές φορές απαξίωσαν τις προη-
γούμενες αντιλήψεις μας και μας έφεραν προ εκπλήξεων. Επομένως δεν
μπορούμε να αποκλείουμε τίποτα, γιατί έχουμε πολλά ακόμη να εξε-
ρευνήσουμε.

Επιχειρήματα της ομάδας που πιστεύει πως δεν υπάρχει ζωή στο διά-

στημα:

• Αν υπήρχαν μορφές ζωής σε άλλους πλανήτες, τότε πιθανόν κάποιες
από αυτές θα ήταν τεχνολογικά πιο εξελιγμένες από εμάς και θα είχαν
έρθει σε επαφή μαζί μας (είτε επισκεπτόμενοι τον πλανήτη μας είτε μέ-
σω ραδιοκυμάτων).
• Εφόσον είναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρχουν και σε άλλους πλανή-
τες οι συνθήκες που υπάρχουν στη Γη, οποιοσδήποτε τέτοιος ισχυρι-
σμός ανήκει μόνο στη σφαίρα της φαντασίας.
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ΙV. ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

AΠANTHΣEIΣ ΣTIΣ EPΩTHΣEIΣ TOY ΣXOΛIKOY BIBΛIOY

Ορισμός

σελ. 139 σχολ. βιβλίου

1. Διαβάζοντας προσεκτικά την παράγραφο «Τι είναι το έτος φω-

τός» (κείμ. 3) υπογραμμίστε τη λέξη έτος φωτός. Με ποια λέξη

αρχίζει η παρουσίαση του ορισμού; • Η λέξη απόσταση που ακο-

λουθεί αναφέρεται σε κάτι γενικότερο; • Πιστεύετε ότι θα ήταν

πλήρης ο ορισμός του έτους φωτός εάν σταματούσαμε σ’ αυτή τη

λέξη; • Η πρόταση που ακολουθεί που καλύπτει... του φωτός τι έρ-

χεται να διευκρινίσει; • Ακολουθώντας τα ίδια βήματα, φτιάξτε

ένα δικό σας ορισμό μιας λέξης που έχει σχέση με το διάστημα.

Ορισμός (κείμ. 3): «Το έτος φωτός είναι η απόσταση που καλύπτει μία
ακτίνα φωτός σε ένα χρόνο ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός,
που είναι περίπου 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο». 
• Η παρουσίαση του ορισμού αρχίζει με τη λέξη που ορίζεται, δηλαδή με
το έτος φωτός.
• Η λέξη απόσταση που ακολουθεί αναφέρεται σε μια γενικότερη κατη-
γορία από εκείνη στην οποία εντάσσεται η έννοια έτος φωτός.
• Αν σταματούσαμε στη λέξη απόσταση (δηλαδή: «έτος φωτός είναι η
απόσταση») ο ορισμός της έννοιας έτος φωτός δε θα ήταν πλήρης, για-
τί θα έλειπαν όλα τα στοιχεία που τη διαφοροποιούν από άλλες που
ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. μέτρο, χιλιόμετρο, κ.λπ).
• Η πρόταση που ακολουθεί «που καλύπτει... του φωτός» διευκρινίζει
πόση είναι η απόσταση ενός έτους φωτός, ώστε να διακρίνουμε τη δια-
φορά της έννοιας αυτής από άλλες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία
(π.χ. μέτρο, χιλιόμετρο, κ.λπ).

• άστρο: φυσικό αυτόφωτο ουράνιο σώμα που είναι ορατό στον ουρα-
νό ιδιαίτερα τη νύχτα. 

σελ. 139 σχολ. βιβλίου

2. Διαβάστε τους παρακάτω ορισμούς, υπογραμμίστε τα βασικά

τους στοιχεία (οριστέα έννοια, γένος, ειδοποιός διαφορά) και με-

ταφέρετέ τα μέσα από τα κείμενα στον πίνακα που υπάρχει.278
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Κείμενο Οριστέα έννοια Γένος Ειδοποιός διαφορά

4 Ηφαίστεια σχηματισμοί που δημιουργούνται όταν
το μάγμα του εδάφους βγει
στην επιφάνεια με τη μορ-
φή της λάβας σχηματίζο-
ντας συνήθως κωνικής
μορφής ψηλά ή χαμηλά
βουνά

5 Ηλεκτρόνιο σωματίδιο πολύ μικρότερο και ελα-
φρύτερο, 2.000 φορές περί-
που, από το μικρότερο
γνωστό άτομο, το άτομο
του υδρογόνου

6 Διαφωτισμός πνευματικό που αναπτύχθηκε κατά τις
κίνημα τελευταίες δεκαετίες του

17ου και κατά το 18ο αιώ-
να στην Ευρώπη για τη
βελτίωση του ανθρώπου
και την ανάπλαση της κοι-
νωνίας

7 Απομνημονεύματα ιστορική που ο συγγραφέας τους τα
διήγηση έζησε ως αυτόπτης
ή έκθεση μάρτυρας ή πήρε ο ίδιος
γεγονότων μέρος σ’ αυτά

σελ. 140 σχολ. βιβλίου

3. Υποθέστε ότι συμμετέχετε σε μια ομάδα της τάξης σας η οποία

έχει αναλάβει να φτιάξει ένα μικρό λεξικό με όρους που θα πρέ-

πει να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές της τάξης για να κατανοήσουν

καλύτερα όλα τα μαθήματα. • Ξεκινήστε προσπαθώντας να ορί-

σετε τις παρακάτω έννοιες: Σελήνη, σεισμός, φωτόνιο, Μεσαίω-

νας, ημερολόγιο, θεώρημα (στα Μαθηματικά). 

• Σελήνη: ουράνιο σώμα που είναι φυσικός δορυφόρος της Γης.
• σεισμός: απότομη διατάραξη στο φλοιό της Γης, που προκαλεί κίνηση
του εδάφους.
• φωτόνιο: σωματίδιο μικρότερο του ατόμου, το οποίο δεν έχει μάζα αλ-
λά έχει ενέργεια. 279
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• Μεσαίωνας: η περίοδος της δυτικής ευρωπαϊκής ιστορίας ανάμεσα
στον 5ο και τον 15ο αιώνα, δηλαδή από τη διάλυση του δυτικού ρωμαϊ-
κού κράτους (5ος αι.) μέχρι την Αναγέννηση.
• ημερολόγιο: σύστημα μέτρησης του χρόνου 
• θεώρημα: κάθε πρόταση της οποίας η αλήθεια χρειάζεται απόδειξη.

Η επιχειρηματολογία στα άλλα μαθήματα

σελ. 143 σχολ. βιβλίου

1. Στο μάθημα των Μαθηματικών δόθηκε το παραπάνω ραβδόγραμ-

μα (κείμ. 10). Προσπαθήστε να το «αποκρυπτογραφήσετε» απα-

ντώντας μεθοδικά στις ερωτήσεις που το συνοδεύουν και συντάξ-

τε μια παράγραφο με στόχο να πείσετε κάποιον ότι τον συμφέρει

το άνοιγμα μιας επιχείρησης που πουλά ηλιακούς θερμοσίφωνες.

α. Πόσοι περίπου ηλιακοί θερμοσίφωνες πουλήθηκαν κάθε έτος;
Συντάξτε έναν πίνακα.

Έτος Ηλιακοί θερμοσίφωνες

που πωλήθηκαν

1974 0
1975 2.000
1976 5.000
1977 10.000
1978 20.000
1979 40.000
1980 70.000
1981 90.000
1982 80.000
1983 88.000
1984 80.000
1985 120.000
1986 130.000

β. Ποιες χρονιές παρουσιάστηκε μείωση πωλήσεων σε σχέση με τις
προηγούμενες;

Μείωση πωλήσεων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές παρουσιά-
στηκε 1982 (πωλήθηκαν 80.000 θερμοσίφωνες, ενώ το 1981 είχαν πωλη-280
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θεί 90.000) και το 1984 (πωλήθηκαν 80.000 θερμοσίφωνες, ενώ το 1983
είχαν πωληθεί 88.000).

γ. Πότε παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά;

Η μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρο-
νιά παρουσιάστηκε το 1985 (πωλήθηκαν 120.000 θερμοσίφωνες, ενώ το
1984 είχαν πωληθεί 80.0000).

δ. Πότε παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη επί τοις εκατό αύξηση σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά;

Η μεγαλύτερη επί τοις εκατό αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά παρουσιάστηκε το 1976 που πωλήθηκαν 5.000 θερμοσίφωνες,
αριθμός που αποτελεί αύξηση 150% σε σύγκριση με τους 2.000 θερμοσί-
φωνες που πωλήθηκαν το 1975.

ε. Πόσοι ηλιακοί θερμοσίφωνες λειτουργούσαν μέχρι το τέλος του
1986 στη χώρα μας;

Μέχρι το τέλος του 1986 στη χώρα μας λειτουργούσαν 735.000 θερ-
μοσίφωνες.

• Μια επιχείρηση που πουλά ηλιακούς θερμοσίφωνες έχει πολύ καλές
προοπτικές στην Ελλάδα. Αν μελετήσεις τα στατιστικά στοιχεία που
υπάρχουν για την περίοδο από το 1974 μέχρι το 1986, θα διαπιστώσεις
ότι, με εξαίρεση δύο χρονιές, οι πωλήσεις αυξάνονται συνεχώς. Το εν-
διαφέρον είναι ότι, παρά την αύξηση των πωλήσεων (η οποία έχει αγγί-
ξει έως και το 150%), η αγορά δεν έχει ακόμη κορεστεί, αφού το παρα-
πάνω διάστημα πωλήθηκαν 735.000 θερμοσίφωνες. Φαίνεται, λοιπόν,
πως η αγορά είναι ακόμη ανοιχτή και ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλά-
δα που έχει μεγάλα ποσοστά ηλιοφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρό-
νου. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότε-
ροι καταναλωτές αποκτούν οικολογική συνείδηση και στρέφονται σε
λύσεις που εκμεταλλεύονται τις φυσικές και ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Επιπλέον, ο ηλιακός θερμο-
σίφωνας είναι μια οικονομική λύση, αφού ο καταναλωτής επιβαρύνεται
μόνο με το κόστος αγοράς του και δε χρειάζεται να πληρώνει ηλεκτρι-
κό ρεύμα, του οποίου η τιμή αυξάνεται συνεχώς. 

281
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σελ. 143 σχολ. βιβλίου

2. Αντλώντας υλικό από τις ιστορικές σας γνώσεις (Βιβλίο Ιστορίας

Α΄Γυμνασίου) για τον πολιτισμό της Αιγύπτου, προσπαθήστε να

ερμηνεύσετε την «κυρίαρχη» παρουσία του Ήλιου στην παραπά-

νω παράσταση (κείμ. 11). • Ποια στοιχεία της παράστασης αυτής

(χώρος, ένδυμα κτλ.) δηλώνουν την ανώτερη κοινωνική θέση των

συγκεκριμένων προσώπων;

Στην παράσταση που συνοδεύει το κείμενο 11 απεικονίζεται ο φα-
ραώ Τουταγχαμών με τη βασίλισσα και ο θεός Ήλιος ως δέσμη ακτίνων
τούς προσφέρει την προστασία του. Οι Αιγύπτιοι, όπως όλοι οι αρχαί-
οι λαοί, εντυπωσιάζονταν από τον ήλιο και τον λάτρευαν ως θεότητα,
αφού γι’ αυτούς ήταν πηγή ζωής, μια θεϊκή δύναμη που έδιωχνε το σκο-
τάδι και σκόρπιζε φως και θερμότητα. Ειδικά στην αρχαία αιγυπτιακή
θρησκεία ο ήλιος είχε κεντρική θέση. Λατρευόταν ως ο μεγάλος θεός Ρα,
δημιουργός και πατέρας της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Η κυρίαρχη
παρουσία του ερμηνεύεται από τον αγροτικό χαρακτήρα της αιγυπτια-
κής οικονομίας. Η ηλιακή ακτινοβολία ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς
ήταν η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την καρποφορία των
φυτών.

σελ. 143 σχολ. βιβλίου

3. Ποια εικόνα του Ήλιου μάς δίνει ο Οδυσσέας Ελύτης στο παρα-

πάνω ποίημα;

Ο Οδυσσέας Ελύτης στο ποίημα αυτό προσωποποιεί τον ήλιο, ένα
από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Eλλάδας. Τον παρουσιάζει χρυσα-
φένιο, φωτεινό και φλεγόμενο (φωτιά ’ναι το πιγούνι του / Χρυσάφι το
πιρούνι του), χαρούμενο και παιχνιδιάρη (ο πετροπαιχνιδιάτορας) να
σκορπάει από ψηλά (από στην άκρη των ακρών) το φως και την θερμό-
τητά του.

Χρήση λεξικών

Τι μπορώ να βρω στα λεξικά

σελ. 146 σχολ. βιβλίου

1. Δείτε τα λήμματα των λεξικών των κειμένων 13 και 14. Αναλύουν

με τον ίδιο τρόπο τις σημασίες της λέξης ήλιος; • Πού, κατά τη
282
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γνώμη σας, οφείλεται η διάκριση που κάνει το λεξικό του Ιδρύ-

ματος Τριανταφυλλίδη σε ήλιος1 και ήλιος2;

Τα δύο λεξικά αναλύουν με διαφορετικό τρόπο τις σημασίες της λέξης
ήλιος. Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Μ. Τριαντα-
φυλλίδη, διακρίνει τη λέξη σε ήλιος1 και ήλιος2 , επειδή θεωρεί ότι είναι
εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους (οι σημασίες της λέξης ήλιος1 αφορούν
το ουράνιο σώμα, ενώ της λέξης ήλιος2 το φυτό ηλίανθος). Το Λεξικό της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη παραθέτει τις όλες τις ση-
μασίες της λέξης ήλιος, αριθμώντας τες από το 1 έως το 8.

σελ. 146 σχολ. βιβλίου

2. Με ποιον τρόπο κατατάσσει τις δύο αυτές σημασίες το λεξικό του

Βοσταντζόγλου (κείμ. 16); • Για ποιο λόγο;

Στο Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της Νεοελληνικής Γλώσσης του Θεολ.
Βοσταντζόγλου οι σημασίες της λέξης ήλιος κατατάσσονται σε δύο δια-
φορετικές κατηγορίες. Ο ήλιος ως ουράνιο σώμα αποτελεί μια ιδιαίτε-
ρη κατηγορία (αρ. 419) με τον τίτλο ΗΛΙΟΣ, ενώ ο ήλιος ως φυτό κατα-
τάσσεται στην κατηγορία (αρ. 511) ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ (η οποία ανήκει στην
ευρύτερη κατηγορία ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ). 

σελ. 146 σχολ. βιβλίου

3. Υποθέστε ότι συμμετέχετε στην ομάδα σύνταξης ενός λεξικού.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω λέξεις και φτιάξτε το λήμμα της:

διάστημα, γαλαξίας, άστρο. • Χρησιμοποιήστε ως πηγές το βιβλίο

της Γεωγραφίας καθώς και άλλα λεξικά (έντυπα, ηλεκτρονικά και

διαθέσιμα στο διαδίκτυο).

• διάστημα, το: 1α. η απόσταση, το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε δύο
χρονικά σημεία, π.χ. το διάστημα που μεσολάβησε ήταν αρκετό για να
τον ξεχάσει, β. το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε δύο τοπικά σημεία, π.χ.
όταν γράφεις, πρέπει να αφήνεις μεγαλύτερα διαστήματα ανάμεσα στις
λέξεις, 2. ο χώρος που βρίσκεται εκτός της ατμόσφαιρας της Γης, μέσα
στον οποίο κινούνται τα ουράνια σώματα, π.χ. η εξερεύνηση του δια-
στήματος, 3. ΜΟΥΣ. διαφορά τονικού ύψους ανάμεσα σε δύο φθόγγους.
[ΕΤΥΜ.: αρχ. < δια-στÉ-ναι, απρμφ. ΑΟΡ β΄ του ρ. διίστημι (= διαχωρί-
ζω χρονικά ή τοπικά). Η σημ. 3 αποδίδει στην Ελλην. ξέν. όρο, αγγλ.
space]. 

• γαλαξίας, ο: ΑΣΤΡΟΝ. καθένας από τους σχηματισμούς δισεκατομμυ-
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ρίων αστέρων, π.χ. ο γαλαξίας της Ανδρομέδας είναι ένας από τους λί-
γους ορατούς από τη Γη.
[ΕΤΥΜ.: < γαλακτ-ίας < αρχ. γάλα, γάλακτος].

• άστρο: 1. κάθε αυτόφωτο ή ετερόφωτο ουράνιο σώμα, εκτός από τη
Σελήνη, που λάμπει το βράδυ στον ουρανό, π.χ. ο ουρανός έχει άπειρα
άστρα, 2. (στον πληθ. άστρα, τα) α. ο έναστρος θόλος και γενικότερα το
διάστημα, π.χ. ταξίδι στ’ άστρα, β. οι αστερισμοί του ζωδιακού κύκλου,
τα ζώδια, π.χ. τα άστρα σάς συμβουλεύουν.
[ΕΤΥΜ.: < ·Ú¯. ôÛÙÚÔÓ < àÛÙ‹Ú (àÛÙ¤ÚÔ˜)].

Λεξιλόγιο

σελ. 146 σχολ. βιβλίου

• Στα υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου δεν αρκεί η κατοχή γνώσεων.

Χρειάζεται και η χρήση κατάλληλου λεξιλογίου. Γι’ αυτό, σε συ-

νεργασία σε πρώτη φάση με τους καθηγητές των Μαθηματικών,

της Φυσικής, της Ιστορίας και των Θρησκευτικών συγκεντρώστε

ειδικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται σε κάθε μάθημα.

Μαθηματικά Φυσική Ιστορία Θρησκευτικά

αντίστροφοι αριθμοί δύναμη διάδοχοι απολυτίκιο
μεσοκάθετος μάζα δυναστεία διδασκαλία
αρνητικοί αριθμοί πόλος θέματα κοντάκιο
εφεξής γωνίες δυναμόμετρο μεταρρύθμιση κανόνας
αντιμεταθετική ιδιότητα μαγνητικό πεδίο εξελληνισμός
διχοτόμος μαγνητικό φάσμα
σκαληνό τρίγωνο τήξη
ισοσκελές τρίγωνο πήξη

Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

σελ. 147 σχολ. βιβλίου 

1. Στην πόλη σας διοργανώνεται ένας διαγωνισμός για τη συγγραφή

διηγήματος επιστημονικής φαντασίας. Θέλοντας να συμμετάσχε-

τε στο διαγωνισμό, γράφετε ένα τέτοιο διήγημα με κεντρικό πρω-

ταγωνιστή τον εαυτό σας.284
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Ταξίδι στο διάστημα

Το διαστημόπλοιο είχε το μέγεθος ενός υπερωκεάνιου. Ήταν εξοπλι-
σμένο με κινητήρες φωτονίου και η ταχύτητά του έφτανε σχεδόν την τα-
χύτητα του φωτός. Στόχος μας ένας μακρινός απλανής αστέρας.

Η προσγείωση έγινε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το θέαμα που αντι-
κρίσαμε ήταν τόσο οικείο, που μας εξέπληξε. Περιμέναμε οτιδήποτε άλ-
λο εκτός από αυτό! Βλέπαμε όντα που τρόχιζαν λίθινα εργαλεία, όντα
να σκοτώνουν στο κυνήγι το θήραμα με ακόντια, να βόσκουν πρόβατα
και κατσίκες στη στέπα και απλοϊκά σκεύη να παράγονται σε πρωτόγο-
να καμίνια. Μια πρωτόγονη κατάσταση στην οποία εμείς βρισκόμασταν
πριν από χιλιάδες χρόνια.

Οι πρωτόγονοι κάτοικοι του πλανήτη τρόμαξαν από την παρουσία
μας και έφυγαν τρέχοντας να κρυφτούν στις ασφαλείς σπηλιές τους. Σε
λίγο, μια επιτροπή από ιερείς και μάγους πλησίασαν τον πιο μεγαλό-
σωμο της παρέας μας φέρνοντάς μας δώρα, αφού προφανώς μας πέρα-
σαν για θεούς. Μας προσκυνούσαν φοβισμένοι κι εμείς προσπαθούσα-
με να τους εξηγήσουμε με νοήματα και κινήσεις ότι δεν είμαστε θεοί. 

Αφού ερευνήσαμε το τοπίο για πολύ χρόνο, φύγαμε χαιρετώντας τα
όντα που βρίσκονταν εκεί, τα οποία εξακολουθούσαν να μας κοιτούν με
φόβο και δέος. Επιστρέψαμε στη Γη έχοντας να διηγηθούμε πολλά. Το
πιο αξιοθαύμαστο, όμως, ήταν ότι αυτά τα εξωγήινα όντα, που οι πε-
ρισσότεροι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας επί χρόνια είχαν εξα-
ντλήσει τη φαντασία τους για να τα περιγράψουν, έμοιαζαν τόσο πολύ
με εμάς! Τελικά, καμιά φορά τίποτα δεν είναι πιο απρόσμενο και πιο
περίεργο από το προφανές...

σελ. 147 σχολ. βιβλίου 

2. Έπειτα από μία επίσκεψη της τάξης σας στο Πλανητάριο και τη

μελέτη αρκετών άρθρων, συζητάτε αν έχει νόημα η εξερεύνηση

του διαστήματος και τα ποσά που ξοδεύονται γι’ αυτή, τη στιγ-

μή που στη Γη υπάρχουν τόσα προβλήματα (πείνα, φτώχεια

κ.τ.λ.). • Σ’ ένα κείμενο 2-3 παραγράφων επιχειρηματολογήστε

καταγράφοντας τη θέση σας.

«Μακάρι όλα αυτά τα χρήματα που ξοδεύονται για τα μακρινά δια-
στημικά ταξίδια να δίνονταν στους τόσο κοντινούς συνανθρώπους μας
που παλεύουν να επιβιώσουν ση Γη…», θα έλεγε κάποιος. Πράγματι,
κάποιες φορές φαντάζει ειρωνικό να εξερευνούμε το Γαλαξία μας, να
προσπαθούμε να γνωρίσουμε εξωγήινα όντα, όταν υπάρχει γύρω μας
τόση φτώχεια και δυστυχία. Ένα μικρό μέρος μόνο από τα υπερβολικά 285
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ποσά που ξοδεύονται για την εξερεύνηση του διαστήματος θα μπορού-
σε να σώσει ζωές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όμως, δεν είναι μόνο ο
αγώνας για την επιβίωση που αποτελεί φλέγον πρόβλημα του πλανήτη·
εξίσου σημαντική και η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, την οποία κά-
θε άνθρωπος αξίζει να απολαμβάνει. Η εκπαίδευση, οι ιατρικές επιστή-
μες και πολλοί άλλοι σημαντικοί τομείς απαιτούν μεγάλα χρηματικά
ποσά για έρευνες και πειράματα, ώστε να αναπτυχθούν περισσότερο και
να βελτιώσουν τη ζωή μας. Πολλές φορές, όμως, οι επιστημονικές δια-
δικασίες ακυρώνονται λόγω έλλειψης πόρων. 

Από την άλλη πλευρά, όλες οι έρευνες είναι μέρος της ανάπτυξης του
πολιτισμού. Η εξερεύνηση του διαστήματος αποτελεί υψηλό στόχο που
θα μας προσφέρει γνώση όχι μόνο για το παρελθόν του σύμπαντος και
της ζωής, αλλά και για το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού, ανοίγο-
ντας νέους δρόμους, τόσο στον τρόπο ζωής μας όσο και στον τρόπο
σκέψης μας. Είναι, λοιπόν, προτιμότερο να επιδιώκουμε υψηλούς στό-
χους, που θα δημιουργήσουν καινούργιες προϋποθέσεις για τη ζωή πά-
νω στη Γη τη νέα εποχή που θα έρθει. Άλλωστε, αν υπάρχει πολιτική
βούληση, τα προβλήματα του πλανήτη μας μπορούν να εξομαλυνθούν ή
ακόμη και να λυθούν οριστικά, χωρίς να χρειάζεται να εμποδίσουμε την
εξέλιξη του πολιτισμού μας.

286
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ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

• Προσπαθήστε να δώσετε τον ορισμό στην έννοια:

Οριστέα έννοια Γένος Ειδοποιός διαφορά

διαστημόπλοιο το σκάφος που χρησιμοποιείται για

ταξίδια στο

διάστημα

• Τα επιχειρήματα στη Φυσική, τα Μαθηματικά, την Ιστορία και τα άλ-

λα μαθήματα οργανώνονται με λογική σειρά. 

• Τι είδους λεξικό θα αναζητήσετε, όταν χρειάζεται να βρείτε:

– την ορθογραφία μιας λέξης → ορθογραφικό

– τη σημασία ορισμένων λέξεων → ερμηνευτικό

– την ετυμολογία ενός ρήματος → ετυμολογικό

– τη μετάφραση μιας ξένης λέξης → δίγλωσσο

V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του διαστήματος

Κείμενο: Η Μεγάλη Έκρηξη

Προέλευση του σύμπαντος

Οι επιστήμονες είχαν δεχτεί πλέον ότι η Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang)

είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε το Σύμπαν. Αυτή η άποψη,

όμως, άφηνε αναπάντητο ένα κρίσιμο ερώτημα. Αν δεχτούμε ότι όλη η

ύλη του Σύμπαντος αρχικά ήταν συμπιεσμένη σε ένα συγκριτικά μικρό

σώμα που επεκτάθηκε σχηματίζοντας το σημερινό Σύμπαν, τίθεται το

ερώτημα από πού προήλθε αυτό το μικροσκοπικό σώμα. 

Το 1973, ο Αμερικανός φυσικός Έντουαρντ Τράιον (Edward P.

Tryon) επισήμανε ότι αυτό που θεωρούμε κενό δεν είναι πραγματικά κε-

νό. Ο κενός χώρος μπορεί να δημιουργήσει υποατομικά σωματίδια τα
287
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οποία εξαφανίζονται προτού εντοπιστούν, σύμφωνα με τις αρχές της

κβαντομηχανικής και την αρχή της απροσδιοριστίας. 

Ο Τράιον υποστήριξε ότι, αν αρχίσουμε με μια άπειρη «θάλασσα»

ανυπαρξίας, θα έχουμε εμφανίσεις και εξαφανίσεις σωματιδίων. Κατά

διαστήματα, είναι δυνατόν να εμφανιστεί ένα σωματίδιο το οποίο θα

μπορεί να αναπτύξει τη μάζα του Σύμπαντος και να αρχίσει να δια-

στέλλεται, προτού προλάβει να εξαφανιστεί. Επομένως, το Σύμπαν ίσως

να αποτελεί μια τυχαία κβαντική διακύμανση στο κενό, πράγμα που ση-

μαίνει ότι προήλθε από το κενό της ανυπαρξίας. 

Οι αστρονόμοι συζητούν από τότε τις συνέπειες και τη λεπτομερή

εξέλιξη ενός τέτοιου Σύμπαντος.

Isaac Asimov, Το χρονικό των επιστημονικών ανακαλύψεων,

μτφ. Γ. Μπαρουξής – Ν. Σταματάκης,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Ορισμός

• Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που σας δίνεται και ειδικότε-

ρα την πρώτη παράγραφο, προσπαθήστε να γράψετε έναν (πιο αναλυ-

τικό) ορισμό για τη Μεγάλη Έκρηξη.

Η επιχειρηματολογία στα άλλα μαθήματα

• Να καταγράψετε το επιχείρημα του Έντουαρντ Τράιον που στηρίζει τη

θέση του ότι το κενό που θεωρούμε ότι υπήρχε πριν από τη μεγάλη

έκρηξη στην πραγματικότητα δεν είναι κενό. 

Χρήση λεξικών 

• Προσπαθήστε να φτιάξετε το λήμμα ενός λεξικού για τη λέξη έκρηξη.

Εκτός από την κύρια σημασία της λέξης, να περιλάβετε όλες τις άλλες

σημασίες που γνωρίζετε, γραμματικές ή άλλες πληροφορίες, καθώς

και την ειδική φράση Μεγάλη Έκρηξη. Αν θέλετε, μπορείτε να ανα-

τρέξετε σε κάποιο λεξικό.
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1ο Kριτήριο Aξιολόγησης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-2

Α. Κείμενο

Το χωριό Μουριά

Το χωριό της Μουριάς είναι ψηλά, στη ράχη του βουνού. Τ’
ασπρισμένα σπίτια στριμώχνουνται άταχτα, μια κουβάρα, ανάμεσα
στις ελιές και στις μυγδαλιές, σαν ένα κοπάδι αρνιά που σκόρπισαν
αλλοπαρμένα από τρομάρα. Το κατέβασμα από κει για το λιμάνι εί-
ναι βολικό. Κατρακυλά κανείς σε μιαν ώρα. Όμως αν πεις ν’ ανεβείς
στον όρθιο μουλαρόδρομο από τη Σκάλα της Γοργόνας προς τη Μου-
ριά, θα κάνεις τρίδιπλο κόπο. Τόσο κακοτρόχαλη1 σηκώνεται η ανη-
φόρα.

Οι χωριανοί έχουν κάνει πεζούλες από ξερολιθιά2 κοντά σε κάθε
ανάβρα3 που ανταμώνεις στ’ ανέβασμα. «Καθίστρες» τις λένε και κει
σταματούν οι στρατοκόποι4 να πάρουν την ανάσα τους. Οι αγωγιά-
τες κι οι νοικοκυραίοι, που ανεβάζουν πράμα με τα ζα τους, χαλα-
ρώνουν το καπίστρι του μουλαριού και σφυρίζουν, να πιει το φορ-
τωμένο ζωντανό να ξαποστάσει. 

Κάτω στο λιμάνι απομένουν τη νύχτα μόνο οι ψαράδες, οι μικρο-
καπεταναίοι που κοιμούνται στα καΐκια τους, κάτι λίγοι μαγαζατό-
ροι που έχουν εκεί καφενέδες κι αργαστήρια. Αυτοί πηγαίνουν στο
χωριό μονάχα τις γιορτάδες. Φοραίνουν τα καλά τους, ξουρίζουνται,
βάζουν και κάλτσες και παπούτσια κι ανεβαίνουν τις Κυριακάδες για
καμιά κοινοτική σύναξη του συνεταιρισμού «Η Αθηνά».

Στράτης Μυριβήλης, Η Παναγιά Γοργόνα 

1. κακοτρόχαλη: γεμάτη τρόχαλα (μικρές πέτρες)

2. ξερολιθιά: κατασκευή από πέτρες χωρίς συνδετικό ανάμεσά τους (λάσπη, τσιμέ-

ντο κ.λπ.)

3. ανάβρα: πηγή νερού που αναβλύζει

4. στρατοκόποι: οδοιπόροι

Β. Ερώτηση κατανόησης (2,5 μονάδες)

• Διαβάστε το κείμενο και τις παρακάτω προτάσεις. Στην παρένθεση γράψτε

μερικές λέξεις και φράσεις από το κείμενο, που να δικαιολογούν τις προ-

τάσεις: 
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α. Το χωριό Μουριά είναι ορεινό.

(.............................................................................................……………………)

β. Το χωριό Μουριά βρίσκεται σε νησί.

(.............................................................................................……………………)

γ. Το κείμενο αναφέρεται σε εποχή παλαιότερη από τη δική μας.

(.............................................................................................……………………)

Γ. Ασκήσεις

1. Να βρείτε τα υποκείμενα των ρημάτων που υπογραμμίζονται:

α. Το κατέβασμα από κει για το λιμάνι είναι βολικό.

β. Τόσο κακοτρόχαλη σηκώνεται η ανηφόρα.

γ. Κάτω στο λιμάνι απομένουν τη νύχτα μόνο οι ψαράδες.

δ. Αυτοί πηγαίνουν στο χωριό μονάχα τις γιορτιάδες.

(2,5 μονάδες)

2. α. απομένουν: από το δεύτερο συνθετικό της λέξης γράψτε τρεις λέξεις

παράγωγες με αχώριστα μόρια (π.χ. εν + μένω > εμμονή)

β. μουλαρόδρομο, ξερολιθιά, μικροκαπεταναίοι: γράψτε το α΄και β΄συν-

θετικό των σύνθετων λέξεων και το είδος τους (ανάλογα με τον τρόπο

με τον οποίο συνδυάζονται τα δύο συνθετικά τους). 

(2,5 μονάδες)

3. Συμπληρώστε τον πίνακα με τα παρακάτω ρήματα: ανεβαίνω, θα κάνεις,

λένε, πες, ας πείτε, να πάρουν, πάρε, ανέβα, κάνε, να κάνεις, ας ανεβείτε,

πήραν.

ρ. ανεβαίνω ρ. κάνω ρ. λέ(γ)ω ρ. παίρνω

οριστική ................. ................. ................. .................

υποτακτική ................. ................. ................. .................

προστακτική ................. ................. ................. .................

(2,5 μονάδες)

Δ. Παραγωγή γραπτού λόγου

Σε ένα κείμενο δύο παραγράφων συγκρίνετε την περιοχή όπου μένετε μόνιμα

με το μέρος στο οποίο πήγατε διακοπές το καλοκαίρι.

(10 μονάδες)
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2ο Kριτήριο Aξιολόγησης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-4

Α. Κείμενο

H τυραννία της παιδείας

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι το σημερινό σχολείο –όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά σ’ ολόκληρο τον κόσμο– είναι καταναλωτικό, αφού κα-
ταναλωτική είναι και η κοινωνία την οποία αντιγράφει. Σ’ αυτήν κα-
ταναλώνονται υλικά κυρίως αγαθά, στο σχολείο καταναλώνονται
πνευματικά κυρίως αγαθά – γνώσεις. Γι’ αυτό και οι γονείς, πριν
ακόμη τα παιδιά τους φοιτήσουν στο σχολείο, από την προσχολική
ηλικία κιόλας, αγωνίζονται να τα κάνουν «σοφά». Η ανάγνωση, η
μουσική, το μπαλέτο, οι ξένες γλώσσες, τα ποικίλα μαθήματα καθη-
λώνουν το παιδί στο σπίτι τις ώρες που δεν το περιφέρουν οι γονείς
από δάσκαλο σε δάσκαλο και από φροντιστή σε φροντιστή. Μια τυ-
ραννία της παιδείας που κορυφώνεται από τον κοινωνικό ανταγωνι-
σμό των σαλονιών, όπου τα παιδιά καταντούν σκεύη ανταγωνιστικά,
αφού στο πετσί τους αντανακλούν οι χιμαιρικές φιλοδοξίες ημιμα-
θών (ωστόσο με οικονομική ευρωστία) γονέων.

Και βέβαια, η τυραννία της παιδείας δεν είναι υπόθεση νεοελληνι-
κή. Αποτελεί βαριά προγονική κληρονομιά. Οι ραβδισμοί και τα βασα-
νιστήρια των ελληνόπουλων της αρχαίας Ελλάδας αποτελούσαν μέρος
του μαθήματος. Οι μαθητές αβοήθητοι ουσιαστικά μελετούσαν μέρα
και νύχτα (ούτε τα όνειρά τους, λέει ο Λιβάνιος, ήταν ειρηνικά) φωνα-
χτά και προσπαθούσαν να ανακαλύψουν και να κατακτήσουν τους μη-
χανισμούς της μάθησης κάτω από το ανελέητο βλέμμα του δασκάλου
και με τη διαρκή απειλή των ποικίλων σωματικών ποινών που επινο-
ούσε η φαντασία του. Ήταν κι εκείνη μια άλλη όψη της τυραννίας.

Χρίστος Τσολάκης (από εφημερίδα)

Β. Ερωτήσεις κατανόησης (2,5 μονάδες)

1. Σύμφωνα με το κείμενο, ποιες από τις από τις παρακάτω προτάσεις είναι

σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ);

α. Το σχολείο δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν σε μια

κοινωνία. 293
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β. Οι γονείς συχνά φορτώνουν το πρόγραμμα των παιδιών τους με διά-

φορα μαθήματα και φροντιστήρια, από πολύ μικρή μάλιστα ηλικία. 

γ. Πολλές φορές οι φιλοδοξίες και τα ανταγωνιστικά αισθήματα των γο-

νιών μεταφέρονται στα παιδιά. 

δ. Μέρος της εκπαίδευσης στην αρχαία Ελλάδα ήταν οι σκληρές τιμω-

ρίες.

2. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με λέξεις από το

κείμενο:

α. Το σημερινό σχολείο αντιγράφει την ..................... κοινωνία στην οποία

ζούμε.

β. Οι μαθητές στο σχολείο καταναλώνουν ..................... αγαθά και γνώ-

σεις. 

γ. Στην αρχαία Ελλάδα οι μαθητές βίωναν την ..................... της παιδείας.

Γ. Ασκήσεις

1. α. στο σχολείο καταναλώνονται πνευματικά κυρίως αγαθά: Να βρείτε το

ποιητικό αίτιο που παραλείπεται και κατόπιν να μετατρέψετε την πα-

θητική σύνταξη σε ενεργητική. 

β. Εντοπίστε στο κείμενο ένα ρήμα που έχει μόνο ενεργητική φωνή και

ένα που έχει μόνο παθητική (αποθετικό).

γ. Σε ποια τάξη ανήκουν τα ακόλουθα ρήματα της β΄συζυγίας; 

καταντούν, αποτελεί, μελετούσαν, επινοούσε
(2,5 μονάδες)

2. Βρείτε στο παραπάνω κείμενο μία σύνθετη λέξη με α΄συνθετικό επίθετο.
(2,5 μονάδες)

3. α. Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου βρείτε τις συνδετικές λέξεις και

φράσεις που συνδέουν τις περιόδους λόγου και γράψτε τι δηλώνει κα-

θεμία από αυτές.

β. Βρείτε με ποιον τρόπο συνδέεται η πρώτη με τη δεύτερη παράγραφο

του κειμένου.
(2,5 μονάδες)

Δ. Παραγωγή γραπτού λόγου

Σε ένα κείμενο δύο παραγράφων περιγράψτε το σχολείο του μέλλοντος.
(10 μονάδες)
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3ο Kριτήριο Aξιολόγησης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5-6

Α. Κείμενο

α. Το επάγγελμα του δημοσιογράφου

Γι’ αυτό ακριβώς αγαπώ τη δημοσιογραφία. Και γι’ αυτό φοβάμαι
τη δημοσιογραφία. Ποιο άλλο επάγγελμα σου επιτρέπει να γράφεις
την ιστορία την ίδια ακριβώς τη στιγμή που πραγματώνεται και να εί-
σαι ταυτόχρονα και αυτόπτης μάρτυρας; Η δημοσιογραφία είναι εκ-
πληκτικό και τρομακτικό προνόμιο. Δεν είναι συμπτωματικό το γε-
γονός ότι, αν έχεις επίγνωση του λειτουργήματός σου, σε βασανίζουν
άπειρα συμπλέγματα ανεπάρκειας. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι, κάθε
φορά που ζω ένα συνταρακτικό περιστατικό ή που έχω μια σημαντι-
κή συνάντηση, με πιάνει κάτι σαν αγωνία, ένας φόβος μήπως τα μά-
τια μου δεν είναι αρκετά, μήπως τ’ αυτιά μου δεν είναι αρκετά, μή-
πως το μυαλό μου δεν αρκετό, για να κοιτάξω, να ακούσω και να κα-
ταλάβω, σαν σαράκι φωλιασμένο μέσα στο ξύλο της ιστορίας. Δεν εί-
μαι υπερβολική, ξέρεις, όταν δηλώνω πως σε κάθε επαγγελματική μου
εμπειρία αφήνω κομμάτια από την ψυχή μου.

Οριάνα Φαλάτσι, Συνάντηση με την Ιστορία

β. Το σχολείο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Το πρόβλημα των σημερινών παιδιών δεν είναι πρόβλημα πληρο-
φόρησης. Οι πηγές μετάδοσης γνώσεων έχουν πολλαπλασιαστεί σε
τέτοιο βαθμό και εκπέμπουν με τέτοιους ξέφρενους ρυθμούς, ώστε τα
παιδιά να κινδυνεύουν από τον βομβαρδισμό των πληροφοριών και
όχι από την έλλειψή τους. 

Η πιο σημαντική συνεισφορά του σχολείου και του εκπαιδευτικού
συστήματος είναι, προσαρμοσμένο και ανταποκρινόμενο στα «αιτή-
ματα των καιρών», όχι απλά να εξοπλίζει τα παιδιά με γνώσεις, όσο
με κατάλληλους μηχανισμούς αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και ερ-
μηνείας πληροφοριών. 

Ο δάσκαλος καλείται να παίξει ένα νέο ρόλο, ίσως πιο δύσκολο
και πιο λεπτό. Τα ΜΜΕ δεν καταργούν τη λειτουργία του, επιβάλλουν
όμως το μετασχηματισμό της. Βάζοντας στην υπηρεσία της νέας γενιάς
τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, ο δάσκαλος επιβάλλεται να παίξει 295
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πιο πολύ ρόλο «ρυθμιστικό» και εμψυχωτικό παρά μεταδότη γνώσεων. 
Μέσα σ’ αυτή τη λογική το σχολείο οφείλει να «βγει εκτός των τει-

χών». Όσο σημαντικό είναι να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν και να
αναλύουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, άλλο τόσο είναι να μάθουν να
διαβάζουν και να αναλύουν εφημερίδες, τηλεόραση, κινηματογράφο.
Την εποχή της εικόνας η μάχη ενάντια στον «εικονικό αναλφαβητι-
σμό» ίσως θα πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το επίσημο σχολείο. 

Τα ΜΜΕ δεν είναι ούτε «καλά» ούτε «κακά» ούτε «ουδέτερα», εί-
ναι όμως αντανάκλαση μιας πραγματικότητας. Επειδή είναι δυνατόν
να «παιδεύουν, εκπαιδεύουν και παραπαιδεύουν, μορφώνουν, δια-
μορφώνουν και παρα-μορφώνουν», η ανάγκη να εξοπλιστεί η νέα γε-
νιά με τα κατάλληλα εφόδια για την καλύτερη χρήση τους προβάλλει

όσο ποτέ άλλοτε.

Π. Πάντζου, «Το παράλληλο σχολείο» (από περιοδικό)

Β. Ερωτήσεις κατανόησης (2,5 μονάδες)

1. Για ποιο λόγο η συγγραφέας του κειμένου α επέλεξε τα γίνει δημοσιο-
γράφος; • Για ποιους λόγους λέει ότι φοβάται τη δημοσιογραφία;

2. Σύμφωνα με το κείμενο β, ποιες από τις από τις παρακάτω προτάσεις εί-

ναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ);

α. Στη σύγχρονη εποχή τα παιδιά έχουν ελλιπή πληροφόρηση.

β. Στο σχολείο τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν πώς να οργανώνουν και να

ερμηνεύουν τις πληροφορίες που παίρνουν.

γ. Ο κύριος ρόλος του δασκάλου πρέπει να είναι να μεταδίδει όσο το δυ-

νατόν περισσότερες γνώσεις.

Γ. Ασκήσεις

1. Η πιο σημαντική, πιο δύσκολο, πιο λεπτό, σημαντικό, καλά, κακά, ουδέ-
τερα, την καλύτερη: να κατατάξετε τα παραπάνω επίθετα στον πίνακα

που ακολουθεί:
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επίθετο επίθετο σχετικό απόλυτο 

θετικού συγκριτικού υπερθετικό υπερθετικό

βαθμού βαθμού

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

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

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

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

(2,5 μονάδες)

2. δημοσιογραφία, κινηματογράφος: γράψτε τρεις άλλες σύνθετες λέξεις

που να έχουν το ίδιο β΄συνθετικό με αυτές. 
(2,5 μονάδες)

3. Σημειώστε με ένα ✔ το σωστό χαρακτηρισμό για κάθε λέξη που γράφεται

με έντονους χαρακτήρες:

δεν καταργούν τη λειτουργία του κτητική αντων. ❏ προσωπική αντων. ❏

επιβάλλουν το μετασχηματισμό της άρθρο ❏ αντωνυμία ❏

την εποχή της εικόνας άρθρο ❏ αντωνυμία ❏

το ίδιο το επίσημο σχολείο άρθρο ❏ αντωνυμία ❏

(2,5 μονάδες)

Δ. Παραγωγή γραπτού λόγου

Προσπαθήστε να πείσετε έναν μεγαλύτερο φίλο σας να ασχοληθεί επαγγελ-

ματικά με τη δημοσιογραφία. Σε ένα κείμενο δύο-τριών παραγράφων ανα-

πτύξτε τα επιχειρήματά σας. 
(10 μονάδες)
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4ο Kριτήριο Aξιολόγησης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7-8-9

Α. Κείμενο

α. Ασφυξία στις θάλασσες

Δεν είναι όμως μόνο το πετρέλαιο, που δηλητηριάζει τη ζωή των
θαλασσών. Απορρυπαντικά και διαλυτικά διοχετεύονται σ’ αυτές ως
κατάλοιπα του βιολογικού καθαρισμού ή κατευθείαν στις αποχετεύ-
σεις. Μεγάλες επίσης ποσότητες αζώτου, προερχόμενες από τα λιπά-
σματα ή τις καύσεις των αυτοκινήτων, αλλά ακόμη και δηλητηριώδη
εντομοκτόνα ή ζιζανιοκτόνα, βαριά μέταλλα ή τοξικές ουσίες, κατά-
λοιπα μιας παρεξηγημένης προόδου και τεχνολογικής «αναπτύξεως»,
καταλήγουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο –μέσω του αέρα, των ποτα-
μών ή του εδάφους– στη θάλασσα. Ενώ ραδιενεργά κατάλοιπα υπο-
θαλάσσιων πυρηνικών εκρήξεων, που ήταν πριν λίγες δεκαετίες ου-
σιαστικά ανεξέλεγκτες, έχουν σε ανεξακρίβωτη έκταση μολύνει θα-
λάσσιες περιοχές. Έτσι, τα ψάρια, ο φυτικός κόσμος ή οι θαλάσσιοι
μικροοργανισμοί απειλούνται με εξόντωση ή αργή εξαφάνιση, και
συχνές είναι μέχρι τώρα οι περιπτώσεις παρόμοιων μαζικών οικολο-
γικών καταστροφών. Όπως όμως και στην ατμόσφαιρα, πολλά είναι
τα σκοτεινά ακόμη σημεία στην κατανόηση του θαλάσσιου οικοσυ-
στήματος· δεν αποκλείεται, συνεπώς, και μικρές ακόμη διαταράξεις
της ισορροπίας να έχουν σοβαρές συνέπειες στο μέλλον. 

Γ. Γραμματικάκης, Η κόμη της Βερενίκης

β. Λήμματα λεξικών

Internet Διαδίκτυο. Η παγκόσμια συλλογή δικτύων και πυλών δι-
κτύου που χρησιμοποιούν την ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP για να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Στην καρδιά του Διαδικτύου βρίσκεται
ένα δίκτυο στήριξης με υψηλής ταχύτητας γραμμές επικοινωνιών δε-
δομένων μεταξύ κεντρικών κόμβων ή υπολογιστών υπηρεσίας, που
αποτελείται από χιλιάδες εμπορικά, κυβερνητικά, εκπαιδευτικά και
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άλλα υπολογιστικά συστήματα τα οποία δρομολογούν μηνύματα και
δεδομένα. [...]

Το Λεξικό Πληροφορικής της Microsoft

διαδίκτυο (το) {διαδικτύου / χωρ. πληθ.} παγκόσμιο δίκτυο μέσω του
οποίου συνδέονται υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών που είναι
εγκατεστημένα σε πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, ιδρύματα
και οργανισμούς και επιτυγχάνεται η μεταξύ τους επικοινωνία κα-
θώς και η παροχή στον χρήστη διαφόρων υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο)· το Ίντερνετ.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Β. Ερωτήσεις κατανόησης (2,5 μονάδες)

1. Ποιοι είναι οι παράγοντες της θαλάσσιας μόλυνσης σύμφωνα με το κεί-

μενο α;

2. Στο κείμενο β υπάρχουν αποσπάσματα από δύο διαφορετικά λεξικά. • Τι

είδους πληροφορίες δίνει το καθένα; Ποιες παραπάνω πληροφορίες δίνει

το δεύτερο λεξικό; • Σε ποιους απευθύνεται το πρώτο; 

Γ. Ασκήσεις

1. Στο κείμενο α εντοπίστε τρεις επιρρηματικούς προσδιορισμούς και ση-

μειώστε πώς εκφέρονται (π.χ. επίρρημα, προθετικό σύνολο κ.λπ.) και τι

δηλώνει ο καθένας. 
(2,5 μονάδες)

2. Γράψτε τις μετοχές ενεργητικού ενεστώτα και παθητικού παρακειμένου

στο αρσενικό γένος των ρημάτων: δηλητηριάζει, μολύνει, αποκλείεται,
χρησιμοποιούν, δρομολογούν, συνδέομαι. 

(2,5 μονάδες)

3. Στο κείμενο α βρείτε δύο παρασύνθετες λέξεις και γράψτε από ποιες σύν-

θετες λέξεις παράγονται.

4. α. Το κείμενο α είναι απόσπασμα μεγαλύτερου κειμένου. Από πού το κα-

ταλαβαίνουμε;
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β. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με συνδετικές λέξεις και φράσεις

του κειμένου α (ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση): 

συνδετικές λέξεις και φράσεις

αντίθεση:

πρόσθεση στοιχείων:

τρόπος:

συμπέρασμα:

(2,5 μονάδες) 

Δ. Παραγωγή γραπτού λόγου

Γράψτε μια επιστολή (2-3 παραγράφων) σε μια εφημερίδα, ζητώντας να λη-

φθούν μέτρα για τη μείωση της θαλάσσιας μόλυνσης, χρησιμοποιώντας επι-

χειρήματα που θα αντλήσετε από το κείμενο (α) του Γ. Γραμματικάκη, αλλά

και δικά σας.
(10 μονάδες)
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

∂ÓfiÙËÙ· 1Ë

Το υποκείμενο

1. α. Η πρωτεύουσα 

β. οι πρόσφυγες

γ. να επισκεφτεί κανείς το Βόλο

2. α-3, β-4, γ-2 δ-1

Παραγωγή με αχώριστα μόρια

• διαμόρφωση: δια- (λόγιο αχώριστο μόριο) 

ξεκίνησε: ξε- (λαϊκό αχώριστο μόριο)

υποβαθμίστηκε: υπο- (λόγιο αχώριστο μόριο) 

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

Θεματική πρόταση: Η πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας, το έκτο μεγαλύ-
τερο αστικό κέντρο της Ελλάδας, είναι χτισμένη στον μυχό του Παγασητι-
κού κόλπου.
Λεπτομέρειες: Το όνομα «Βόλος» προέρχεται από το μεσαιωνικό Γόλος, το
οποίο ίσως είναι παραφθορά του αρχαίου Ιωλκός. Η διαμόρφωση της πό-
λης άρχισε στα μέσα του 6ου αι. μ.Χ. γύρω από το κάστρο, που επί πολλούς
αιώνες ήταν το κέντρο της περιοχής. Τον 14ο αι. ο έλεγχός του πέρασε στους
Καταλανούς και τελικά στους Τούρκους, οι οποίοι το ανακατασκεύασαν
ύστερα από την καταστροφική επίθεση του Μοροζίνι το 1655. Από τα μέσα
του 19ου αι. ξεκίνησε η ανοικοδόμηση της νέας πόλης και η σημασία του κά-
στρου σταδιακά υποβαθμίστηκε, ώσπου το 1889 κατεδαφίστηκε και ρυμοτο-
μήθηκε. Στις αρχές του 20ού αι. η πόλη αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς, κα-
θώς διέθετε σημαντικό λιμάνι, προξενεία, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες,
καλό ρυμοτομικό σχεδιασμό, νεοκλασικά και μοντέρνα κτήρια. Μεγάλη
ώθηση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης έδωσαν οι πρόσφυγες
που εγκαταστάθηκαν στον Βόλο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το
1922. Το 1955 ισχυροί σεισμοί προξένησαν μεγάλες καταστροφές, και η πό-
λη ξαναχτίστηκε παίρνοντας τη σημερινή της μορφή.
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.

• Ο συγγραφέας αναπτύσσει την παράγραφο με παραδείγματα από την Ιστο-

ρία («Η διαμόρφωση της πόλης... παίρνοντας τη σημερινή της μορφή»).
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∂ÓfiÙËÙ· 2Ë

Εγκλίσεις – Χρόνοι

ρήμα χρόνος έγκλιση χρονική ποιόν

βαθμίδα ενέργειας

υπολογίζαμε παρατατικός οριστική παρελθόν μη συνοπτικό

πήρε αόριστος οριστική παρελθόν συνοπτικό

είναι ενεστώτας οριστική παρόν μη συνοπτικό

έδερνε παρατατικός οριστική παρελθόν μη συνοπτικό

να μιλήσει αόριστος υποτακτική παρελθόν συνοπτικό

Τα είδη των συνθέτων

• γυροφέρει: γύρω + φέρνω (προσδιοριστικό σύνθετο)

αρχοντοκαμωσιά: αρχοντική (άρχοντας) + καμωσιά (προσδιοριστικό σύνθετο)

ψηλόλιγνος: ψηλός + λιγνός (παρατακτικό σύνθετο)

σγουρομάλλης: σγουρός + μαλλιά (κτητικό σύνθετο)

πρωτόβαζε: πρώτα (πρωτο-) + βάζω (προσδιοριστικό σύνθετο)

Περίληψη κειμένου – Πλαγιότιτλοι 

παράγραφος πλαγιότιτλος

1η 

«Στο σπίτι δυο εξουσίες... για την “Η απόλυτη εξουσία του πατέρα 

πάστρα και τη νοικοκυροσύνη της» – η παρουσία της μητέρας στο σπίτι”

2η «Η αλήθεια είναι... “Τα χαρακτηριστικά του πατέρα”

ο μπάρμπα-Δημητρός»

3η «Νύχτα με τ’ άστρα... “Οι καθημερινές του συνήθειες”

ανάλαφρος για τα χτήματα»

4η «Δούλευε δεκάξι με δεκαοχτώ ώρες... “Η εργατικότητά του”

περισσότερο απ’ όσο φρόντιζε εμάς»

5η «Με το σούρουπο γύριζε στο “Η επιστροφή του πατέρα στο σπίτι 

σπίτι... και να τρέμει ο τόπος» το βράδυ”

6η «Κουβέντα δεν του ’παιρνες... “H προσωπικότητα του πατέρα”

τις πονηριές ή τις χαρές μας»304
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∂ÓfiÙËÙ· 3Ë

Ενεργητική και παθητική φωνή – Συζυγίες

1. μελετούμε: α΄τάξη

επιχειρούμε: β΄τάξη

θα βοηθήσει: α΄τάξη

θα ασκήσει: β΄τάξη

2. μελετούμε: μελετήθηκε

επιχειρούμε: επιχειρήθηκε

να συζητήσουμε: συζητήθηκε

βρισκόμαστε: βρέθηκε

θα βοηθήσει: βοηθήθηκε

θα επισημάνει: επισημάνθηκε

θα ασκήσει: ασκήθηκε

Tο α΄συνθετικό

• καλόγνωμος < καλός + γνώμη

καλοαναθρεμμένος, καλοβαλμένος, καλοβλέπω, καλόβολος, καλόγου-

στος, καλογραμμένος, καλοδέχομαι, καλοδουλεμένος, καλοζυγίζω, καλο-

θελητής, καλοκαρδίζω, καλομαθαίνω
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∂ÓfiÙËÙ· 4Ë

Διαθέσεις του ρήματος – Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα

Αντικείμενο

1. α. ακούγαμε (ακούω): ενεργητική φωνή – ενεργητική διάθεση 

β. Περιμέναμε (περιμένω): ενεργητική φωνή – ενεργητική διάθεση 

να χτυπήσει (χτυπώ): ενεργητική φωνή – ενεργητική διάθεση 

να γλιτώσουμε (γλιτώνω): ενεργητική φωνή – ενεργητική διάθεση 

γ. συνοδεύτηκε: παθητική φωνή – παθητική διάθεση

2. α. ακούγαμε: μονόπτωτο ρήμα, Α: τα γαϊδουράκια, τις γειτόνισσες
β. δεν επιτρέπει: δίπτωτο ρήμα, Α1: μας, Α2: να υποστηρίξουμε
να υποστηρίξουμε: μονόπτωτο ρήμα, Α: ότι η ισότητα των φύλων στην 
εκπαίδευση έχει επιτευχθεί.
γ. Δινόταν: δίπτωτο ρήμα, Α1: μια εκπαίδευση, Α2: στα κορίτσια

Συνοχή ευρύτερου κειμένου

συνδετικές λέξεις και φράσεις σημασία – ρόλος

ωστόσο αντίθεση

Κι αυτό αντικατάσταση φράσης της προηγούμενης

περιόδου με αντωνυμία

γιατί αιτιολόγηση

Δηλαδή επεξήγηση

Η κατανομή αυτή επανάληψη λέξης προηγούμενης περιόδου

με αντωνυμία (για έμφαση)

οπότε χρονική σχέση

Λεξιλόγιο

• Γενικό λεξιλόγιο για την εκπαίδευση και το σχολείο: τάξη, δάσκαλος,

χτυπάει το κουδούνι, έδρα, μέση εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

παραδοσιακή εκπαίδευση, γενική εκπαίδευση, τεχνικοεπαγγελματική εκ-

παίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση, δασκάλα

Ειδικό λεξιλόγιο για το μάθημα της γλώσσας: φωνήεντα, μακρά, βραχέα,

τι τόνο βάζουμε, οξεία, περισπωμένη, γραμματική 
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∂ÓfiÙËÙ· 5Ë

Οι βαθμοί των επιθέτων – Η σύγκριση

1. θετικός συγκριτικός υπερθετικός

μειονεκτική μειονεκτικότερη μειονεκτικότατη

πιο μειονεκτική πολύ μειονεκτική

πολλές περισσότερες πάρα πολλές

πιο πολλές

λίγα λιγότερα ελάχιστα
πιο λίγα πολύ λίγα

παλιά παλιότερα πολύ παλιά

πιο παλιά

λίγες λιγότερες ελάχιστες
πιο λίγες πολύ λίγες

χαρακτηριστικές χαρακτηριστικότερες χαρακτηριστικότατες

πιο χαρακτηριστικές πολύ χαρακτηριστικές

ρυθμικές ρυθμικότερες ρυθμικότατες

πιο ρυθμικές πολύ ρυθμικές

2. «Κατά τους προηγούμενους αιώνες, σε όλες τις χώρες του κόσμου και στη

δική μας, οι γυναίκες βρίσκονταν σε μειονεκτικότερη θέση από τους

άντρες· είχαν περισσότερες υποχρεώσεις και λιγότερα δικαιώματα από

τους άντρες».

Το β΄συνθετικό

1. α. σύνθετο μέρος του λόγου β΄ συνθετικό μέρος του λόγου 

ιστοσελίδες ουσιαστικό σελίδα ουσιαστικό 

χρηματο-
οικονομικών επίθετο οικονομικός επίθετο

β. σελιδαρίθμηση, σελιδοδείκτης, σελιδοθέτης, σελιδοποίηση 

χρηματαγορά, χρηματαποστολή, χρηματοδότηση, χρηματομεσίτης,

χρηματοφυλάκιο 
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Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης

• Κατά τους προηγούμενους αιώνες, σε όλες τις χώρες του κόσμου και στη

δική μας, οι γυναίκες βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση, δηλαδή είχαν πολ-

λές υποχρεώσεις και ελάχιστα δικαιώματα. Καταρχάς, στα πολύ παλιά

χρόνια δεν είχαν το δικαίωμα ούτε γράμματα να μαθαίνουν ούτε να εργά-

ζονται έξω από το σπίτι. Αλλά και αργότερα, κατά το 19ο και το πρώτο

μισό του 20ού αι. (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις), η θέση της γυναίκας

δεν ήταν καλή. Για παράδειγμα, δεν είχε δικαίωμα να ψηφίζει, να εργάζε-

ται σε δημόσιες υπηρεσίες, σε γραφεία, καταστήματα κτλ. και να σπουδά-

ζει στο πανεπιστήμιο.

∂ÓfiÙËÙ· 6Ë

Oι αντωνυμίες

1. (την) ίδια: οριστική αντωνυμία

(απ’) αυτά: προσωπική αντωνυμία

(θεατές) τους: αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας

τέτοια: δεικτική αντωνυμία

όσα: αναφορική αντωνυμία

2. αυτού: του

αυτής: της

εσένα: σου, σε

εμάς: μας

αυτό: το

Eτυμολογικές οικογένειες λέξεων

• πληροφόρηση: πληροφορία, πληροφορητής, πληροφορική, πληροφοριο-

δότης, πληροφορώ

• θεατής: θέα, θέαμα, θεαματικός, θεαματικότητα, θέαση
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∂ÓfiÙËÙ· 7Ë

Τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών

1. α. επίρρημα, β. προθετικό σύνολο

2. α. στη δουλειά, β. υπό την επήρεια, γ. με δύο ατυχήματα

3. α. από τη δουλειά: προθετικό σύνολο – δηλώνει απομάκρυνση (κίνηση

από τόπο) 

β. καθημερινά: επίρρημα – δηλώνει χρόνο 

γ. γρηγορότερα: επίρρημα – δηλώνει τρόπο 

δ. ως προς το φύλο: προθετικό σύνολο – δηλώνει αναφορά 

ε. τη στιγμή: σύναρθρη πτώση (αιτιατική) – δηλώνει χρόνο 

Παράγωγα επιρρήματα

• α. αρκετά, β. μερικώς, γ. λίγο

Οι συνδετικές λέξεις και φράσεις

• α. όμως, β. για παράδειγμα, γ. δεύτερο, τρίτο 

∂ÓfiÙËÙ· 8Ë

Oι μετοχές

• ξεπερνούν: ξεπερνώντας, ξεπερασμένος

απασχολούνται: απασχολώντας, απασχολημένος

να εξοφλήσει: εξοφλώντας, εξοφλημένος

χάνει: χάνοντας, χαμένος

Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα

• α. πολυσύνθετα: διαπιστώσεις < διά + πιστός

συμπεριλαμβάνονται < συν + περί + λαμβάνομαι

επανάσταση < επί + ανά + στάση

β. παραθετικό σύνθετο: παιδιά-σκλάβοι 309
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∂ÓfiÙËÙ· 9Ë

Ορισμός

• Μεγάλη Έκρηξη είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε το Σύμπαν

όταν επεκτάθηκε η ύλη του Σύμπαντος, που αρχικά ήταν συμπιεσμένη σε

ένα συγκριτικά μικρό σώμα.

Η επιχειρηματολογία στα άλλα μαθήματα

• Το επιχείρημα του Έντουαρντ Τράιον που στηρίζει τη θέση του ότι το κε-

νό που θεωρούμε ότι υπήρχε πριν από τη μεγάλη έκρηξη στην πραγματικό-

τητα δεν είναι κενό: «Ο κενός χώρος μπορεί να δημιουργήσει υποατομικά
σωματίδια τα οποία εξαφανίζονται προτού εντοπιστούν, σύμφωνα με τις
αρχές της κβαντομηχανικής και την αρχή της απροσδιοριστίας». 

Χρήση λεξικών 

• έκρηξη, η (ΟΥΣ): 1. το κομμάτιασμα ενός αντικειμένου από την εκτόνωση

εξωτερικών πιέσεων ή από ανάφλεξη, το οποίο συνοδεύεται από κρότο,

π.χ. έκρηξη ηφαιστείου, έκρηξη βόμβας, ΦΡ. Μεγάλη Έκρηξη: ο τρόπος με

τον οποίο δημιουργήθηκε το Σύμπαν όταν επεκτάθηκε η ύλη του Σύμπα-

ντος, 2. (μτφ.) το ξέσπασμα, π.χ. έκρηξη βίας, 3. απότομη και έντονη εκ-

δήλωση συναισθημάτων ή ορμών, π.χ. έκρηξη γέλιου, έκρηξη χαράς, 4.

απότομη άνοδος, π.χ. δημογραφική έκρηξη ΣΥΝ. μπουμ. 

[ΕΤΥΜ. < ·Ú¯. öÎÚËÍÈ˜ < âÎÚ‹ÁÓ˘ÌÈ < âÎ + ®‹ÁÓ˘ÌÈ ( > ®‹ÍÈ˜ > Ú‹ÍË)].
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Β. α. Το χωριό Μουριά είναι ορεινό.

(Το χωριό της Μουριάς είναι ψηλά, στη ράχη του βουνού)

β. Το χωριό Μουριά βρίσκεται σε νησί.

(Το κατέβασμα από κει για το λιμάνι είναι βολικό)        

γ. Το κείμενο αναφέρεται σε παλαιότερη εποχή από τη δική μας.

(Οι αγωγιάτες κι οι νοικοκυραίοι, που ανεβάζουν πράμα με τα ζα τους)

Γ. 1. α. Το κατέβασμα, β. η ανηφόρα, γ. οι ψαράδες, δ. Αυτοί 

2. α. διαμονή, επιμονή, υπομονή

β. μουλαρόδρομος < μουλάρι + δρόμος (προσδιοριστικό = δρόμος για

μουλάρια) 

ξερολιθιά < ξερός + λίθος (προσδιοριστικό)

μικροκαπεταναίοι < μικρός + καπετάνιος (προσδιοριστικό)

3. 

ρ. ανεβαίνω ρ. κάνω ρ. λέ(γ)ω ρ. παίρνω

οριστική ανεβαίνω θα κάνεις λένε πήραν
υποτακτική ας ανεβείτε να κάνεις ας πείτε να πάρουν
προστακτική ανέβα κάνε πες πάρε

2ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Β. 1. Σ: β, γ, δ, Λ: α

2. α. καταναλωτική κοινωνία, β. υλικά, γ. τυραννία

Γ. 1. α. στο σχολείο καταναλώνονται πνευματικά κυρίως αγαθά: παραλεί-

πεται (επειδή εννοείται εύκολα από τα συμφραζόμενα) το ποιητικό αί-

τιο από τα παιδιά. Μετατροπή της παθητικής σύνταξης σε ενεργητική:

Τα παιδιά στο σχολείο καταναλώνουν πνευματικά κυρίως αγαθά.
β. Ρήμα που έχει μόνο ενεργητική φωνή: φοιτήσουν (φοιτώ)

Ρήμα που έχει μόνο παθητική (αποθετικό): αγωνίζονται (αγωνίζομαι)

γ. Ρήματα α΄τάξης: καταντούν, μελετούσαν
Ρήματα β΄τάξης: αποτελεί, επινοούσε
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2. νεοελληνική (α΄συνθετικό: νέος)

3. α. Συνδετικές λέξεις και φράσεις 1ης παραγράφου: 
• Σ’ αυτήν (η αντωνυμία αντικαθιστά τη λέξη κοινωνία της προηγούμε-
νης περιόδου)
• Γι’ αυτό και (δηλώνει αιτιολόγηση) 

β. Η πρώτη παράγραφος του κειμένου συνδέεται με τη δεύτερη με τις λέξεις
Και βέβαια (η λέξη βέβαια δηλώνει επιβεβαίωση ενώ η λέξη και επιτείνει
τη σημασία της).

3ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Β. 1. Η συγγραφέας του κειμένου α επέλεξε να γίνει δημοσιογράφος, γιατί η
δημοσιογραφία είναι το μόνο επάγγελμα που σου δίνει τη δυνατότητα να
καταγράφεις τα ιστορικά γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, και μάλιστα
να είσαι αυτόπτης μάρτυρας («Ποιο άλλο επάγγελμα σου επιτρέπει να γρά-
φεις την ιστορία την ίδια ακριβώς τη στιγμή που πραγματώνεται και να εί-
σαι ταυτόχρονα και αυτόπτης μάρτυρας;»). 

Η συγγραφέας, έχοντας επίγνωση του σημασίας και της ευθύνης του
επαγγέλματός της, το οποίο η ίδια χαρακτηρίζει λειτούργημα, υποστηρίζει
ότι φοβάται τη δημοσιογραφία, επειδή κάθε φορά που παρακολουθεί κά-
ποιο σοβαρό γεγονός ως δημοσιογράφος, νιώθει αγωνία αν θα μπορέσει να
το παρακολουθήσει και να το κατανοήσει πλήρως, ώστε να το καταγράψει
και να το αναλύσει σωστά και αντικειμενικά («με πιάνει κάτι σαν αγωνία...
και να καταλάβω»). 

2. Σ: β, Λ: α, γ

Γ. 1. 

επίθετο επίθετο σχετικό απόλυτο 

θετικού συγκριτικού υπερθετικό υπερθετικό

βαθμού βαθμού

σημαντικό πιο δύσκολο η πιο σημαντική
καλά πιο λεπτό την καλύτερη
κακά
ουδέτερα

2. εικονογράφος, φωνογράφος, φασματογράφος

3. δεν καταργούν τη λειτουργία του: κτητική αντωνυμία

επιβάλλουν το μετασχηματισμό της: άρθρο

την εποχή της εικόνας: άρθρο

το ίδιο το επίσημο σχολείο: άρθρο312
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4ο Κριτήριο Αξιολόγησης

Β. 1. Σύμφωνα με το συγγραφέα του κειμένου, παράγοντες της θαλάσσιας

μόλυνσης είναι το πετρέλαιο, διάφορα απορρυπαντικά και διαλυτικά κατά-

λοιπα του βιολογικού καθαρισμού, ποσότητες αζώτου που προέρχονται

από λιπάσματα ή καύσεις αυτοκινήτων, δηλητηριώδη εντομοκτόνα, ζιζανιο-
κτόνα, βαριά μέταλλα, τοξικές ουσίες, ραδιενεργά κατάλοιπα υποθαλάσ-
σιων πυρηνικών εκρήξεων.

2. Το πρώτο λεξικό περιέχει τη σημασία της λέξης Ίντερνετ, την οποία εξη-

γεί δίνοντας τεχνικές πληροφορίες και χρησιμοποιώντας ειδικό λεξιλόγιο

που φανερώνει ότι το λεξικό απευθύνεται σε ανθρώπους που ασχολούνται

με την τεχνολογία (είναι λεξικό όρων της πληροφορικής).

Το δεύτερο λεξικό περιέχει την ερμηνεία της λέξης διαδίκτυο, καθώς και

γραμματικές πληροφορίες: δίνει γένος του ουσιαστικού (το), τη γενική ενι-

κού (διαδικτύου) και την ιδιαιτερότητα της κλίσης του (χωρ. πληθ.).

Γ. 1. κατευθείαν (επίρρημα – δηλώνει τρόπο)

από τα λιπάσματα ή τις καύσεις (προθετικό σύνολο – δηλώνει προέλευση)

στο μέλλον (προθετικό σύνολο – δηλώνει χρόνο) 

2. δηλητηριάζει: δηλητηριάζοντας, δηλητηριασμένος 

μολύνει: μολύνοντας, μολυσμένος 

αποκλείεται: αποκλείοντας, αποκλεισμένος

χρησιμοποιούν: χρησιμοποιώντας, χρησιμοποιημένος

δρομολογούν: δρομολογώντας, δρομολογημένος

συνδέομαι: συνδέοντας, συνδεδεμένος

3. τεχνολογικής < τεχνολόγος < τέχνη + λόγος

διαταράξεις < διαταράσσω < διά + ταράσσω

4. α. Το κείμενο α είναι απόσπασμα μεγαλύτερου κειμένου, όπως φαίνεται

από τη λέξη όμως στην πρώτη περίοδο, με την οποία δηλώνεται αντίθεση

ανάμεσα σε όσα γράφονται παραπάνω και σε όσα ακολουθούν. 

β. 

συνδετικές λέξεις και φράσεις

αντίθεση: όμως (αλλά)

πρόσθεση στοιχείων: επίσης (ακόμη και )
τρόπος: έτσι
συμπέρασμα: συνεπώς 313
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ÂÓfiÙËÙ· 1Ë

Από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα 

(Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους,

έθιμα-πολιτισμό)

Α. Το υποκείμενο

Κείμενο 1: Η πόλη της Καστοριάς 

Σελ. 8 σχολ. βιβλίου

1. Στο παραπάνω κείμενο σημειώστε:

α. δύο προτάσεις με υποκείμενο ουσιαστικό,

β. μία πρόταση με υποκείμενο επίθετο,

γ. μία πρόταση με υποκείμενο ολόκληρη πρόταση, και

δ. δύο προτάσεις που το υποκείμενό τους παραλείπεται.

α. – Η πόλη διαθέτει την εξαιρετική φυσική ομορφιά της λίμνης. 
– Η νότια παραλία σφύζει από ζωή.
– […] απ’ όπου ξεκινά το τουριστικό καραβάκι για μια ονειρεμένη

βόλτα στη λίμνη.
– Ο νομός είναι πλούσιος σε βυζαντινές αρχαιότητες.
– Οι βυζαντινές εκκλησίες προσελκύουν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό

επισκεπτών.
– Η σημαντικότερη απ’ αυτές είναι η Παναγιά Κουμπελίδικη.
– Σημαντικά επίσης αξιοθέατα αποτελούν τα αρχοντικά της.
– Η γούνα για μεγάλη περίοδο αποτελούσε την κύρια απασχόληση

των κατοίκων.

[Σημ.: Τα ονοματικά σύνολα η νότια παραλία, το τουριστικό καραβάκι,
οι βυζαντινές εκκλησίες έχουν τη μορφή άρθρο + επίθετο + ουσιαστικό:
(η, το, οι) + (νότια, τουριστικό, βυζαντινές) + (παραλία, καραβάκι, εκ-
κλησίες). Οι λέξεις νότια, τουριστικό, βυζαντινές δεν είναι υποκείμενα,
αλλά επιθετικοί προσδιορισμοί στα ουσιαστικά που συνοδεύουν.

Η ονοματική φράση τα αρχοντικά θεωρείται ουσιαστικοποιημένο
επίθετο· ενώ γραμματικά ανήκει στην κατηγορία των επιθέτων, σήμερα
χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό.]
β. – Η βόρεια διαθέτει προβλήτα…
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γ. – Είναι γνωστό ότι οι Καστοριανοί την εποχή της τουρκοκρατίας
βρέθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις (δευτερεύουσα ονοματική
ειδική πρόταση που εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ότι) 

δ. – Είναι κτισμένη σε στενή χερσόνησο αμφιθεατρικά πάνω στους γύ-
ρω λόφους. (εννοούμενο υποκείμενο: η πόλη)

– Είναι σπάνια βυζαντινή εκκλησία με τρούλο. (εννοούμενο υποκεί-
μενο: η Παναγιά Κουμπελίδικη)

– που δείχνουν την πλούσια οικονομική κατάσταση της περιοχής. (εν-
νοούμενο υποκείμενο: τα αρχοντικά)

– όπου ασχολήθηκαν με την κατασκευή και το εμπόριο γούνας. (εν-
νοούμενο υποκείμενο: οι Καστοριανοί)

– τους προσέδιδε σημαντικό εισόδημα. (εννοούμενο υποκείμενο: η
γούνα)

Σελ. 9 σχολ. βιβλίου

2. Ξεναγώντας μια παρέα φίλων σας στα αξιοθέατα της περιοχής

σας, συντάξτε προτάσεις, αξιοποιώντας τις μορφές υποκειμένων

που συναντήσατε στο παραπάνω κείμενο.

Οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο νησί της Πάρου:

– Η Παροικιά δεν παύει να είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία. (ουσια-
στικό)
– Τα ονόματα που ακούς ή βλέπεις στις επιγραφές των καταστημάτων
θυμίζουν Βυζάντιο ή Βενετία. (ουσιαστικό)
– Δίπλα στο γυμνάσιο της Παροικιάς βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μου-

σείο της Πάρου. (ουσιαστικό) (Η λέξη Αρχαιολογικό δεν είναι υποκεί-
μενο αλλά επιθετικός προσδιορισμός στο υποκείμενο).
– Επάνω σε μάρμαρο βρέθηκε η βιογραφία του ποιητή Αρχίλοχου, που
γράφτηκε το 250 π.Χ. (ουσιαστικό / παραλείπεται το εννοούμενο υπο-
κείμενο του ρ. γράφτηκε: η βιογραφία)
– Αναφέρεται, σύμφωνα με την παράδοση, ότι στο ναό της Καταπολια-

νής είναι γνωστές οι 99 πύλες. Σαν βρούμε την εκατοστή «θα πάρουμε
την Πόλη». (δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση που εισάγεται με
τον ειδικό σύνδεσμο ότι / παραλείπεται το εννοούμενο υποκείμενο των
ρ. βρούμε και θα πάρουμε: εμείς).
– Στην τοποθεσία της εκκλησίας φαίνεται ότι ήταν το αρχαίο γυμνα-

στήριο γιατί και ενεπίγραφες πλάκες βρέθηκαν και ψηφιδωτά το μαρ-
τυρούν, που τώρα μπορεί να τα θαυμάσει κανείς στο μουσείο. (δευτε-
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ρεύουσα ονοματική ειδική πρόταση που εισάγεται με τον ειδικό σύνδε-
σμο ότι / ουσιαστικοποιημένο επίθετο).
– Η Νάουσα είναι το φημισμένο λιμάνι της Πάρου. (ουσιαστικό) 
Το 1770 γίνεται το κέντρο της ρωσικής κυριαρχίας (εννοούμενο υπο-

κείμενο που παραλείπεται: η Νάουσα).
– Την περίοδο αυτή η Νάουσα βρίσκεται στο επίκεντρο του εμπορικού
ενδιαφέροντος, γιατί έπρεπε να διαθρέψει για 3-4 χρόνια πληθυσμό 20

φορές περισσότερο από τον σημερινό της (Ρώσοι στρατιώτες, ναύτες,

πρόσφυγες, Έλληνες εθελοντές). (ουσιαστικό / δευτερεύουσα ονοματική
βουλητική πρόταση που εισάγεται με το σύνδεσμο να. Στην ίδια πρότα-
ση παραλείπεται το εννοούμενο υποκείμενο του ρ. έπρεπε: η Νάουσα).

Γ. Κούκας, Πάρος και Αντίπαρος

Κείμενο 2: Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας

Σελ. 9 σχολ. βιβλίου

• Επαναδιατυπώστε προφορικά το παραπάνω κείμενο, αναφερόμε-

νοι σε ένα μόνο ποτάμι της περιοχής σας.

Η χώρα μας έχει έντονο ανάγλυφο, δέχεται λίγες βροχές και έχει μι-
κρή έκταση. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν πολύ το ποτάμι της πε-
ροχής μας, το οποίο:
• Είναι μικρό σε μήκος και σε παροχή, επειδή τα νερά του που κατεβαί-
νουν από τα βουνά διαχωρίζονται σε πολλά ρεύματα και δεν έχουν χώ-
ρο να ενωθούν. 
• Είναι άγριο και ορμητικό, γιατί πρέπει σε μικρή απόσταση να κατέβει
από μεγάλο υψόμετρο στο επίπεδο της θάλασσας. 
• Λόγω της ορμητικότητάς του μεταφέρει πολλές φερτές ύλες, γιατί ξε-
πλένει με δύναμη τις πλαγιές των βουνών. Έτσι, δημιουργεί πολλές
προσχώσεις στα σημεία που καταλήγει στη θάλασσα και αλλάζει συνε-
χώς το τοπίο κοντά στις ακτές. 
• Δεν έχει σταθερή ροή. Το χειμώνα με τις βροχές και την άνοιξη, όταν λιώ-
νουν τα χιόνια, μεταφέρει πολύ νερό, ενώ τους θερινούς μήνες ελάχιστο.
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Κείμενο 3: Ο θρύλος του «Γεροδαίμονα» της Μήλου

Σελ. 10 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 3 βρείτε τα ρήματα των οποίων τα υποκείμενα πα-

ραλείπονται και εξηγήστε γιατί παραλείπονται.

Ρήματα Παραλειπόμενο υποκείμενο

μάθαμε εμείς
Ήταν ο Γεροδαίμονας
αποδίδουν οι ψαράδες 
Ξεπηδά ένας σχηματισμός 
υψώνεται ένας σχηματισμός 
(σαν να) μεταφέρθηκε μια βελόνα

Τα υποκείμενα των παραπάνω ρημάτων παραλείπονται διότι, βασι-
ζόμενοι είτε στα συμφραζόμενα είτε στην κατάληξη των ρημάτων, μπο-
ρούμε εύκολα να τα εννοήσουμε, ενώ ταυτόχρονα η παράλειψή τους δε
δημιουργεί ασάφειες. 

Σελ. 10 σχολ. βιβλίου

2. Στα παρακάτω αποσπάσματα βρείτε τα υποκείμενα των απρόσω-

πων ρημάτων και εκφράσεων. Έπειτα χρησιμοποιήστε τα ίδια

απρόσωπα ρήματα ή εκφράσεις, για να γράψετε μια μικρή παρά-

γραφο για κάποιο αξιοθέατο της περιοχής σας.

Aπρόσωπα ρήματα Yποκείμενο

και εκφράσεις

αξίζει να κάνετε μια  επίσκεψη  στο μοναστήρι 
της Αγίας Παρασκευής

δεν πρόκειται να το μετανιώσετε
αξίζει τον κόπο να μείνεις σε  έναν… της  Βάθειας 
πρέπει να γραφτείς σε… λίστα αναμονής 

Είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσει να αποτυπώσει κανείς σε χαρτί
την ομορφιά της μοναδικής πόλης του Ναυπλίου. Υπήρξε η πρώτη πρω-
τεύουσα της νεότερης Ελλάδας και η σημερινή του νομού Αργολίδας.
[…] Αξίζει να επισκεφτείτε το Παλαμίδι. Βρίσκεται στην κορυφή του
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ομώνυμου λόφου, προστατεύοντας την πόλη του Ναυπλίου, χαρίζοντάς
της ένα μεσαιωνικό χρώμα. Χρειάζεται να ανεβείτε τα θρυλικά 999 σκα-
λιά (υπάρχει και δρόμος για το αυτοκίνητο) για να το επισκεφτείτε, αλλά
και να θαυμάσετε την ανεπανάληπτη θέα. Τη δημιουργία του ανέλαβε ο
Γάλλος Λα Σαξ για τους Ενετούς το 1685, ο οποίος στο τέλος τούς πρό-
δωσε για λογαριασμό των Τούρκων. Στην κορυφή του διατηρείται το εκ-
κλησάκι του Αγ. Ανδρέα, που υπολογίζεται ότι χτίστηκε την εποχή των
Ενετών. Επίσης, θα επισκεφθείτε το κελί της φυλακής του Θ. Κολοκο-
τρώνη, όπου μεταφέρθηκε ύστερα από το Μπούρτζι. Στην άκρη του λό-
φου συναντάμε με δέος τα απομεινάρια οχυρών με ονόματα των αρχαίων
πολεμιστών: Θεμιστοκλής, Μιλτιάδης, Αχιλλεύς, Φωκίων, Επαμεινών-
δας, Λεωνίδας.

H Eλλάδα των διακοπών

[Σημ.: Στην παραπάνω παράγραφο τα απρόσωπα ρήματα και οι απρό-
σωπες εκφράσεις σημειώνονται με έντονα γράμματα ενώ τα υποκείμενά
τους με πλάγια γράμματα].

Σελ. 11 σχολ. βιβλίου

3. Συμπληρώστε με ε ή αι τις καταλήξεις των ρημάτων στα παρακά-

τω αποσπάσματα, προσέχοντας κάθε φορά ποιο είναι το υποκεί-

μενο.

α. Έτσι είναι. Έχει δίκιο ο Νικόλας. Αλλά, καλού κακού, ας βάλουμε

και κανένα σημάδι, για να βρούμε εύκολα το δρόμο της επιστροφής, χω-
ρίς να χρειαστεί να παίξουμε τους Ινδιάνους, χαμογέλασα.
β. Ξανθές τουρίστριες που βρήκαν τον τρόπο για δωρεάν ή κερδοφόρες
διακοπές σάς σερβίρουν μη ελληνικά ποτά ενώ εσείς απολαμβάνετε ξέ-
νη μουσική παρέα με δεκάδες άλλους ξένους.
γ. Τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου βρίσκονται στην ορεινή περιοχή της
Βόρειας Πίνδου και στην έκταση που ορίζεται μεταξύ των πόλεων Ιω-
άννινα, Κόνιτσα και Μέτσοβο. Αποτελούνται από συνολικά 46 χωριά
τα οποία είναι κτισμένα με τρόπο που νομίζεις ότι είναι ένα με το το-
πίο. Η ιδιαίτερη παραδοσιακή αρχιτεκτονική στηρίζεται στην πέτρα και
τα κτίσματα είναι διώροφα ή τριώροφα με χαρακτηριστικές σκεπές από
σκουρόχρωμη πλάκα. Τα δρομάκια είναι επίσης πλακόστρωτα από την
ίδια πέτρα και τα εντυπωσιακά αρχοντικά κάνουν σαφές από την πρώ-
τη στιγμή ότι η περιοχή γνώρισε κάποτε εποχές μεγάλης ακμής.

• Πότε οι καταλήξεις -με, -σε, -τε των ρημάτων γράφονται με ε και

πότε με αι;
321
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Όταν ο τύπος του ρήματος ανήκει στην ενεργητική φωνή στον πλη-
θυντικό αριθμό, τότε οι καταλήξεις -με, -σε, -τε γράφονται με -ε. Όταν,
όμως, οι τύποι του ρήματος ανήκουν στην παθητική φωνή στον ενικό
αριθμό, οι καταλήξεις -μαι, -σαι, -ται γράφονται με -αι.
π.χ.: Ενεργητική φωνή:
Ενεστώτας: λύνουμε, λύνετε

Παρατατικός: λύναμε, λύνατε

Αόριστος: έλυσε, λύσαμε, λύσατε

Συνοπτ. Μελλ.: θα λύσουμε, θα λύσετε

Εξακ. Μελλ.: θα λύνουμε, θα λύνετε

Παθητική φωνή:
Ενεστώτας: λύνομαι, λύνεσαι, λύνεται

Εξακ. Μελλ.: θα λύνομαι, θα λύνεσαι, θα λύνεται

Παραγωγή με αχώριστα μόρια 

Κείμενο 4: Θαλάσσια ρύπανση

Σελ. 12 σχολ. βιβλίου

1. Στο παραπάνω κείμενο βρείτε τις παράγωγες με αχώριστα μόρια

και με λόγια αχώριστα μόρια λέξεις.

Παράγωγες λέξεις με λαϊκά αχώριστα μόρια: 

ανεξέλεγκτη [στερ. μόριο α(ν)-] 
ανάπτυξη (πρόθεση ανα-)

Παράγωγες λέξεις με λόγια αχώριστα μόρια:

διαρροές (δια-)
διαύλους (δια-)
επικοινωνίας (επι-)
επισημανθεί (επι-)
επίπεδα (επι-)
επεξεργασίας (επι-)
επιφανειακών (επι-)
υπογείων (υπο-)
περιεκτικότητα (περι)
εξάντληση (εξ-)
διαταραχή (δια-)
συγκεκριμένο (συν-)322
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Σελ. 12 σχολ. βιβλίου

2.  Από τα ρήματα που ακολουθούν, ποια μπορούν να πάρουν στην

αρχή τους το μόριο ξε- και ποια το μόριο ανα-;

• Σχηματίστε προφορικά προτάσεις με τέσσερα από αυτά, που να

αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος.

α. ξε-: ξεβάφω, ξεβιδώνω, ξεβουλώνω, ξεδιπλώνω, ξεβρομίζω, ξεγράφω,
ξεκαθαρίζω, ξεκουράζω, ξεκουφαίνω.
β. ανα-: αναθερμαίνω, αναθεωρώ, αναθέτω, ανακαλύπτω, αναδιπλώνω,
αναλαμβάνω, αναγράφω, ανακηρύσσω, ανατοκίζω, αναπαράγω.

• Προτάσεις

– Όλοι μας οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να ενισχύ-
σουμε την προσπάθεια της Πολιτείας για την προστασία του περι-
βάλλοντος.

– Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι μόνο αν προσπαθήσουμε όλοι, θα
μπορέσουμε να σώσουμε το περιβάλλον.

– Πρέπει όλοι μας να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε
και αντί να πετάμε τα σκουπίδια, όπως έχουμε συνηθίσει, να στρα-
φούμε στην ανακύκλωση.

– Καλό θα ήταν να φροντίζουμε να αγοράζουμε προϊόντα στων οποί-
ων τη συσκευασία αναγράφεται ότι δε βλάπτουν το όζον.

Κείμενο 5: Κάστρα της Ελλάδας

Σελ. 12 σχολ. βιβλίου

1. Στο παρακάνω κείμενο:

α. επισημάνετε τις παράγωγες με λόγια αχώριστα μόρια λέξεις,

β. καταγράψτε τα μόρια των λέξεων αυτών,

γ. βρείτε δύο λέξεις για κάθε μόριο από το λεξικό σας ή από άλ-

λα κείμενα.

α./β. αναστηλωθεί ανα-
επισκευαστεί επι-
διαμορφωθεί δια-
ενταχθεί εν-
σύγχρονη συν-
εξυπηρετώντας εξ-(εκ-)
συναυλίες συν-
εκθέσεις εκ- 323
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επισκεπτών επι-
επισκευαστεί επι-

γ. ανα-: ανάθεση, αναβάτης, 
επι-: επιπλέον, επίδειξη
δια-: διάσταση, διαγραφή
εν-: ένσταση, έναστρος 
συν-: συνένωση, συμβάλλω
εκ-(εξ-): εκβολή, εκπίπτω

Σελ. 13 σχολ. βιβλίου

2. Σχηματίστε λέξεις με τα μόρια α-, ξε-, συν-, εκ- και με τη λέξη

που δίνεται στην πρώτη στήλη και φτιάξτε λεκτικά σύνολα στη

δεύτερη στήλη:

ονοματικά σύνολα ρηματικά σύνολα

α- ξε- 

ακύμαντη θάλασσα ξεκουράζομαι με τις διακοπές
ανήλιαγο μέρος ξεκαλοκαιριάζω στην εξοχή
άνυδρη περιοχή ξεφορτώνω τις αποσκευές
ανώμαλο έδαφος ξεφεύγω από τη δουλειά

συν- εκ-

σύμπλεγμα νησιών εκτιμώ την αξία της φύσης 
συγκυβερνήτης αεροπλάνου εκτυπώνω οδηγό διακοπών
σύγχρονες αμαξοστοιχίες εξερευνώ τις παραλίες
συνεπιβάτης πλοίου εξορμώ τα Σαββατοκύριακα

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

Κείμενο 6: Πασχαλινές συνταγές

Σελ. 14 σχολ. βιβλίου

• Διαβάζοντας το κείμενο 6 γράψτε μία παράγραφο με θέμα: «Τα

υλικά για την πασχαλινή μαγειρίτσα», την οποία θα στείλετε να

δημοσιευτεί σε στήλη «Συνταγές» της σχολικής ή τοπικής εφημε-

ρίδας ή εναλλακτικά κάντε το ίδιο με τη διπλανή συνταγή για το

πασχαλινό τσουρέκι.324
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Πασχαλινή μαγειρίτσα

Παίρνουμε τα έντερα και τα πνευμόνια, τα καθαρίζουμε, τα πλένου-
με πολύ καλά και τα ζεματάμε. Τα στραγγίζουμε, τα κόβουμε ψιλά και
τα βάζουμε σε κατσαρόλα στη φωτιά, με δύο κουταλιές βούτυρο. Στο με-
ταξύ, έχουμε ψιλοκόψει τα φρέσκα κρεμμύδια, τον άνηθο, τα αγριόπρα-
σα και τα άγρια χόρτα (λαγοπαξίμαδο, καυκαλήθρες, μυρώνια και
μπριόβολο) και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα μαζί με τα εντόσθια να μι-
σοκαβουρδιστούν, ανακατεύοντας από καιρό σε καιρό. Έπειτα προσθέ-
τουμε το ανάλογο νερό και τα αφήνουμε να βράσουν. Όταν βράσουν κα-
λά, περνάμε το ζωμό από ψιλό τρυπητό σε άλλη. Μετά, προσθέτουμε το
αυγολέμονο, που το έχουμε ετοιμάσει ξεχωριστά με τους κρόκους και το
λεμόνι. Τέλος, πριν σερβίρουμε, ρίχνουμε λίγο πράσο για γαρνίρισμα.

Τσουρέκια παραδοσιακά

Μέσα σε μικρή λεκάνη βάζουμε μία χούφτα από το αλεύρι και δια-
λύουμε μέσα σε αυτό το γάλα και τη μαγιά, ώστε να σχηματιστεί ένα
μείγμα σαν κουρκούτι. Το βάζουμε σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Όταν
ανεβεί η μαγιά, βάζουμε σε μεγάλη λεκάνη το υπόλοιπο αλεύρι, κάνου-
με ένα λάκκο στη μέση, ρίχνουμε τα αυγά, το αλάτι, το μαχλέπι, το γά-
λα με τη μαγιά και το λιωμένο βούτυρο. Τα ανακατεύουμε μέσα στο λάκ-
κο και μετά αρχίζουμε να παίρνουμε από γύρω λίγο-λίγο το αλεύρι, ωσό-
του αναμειχθεί όλο. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το ξύσμα λεμονιού και
τα ζυμώνουμε δυνατά για ένα τέταρτο της ώρας περίπου, προσθέτοντας,
αν χρειάζεται, λίγο γάλα ή νερό, ώστε να μη γίνει πολύ σφιχτή η ζύμη.
Σχηματίζουμε τότε με αυτή μια μπάλα, τη σκεπάζουμε μέσα στη λεκάνη με
πετσέτα και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος να φουσκώσει.

Τη ζυμώνουμε πάλι και πλάθουμε τα τσουρέκια στο σχήμα και το μέ-
γεθος που θέλουμε. Τα τοποθετούμε σε ταψί ή πλάκα στρωμένη με βού-
τυρωμένα φύλλα χαρτιού, και τα αφήνουμε για μία ώρα, να ανεβούν.
Σπάζουμε μέσα σε πιάτο ένα αυγό, προσθέτουμε ένα κουταλάκι ζάχαρη
και δύο κουταλιές νερό, τα αναμειγνύουμε και αλείφουμε με το μείγμα
αυτό τα τσουρέκια ελαφρά, με πινέλο. Αν θέλουμε, ρίχνουμε πάνω από
πάνω λίγα αμύγδαλα χοντροκομμένα ή χοντρή ζάχαρη.

Κείμενο 7: Ποια φωτογραφική μηχανή; 

Σελ. 14 σχολ. βιβλίου

• Ένας φίλος σας σκέφτεται να αγοράσει μια φωτογραφική μηχα-

νή για να φωτογραφίσει σκηνές από την εκδρομή που θα κάνετε 325
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με το σχολείο. Διαβάζοντας τις διαφορές κλασικής και ψηφιακής

φωτογραφικής μηχανής γράψτε μία παράγραφο, στις λεπτομέρει-

ες της οποίας θα παρουσιάζετε τα πλεονεκτήματα μιας ψηφιακής

φωτογραφικής μηχανής σε σχέση με μια κλασική φωτογραφική

μηχανή.

Θεματική περίοδος: Είναι σε όλους γνωστό ότι οι ψηφιακές φωτογρα-
φικές μηχανές υπερέχουν των κλασικών, και γι’ αυτό και τις προτιμά η
πλειονότητα του αγοραστικού κοινού.
Λεπτομέρειες: Ειδικότερα, ο χρήστης μιας ψηφιακής φωτογραφικής μη-
χανής δε χρειάζεται φιλμ, αφού οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην
κάρτα μνήμης. Επιπλέον, του δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να ελέγξει
τη φωτογραφία που μόλις τράβηξε αλλά και να διαγράψει όποια δεν τον
ικανοποιεί με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, αποφεύγοντας, έτσι, τη
λήψη φωτογραφιών χωρίς να γνωρίζει το αποτέλεσμα. Εκτός αυτού,
επιστρέφοντας από το ταξίδι του περνάει απλώς τα φωτογραφικά αρ-
χεία στον υπολογιστή, βλέπει τις φωτογραφίες στην οθόνη και επιλέγει
ποιες θα τυπώσει στον εκτυπωτή του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε
να δώσει τα φιλμ για εμφάνιση, και ύστερα να διαλέξει τις «καλές» από
τις αποτυχημένες φωτογραφίες. Τέλος, μπορεί να στείλει οποιαδήποτε
φωτογραφία σε οποιονδήποτε φίλο του ζει σε κάποιο άλλο μέρος της
γης, σε μηδαμινό χρόνο μέσω ενός υπολογιστή και ενός μόντεμ. Την ίδια
δυνατότητα έχει και ο κλασικός φωτογράφος, με τη διαφορά ότι πρέπει
να εκτυπώσει δεύτερη φορά τη φωτογραφία, να τη βάλει σε φάκελο με
γραμματόσημο και να τη στείλει μέσω ταχυδρομείου, ώστε να φτάσει
ύστερα από κάποιες μέρες στον παραλήπτη της.
Κατακλείδα: Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η κλασική φωτο-
γραφική μηχανή στη σημερινή εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης
διατηρεί τη γοητεία του παλιού, αλλά η ψηφιακή μάς δίνει περισσότερες
δυνατότητες εξοικονομώντας, ταυτόχρονα, χρόνο και κόπο.

[Σημ.: Για την ομαλή σύνδεση των λεπτομερειών της παραγράφου χρη-
σιμοποιούνται οι διαρθρωτικές λέξεις: ειδικότερα, επιπλέον, εκτός αυ-
τού, σε αντίθετη περίπτωση, τέλος. Για την έναρξη της θεματικής πρό-
τασης και της κατακλείδας χρησιμοποιούνται οι φράσεις είναι γνωστό
ότι και συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι. H παράγραφος
αναπτύσσεται με τη μέθοδο σύγκρισης-αντίθεσης].
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Κείμενο 8: Βουλγαρία, η χώρα της «διπλανής πόρτας»

Σελ. 16 σχολ. βιβλίου

• Ένας συμμαθητής σας που κατάγεται από τη Βουλγαρία έφερε το

παραπάνω κείμενο. Γράψτε μία παράγραφο (αναπτυγμένη με συν-

δυασμό τρόπων) με την οποία να πληροφορείτε έναν πολιτιστικό

σύλλογο της περιοχής σας πώς θα μπορούσε κάποιος να μεταβεί

στη Βουλγαρία, πού να μείνει, τι μπορεί να επισκεφτεί στη γειτο-

νική μας χώρα και ποιες ομοιότητες θα διακρίνει με τα ελληνικά

λαογραφικά στοιχεία.

Ένα ταξίδι στην κοντινή Bουλγαρία

Aν θέλετε να περάσετε λίγες μέρες ξενοιασιάς και χαλάρωσης σε
έναν κοντινό προορισμό στην Eυρώπη, τότε επισκεφθείτε τη Bουλγαρία.
Mπορείτε να φτάσετε με όποιο μέσο επιλέξετε εσείς, όπως για παρά-

δειγμα τρένο, αεροπλάνο ή αυτοκίνητο (παραδείγματα). Για τη διαμο-
νή σας θα επιλέξετε όποιο ξενοδοχείο ικανοποιεί τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις σας. Tο σίγουρο είναι ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι, αφού

τα μεγάλα ξενοδοχεία είναι εκσυγχρονισμένα, παρέχουν πολλές ανέσεις
και, ταυτόχρονα, θυμίζουν περασμένες εποχές (αιτιολόγηση). Όσον
αφορά στο φαγητό, μπορείτε να δοκιμάσετε αυθεντικές βουλγάρικες
γεύσεις και θα διαπιστώσετε ότι έχουν πολλές ομοιότητες με τη βορειο-
ελλαδίτικη κουζίνα (αναλογία). Tέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού διοργανώνονται πολλά φεστιβάλ και, επομέ-

νως, θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες να διασκεδάσετε και να ψυχαγωγη-
θείτε παρακολουθώντας τα έθιμα της χώρας (αίτιο-αποτέλεσμα). Ένα
από αυτά είναι και οι χοροί πάνω σε αναμμένα κάρβουνα που παρομοι-

άζονται με τα μακεδονίτικα Aναστενάρια (αναλογία).
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Ζούμε με την οικογένεια

Εγκλίσεις και χρόνοι των ρημάτων 

Κείμενο 1: Χρήσιμες συμβουλές προς τους γονείς

Σελ. 18 σχολ. βιβλίου

1. Υποθέστε πως μεταφέρετε τις παραπάνω συμβουλές στον έναν από

τους δύο γονείς σας προφορικά, χρησιμοποιώντας υποτακτική.

Αν κάτι δεν πάει καλά, να επικρίνεις τη συγκεκριμένη συμπεριφορά
ή στάση μου, να μη με απορρίψεις συνολικά!

Να με στηρίξεις και να με ενθαρρύνεις να αναπτύξω το δικό μου σύ-
στημα αξιών, ώστε να γίνω ικανός να λέω «ΟΧΙ» και να μην παρασύρο-
μαι από τις πιέσεις φίλων.

Να μου συμπαρασταθείς, ώστε να μην καταφεύγω αποκλειστικά στην
«αναζήτηση βοήθειας από φίλους», στην «απόσυρση» και στην «αποφυ-
γή του προβλήματος» ως στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων
μου.

Να ενθαρρύνεις τις «θετικές» δραστηριότητές μου, όπως αθλητι-
σμός, χορωδίες, εκδρομές, θεατρικές και άλλες καλλιτεχνικές παραστά-
σεις κτλ. 

Σελ. 18 σχολ. βιβλίου

2. Γράψτε προτάσεις που θα αναφέρονται στην οικογένειά σας (σχέ-

σεις των μελών της, καθημερινές συνήθειες, διαφωνίες κτλ.) χρη-

σιμοποιώντας τα ρήματα στην έγκλιση και με τη σημασία που δί-

νονται στην παρένθεση:

α. είμαι (οριστική, πραγματικό): Στην οικογένειά μου είμαστε πολύ
αγαπημένοι μεταξύ μας και προσπαθούμε να λύνουμε με το διάλογο τα
προβλήματα που ανακύπτουν.
β. έρχομαι (οριστική, το πιθανό): Πες μου, τι ώρα θα πας με τη μαμά
βόλτα; Μάλλον θα έρθω και εγώ.
γ. μπορώ (οριστική, το δυνατό): Στον αδερφό μου θα μπορούσα να εκ-
μυστηρευτώ τα πάντα, γιατί του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
δ. μιλώ (υποτακτική, το επιθυμητό): Nα μιλάς και με τον μπαμπά σου

328

ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ
∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

TETPA¢IO(315-384)  15-01-04  02:38  ™ÂÏ›‰·328



για ό,τι σε απασχολεί. Πατέρας σου είναι και ενδιαφέρεται και εκείνος
όσο και εγώ.
ε. φωνάζω (υποτακτική, προσταγή): Ο αδερφός σου μας είπε ψέματα!
Nα τον φωνάξεις γρήγορα, γιατί θέλω να του μιλήσω.!
στ. μένω (υποτακτική, παραχώρηση): Ας μείνεις σήμερα να κοιμηθείς
στο σπίτι της φίλης σου, αλλά το πρωί να έρθεις νωρίς γιατί θα πάμε για
επίσκεψη στον παππού. 
ζ. ακούω (προστακτική, προτροπή): Άκουσέ με σε παρακαλώ μαμά!
Χρειάζομαι τη βοήθειά σου!
η. αντιμετωπίζω (προστακτική, προτροπή): Αντιμετώπιζε τα προβλήμα-
τα που συναντάς με αισιοδοξία και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σου.

Κείμενο 2: Ο γάμος στην Αθήνα και τη Σπάρτη στην αρχαιότητα

Σελ. 19 σχολ. βιβλίου

1. Στον επόμενο πίνακα γράψτε τα ρήματα του παραπάνω κειμένου

που είναι γραμμένα με έντονους χαρακτήρες στη χρονική βαθμί-

δα που δείχνει το καθένα και μεταφέρετέ το στις υπόλοιπες (δια-

τηρώντας το ίδιο ποιόν ενέργειας για το παρελθόν και το μέλλον

και το μη συνοπτικό για το παρόν), συμπληρώνοντας τα αντί-

στοιχα κενά.

Παρελθόν Παρόν Μέλλον

παντρευόταν παντρεύεται θα παντρεύεται

έλπιζε ελπίζει θα ελπίζει

φρόντισαν φροντίζουν θα φροντίσουν

εξασφάλισε εξασφαλίζει θα εξασφαλίσει

προσέφερε προσφέρει θα προσφέρει

θεωρούσαν θεωρούν θα θεωρούν

έμεναν μένουν θα μένουν

τιμωρούσε τιμωρεί θα τιμωρεί

περιφρονούσαν περιφρονούν θα περιφρονούν

μπορούσαν μπορούν θα μπορούν
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Σελ. 20 σχολ. βιβλίου

2. Ξαναδιαβάστε το εισαγωγικό κείμενο 4 από το βιβλίο του Μαθη-

τή. Υποθέτοντας ότι επισκέφτεστε τα Παιδικά Χωριά SOS, γράψ-

τε γι’ αυτά σ’ ένα φίλο σας μεταφέροντας τη β΄και τη γ΄παρά-

γραφο του κειμένου στο παρελθόν.

Αγαπητή Αγγελική,
Χθες επισκέφτηκα τα Παιδικά Χωριά SOS και θέλω να σου διηγηθώ

όλα όσα είδα, τα οποία πιθανότατα δε γνωρίζουν οι περισσότεροι.
Σε μία οικογένεια SOS ζούσαν μαζί έξι ως οκτώ παιδιά, αγόρια και

κορίτσια διαφορετικών ηλικιών, που μεγάλωναν μαζί σαν αδέλφια και
φοιτούσαν στα τοπικά δημόσια σχολεία. Η επιλογή των παιδιών στα
Παιδικά Χωριά γινόταν με αποκλειστικό κριτήριο την ανάγκη για προ-
στασία τους, ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα ή τη θρησκεία
τους.

Ένα Παιδικό Χωριό SOS αποτελούνταν από 15-20 σπίτια και κτιζόταν

κοντά σε κατοικημένες περιοχές αποτελώντας μέρος της περιφέρειας της
πόλης, αλλά και μία γέφυρα προς την κοινωνία για τα παιδιά που ζούσαν

σε αυτό.
Σου εύχομαι να έχεις και εσύ την ευκαιρία να τα επισκεφτείς και να

δεις από κοντά πόση αγάπη δίνεται απλόχερα σε αυτά τα παιδιά που τό-
σο πολύ την έχουν ανάγκη. 

Πολλά φιλιά,
Χριστίνα

Σύνθεση

Σελ. 20 σχολ. βιβλίου

1. Δώστε για καθένα από τα σύνθετα που ακολουθούν μία πρόταση

που να περιγράφει τη σημασία τους:

γαλανομάτης: Ο αδερφός της έχει γαλάζια μάτια και για αυτό τον φω-
νάζει συνεχώς γαλανομάτη.
ψωμοτύρι: Στο διάλειμμα που κάνει στη δουλειά τρώει ψωμοτύρι, δη-
λαδή ψωμί και τυρί.
ανθοπώλης: Ο ανθοπώλης δουλεύει σε ευχάριστο περιβάλλον, γιατί πα-
ντού γύρω του υπάρχουν τα χρώματα και οι μυρωδιές από τα άνθη που
πουλάει.
κατάσαρκα: Η μητέρα του τού έδωσε ένα φυλαχτό, που το φορούσε κα-
τάσαρκα, δηλαδή ακριβώς πάνω στη σάρκα του.
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Σελ. 20 σχολ. βιβλίου

2. Συμπληρώστε τα κενά του κειμένου με τις σύνθετες λέξεις που θα

φτιάξετε από τα συνθετικά και τις σημασίες που σας δίνονται.

«Ελάτε να στρώσουμε όλοι μαζί το τραπέζι, να δείτε πόσο γρήγορα
και εύκολα θα γίνει» είπε ο μπαμπάς και άρχισε να μας δίνει οδηγίες.
«Λοιπόν, Μαρία, πάρε από την πιατοθήκη και σκούπισε πρώτα αυτά τα
πιάτα, μετά δώσε τα στο Γιώργο για να τα βάλει στο τραπέζι. Δίπλα στα
πιάτα βάλτε τώρα τα μαχαιροπίρουνα και από μία χαρτοπετσέτα. Για
να δούμε, τι άλλο χρειαζόμαστε; Από ένα νεροπότηρο για τον καθένα
και στη μέση του τραπεζιού να βάλουμε το αλατοπίπερο. Μαμά, έτοιμο
το τραπέζι!» 

Σελ. 20 σχολ. βιβλίου

3. Ανατρέξτε στο καθημερινό σας λεξιλόγιο και βρείτε σύνθετες λέ-

ξεις που έχουν γίνει με την ένωση δύο ουσιαστικών, δύο επιθέτων

και δύο ρημάτων.

Ουσιαστικό + ουσιαστικό:

αυλή + πόρτα: αυλόπορτα
γαϊδούρι + αγκάθι: γαϊδουράγκαθο

επίθετο + επίθετο:

μακρύς + στενός: μακρόστενος
ψηλός + λιγνός: ψηλόλιγνος

ρήμα + ρήμα:

ανεβαίνω + κατεβαίνω: ανεβοκατεβαίνω
πηγαίνω + έρχομαι: πηγαινοέρχομαι

Κείμενο 3: Σαν τα χελιδόνια, λέλε μου

Σελ. 22 σχολ. βιβλίου

• Στο κείμενο 3 εντοπίστε τις λέξεις: ξαναπροσπαθήσει, καλοπροαί-

ρετα, πολυπίστεψα, παραφύλαξε. • Δημιουργήστε νέες σύνθετες

λέξεις, χρησιμοποιώντας τα πρώτα τους συνθετικά και κατατάξτε

τες ανάλογα με το είδος τους. • Έπειτα χρησιμοποιήστε τις λέξεις

αυτές σε ένα σύντομο κείμενο, μιλώντας για τη φιλοξενία παιδιών

από άλλη χώρα.
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σύνθετα α΄συνθετικό νέα σύνθετα είδος

ξαναπροσπαθήσει ξανα- ξανασυναντιέμαι προσδιοριστικό
ξαναπηγαίνω προσδιοριστικό
ξαναγεννιέμαι προσδιοριστικό
ξαναθυμάμαι προσδιοριστικό
ξαναμιλώ προσδιοριστικό

καλοπροαίρετα καλο- καλοδέχομαι προσδιοριστικό
καλόκαρδος κτητικό
καλότυχος κτητικό
καλοπερνώ προσδιοριστικό

πολυπίστεψα πολυ- πολυεθνικός προσδιοριστικό
πολυάριθμος προσδιοριστικό
πολυσύχναστος προσδιοριστικό
πολύγλωσσος προσδιοριστικό

παραφύλαξε παρα- παρακαλώ προσδιοριστικό
παραθαλάσσιος προσδιοριστικό
παρακολουθώ προσδιοριστικό
παρατηρώ προσδιοριστικό

• Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius φιλοξενήσαμε
μαθητές από ένα σχολείο της Ισπανίας. Τους καλοδεχτήκαμε και χαρή-
καμε πάρα πολύ που τους ξανασυναντούσαμε, αφού την περασμένη
χρονιά, όταν είχαμε επισκεφτεί εμείς τη χώρα τους, μας είχαν φιλοξε-
νήσει εκείνοι. Ξαναθυμηθήκαμε πόσο όμορφα είχαμε περάσει την τε-
λευταία φορά που συναντηθήκαμε και πώς μας είχανε καλοδεχτεί στη
Βαρκελώνη. Τους ξεναγήσαμε στα μουσεία και ενθουσιαστήκαμε όταν
είδαμε με πόση λαχτάρα και ενδιαφέρον παρατηρούσαν όλα τα εκθέμα-
τα. Περπατήσαμε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, επισκεφτήκαμε αρ-
χαιολογικούς χώρους και κυκλοφορήσαμε στους πολυσύχναστους δρό-
μους. Μας παρακάλεσαν να κάνουμε μια εκδρομή, και όλοι μαζί πήγα-
με σε ένα ωραίο παραθαλάσσιο χωριουδάκι λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω
απ’ την Αθήνα.

Δυστυχώς, όμως, οι μέρες πέρασαν πολύ γρήγορα και έφτασε η ώρα
του αποχωρισμού. Μας ευχαρίστησαν για τη φιλοξενία, μας είπαν ότι
καλοπέρασαν και ότι μπορούμε να ξαναπάμε στην Ισπανία όποτε το θε-
λήσουμε. Θα μας περιμένουν, είπαν, με μεγάλη χαρά.
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Περίληψη από πλαγιότιτλους 

Κείμενο 4

Σελ. 23 σχολ. βιβλίου

• Στο παραπάνω κείμενο δώστε έναν τίτλο που ν’ αποδίδει με λιτό

και περιεκτικό τρόπο το περιεχόμενό του.

“Η ανάγκη ενίσχυσης της ερευνητικής διάθεσης των παιδιών”.
“Ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εξερευνήσουν το χώρο τους”.

Κείμενο 5: Η οικογένεια αλλάζει...

Σελ. 24 σχολ. βιβλίου

• Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο 5, α) γράψτε τους πλαγιό-

τιτλους των δύο παραγράφων, β) εντοπίστε το νοηματικό κέντρο

κάθε παραγράφου, γ) υπογραμμίστε τις λέξεις και εκφράσεις-κλει-

διά σε κάθε παράγραφο, δ) αναδιατυπώστε με δικό σας λόγο-έκ-

φραση το περιεχόμενο κάθε παραγράφου. (Συμπληρώστε και το

σχετικό πίνακα παρακάτω συζητώντας στην τάξη ή σε ομάδες.)

α) Πλαγιότιτλοι:

1η παράγραφος:

“Οι ρόλοι, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της οικογένει-
ας αλλάζουν”.
2η παράγραφος:

“Η αλλαγή στη μορφή της οικογένειας και οι συνέπειες της αλλαγής αυ-
τής”.

β) Nοηματικό κέντρο:

1η παράγραφος:

Η οικογένεια αλλάζει μέσα στο χρόνο.
2η παράγραφος:

Όταν μεταβάλλεται η μορφή της οικογένειας, μεταβάλλονται και οι ρό-
λοι των γονέων.

γ) Λέξεις και εκφράσεις-κλειδιά:

1η παράγραφος:

οικογένεια, αλλάζει, οι ρόλοι αλλάζουν, αλλάζουν και οι υποχρεώσεις,
καθώς και τα δικαιώματα.

333

∂ÓfiÙËÙ· 2Ë

TETPA¢IO(315-384)  15-01-04  02:40  ™ÂÏ›‰·333



2η παράγραφος:

Η οικογένεια αλλάζει μορφή, οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις, οι ρόλοι μπο-
ρεί να πέσουν στις πλάτες του ενός, οι ρόλοι του πατέρα και της μητέ-
ρας εναλλάσσονται στο ίδιο πρόσωπο, τους γονεϊκούς ρόλους τους
παίρνει ένας τρίτος.
δ) Aναδιατύπωση του περιεχομένου: Η οικογένεια είναι ένα κοινωνικό
σύστημα, το οποίο μεταβάλλεται και εξελίσσεται με το πέρασμα του
χρόνου. Τα μέλη και οι μεταξύ τους δεσμοί μένουν σταθεροί, αλλάζουν
όμως οι ρόλοι τους. Παλαιότερα, ο πατέρας εργαζόταν και ήταν ο «κου-
βαλητής». Τώρα, όμως, που η γυναίκα μπήκε δυναμικά στον επαγγελμα-
τικό χώρο, οι ρόλοι αλλάζουν και οι υποχρεώσεις μοιράζονται. Οι δου-
λειές του σπιτιού και η φροντίδα των παιδιών, για παράδειγμα, παύουν
να είναι αποκλειστικά γυναικείες δουλειές. Ο καθένας τώρα πια προ-
σφέρει στο σπίτι όσο περισσότερα μπορεί, αλλάζοντας έτσι τον παρα-
δοσιακό τρόπο λειτουργίας της οικογένειας.

Πολλές φορές η οικογένεια συμβαίνει να αλλάζει μορφή, αν τα ζευ-
γάρια χωρίσουν. Παρά το γεγονός αυτό, αν υπάρχουν παιδιά οι δεσμοί
δεν παύουν να υπάρχουν. Συμβαίνει όμως κάτι άλλο· οι ευθύνες και οι
υποχρεώσεις μετατίθενται στον έναν από τους δύο γονείς. Υπάρχουν
βέβαια και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ένας από τους δύο γονείς
βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του εξαιτίας επαγγελματικών
υποχρεώσεων. Τότε η ευθύνη μεταφέρεται στον ένα γονέα, ο οποίος ανα-
γκάζεται να έχει και το ρόλο της μητέρας και του πατέρα. Τέλος, δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που το γονεϊκό ρόλο αναλαμβάνει ένα τρίτο πρόσω-
πο, συνήθως συγγενικό, επειδή οι γονείς αδυνατούν να είναι κοντά στα
παιδιά τους.
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ÂÓfiÙËÙ· 3Ë

Φίλοι για πάντα

Ενεργητική και παθητική φωνή – Α΄και Β΄συζυγία

Κείμενο 1: Γιατί ήμουν ξένος!

σελ. 26 σχολ. βιβλίου

1. Εντοπίστε στο κείμενο τα ρήματα που έχουν μόνο ενεργητική ή

μόνο παθητική φωνή.

Pήματα που έχουν μόνο ενεργητική φωνή: προσπάθησε, ξεροκατάπια,
φύγαμε, είχε, είχαν, σήμαινε, μπορούσαν, αμφέβαλλε, έκανε, άξιζε
Pήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή: θα γινόμουν, καθόμασταν, είναι 

σελ. 26 σχολ. βιβλίου

2. Ο αφηγητής, μιλώντας για τον εαυτό του και την αντιμετώπισή

του από τους άλλους σε μία ξένη χώρα, χρησιμοποιεί κάποια ρή-

ματα. Διακρίνετε όσα από αυτά είναι α΄συζυγίας και μεταφέρε-

τε τα στο πρώτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα.

Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή

ρήματα ενεστώτας ρήματα ενεστώτας 

θα γινόμουν γίνομαι
πήρε παίρνω αποδείχτηκε αποδεικνύομαι
πιάνει πιάνω
δείχνει δείχνω καθόμασταν κάθομαι
βρήκες βρίσκω να προσανατολιστούμε προσανατολίζομαι
κοκκίνισε κοκκινίζω παρουσιάζεται παρουσιάζομαι
είπα λέω στέκεται στέκομαι
ζύγιζα ζυγίζω είναι, ήταν, ήμουν είμαι
ξεροκατάπια ξεροκαταπίνω να υπερασπιστεί υπερασπίζομαι
φύγαμε φεύγω
γνώριζε γνωρίζω
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Eνεργητική φωνή

ρήματα ενεστώτας

αιφνιδίασε αιφνιδιάζω
είχε, είχαν έχω
σήμαινε σημαίνω
να διαλέξει διαλέγω
έχει ξοδέψει ξοδεύω
αμφέβαλλε αμφιβάλλω
έκανε κάνω
άξιζε αξίζω

σελ. 27 σχολ. βιβλίου

3. Ποια ρήματα της β΄συζυγίας υπάρχουν στο προηγούμενο κείμε-

νο; • Σχηματίστε το α΄ και το β΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του

ενεστώτα και κατατάξτε τα στις δύο τάξεις.

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ

α΄πρόσωπο β΄πρόσωπο α΄πρόσωπο β΄πρόσωπο

ξεχνώ ξεχνάς προσπαθώ προσπαθείς
συναντώ συναντάς μπορώ μπορείς
ρωτώ ρωτάς αμφισβητώ αμφισβητείς 
ξεπερνώ ξεπερνάς 

Κείμενο 2: Ήταν ερωτευμένοι...

σελ. 28 σχολ. βιβλίου

• Έπιναν, περίσσευαν, αποκτούσε, περιέβαλλε, αντιδρούσε, τράβη-

ξε, συνήλθαν, είχε μαζευτεί: Εντοπίστε τα ρήματα στο κείμενο,

εντάξτε τα στην κατάλληλη στήλη του πίνακα και μεταφέρετέ τα

στους άλλους δύο παρελθοντικούς χρόνους.

Παρατατικός Αόριστος Υπερσυντέλικος 

έπιναν ήπιαν είχαν πιει
περίσσευαν περίσσεψαν είχαν περισσέψει
αποκτούσε απέκτησε είχε αποκτήσει
περιέβαλλε περιέβαλε είχε περιβάλει
αντιδρούσε αντέδρασε είχε αντιδράσει
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τραβούσε τράβηξε είχε τραβήξει
συνέρχονταν συνήλθαν είχαν συνέλθει
μαζευόταν μαζεύτηκε είχε μαζευτεί

Κείμενο 3: «Κοίτα να είσαι ευτυχισμένος»

σελ. 29 σχολ. βιβλίου

1. Και, όταν πότισε για τελευταία φορά το λουλούδι... την ηρεμία

και τη γλύκα του: Ξαναγράψτε το κείμενο μεταφέροντας τα ρή-

ματα στον ενεστώτα, κάνοντας όσες αλλαγές είναι απαραίτητες

για να αποδοθεί σωστά το νόημα.

Και, όταν ποτίζει για τελευταία φορά το λουλούδι και πηγαίνει να
το σκεπάσει με τη γυάλα του, καταλαβαίνει πως του έρχεται να κλάψει.
«Γεια σου», λέει στο λουλούδι.

Εκείνο όμως δεν του απαντά.
«Γεια σου», ξαναλέει.

Το λουλούδι βήχει. Όχι όμως επειδή έχει συνάχι.
«Φέρομαι ανόητα» λέει στο τέλος. «Σου ζητώ συγγνώμη. Κοίτα να εί-

σαι ευτυχισμένος».
Του κάνει εντύπωση πώς δεν παραπονιέται. Στέκεται εκεί, σαστι-

σμένος, με τη γυάλα στον αέρα. Δεν καταλαβαίνει αυτήν την ηρεμία και
τη γλύκα του.

σελ. 29 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε στο διάλογο του μικρού πρίγκιπα με το λουλούδι του τα

αποθετικά ρήματα και γράψτε τα στο ίδιο πρόσωπο στον ενεστώ-

τα και τον παρακείμενο.

Ενεστώτας Παρακείμενος

έρχεται είχε έρθει
παραπονιέται είχε παραπονεθεί
χρειάζεται είχε χρειαστεί
ανέχομαι είχα ανεχτεί
φαίνομαι είχα φανεί
φοβάμαι είχα φοβηθεί
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Σύνθεση – Α΄συνθετικό

σελ. 30 σχολ. βιβλίου

1. Κατατάξτε τις λέξεις των προηγούμενων κειμένων ανάλογα με το

α΄συνθετικό τους: καλοκαιρινό, ξεροκατάπια, αυτοεκτίμηση,

απόγευμα, προσευχή, χαμογελούσαν, ξανάρχισαν, μικροπωλητής,

καθυστερείς.

Α΄ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

Επίθετο: καλοκαιρινό, μικροπωλητής 
Αντωνυμία: αυτοεκτίμηση 
Επίρρημα: ξεροκατάπια, χαμογελούσαν, ξανάρχισαν
Πρόθεση: απόγευμα, προσευχή, καθυστερείς 

σελ. 30 σχολ. βιβλίου

2. Σχηματίστε σύνθετες λέξεις με β΄συνθετικό -φιλος και -φιλία,

π.χ. ειρηνόφιλος, ζωοφιλία.

-φιλος -φιλία

ζωόφιλος ζωοφιλία
ξενόφιλος ξενοφιλία
βιβλιόφιλος βιβλιοφιλία
θεατρόφιλος θεατροφιλία
μουσικόφιλος λυκοφιλία
γαλλόφιλος λαοφιλία
ειρηνόφιλος αστυφιλία
παλιόφιλος ειρηνοφιλία
κινηματογραφόφιλος ψευτοφιλία
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Κείμενο 4: Εγώ και οι κολλητοί μου…

σελ. 31 σχολ. βιβλίου

1. Συμπληρώστε την παρακάτω ακροστιχίδα με σύνθετες λέξεις. Τα

αρχικά γράμματα των λέξεων θα σχηματίσουν μία σύνθετη λέξη

που υπάρχει στο κείμενο 4, και η οποία σημαίνει «υπερβολικά με-

γάλη συγκέντρωση».

Υψόμετρο
Παλιόχαρτο
Εξάωρος
Ράχη
Σημαιοστολίζω
Υδρόβιος
Στιχουργός
Σωματοφύλακας
Ωμοπλάτη
Ραπτομηχανή
Εύπεπτος, ευκολοχώνευτος 
Υφασματέμπορος
Σαββατοκύριακο
Ηχορρύπανση

σελ. 31 σχολ. βιβλίου

2. Κατάξτε τις λέξεις που ακολουθούν ανάλογα με το α΄συνθετικό

τους:

ουσιαστικό επίθετο πρόθεση επίρρημα

φιλέλληνας ξενόφερτος πρόσφυγας καλοδέχομαι
νυχτοφύλακας σαπιοκάραβο αποξένωση ξανασμίγω
χειροκροτώ μακροβούτι προσφιλής εξώφυλλο
γεωλόγος ξενομανία καταδεκτικός πανωσέντονο 

καθοδήγηση

αριθμητικό αντωνυμία

μονοπάτι αλλόγλωσσος
διπρόσωπος
τετραπέρατος
τρίτομος
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Επανέλεγχος της γραπτής έκφρασης

Κείμενο 5: Αυτή η κατασκήνωση είναι κάτι το φανταστικό

σελ. 32 σχολ. βιβλίου

1. Υποθέστε ότι γράψατε από την κατασκήνωση που περνάτε τις

διακοπές σας το παρακάτω γράμμα σ’ ένα φίλο σας (κείμ. 5). Πριν

το στείλετε, προσπαθήστε να βελτιώσετε:

α. τα ορθογραφικά λάθη,

β. τις υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις ώστε η έκφρασή σας να

γίνει πιο σαφής και ακριβής.

Αγαπητέ μου Άρη,
Ετοιμάσου να μαζέψεις χρήματα από τώρα, γιατί του χρόνου θα σε

κουβαλήσω μαζί μου στην κατασκήνωση. Αυτή η κατασκήνωση, φίλε
μου, είναι κάτι το φανταστικό που δεν ξέρω πώς να σου την περιγράψω.
(δεν έχω λόγια να σου την περιγράψω, δύσκολα περιγράφεται).

Ένα πράγμα που θα σε γοητεύσει σίγουρα είναι η τροφή – κρέας
τρεις φορές την εβδομάδα, σπιτίσια κουλούρια και κέικ και πίτες και
προγεύματα με χυμό φρούτων, ψωμί από σίκαλη, αυγά, χοιρινό, τηγα-
νητές πατάτες και γάλα όσο τραβάει η όρεξή σου.

Μια φορά τη βδομάδα τα παιδιά σε κάθε σκηνή (καμπίνα διαμονής)
οργανώνουν μια νυχτερινή πορεία ή μια έξοδο με κανό. Ο αρχηγός μας,
ένας έμπειρος κατασκηνωτής, είναι θαυμάσιος μάγειρας, ψαράς και πα-
ραμυθάς.

Όταν συναντηθούμε, θύμισέ μου να σου πω για την ώρα που ο αρ-
χηγός της κατασκήνωσης αναποδογύριζε τα κανό, για το σκιουράκι που
μπήκε στη σκηνή μας και για τις προσπάθειές μου στο μαγείρεμα. Εν τω

μεταξύ εσύ μάζευε χρήματα και γράψε μου τα νέα.
Ο φίλος σου Μάριος 

(γνωστός στους φίλους του ως καπετάνιος)

σελ. 32 σχολ. βιβλίου

2. Επιλέξτε ένα από τα κείμενα που γράψατε στην προηγούμενη θε-

ματική ενότητα και προσπαθήστε να το βελτιώσετε βασισμένοι

αυτή τη φορά τόσο στις παρατηρήσεις ενός συμμαθητής σας όσο

και στις διορθώσεις του καθηγητή.

[Σημ.: Αυτή η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στην τάξη με τη συ-
νεργασία των συμμαθητών και τη βοήθεια του καθηγητή].
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ÂÓfiÙËÙ· 4Ë

Το σχολείο στο χρόνο...

Οι διαθέσεις του ρήματος – Μεταβατικά και αμετάβατα
ρήματα – Αντικείμενο

Κείμενο 1: Μεγαλώνουμε

σελ. 35 σχολ. βιβλίου

1. Κάποιες από τις σκέψεις της αφηγήτριας για το Γυμνάσιο και κυ-

ρίως η προτίμησή της για το μάθημα της Ιστορίας εκφράζονται με

τα υπογραμμισμένα ρήματα του κειμένου. Βρείτε τις διαθέσεις τους.

Ρήματα Διαθέσεις

μεγάλωσα μέση
απλώνεται μέση
σκέφτομαι ενεργητική
θα είχε ζήσει ουδέτερη
διηγείται ενεργητική
βαριόμαστε ενεργητική

σελ. 35 σχολ. βιβλίου

2.  Μετατρέψτε την ενεργητική σύνταξη των παρακάτω προτάσεων

σε παθητική:

α) Oι Aθηναίοι καταδίκασαν σε θάνατο το Σωκράτη.

β) H σκόνη της κιμωλίας λερώνει τα κόκκινα νύχια της

α) Ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Aθηναίους.
β) Τα κόκκινα νύχια της λερώνονται από τη σκόνη της κιμωλίας.

σελ. 35 σχολ. βιβλίου

3. Χαρακτηρίστε τα υπογραμμισμένα ρήματα μεταβατικά (Μ) ή

αμετάβατα (Α) και υπογραμμίστε τα αντικείμενά τους.
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Ρήμα Μεταβατικό Αμετάβατο Αντικείμενο

άρχισε ✔ να απλώνεται
να απλώνεται ✔ –
εξορίσανε ✔ έναν Αριστείδη

ένα Θεμιστοκλή
είχε ✔ απαιτήσεις 
νόμιζε ✔ πως είχαμε
είχαμε ✔ να διαβάσουμε
να διαβάσουμε ✔ το μάθημα
να εξηγήσω ✔ το

[Σημ.: η λέξη το στη φράση να το εξηγήσω δεν είναι άρθρο, αλλά αδύ-
νατος τύπος της αντωνυμίας αυτός, -ή, -ό].

Κείμενο 2: Αρχίζουμε πρόβες για την εθνική γιορτή

σελ. 36 σχολ. βιβλίου

1. Από την προετοιμασία της σχολικής γιορτής επιλέξαμε τις παρα-

κάτω φράσεις. Αντικαταστήστε τα αντικείμενα των ρημάτων με

άλλα από τη δική σας σχολική ζωή, όπως το παράδειγμα:

Έχουμε πολύ καλούς καθηγητές.
πολλά καινούργια μαθήματα.
καινούργιο πρόεδρο στο δεκαπενταμελές.

Ο κ. γυμνασιάρχης δίνει τους ελέγχους στους γονείς.
οδηγίες στους μαθητές.
αποβολή σε όσους άργησαν.

Η Βαφειώτη τούς λέει ότι θα πάνε εκδρομή.
τού ότι θα μας συνοδεύσει στην εκδρομή.
τούς ότι είμαστε πολύ συνεργάσιμο τμήμα.

σελ. 37 σχολ. βιβλίου

2. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω μεταβατικά ρήματα ως αμετάβατα

σε φράσεις που αναφέρονται σε μια συνηθισμένη μέρα σας στο

σχολείο.

α) Το σημερινό εξάωρο άρχισε ευχάριστα· είχαμε κενό και κατεβήκαμε
στο προαύλιο.

342

ΔÂÙÚ¿‰ÈÔ
∂ÚÁ·ÛÈÒÓ

TETPA¢IO(315-384)  15-01-04  02:43  ™ÂÏ›‰·342



β) Θα έρθει μόνο ο μπαμπάς μου να πάρει τους βαθμούς, γιατί η μαμά
μου δουλεύει.
γ) Ο καθηγητής είπε ότι θα βγάλει έξω όποιον μιλήσει την ώρα του δια-
γωνίσματος.
δ) Δεν πάει άλλο! Αυτός ο καθηγητής νομίζει ότι όλες τις αταξίες την
ώρα του μαθήματος τις κάνω εγώ!

3. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω ρήματα με σύστοιχο αντικείμενο

μέσα σε φράσεις ή παραλείψτε το αφήνοντας τον επιθετικό προσ-

διορισμό ή αντικαθιστώντας το με την αόριστη αντωνυμία ή με

επιρρήμα: ονειρεύομαι, λέω, σχεδιάζω.

– Ονειρεύτηκα ένα ωραίο όνειρο και ξύπνησα ευδιάθετη.
– Λέει πολλά αλλά δεν κάνει τίποτα. 
– Δε λέει πολλά λόγια· αρκείται στις πράξεις.
– Σχεδίασε ωραία σχέδια για την έκθεση ζωγραφικής του σχολείου μας.
– Σχεδιάζει πολύ ωραία! (επίρρημα)

Συνοχή ευρύτερου κειμένου

Κείμενο 3: Πώς θέλουμε ένα σύγχρονο σχολείο...

σελ. 38 σχολ. βιβλίου

• Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που έγραψε μια μαθήτρια

για τη Βουλή των Εφήβων, απαντήστε στα εξής ερωτήματα:

α. Ποιο είναι το θέμα του κειμένου και για ποιο σκοπό γράφτηκε;

β. Με ποιο τρόπο και με ποιες απόψεις-θέσεις γράφει τον πρόλογο

και τον επίλογο του κειμένου της η μαθήτρια;

α) Θέμα του κειμένου είναι οι προτάσεις για τις αλλαγές που θα μπο-
ρούσαν να γίνουν ώστε να εκσυγχρονιστεί το σχολείο. Aυτό αποδει-
κνύεται άλλωστε και από τον τίτλο Πώς θέλουμε ένα σύγχρονο σχολείο.
O σκοπός για τον οποίο γράφτηκε είναι να παρουσιάσει τις ιδέες των
μαθητών που έχουν στόχο να αναβαθμιστεί το σχολείο.

β) Στον πρόλογό της η μαθήτρια αναφέρει συνοπτικά τα στοιχεία που
θα αναπτύξει στο κύριο μέρος. Συγκεκριμένα, η θέση-άποψή της είναι
ότι το σχολείο βρίσκεται σε κρίση και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.
Ως τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης αυτής προτείνει τις αλλαγές στα
εκπαιδευτικά προγράμματα. Tέλος, στον επίλογο συγκεντρώνει τους
βασικούς σκοπούς των προτεινόμενων αλλαγών. 343
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ÂÓfiÙËÙ· 5Ë

Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα

Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων

Κείμενο 1 : Ταμπάκης (Βυρσοδέψης)

σελ. 40 σχολ. βιβλίου

• Βρείτε τα επίθετα και τα επιρρήματα που σχηματίζουν παραθετικά,

κατατάξτε τα ανάλογα με το βαθμό τους στον παρακάτω πίνακα και

γράψτε τους υπόλοιπους βαθμούς τους (στο μονολεκτικό τύπο).

επίθετα

Θετικός Συγκριτικός Σχετικό Απόλυτο

βαθμός βαθμός υπερθετικό υπερθετικό

δύσκολη δυσκολότερη η δυσκολότερη δυσκολότατη
ανθυγιεινή ανθυγιεινότερη η ανθυγιεινότερη ανθυγιεινότατη
καλή καλύτερη η καλύτερη κάλλιστη / άριστη
πολλές περισσότερες οι περισσότερες πλείστες
ειδικό ειδικότερο το ειδικότερο ειδικότατο

επιρρήματα

Θετικός Συγκριτικός Yπερθετικός 

βαθμός βαθμός βαθμός

δύσκολα δυσκολότερα δυσκολότατα
πρώτα πρωτύτερα πρώτιστα
εύκολα ευκολότερα ευκολότατα
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Κείμενο 2: Δεν μπορεί να ’ναι έτσι η ζωή στην Αθήνα 

σελ. 41 σχολ. βιβλίου

1. Στο παραπάνω κείμενο εντοπίστε τα επίθετα συγκριτικού βαθμού

μαζί με το ουσιαστικό που συνοδεύουν και γράψτε στη διπλανή

στήλη τη φράση με το επίθετο στο απόλυτο υπερθετικό του.

Συγκριτικός βαθμός Απόλυτο υπερθετικό

μια καλύτερη δουλειά μια άριστη δουλειά
καλύτερο ντύσιμο άριστο ντύσιμο
ακριβότερο φαγητό ακριβότατο φαγητό
φτηνότερη ζωή φτηνότατη ζωή
καλύτερα σπίτια άριστα σπίτια

σελ. 42 σχολ. βιβλίου

2. Στο ίδιο κείμενο βρείτε και γράψτε τα επίθετα θετικού βαθμού

και δίπλα τους τα περιφραστικά παραθετικά τους.

ΕΠΙΘΕΤΑ

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός

καλά πιο καλά πολύ καλά / τα πιο καλά
βασικό πιο βασικό πολύ βασικό / το πιο βασικό
μικρό πιο μικρό πολύ μικρό / το πιο μικρό
πολλή πιο πολλή –
πολλά πιο πολλά –
ωραία (σχολεία) πιο ωραία πολύ ωραία / τα πιο ωραία

[Σημ.: H λέξη μεταχειρισμένο δεν είναι επίθετο. Είναι μετοχή παθητι-
κού παρακειμένου του ρ. μεταχειρίζομαι].

Κείμενο 3: Ένας ταξιτζής μιλάει για τη δουλειά του

σελ. 43 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 3 μπορείτε να βρείτε επίθετα που δε σχηματίζουν

παραθετικά;

Τα επίθετα που δε σχηματίζουν παραθετικά είναι: κίτρινο, τετρά-
χρονο, σεβαστή, το μισό, έτερο, ήμισυ, εργάσιμη, καρδιακά, ταμειακών,
πρόσφατη, πολυήμερη, τελευταίων.
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σελ. 43 σχολ. βιβλίου

2. Γράψτε τρεις προτάσεις με σύγκριση που θα εκφράζουν τις από-

ψεις σας για τα επαγγέλματα και την εργασία, χρησιμοποιώντας

διαφορετικό τρόπο εκφοράς του β΄όρου σύγκρισης. • Έπειτα δια-

βάστε τις προτάσεις σας στην τάξη.

από + αιτιατική:

Σήμερα οι νέοι για να βρουν δουλειά πρέπει να έχουν περισσότερα προ-
σόντα από εκείνα που απαιτούνταν πριν χρόνια.

παρά + ομοιότροπα με τον α΄όρο:

Aρκετοί νέοι επιλέγουν το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν σκεπτόμε-
νοι περισσότερο τον οικονομικό παράγοντα παρά τις κλίσεις και τις

προτίμήσεις τους.

βραχυλογικά:

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από των άλλων

ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών (ενν. το ποσοστό ανεργίας).

Το β΄συνθετικό

σελ. 43 σχολ. βιβλίου

• Εντοπίστε στο κείμενο 3 τις λέξεις: τετράτροχο, χιλιόμετρα, νυ-

χτοπούλια, πολυσυζητημένο, πολυήμερη. • Σε ποιο μέρος του λό-

γου ανήκει η καθεμιά; • Ξεχωρίστε το β΄συνθετικό τους. • Σε ποιο

μέρος του λόγου ανήκει το καθένα από αυτά;

Λέξεις Μέρος β΄συνθετικό Μέρος

του λόγου του λόγου

τετράτροχο επίθετο τροχός ουσιαστικό
χιλιόμετρα ουσιαστικό μέτρο ουσιαστικό
νυχτοπούλια ουσιαστικό πουλί ουσιαστικό
πολυσυζητημένο μετοχή συζητημένο μετοχή
πολυήμερη επίθετο ημέρα ουσιαστικό
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Κείμενο 4: Μια αισθητικός μιλάει για τη δουλειά της

σελ. 44 σχολ. βιβλίου

Ξεχωρίστε το β΄συνθετικό των λέξεων που υπογραμμίζονται και

χρησιμοποιήστε το ως β΄συνθετικό σε άλλες λέξεις, με τις οποίες θα

σχηματίσετε προφορικά προτάσεις που θα αναφέρονται στα επαγ-

γέλματα.

1. οχτάωρο → ώρα → πολύωρος
Η πολύωρη καθημερινή παραμονή στο γραφείο δεν της επιτρέπει να βλέ-
πει αρκετά τα παιδιά της.

2. φυσιοθεραπευτές → θεραπευτής → ψυχοθεραπευτής
Ο ψυχοθεραπευτής βοηθά τα άτομα που έχουν ψυχικές διαταραχές κυ-
ρίως μέσω της συζήτησης και όχι με τη χρήση φαρμάκων.

3. ψυχολόγους → λόγους → διατροφολόγος. 
Οι αθλητές συμβουλεύονται διατροφολόγους, ώστε να λαμβάνουν κα-
θημερινά όλες απαραίτητες θρεπτικές ουσίες.

[Σημ.: Σύμφωνα με τη Γραμματική της Nέας Eλληνικής των Xρ. Kλαί-
ρη - Γ. Mπαμπινιώτη ως β΄συνθετικό δε θεωρείται το ρ. λέω / λέγω για-
τί το -λόγος είναι λεξικό επίθημα].

Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της

αφήγησης

Κείμενο 5: Βιογραφικό σημείωμα

σελ. 46 σχολ. βιβλίου

1. Παραπάνω δίνεται το βιογραφικό σημείωμα ενός υποψηφίου για

την αγγελία που ζητά δικηγόρο (Βιβλίο του Μαθητή, κείμ. 2).

• Υποθέστε ότι είστε ο εργοδότης και ότι καλείτε τον υποψήφιο

σε συνέντευξη. Τι ερωτήσεις θα του κάνετε, ώστε να πάρετε πε-

ρισσότερες πληροφορίες και να αποκτήσετε καλύτερη εικόνα για

το άτομο αυτό; • Θα τον προσλαμβάνατε;

• Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο στείλατε βιογραφικό σημείωμα στο
δικό μας γραφείο;
– Γιατί φύγατε από το δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργαζόσαστε μέ-
χρι πρόσφατα; 347
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– Πιστεύετε ότι έχετε αποκτήσει επαρκή πείρα σε θέματα Eμπορικού και
Ναυτικού Δικαίου;
– Θεωρείτε ότι είστε άνθρωπος που αποδίδει καλύτερα στο πλαίσιο
μιας ομάδας ή μόνος του;
– Γιατί δε συνεχίσατε να εργάζεστε ως έμμισθος δικηγόρος στο γραφείο
όπου ήσαστε ασκούμενος;

• Αν ο εργοδότης δώσει έμφαση στα τυπικά προσόντα του υποψηφίου
τότε δε θα τον προσλάβει, διότι δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέ-
σεις που αναφέρονται στην αγγελία (πενταετή εμπειρία στο Εμπορικό
Δίκαιο, εμπειρία στο Αστικό Δίκαιο, γνώση Η/Υ). Αν, όμως, κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης θεωρήσει ότι τα πλεονεκτήματά του είναι πιο
σημαντικά από τις ελλείψεις του (π.χ. συγκροτημένη σκέψη, αποφασι-
στικότητα, δυναμικός χαρακτήρας, επιβλητική παρουσία, διάθεση για
δουλειά και απόκτηση εμπειρίας) τότε ενδέχεται να τον προσλάβει.

σελ. 46 σχολ. βιβλίου

2. Αφηγείστε σ’ ένα φίλο την πορεία των σπουδών σας. Στη συνέ-

χεια περιγράψτε την εργασία με την οποία ασχοληθήκατε μέχρι

τώρα.

Μόλις τελείωσα το σχολείο, έδωσα εξετάσεις και πέρασα στο τμήμα
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής
μου παρακολούθησα επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια που διορ-
γανώθηκαν από το Πανεπιστήμιο και διεθνείς οργανισμούς. Στο τελευ-
ταίο έτος παρουσίασα τη διπλωματική μου εργασία, της οποίας το θέμα
είχε σχέση με τις μεταλλάξεις του χρωμοσωμικού DNA. Πήρα το πτυχίο
μου και, αφού διεκπεραίωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, μπήκα
στην αγορά εργασίας. Αρχικά δούλεψα ως καθηγητής στη Μέση Εκπαί-
δευση, ενώ παράλληλα έκανα ένα μεταπτυχιακό σχετικό με τις εφαρμο-
γές της Βιολογίας στην Ιατρική. Σήμερα, ύστερα από πολύ κόπο και
δουλειά, εργάζομαι σ’ ένα ερευνητικό εργαστήριο που ασχολείται με την
εξωσωματική γονιμοποίηση και θεωρώ τον εαυτό μου πραγματικά τυ-
χερό που εξασκώ το επάγγελμα το οποίο από μικρός ονειρευόμουν.

Κείμενο 6: Το γραφείο του συλλόγου καθηγητών

σελ. 47 σχολ. βιβλίου

• Προσέξτε πώς οργανώνει την περιγραφή της η συγγραφέας στο

κείμενο 6. • Γράψτε μια αντίστοιχη περιγραφή για την αίθουσα

της τάξης σας.348
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Η συγγραφέας οργανώνει την περιγραφή της προχωρώντας από το
γενικό στο ειδικό. Αρχικά παρουσιάζει τη γενική εικόνα του δωματίου
(μικρό και στενό) και ύστερα τον τοίχο δίπλα στην πόρτα της εισόδου
αναφέροντας το αντικείμενο που βρισκόταν εκεί (βιβλιοθήκη). Έπειτα,
συνεχίζει με τα γραφεία, τις καρέκλες και τις κρεμάστρες με τα μικρό-
τερα αντικείμενα που υπήρχαν κρεμασμένα σε αυτές. Ύστερα περιγρά-
φει ό,τι βλέπει κρεμασμένο στους τοίχους (πίνακες ανακοινώσεων, έρ-
γα ζωγραφικής μαθητών, κορνιζαρισμένες φωτογραφίες από παραστά-
σεις σχολικές). Ολοκληρώνει την περιγραφή της εστιάζοντας σε μία από
αυτές τις φωτογραφίες αναφέροντας τι αναγραφόταν στο κάτω μέρος
της («Ενθύμιο από... μέρος»). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι περιγράφει το χώ-
ρο δίνοντας πρώτα μια γενική άποψη και στη συνέχεια τα ειδικότερα
στοιχεία / λεπτομέρειες.

• Περιγραφή της αίθουσας της τάξης μας

Η τάξη μας είναι μια μεγάλη ψηλοτάβανη αίθουσα με πολλά και με-
γάλα παράθυρα στους δύο πλαϊνούς τοίχους. Αριστερά από την είσοδο
βρίσκεται ο μεγάλος πράσινος πίνακας και δίπλα σε αυτόν η έδρα του
καθηγητή στερεωμένη, πάνω σε ένα ορθογώνιο ξύλινο βάθρο. Απέναντι
από τους πίνακες υπάρχουν τέσσερις σειρές από θρανία πράσινου χρώ-
ματος με πέντε θρανία στην καθεμιά από αυτές. Στον τοίχο που βρίσκε-
ται πίσω από τα θρανία υπάρχουν κρεμασμένες ζωγραφιές που φτιάξα-
με εμείς σε συνεργασία με τον καθηγητή των καλλιτεχνικών, και ένας
πράσινος πίνακας ανακοινώσεων.

Κείμενο 7: Η καθημερινή ζωή του παππού στην Πόλη

σελ. 48 σχολ. βιβλίου

Ο συγγραφέας στο κείμενο 7 αφηγείται την καθημερινή δραστηριό-

τητα του παππού Κωνσταντή στην Πόλη. Με ποιες λέξεις και φρά-

σεις οργανώνει και συνδέει την αφήγησή του;

Ο συγγραφέας οργανώνει την αφήγησή του στον άξονα του χρόνου·
περιγράφει τι έκανε ο παππούς από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βρά-
δυ. Κάθε πρωί, Μόνο που τότε, Λίγο αργότερα, Όλη τη μέρα, Γύρω στις
έντεκα, Από εκείνη τη στιγμή. 
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ÂÓfiÙËÙ· 6Ë

Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι από

διάφορες πηγές (ΜΜΕ, Διαδίκτυο κ.τ.λ.).

Αδύνατοι και δυνατοί τύποι προσωπικών αντωνυμιών

Οι άλλες αντωνυμίες

Κείμενο 1: Ερωτηματολόγιο μαθητών

σελ. 51 σχολ. βιβλίου

1. Βρείτε στις 3 πρώτες ερωτήσεις-απαντήσεις του κειμένου 1 τους

τύπους των προσωπικών αντωνυμιών και σημειώστε τη συντακτι-

κή τους θέση.

εσείς (ασχολείστε): υποκείμενο του ρ. ασχολείστε
σας (ζητάνε): άμεσο αντικείμενο του ρ. ζητάνε
(να) τους (αγοράσετε): άμμεσο αντικείμενο του ρ. να αγοράσετε
τους (το αγοράζω): άμμεσο αντικείμενο του ρ. αγοράζω
το (αγοράζω): έμμεσο αντικείμενο του ρ. αγοράζω
τους (λέω): έμμεσο αντικείμενο του ρ. λέω
(θα) το (σκεφτώ): αντικείμενο του ρ. θα σκεφτώ

σελ. 51 σχολ. βιβλίου

2. Επαναδιατυπώστε προφορικά τις προτάσεις της προηγούμενης

άσκησης, αντικαθιστώντας τους αδύνατους τύπους των προσωπι-

κών αντωνυμιών του κειμένου με τους αντίστοιχους δυνατούς.

• Πώς αντιδράτε όταν τα παιδιά σας ζητάνε από εσάς να αγοράσετε σε
αυτά ηλεκτρονικό παιχνίδι;

Αγοράζω σε αυτά αυτό. (το ηλεκτρονικό παιχνίδι)
Δεν αγοράζω σε αυτά αυτό. (το ηλεκτρονικό παιχνίδι)
Λέω σε αυτά πως θα σκεφτώ αν θα αγοράσω αυτό.
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σελ. 51 σχολ. βιβλίου

3. Σημειώστε στο κείμενο 1 τις κτητικές αντωνυμίες μαζί με το ου-

σιαστικό που συνοδεύουν.

Oι κτητικές αντωνυμίες (με το ουσιαστικό που συνοδεύουν) είναι οι
εξής: στο σπίτι σας, τα παιδιά σας, στα παιδιά σας, σε φίλους τους, τα
μαθήματά τους.

Κείμενο 2: Η οθόνη του υπολογιστή δεν αντικαθιστά την εφημερίδα 

σελ. 52 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 2 υπογραμμίστε τους δυνατούς τύπους της προσωπι-

κής αντωνυμίας και βάλτε σε κύκλο τους αδύνατους. • Εξηγήστε

σε κάθε περίπτωση γιατί χρησιμοποιήθηκε ο δυνατός τύπος της

προσωπικής αντωνυμίας του α΄ή του β΄προσώπου.

– Κι εγώ σκέφτηκα ( δυνατός τύπος)
– Να τα αντικαταστήσει (αδύνατος τύπος)
– μπροστά της (αδύνατος τύπος)
– Να το! (αδύνατος τύπος)
– να τους στείλετε  (αδύνατος τύπος)
– Μου είπε (αδύνατος τύπος)

• Στην πρόταση «Κι εγώ σκέφτηκα ότι έψαχνες για τα ζώδια!» χρησιμο-
ποιείται ο δυνατός τύπος της προσωπικής αντωνυμίας του α΄προσώ-
που για να δοθεί έμφαση στο υποκείμενο.

σελ. 52 σχολ. βιβλίου

2. Γράψτε μια μικρή παράγραφο για τη σχέση σας με την τηλεόρα-

ση, χρησιμοποιώντας μόνο αδύνατους τύπους προσωπικών αντω-

νυμιών. • Έπειτα ξαναγράψτε την αντικαθιστώντας τους αδύνα-

τους τύπους με δυνατούς.

• Υπάρχουν κάποια προγράμματα στην τηλεόραση που μου αρέσουν
πολύ και προσπαθώ να μην τα χάνω. Παρακολουθώ κυρίως τα παιδικά
προγράμματα γιατί με διασκεδάζουν. Αρκετές φορές συγκεντρωνόμα-
στε με τους φίλους μου στο σπίτι μου και βλέπουμε ταινίες. Αυτό όμως
που μας εκνευρίζει είναι οι συνεχείς διακοπές για διαφημίσεις. Μας

αποσυντονίζουν και μας βγάζουν από το κλίμα του έργου. Ειδήσεις δε
βλέπω πολύ συχνά. Με στενοχωρούν τα θέματα και ο τρόπος που τα πα-
ρουσιάζουν. Εξάλλου όταν θέλω να ενημερωθώ, προτιμώ να διαβάζω
εφημερίδες. 351
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• Υπάρχουν κάποια προγράμματα στην τηλεόραση που αρέσουν σε μέ-

να πολύ και προσπαθώ να μη χάνω αυτά. Παρακολουθώ κυρίως τα παι-
δικά προγράμματα γιατί διασκεδάζουν εμένα. Αρκετές φορές συγκε-
ντρωνόμαστε με τους φίλους μου στο σπίτι μου και βλέπουμε ταινίες.
Αυτό όμως που εκνευρίζει εμάς είναι οι συνεχείς διακοπές για διαφημί-
σεις. Αποσυντονίζουν εμάς και βγάζουν εμάς από το κλίμα του έργου.
Ειδήσεις δε βλέπω πολύ συχνά. Στενοχωρούν εμένα τα  θέματα και ο
τρόπος που παρουσιάζουν αυτά. Εξάλλου όταν θέλω να ενημερωθώ,
προτιμώ να διαβάζω εφημερίδες.

σελ. 52 σχολ. βιβλίου

3. Σε ποια από τις δύο προτάσεις του κειμένου 2 το ότι είναι ανα-

φορική αντωνυμία και σε ποια σύνδεσμος; • Πώς γράφεται η

αντωνυμία και πώς ο σύνδεσμος;

Στην πρώτη πρόταση το ό,τι είναι αναφορική αντωνυμία και σημαί-
νει οτιδήποτε. Στη δεύτερη πρόταση η λέξη ότι είναι σύνδεσμος που ει-
σάγει δευτερεύουσα πρόταση (ειδική).
– Όταν η λέξη ότι είναι αναφορική αντωνυμία τότε γράφεται με υπο-
διαστολή ανάμεσα στα γράμματα ο- και -τ (ό,τι). (Όταν, όμως, στην
αντωνυμία ό,τι χρησιμοποιείται το άκλιτο β΄συνθετικό -δήποτε τότε, η
υποδιαστολή αποβάλλεται).

σελ. 53 σχολ. βιβλίου

4. Bρείτε στα κείμενα 1 και 2 και γράψτε στον παρακάτω πίνακα τις

φράσεις που περιέχουν αόριστες, οριστικές και αναφορικές αντω-

νυμίες (στις αναφορικές αντωνυμίες γράψτε την αναφορική πρό-

ταση που εισάγουν) • Σημειώστε τη συντακτική θέση των αντω-

νυμιών μέσα στον πίνακα.

Φράσεις με:

αόριστες οριστικές αναφορικές

αντωνυμίες ανωνυμίες ανωνυμίες

Κείμ. 1: Κείμ. 1 : Κείμ. 1

από κάποιο το ίδιο (μαγαζί): που αφορούσε:
ηλεκτρονικό κατηγορηματικός υποκείμενο του
παιχνίδι: επιθετικός προσδιορισμός ρ. αφορούσε
προσδιορισμός στη λέξη μαγαζί
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να είναι κάποιο την ίδια συμμετοχή: που απευθυνόταν:
ηλεκτρονικό παιχνίδι: κατηγορηματικός υποκείμενο του
επιθετικός προσδιορισμός προσδιορισμός ρ. απευθυνόταν
στη λέξη παιχνίδι στη λέξη συμμετοχή

άλλων καταστημάτων: που έχουν βία:
επιθετικός προσδιορισμός υποκείμενο 
στη λέξη καταστημάτων του ρ. έχουν

Κείμ. 2

μερικά πράγματα: Κείμ. 2:

επιθετικός προσδιορισμός που είχε ανοίξει
στη λέξη πράγματα μπροστά της:

υποκείμενο του ρ.
ένα από αυτά: υποκείμενο είχε ανοίξει
του ρ. υπάρχει

ό,τι μπορείτε:
αντικείμενο του
ρ. μπορείτε

σελ. 53 σχολ. βιβλίου

5. Στους παρακάτω τίτλους εκπομπών από το εβδομαδιαίο πρό-

γραμμα της τηλεόρασης υπογραμμίστε τις αντωνυμίες και βρείτε

σε ποιο είδος ανήκουν. • Φτιάξτε με κάποιες από αυτές τους δι-

κούς σας τίτλους τηλεοπτικών εκπομπών.

MEGA

Το παιδί μου κι εγώ (κτητική, προσωπική)
Όσα φέρνει η ώρα (αναφορική)
Κάπου σε ξέρω (προσωπική)

ANT1

Εκείνες κι εγώ (δεικτική, προσωπική)

NET

Άλλη διάσταση (αόριστη)
Κοίτα τι ζητάει (ερωτηματική)
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (ερωτηματική)
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ALPHA

Καλημέρα σας (προσωπική)
Καλώς τους (προσωπική)
Θα σε δω στο πλοίο (προσωπικό)

STAR

Κάθε μέρα, καλημέρα (αόριστη)

ET3

Η άλλη μέρα (αόριστη)
Κάθε τόπος και τραγούδι (αόριστη)

– Οι γονείς μου κι εγώ

– Κάθε πρωί μαζί
– Ποιος θέλει να κερδίσει;
– Διακοσμήστε το σπίτι σας

– Εκείνες και η μόδα.
– Άλλος για ταξίδι;

Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων

Κείμενο 3: Εξωσχολικές δραστηριότητες μαθητών

σελ. 54 σχολ. βιβλίου

1. Σχηματίστε σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό αυτό των λέξεων:

εξω-: εξωγενής, εξωγήινος, εξώπορτα, εξωπραγματικός, εξωσχολικός,
εξώφυλλο.
παιδ- (παιδο- και παιδό-): παιδοδοντίατρος, παιδοκόμος, παιδομάζωμα,
παιδοτρίβης, παιδοχειρουργική, παιδοψυχολογία.

σελ. 54 σχολ. βιβλίου

2. Συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας για να βρείτε οικογένειες

λέξεων με παραγωγή ή σύνθεση με τις λέξεις:

κοινωνικής: κοινωνικοποίηση, κοινωνικότητα, κοινωνικοπολιτικός,
κοινωνιολογία.
εκμάθηση: μαθητής, μαθητικός, μάθημα, μαθητοκεντρικός, μαθησιακός.
ασχολούνται: απασχόληση, απασχολημένος, ασχολία, ενασχόληση.
γλώσσα: γλωσσικός, γλωσσολόγος, γλωσσολογία, γλωσσομαθής, γλωσσάρι.
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σελ. 54 σχολ. βιβλίου

3. Σχηματίστε ουσιαστικά που να έχουν α΄συνθετικό όμοιο με αυτό

των λέξεων πρωτότυπα και φωτοαντιγραφικά.

πρωτο-: πρωτοβουλία, πρωτοβρόχι, πρωτοδικείο, πρωτόζωο, πρωτό-
κολλο, πρωτολογία, πρωτομηνιά, πρωτοπαλλήκαρο, πρωτόπλαστοι.
φωτο-: φωτοαντίγραφο, φωτοβολίδα, φωτογένεια, φωτογραφία, φωτο-
γράφος, φωτοευαισθησία, φωτοκύτταρο, φωτομέτρηση, φωτομοντάζ,
φωτορεπορτάζ, φωτορρυθμικά, φωτορρύπανση, φωτοστέφανο, φωτο-
σύνθεση, φωτοτυπείο, φωτοτυπία, φωτοφοβία.

σελ. 54 σχολ. βιβλίου

4. Σχηματίστε προφορικά λέξεις που να έχουν κοινή ρίζα με το επί-

θετο χάρτινο.

χαρτικά, χαρτάκι (χαρτοβιβλιοπωλείο, χαρτογράφος, χαρτοδετώ, χαρ-
τοκιβώτιο, χαρτόκουτο, χαρτοπετσέτα, χαρτόσημο, χαρτοφύλακας,
χαρτοφυλάκιο)

[Σημ.: Οι λέξεις που βρίσκονται μέσα στην παρένθεση είναι σύνθετες με
πρώτο συνθετικό το χαρτο-, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύνθεση
λέξεων σχετικών με το χαρτί (ή την τράπουλα)].
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Βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής

Τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών

Κείμενο 1: Στη (μαρτυρική) πιάτσα ταξί των ΚΤΕΛ

σελ. 56 σχολ. βιβλίου

1. Επισημάνετε στο κείμενο τα προθετικά σύνολα της μορφής από +

αιτιατική. • Σε ποια περίπτωση έχουμε ποιητικό αίτιο και σε ποια

προσδιορισμό του τόπου; • Σχηματίστε δύο αντίστοιχες δικές σας

προτάσεις που θα αναφέρονται στο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

(βγαίνω) από το μπουλούκι: κίνηση από τόπο
(να ξεφύγω) από τον τόπο: κίνηση από τόπο
(συμπληρώνεται) από τους πιο σβέλτους και ετοιμολοπόλεμους: ποιητι-
κό αίτιο
(θα φύγω) από το σταθμό: κίνηση από τόπο
(θα εξαρτάται) από το αν... συνταξιδιωτών μου: ποιητικό αίτιο
(ενν. ρ. εξαρτάται) από την ταχύτητα: ποιητικό αίτιο
[συνδέεται με την προηγούμενη πρόταση παρατακτικά: αφενός – και
αφετέρου].

• προσδιορισμός τόπου: (Κάθε μεσημέρι που γυρίζω από τη δουλειά η
κίνηση είναι ανυπόφορη· γι’ αυτό παίρνω το μετρό, που είναι γρήγορο.
ποιητικό αίτιο: Στα μεγάλα αστικά κέντρα ο ατμοσφαιρικός αέρας ρυπαί-
νεται καθημερινά από το μεγάλο αριθμό των αυτοκινήτων που κυκλοφο-
ρούν.

σελ. 56 σχολ. βιβλίου

2. Επισημάνετε στο κείμενο επιρρηματικούς προσδιορισμούς με τις

ακόλουθες μορφές:

α. επίρρημα: ορμητικά, μόλις, γρήγορα, πίσω, ήδη, σύντομα, επιτέλους,
προφανώς.
β. επιρρηματική μετοχή: ξεπερνώντας,θέλοντος, επιτρέποντος.
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γ. δευτερεύουσα πρόταση: ώστε την επόμενη φορά να καλπάσω... αυτο-
κίνητο, αν είχα προτιμήσει το λεωφορείο.
δ. προθετικό σύνολο: από το μπουλούκι, στο δρόμο, με αγωνία, προς το
μέρος, από τον τόπο, στο σταθμό, στον Κηφισό, Σε κλάσματα, με τις αι-
σθήσεις, σε επιφυλακή, προς το μαγικό κίτρινο αυτοκίνητο, στο σπίτι
μου, στην ουρά, από το σταθμό, με συχνότητα, στο μετρό, με ανακούφι-
ση, με αγανάκτηση. 
ε. ουσιαστικό: Δάφνη, Άλιμο, Μπραχάμι, την (επόμενη) φορά, (αυτή) τη
στιγμή, Μαρούσι, Πεύκη.
στ. επίρρημα + προθετικό σύνολο: ύστερα από μισή ώρα, μέσα σε εύλο-
γο χρονικό διάστημα.

σελ. 57 σχολ βιβλίου

3. Συγκεντρώστε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς που δηλώ-

νουν τόπο και κατατάξτε τους ανάλογα με την ειδικότερη σημα-

σία που δηλώνει ο καθένας:

α. στάση: στο δρόμο μου, στο σταθμό, στον Κηφισό, στην ουρά, πίσω
μου.
β. προορισμός: Δάφνη, Άλιμος, Μπραχάμι, Μαρούσι, Πεύκη.
γ. προέλευση: από το μπουλούκι, από τον τόπο, από το σταθμό.
δ. κατεύθυνση: προς το μέρος, προς το (μαγικό κίτρινο) αυτοκίνητο, για
Ομόνοια.
ε. κίνηση: στο σπίτι μου, στο μετρό.

Κείμενο 2

σελ. 57 σχολ. βιβλίου:

• Στις λεζάντες  των παραπάνω φωτογραφιών εντοπίστε επιρρημα-

τικούς προσδιορισμούς που δείχνουν: χρόνο, τόπο, τρόπο, πιθανότη-

τα, αιτία. • Έπειτα παρουσιάστε προφορικά στην τάξη το πρόβλημα

που θίγεται στις φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας επιρρηματικούς

προσδιορισμούς με τις προηγούμενες σημασίες.

Επιρρηματικοί προσδιορισμοί Δείχνουν

σε άλλη κλίμακα τόπο (μεταφορικά)
μέχρι να κυκλοφορήσουν τέτοια καροτσάκια χρόνο
βόλτα σκοπό
οπλισμένες τρόπο
απλώς τρόπο 357
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με περισσότερη υπομονή τρόπο
εδώ τόπο
για να συνεχίσουμε το δρόμο μας σκοπό
εκεί τόπο
μάλλον πιθανότητα
για κάδο σκοπό
ανάσκελα τρόπο
εξ αιτίας αιτία
σε πεζοδρόμιο τόπο
για διευκόλυνση σκοπό

• «Πολύ συχνά είναι δύσκολο να διασχίσει κανείς τα πεζοδρόμια και
τους δρόμους της πόλης μας λόγω των κακοτεχνιών αλλά και της ελλι-
πούς συντήρησης (αιτία). Οι μητέρες δύσκολα (τρόπος) βγάζουν βόλτα

(σκοπό) τα μωρά τους, διότι δεν μπορούν να περάσουν με τα καροτσά-

κια (αιτία). Δεν είναι όμως (αντίθεση) μόνο αυτά τα εμπόδια. Όλοι μας
πρέπει να περπατάμε προσεκτικά (τρόπος) γιατί δεν ξέρουμε (αιτία) τι
θα συναντήσουμε μπροστά μας (τόπος)· ανοιχτές λακκούβες, κατε-
στραμμένα πεζοδρόμια, έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα (χρό-
νος), κι ίσως (πιθανότητα) να μην ολοκληρωθούν σύντομα (χρόνος).
Εκείνοι όμως που δυσκολεύονται περισσότερο (ποσό) είναι τα άτομα με
ειδικές ανάγκες. Καθημερινά (χρόνος) συναντούν δυσκολίες στην προ-
σπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν τις ράμπες που έχουν τοποθετηθεί
για τη διευκόλυνσή τους (σκοπός)».

Κείμενο 3: Μεταλλαγμένα: Τι μπορείς να κάνεις εσύ

σελ. 59 σχολ. βιβλίου

• Αφού εντοπίσετε τους παρακάτω επιρρηματικούς προσδιορισμούς

στο κείμενο 3, αντιστοιχίστε τους με τη σημασία τους:

– σε τεράστιες ποσότητες ποσό
– Ακόμα κι αν «καθαρίσουμε» λοιπόν το σύνολο
των τροφίμων από τα μεταλλαγμένα συστατικά παραχώρηση
– Για να αποφύγουμε τον εφιάλτη των μεταλλαγμένων σκοπός
– εναντίον των μεταλλαγμένων εναντίωση
– σχετικά με τους μεταλλαγμένους οργανισμούς αναφορά
– Σύμφωνα με τους ελέγχους συμφωνία
– όπως διαβεβαιώνουν οι ίδιες βιομηχανίες τροφίμων τρόπος
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Κείμενο 4: Η Ελλάδα τούς... πληγώνει

σελ. 59 σχολ. βιβλίου

• Αφηγηθείτε μια δική σας εμπειρία μέσα από την οποία διαπιστώ-

σατε την αδυναμία ατόμων με αναπηρίες να προσεγγίσουν ένα δη-

μόσιο κτίριο ή μέσο συγκοινωνίας, χρησιμοποιώντας όσο περισ-

σότερους επιρρηματικούς προσδιορισμούς μπορείτε από αυτούς

που σημειώνονται στο κείμενο με πλάγια γράμματα.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι συμμαθητές μου και εγώ βρε-
θήκαμε αντιμέτωποι με ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Την ημέρα
του αγιασμού ήρθε στο σχολείο ένα παιδί με κινητικά προβλήματα κα-
θηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι. Δυστυχώς στο σχολείο μας υπάρχει
μόνο μια ράμπα, η οποία όμως δεν έχει πλάτος πάνω από 80 εκατοστά.
Όπως είναι, λοιπόν, φυσικό ο συμμαθητής μας δεν μπορούσε να τη χρη-
σιμοποιήσει για τη διευκόλυνσή του. Εμείς όλοι προσφερθήκαμε πρόθυ-
μα να τον βοηθήσουμε. Εκείνος ήταν πολύ καταδεκτικός κι ευγενικός.
Μας εξήγησε ότι με λύπη διαπιστώνει πως παρόμοια προβλήματα συ-
ναντά καθημερινά. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν ρά-
μπες αλλά και όπου υπάρχουν δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέ-
σεις. Είναι στα αλήθεια λυπηρό να μην υπάρχει πρόνοια για τους αν-
θρώπους με αναπηρίες, που θέλουν είναι να κάνουν κι εκείνοι όσα εμείς
θεωρούμε δεδομένα: να προσεγγίσουν ένα δημόσιο κτήριο, να μετακινη-
θούν με τα μέσα μεταφοράς και, γενικότερα, να κυκλοφορήσουν στο
δρόμο χωρίς να εξαρτώνται διαρκώς από τους άλλους.

Παράγωγα επιρρήματα

σελ. 60 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο 3 υπάρχουν τα ονοματικά σύνολα: ενεργό συμμετο-

χή, ουσιαστική υποστήριξη. Μετατρέψτε τα ουσιαστικά σε ρήμα-

τα και τα επίθετα σε επιρρήματα και χρησιμοποιήστε σε δικές

σας προτάσεις τις φράσεις που θα προκύψουν σχετικά με τη δική

σας στάση απέναντι στα μεταλλαγμένα τρόφιμα.

ενεργό συμμετοχή → συμμετέχω ενεργά
ουσιαστική υποστήριξη → υποστηρίζω ουσιαστικά
– Συμμετέχω ενεργά στην εκστρατεία που οργανώνεται για να ενημερω-
θεί το κοινό σχετικά με τις επιπτώσεις των μεταλλαγμένων τροφίμων.
– Υποστηρίζω ουσιαστικά την προσπάθεια προώθησης των βιολογικών 359
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προϊόντων, διότι πρέπει όλοι να αποφεύγουμε τα επικίνδυνα για την
υγεία μας μεταλλαγμένα τρόφιμα.

σελ. 60 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε στο κείμενο 3 τους τύπους των επιθέτων που θα μπορού-

σαν να χρησιμοποιηθούν ως επιρρήματα και χρησιμοποιήστε τα

ως επιρρήματα, γράφοντας μια παράγραφο για το πρόβλημα των

μεταλλαγμένων προϊόντων.

• κύριες – κυρίως, γενετικής – γενετικά, ενεργό – ενεργά, άκριτου –
άκριτα, ουσιαστικό – ουσιαστικά, δημόσια – δημοσίως/-α, σπάνια –
σπανίως/-α.
• Έχει γίνει από όλους μας αντιληπτό ότι τα γενετικά τροποποιημένα
τρόφιμα κρύβουν κινδύνους, κυρίως για την υγεία μας και το περιβάλ-
λον. Ουσιαστικά, αυτό που οι αρμόδιοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους
είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουν τα προϊόντα αυτά να καλλιεργούνται
άκριτα. Ενθαρρυντικό είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι και οι επιστήμονες
έχουν ταχθεί δημοσίως κατά των μεταλλαγμένων τροφίμων. Γενικά πα-
ρατηρείται ομοφωνία που σπανίως συναντάται σε μια κοινωνία για ένα
θέμα· η πλειονότητα τα αποδοκιμάζει και γίνεται προσπάθεια προώθη-
σης των βιολογικών τροφίμων.

σελ. 60 σχολ. βιβλίου

3.  άμεσα + αμέσως: Έχουν την ίδια σημασία τα επιρρήματα αυτά;

• Δείξτε τα σε δύο προτάσεις υποθέτοντας ότι μιλάτε προς έναν

εκπρόσωπο του Δήμου σας, ο οποίος θα πρέπει να λάβει μέτρα

για ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής σας.

άμεσα = απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση προσώπου ή πράγματος 
αμέσως = χωρίς χρονοτριβή

– Το θέμα σχετικά με το βιολογικό καθαρισμό της λίμνης της περιοχής
μας πρέπει να τεθεί άμεσα στους υπευθύνους.
– Πρέπει να λάβουμε αμέσως μέτρα για τα βιομηχανικά λύματα που
μολύνουν τη θάλασσα, διότι κινδυνεύουν τα σπάνια είδη πουλιών που
ζουν στον υδροβιότοπο.
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σελ. 60 σχολ. βιβλίου

4. Σχηματίστε επιρρήματα με δύο καταλήξεις (-α και ως) από τα

επίθετα: αδιάκριτος, τέλειος, ευχάριστος και χρησιμοποιήστε κά-

ποια από αυτά για να συντάξετε ένα σύντομο κείμενο, προτείνο-

ντας τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων από τη χρήση μεταλ-

λαγμένων προϊόντων.

αδιάκριτος > αδιάκριτα = χωρίς διακριτικότητα, χωρίς ευγένεια
αδιακρίτως = χωρίς διάκριση, ανεξαρτήτως

τέλειος > τέλεια = χωρίς ελλείψεις, με τέλειο τρόπο, εξαίρετα
τελείως = εντελώς

ευχάριστος > ευχάριστα = με τρόπο που προκαλεί χαρά και ευχάριστη
διάθεση
ευχαρίστως = με προθυμία, με μεγάλη ευχαρίστηση, με χαρά.

Η απειλή των μεταλλαγμένων τροφίμων τόσο για την υγεία μας όσο
και για το περιβάλλον είναι αναμφισβήτητη. Είναι, λοιπόν, ανάγκη να
ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων που ελλοχεύουν από τα
τρόφιμα αυτά. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που πρέπει να γίνουν
είναι να υπάρχει σήμανση στα προϊόντα αυτά, τα οποία καλλιεργούνται
και διοχετεύονται άκριτα στην αγορά, ώστε να αναγνωρίζονται από
όλους μας και να ξέρουμε τι περιέχουν. Αν αναλογιστούμε, μάλιστα, ότι
είναι σχεδόν αδύνατο να αποσυρθούν τελείως από την αγορά, θα αντι-
ληφθούμε τη σημασία τού παραπάνω μέτρου. Επιπλέον, οφείλουμε
όλοι, αδιακρίτως κοινωνικής και οικονομικής τάξης, να ανταποκριθού-
με ευχαρίστως στις προσκλήσεις των οικολογικών οργανώσεων, οι
οποίες αγωνίζονται κατά των μεταλλαγμένων.

Συνδετικές λέξεις και φράσεις

Κείμενο 5: Ταξίδι με ποδήλατο

σελ. 61 σχολ. βιβλίου

• Γράψτε ένα κείμενο δύο παραγράφων στο οποίο θα συμβουλεύετε

ένα φίλο σας τι να προσέχει όταν οδηγεί το ποδήλατό του. • Προ-

σέξτε τις παραπάνω φωτογραφίες και χρησιμοποιήσετε τις κατάλ-

ληλες λέξεις και φράσεις: Στην πρώτη παράγραφο γράφουμε τα

προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουμε αν δεν προσέξουμε,

όταν οδηγούμε ποδήλατο στους δρόμους, και στη δεύτερη κατα- 361
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γράφουμε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε για ασφαλή

μετακίνηση με ποδήλατο με αφορμή τις εικόνες. Προσέξτε τη σύν-

δεση των προτάσεων και συνδέστε αντιθετικά τις παραγράφους.

Όταν οδηγείς το ποδήλατό σου να έχεις στο νου σου ότι πρέπει να
είσαι πολύ προσεκτικός, ώστε να μην προκαλέσεις προβλήματα ούτε
στον εαυτό σου αλλά ούτε και στους άλλους. Για παράδειγμα, όταν
στρίβεις σε ένα δρόμο υπάρχει ο κίνδυνος να χτυπήσεις κάποιον πεζό ή
κάποιο ζώο, ιδίως αν οδηγείς σε στενούς επαρχιακούς δρόμους. Επίσης,
όταν διασχίζεις πολυσύχναστους δρόμους, καλό θα είναι να μην ανα-
πτύσσεις μεγάλη ταχύτητα γιατί, σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να
τραυματίσεις τους διερχόμενους.

Αυτά, όμως, μπορούν να αποφευχθούν αν τηρείς αυστηρά τους βασι-
κούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, αφού και το ποδήλατο είναι ένα μέ-
σο μεταφοράς. Ειδικότερα, πρέπει να ακολουθείς τη σήμανση και τη ση-
ματοδότηση που ισχύει για τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια αλλά και για
όλα τα οχήματα. Για παράδειγμα, να δίνεις στους πεζούς προτεραιότη-
τα όταν υπάρχει διάβαση πεζών, να μην περνάς με κόκκινο, να μην οδη-
γείς στο πεζοδρόμιο. Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, να έχεις φώτα στο
ποδήλατό σου, ώστε όχι μόνο να βλέπεις το δρόμο, αλλά και να είσαι
ορατός από τους υπόλοιπους οδηγούς. Επιπλέον, πρέπει πάντα να ελέγ-
χεις τα λάστιχα του ποδηλάτου σου, ώστε να είσαι ασφαλής. Ακολουθώ-
ντας αυτούς τους βασικούς αλλά μείζονος σημασίας κανόνες, θα απο-
λαμβάνεις τη βόλτα σου με το ποδήλατό σου και ταυτόχρονα θα είσαι
ασφαλής οδηγός τόσο για τον εαυτό σου όσο και για τους υπόλοιπους.

Κείμενο 6: Αυτό είναι περιβαλλοντική εκπαίδευση;

σελ. 62 σχολ. βιβλίου

1. Στο παραπάνω κείμενο εντοπίστε τους τρόπους (λέξεις, φράσεις

κ.λ.π.) που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για τη σύνδεση των προ-

τάσεων ή των παραγράφων.

Οι λέξεις και οι φράσεις με τις οποίες ο συγγραφέας συνδέει τις προ-
τάσεις και τις παραγράφους είναι:

Πρώτη παράγραφος:

Η δεύτερη περίοδος συνδέεται με την πρώτη με το επίρρημα φυσικά

και τη φράση «έκθεση ζωγραφικής», η οποία επεξηγεί τη λέξη εκδήλωση
της πρώτης περιόδου. 

Η τρίτη περίοδος συνδέεται με τη δεύτερη με τη φράση «Οι ζωγρα-362
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φιές των μαθητών» και συνδέεται με το ρ. ζωγραφίζουν της προηγούμε-
νης περιόδου.

Η τέταρτη περίοδος συνδέεται με την τρίτη με τις φράσεις «ψόφια

ψάρια», «μαύρο καπνό που πνίγει», «εντομοκτόνα που σκοτώνουν», οι
οποίες επεξηγούν τη λέξη θανατικό της προηγούμενης.

Η πέμπτη περίοδος συνδέεται με την τέταρτη με τη φράση «Όλα αυ-

τά» που παραπέμπει στις λέξεις ψάρια, καμινάδες, εντομοκτόνα της τε-
τάρτης περιόδου.

Η έκτη περίοδος (κατακλείδα) συνδέεται με όλες τις προηγούμενες
με τις λέξεις: «Τα παιδιά», «περιβάλλον», «περιβάλλον», «το σκουπίδι

και τη βρομιά».

Δεύτερη παράγραφος:

Η δεύτερη παράγραφος συνδέεται με την πρώτη μέσω της φράσης
«Εκτός από την κινδυνολογία το άλλο “σκέλος”» που αναφέρεται στο
περιεχόμενο της πρώτης παραγράφου.

Η δεύτερη περίοδος συνδέεται με την πρώτη με τους συνδέσμους «εί-

τε... είτε... είτε...».
Η τρίτη περίοδος συνδέεται με τη δεύτερη με την αντωνυμία «Το

οποίο».
Η τέταρτη συνδέεται με την τρίτη με το επίρρημα «φυσικά».
Επίσης στο εσωτερικό της περιόδου υπάρχει αντιθετικός σύνδεσμος

«ενώ» που αντιπαραθέτει το παρελθόν (όλα ήταν καθαρά, υγιεινά ευτυχή)
με το παρόν (χαρακτηρίζεται μόνο από βρομιά, ασθένειες και δυστυχία).

σελ. 62 σχολ. βιβλίου

2. Συμφωνείτε με τις διαπιστώσεις του συγγραφέα σχετικά με την

αντίληψη που επικρατεί για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα

σχολεία μας; • Στηρίξετε τις απόψεις σας με επιχειρήματα.

O συγγραφέας παρουσιάζει μία μόνο πτυχή της περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης, αγνοώντας και άλλες πολύ σημαντικές. Eιδικότερα, πολλά
σχολεία σήμερα διοργανώνουν εκδρομές τόσο σε Eθνικούς Δρυμούς
όσο και σε υγροβιότοπους με αποτέλεσμα τα παιδιά να γνωρίζουν από
κοντά πολλά είδη ζωντανών οργανισμών, να βλέπουν σπάνια είδη που-
λιών, ζώων και φυτών και να έρχονται σε επαφή με τη φύση. Eπιπλέον,
δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι μέσω των σχολικών
εφημερίδων ενημερώνουν τους συμμαθητές τους για τη δράση που μπο-
ρούν να αναλάβουν ώστε να φροντίσουν το περιβάλλον, όπως για πα-
ράδειγμα είναι η ανακύκλωση. 363
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Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα

Οι μετοχές στην ενεργητική και παθητική φωνή

Κείμενο 1: Δεν άφησε το όνειρο να σπρώξει την πραγματικότητα

σελ. 64 σχολ. βιβλίου

1. Στο κείμενο υπάρχουν μετοχές που φωτογραφίζουν το χαρακτή-

ρα και την πορεία της ηρωίδας. Επισημάνετέ τες και βρείτε τα

ρήματα από τα οποία προέρχονται. • Επίσης χαρακτηρίστε τες:

είναι επιθετικές ή επιρρηματικές;

Μετοχές Ρήμα από το οποίο Είδος μετοχών

προέρχονται

ερωτευμένο ερωτεύομαι επιθετική
προετοιμασμένη προετοιμάζομαι επιθετική
(μια) μετρημένη μετριέμαι επιθετική

σελ. 65 σχολ. βιβλίου

2. Εντοπίστε μέσα στο κείμενο του ρηματικούς τύπους που δείχνουν

την ψυχολογική πίεση που δέχτηκε η Ιωάννα και την επίδραση

που είχε αυτή στη συμπεριφορά της και σχηματίστε τις μετοχές

του ενεργητικού ενεστώτα και του παθητικού παρακειμένου: (εί-

χε) γυρίσει, έσπασαν, πιεζόταν, έθαβαν, εγκατέλειψε, άφησε, να

σπρώξει, υπέταξε.

μετοχές ενεργητικού μετοχές παθητικού

ενεστώτα παρακειμένου

γυρίζοντας γυρισμένος, -η, -ο
σπάζοντας σπασμένος, -η, -ο
πιέζοντας πιεσμένος, -η, -ο
θάβοντας θαμμένος, -η, -ο

εγκαταλείποντας εγκαταλειμμένος, -η, -ο
(λόγιος τύπος:
εγκαταλελειμμένος, -η, -ο)

αφήνοντας αφημένος, -η, -ο
σπρώχνοντας σπρωγμένος, -η, -ο
υποτάσσοντας υποταγμένος, -η, -ο364
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σελ. 65 σχολ. βιβλίου

3. Μπορείτε να αντικαταστήσετε κάποιες από τις επιθετικές μετο-

χές της προηγούμενης άσκησης με άλλες συνώνυμες; • Χρησιμο-

ποιήστε όσες μπορείτε σ’ ένα δικό σας κείμενο με θέμα μια εμπει-

ρία σας, κατά την οποία αισθανθήκατε πίεση ή άγχος.

γυρισμένος: – 
σπασμένος: διαλυμένος, ταραγμένος
πιεσμένος: αγχωμένος
θαμμένος: κουκουλωμένος
εγκαταλειμμένος: παρατημένος
αφημένος: παρατημένος
σπρωγμένος: εξωθημένος
υποταγμένος: παραμερισμένος, παραγκωνισμένος

[Σημ.: οι συνώνυμες μετοχές έχουν γραφτεί με βάση τη σημασία των ρη-
μάτων μέσα στο κείμενο].

• Δε θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που πήρα μέρος σε αγώνες εκπρο-
σωπώντας το σύλλογο στον οποίο αθλούμαι. Για δυο χρόνια έκανα κα-
θημερινή προπόνηση στον κλασικό αθλητισμό και συγκεκριμένα στο άλ-
μα εις μήκος. Έφτασε, λοιπόν, η ώρα που ο προπονητής μού είπε ότι εί-
μαι έτοιμος να αγωνιστώ. Το τελευταίο βράδυ πριν τους αγώνες αισθα-
νόμουν πολύ πιεσμένος. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ! Και όσο έβλεπα ότι
περνούσε η ώρα και ήμουν ακόμη ξύπνιος, τόσο πιο πολύ αγχωμένος

ένιωθα.
Το πρωί που ξύπνησα ετοιμάστηκα και πήγα στο γήπεδο με τους συ-

ναθλητές μου. Έβαλα τα δυνατά μου να μην είμαι ταραγμένος και να
ηρεμήσω, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Στην πρώτη προσπάθεια δεν κατά-
φερα το επιθυμητό αποτέλεσμα· ήταν άκυρο. Ένιωθα εγκαταλειμμένος

από τις δυνάμεις και το θάρρος μου. Ευτυχώς όμως με την ενθάρρυνση
του προπονητή μου κατάφερα να ανακτήσω τις δυνάμεις μου και το ψυ-
χικό μου σθένος. Όλα πήγαν καλά και έμεινα πολύ ικανοποιημένος.

365
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σελ. 65 σχολ. βιβλίου

4. Αφού μελετήσετε τις παρακάτω φράσεις, προσπαθήστε να αντι-

καταστήσετε κάποια ρήματα με μετοχές ενεστώτα της ενεργητι-

κής φωνής, ώστε να μην αλλάξει το νόημά τους.

α. Το κοριτσάκι δεν το ενδιέφερε βέβαια ούτε ο έρωτας, νιώθοντας μο-
νίμως ερωτευμένο.
β. Υποτάσσοντας τα πάθη της έθαψε τα όνειρά της βαθιά μέσα της.

Κείμενο 2: «Σφηνάκια» από τα εννέα τους χρόνια!...

σελ. 66 σχολ. βιβλίου

1. Η προηγούμενη έρευνα έγινε σε εφήβους της δικής σας ηλικίας.

Διαβάζοντας τα ανησυχητικά αποτελέσματά της, εντοπίστε στο

κείμενο τα παρακάτω ρήματα και σχηματίστε για καθένα τη με-

τοχή του ενεργητικού ενεστώτα, χωρίζοντάς τες σε δύο ομάδες

ανάλογα με την κατάληξή τους: (έχει) διαπιστωθεί, επισημαίνει,

δοκίμασαν, θεωρούν, επιδρά, φοιτούσαν, δήλωσαν, σχολιάζουν.

Α΄ομάδα (-οντας): διαπιστώνοντας, επισημαίνοντας, δοκιμάζοντας,
δηλώνοντας, σχολιάζοντας.

Β΄ομάδα (-ώντας): θεωρώντας, επιδρώντας, φοιτώντας.

σελ. 66 σχολ. βιβλίου

2. Χρησιμοποιώντας μετοχές των ρημάτων του κειμένου 2, γράψτε

ένα μικρό κείμενο, στο οποίο θα εκφράζετε την άποψή σας για τη

χρήση αλκοόλ από τους συνομιλήκους σας.

Έπειτα από έρευνες και μελέτες είναι διαπιστωμένο ότι, δυστυχώς,
πολλά παιδιά της ηλικίας μας καταφεύγουν στη χρήση αλκοόλ. Παρόλο
που είναι γνωστό ότι η εκτεταμένη χρήση του προκαλεί βλάβες, και ίσως
εξάρτηση, πολλοί έφηβοι όχι μόνο δεν προφυλάσσουν τον οργανισμό
τους από τις παρενέργειές του, αλλά δυσκολεύονται να διακρίνουν και
τις έννοιες «χρήση» και «κατάχρηση». Πίνουν θεωρώντας –λανθασμένα
βέβαια– ότι δοκιμάζοντας μία ή και περισσότερες φορές αλκοολούχα
ποτά δε διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι, οι
οποίοι πίνουν έχοντας την ψευδαίσθηση ότι έτσι θα «μπουν» πιο γρή-
γορα στον κόσμο των «μεγάλων», ότι θα ενηλικιωθούν. Οι επιστήμονες366
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βέβαια εφιστούν την προσοχή όλων μας επισημαίνοντας ότι η χρήση οι-
νοπνευματωδών ποτών σ’ αυτή την ηλικία κρύβει τον κίνδυνο του εθι-
σμού. Προειδοποιούν μάλιστα τους γονείς να αποτρέπουν τα παιδιά
τους ακόμα και από τη δοκιμή καθώς, βασισμένοι σε έρευνες, παρατη-
ρούν ότι πολλά παιδιά έρχονται σε επαφή με το αλκοόλ ενθαρρυμένα

από τους ενήλικες και δεχόμενα επιρροές από τα ΜΜΕ.

Β. Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα

σελ. 67 σχολ. βιβλίου

1. Γράψτε στη δεύτερη στήλη τις παρασύνθετες λέξεις που παράγο-

ντα από τη λέξη ή τις δύο λέξεις που λέγονται μαζί, οι οποίες βρί-

σκονται στην πρώτη στήλη:

Παρασύνθετη λέξη

προσμετρώ απροσμέτρητος (επίθ.)
προσδοκώ απροσδόκητος (επίθ.)
απογοητεύω απογοητευτικός (επίθ.)
αποπροσανατολίζω αποπροσανατολιστικός (επίθ.)
κυριολεξία κυριολεκτικός < κυριολεκτώ
Μαύρη θάλασσα Μαυροθαλασσίτης (ουσ.)
Άγιο Όρος Αγιορείτης / αγιορείτικος (ουσ. / επίθ.)
μαύρη αγορά μαυραγορίτης (ουσ.)

[Σημ.: Το επίθετο κυριολεκτικός δεν παράγεται από τη λέξη κυριολεξία,
αλλά από το ρ. κυριολεκτώ (Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελλη-
νικής Γλώσσας)].

σελ. 67 σχολ. βιβλίου

2. Βρείτε τις παρασύνθετες λέξεις από τον ορισμό που σας δίνεται

παρακάτω:

κατάστημα που πουλάει ψωμί και γλυκά αρτοζαχαροπλαστείο
κατάστημα που πουλάει γάλα και γλυκά γαλακτοζαχαροπλαστείο
κατάστημα που πουλάει βιβλία και χαρτικά βιβλιοχαρτοπωλείο
μαγαζί που πουλάει παλιά βιβλία παλαιοβιβλιοπωλείο
γιατρός που ειδικεύεται σε παθήσεις των 
αυτιών, της μύτης και του λάρυγγα ωτορινολαρυγγολόγος
γιατρός που ειδικεύεται σε παθήσεις της γαστρεντερολόγος
κοιλιάς και των εντέρων 367
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σελ. 67 σχολ. βιβλίου

3. Για καθεμία λέξη σχηματίστε την παρασύνθετη λέξη που σημαί-

νει τον κάτοικο αυτής της περιοχής ή αυτόν που κατάγεται από

εκεί ή αυτό που έχει σχέση με την περιοχή αυτή. 

Μικρό χωριό Μικροχωρίτης
Αϊ-Στράτης Αγιοστρατίτης
Ασπρόπυργος Ασπροπυργιώτης
Μικροσπηλιά Μικροσπηλιώτης
Ξηρόκαμπος Ξηροκαμπίτης
Αστροχώρι Αστροχωρίτης
Μικρολίβαδο Μικρολιβαδιώτης
Παλαιόκαστρο Παλαιοκαστρίτης
Ψηλή Ράχη Ψηλοραχιώτης
Επτάνησα Επτανησιώτης
Αιγαίο Πέλαγος Αιγαιοπελαγίτης
Αγ. Δημήτριος αγιοδημητριάτικο
Μεγάλο Χωριό Μεγαλοχωρίτης
Γιαννακοχώρι Γιαννακοχωρίτης
Νέα Σμύρνη Νεοσμυρνιώτης

Αξιολόγηση και διατύπωση επιχειρημάτων

Κείμενο 3: Κακές οικονομικές συνθήκες και βία στα γήπεδα

σελ. 68 σχολ. βιβλίου

1. Παρακολουθείτε γνωστή αθλητική εκπομπή στην οποία συζητεί-

ται το θέμα της βίας στα γήπεδα. Ένας ομιλητής ερμηνεύει το

φαινόμενο παρουσιάζοντας τα επιχειρήματα που υπάρχουν στο

κείμενο 3.

• Είναι οργανωμένη με λογικό τρόπο η επιχειρηματολογία του;

• Οργανώστε σε μια παράγραφο με λογική σειρά ένα άλλο επιχεί-

ρημα με το οποίο θα παρουσιάζετε τη δική σας άποψη για μια

άλλη αιτία της βίας στα γήπεδα. Μπορείτε ν’ αναζητήσετε υλι-

κό και σ’ άλλους τομείς –εκτός από τον οικονομικό– όπως:

Τομείς αναζήτησης αιτιών

1. Πολιτεία-κράτος → π.χ. αστυνόμευση στα γήπεδα

368
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2. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης → π.χ. πυροδότηση φανατισμού

οπαδών

3. Εκπαίδευση-παιδεία  → γιατί; Συνέχισε…

• Το επιχείρημα είναι οργανωμένο με λογικό τρόπο. Ο αρθρογράφος ξε-
κινά γενικά (Οι αιτίες και χουλιγκανισμού είναι διάφορες) και ύστερα
παραθέτει ένα συγκεκριμένο αίτιο (σε πρώτη φάση οι κακές οικονομικές
συνθήκες). Η αναφορά του αιτίου αυτού ακολουθείται από ειδικότερα
στοιχεία· εξηγεί ότι «οι κακές οικονομικές συνθήκες και ειδικά η υποα-
πασχόληση και η ανεργία» οδηγούν τόσο σε μοιρολατρική αντιμετώπι-
ση της ζωής όσο και σε επιθετικότητα. Τέλος, τεκμηριώνει τη θέση αυτή
λέγοντας ότι «τα αποθέματα ενέργειας... πράξεις βίας».

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι κάθε θέση-ισχυρισμός είναι τεκμηριωμέ-
νη με επιχείρημα. Έτσι, καταλήγει στο συμπέρασμά του χωρίς να υπάρ-
χουν κενά και χάσματα στην οργάνωση της παραγράφου. Αυτό το οποίο
ήθελε να αποδείξει στη θεματική πρόταση είναι και αυτό στο οποίο κα-
ταλήγει λογικά στην κατακλείδα.
• Mια σοβαρή αιτία πυροδότησης της βίας στα γήπεδα είναι η έλλειψη
παιδείας, καθώς στους περισσότερους δεν είναι καλλιεργημένο το αθλη-
τικό πνεύμα. Συγκεκριμένα, ο ανταγωνισμός παίρνει τη θέση του συνα-
γωνισμού και οι θεατές μετατρέπονται σε άγριους οπαδούς και όχι σε
φιλάθλους. Αυτό που επιθυμούν είναι η νίκη της ομάδας που υποστηρί-
ζουν κι όχι η νίκη του καλύτερου. Επιπλέον, δεν έχουν μάθει να σέβο-
νται τη δημόσια περιουσία κι έτσι επιδίδονται σε πράξεις βίας κατα-
στρέφοντας τα γήπεδα, σπάζοντας βιτρίνες μαγαζιών, πετώντας πέτρες
σε αμάξια. Aπαράδεκτη επίσης είναι και η συμπεριφορά τους απέναντι
στους υποστηρικτές της αντίπαλης ομάδας. Βιαιοπραγούν όχι μόνο σε
λεκτικό επίπεδο, αλλά και σωματικά. Τα υβριστικά συνθήματα κυριαρ-
χούν και δεν είναι λίγες οι φορές που τραυματίζονται και καταλήγουν
στο νοσοκομείο. Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά
θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν υπήρχε σωστή αθλητική παιδεία.

σελ. 68 σχολ. βιβλίου

2. Με ποιο τρόπο η συγγραφέας της έρευνας στο κείμενο 2 τεκμη-

ριώνει τη διαπίστωσή της για τη ροπή πολλών νέων σήμερα προς

το αλκοόλ; Με επιχειρήματα ή με στατιστικά στοιχεία-αποτελέ-

σματα έρευνας, δηλαδή τεκμήρια; • Είναι πιο πειστική για σας

μια τέτοια τεκμηρίωση;

Η συγγραφέας του κειμένου 2 διαπιστώνει τη ροπή πολλών νέων σή-
369
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μερα προς το αλκοόλ. Για την τεκμηρίωση της θέσης της χρησιμοποιεί
τεκμήρια και συγκεκριμένα αποτελέσματα ερευνών (έχει διαπιστωθεί
από τις μεγάλες έρευνες της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Μια ακόμα έρευνα επισημαίνει το ανησυχητικό αυτό φαινόμε-
νο) και στατικά στοιχεία («Οι επτά στους δέκα Έλληνες... αλκοόλ»). Τέ-
λος, παραθέτει στην τελευταία παράγραφο μια σύντομη ερμηνεία της
έρευνας από τους ίδιους τους ερευνητές («Τα περισσότερα παιδιά...
χρήση αλκοόλ»).
• Με τον τρόπο αυτό η συγγραφέας καταφέρνει να κάνει πειστικό το
κείμενό της, αφού όσα γράφει είναι αποδεδειγμένα από τους ειδικούς
(ερευνητές) και δύσκολα μπορούν να αμφισβητηθούν.

370
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Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του διαστήματος

Ορισμός

Κείμενο 1: Το άστρο της ημέρας

σελ. 71 σχολ. βιβλίου

1. Αυτή τη βδομάδα συναντήσατε σε διαφορετικά βιβλία του σχο-

λείου τους παρακάτω ορισμούς. • Διαβάστε τους και με τη βοή-

θεια του λεξικού και συμπληρώστε το βασικό στοιχείο που λείπει

(οριστέα έννοια, γένος, ειδοποιός διαφορά).

α. ηλιακή
β. βρίσκεται στον ουρανό ή προέρχεται από αυτόν
γ. η ενέργεια
δ. Διάστημα
ε. από την αναβίωση του ανθρωποκεντρικού πνεύματος

σελ. 71 σχολ. βιβλίου

2. Εντοπίστε στο κείμενο 1 τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται

ένας αναλυτικός ορισμός του Ήλιου. • Στη συνέχεια γράψτε ένα

σύντομο και έναν πληρέστερο ορισμό της Σελήνης παρατηρώντας

και το παραπάνω φωτογραφικό υλικό.

•Σε ολόκληρο το κείμενο 1 ο συγγραφέας παρουσιάζει αναλυτικά τον
ορισμό του Ήλιου. Aναφέρεται στα υλικά από τα οποία αποτελείται
(περιλαμβάνει το 99,8% όλων των υλικών του ηλιακού μας συστήμα-
τος), τη σχέση του με τη γη (το μεγαλύτερο και πλησιέστερο σε εμάς
άστρο), τις διαστάσεις (έχει διάμετρο 1.390.000 χλμ.) και την ταχύτητα
του φωτός (το φως του τρέχει με 300.000 χλμ. το δευτερόλεπτο). Eπίσης,
αναλύει την επιφάνειά του (η φωτόσφαιρα έχει πάχος 400 χλμ. και θερ-
μοκρασία 6.000 βαθμούς Kελσίου / Oι σκοτεινές κηλίδες που παρου-
σιάζονται... 3.000 βαθμούς Kελσίου).
• Σύντομος ορισμός: Σελήνη είναι ο ουράνιος δορυφόρος της γης που
περιστρέφεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά και φωτίζεται από τον
Ήλιο.
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Aναλυτικός ορισμός: H σελήνη είναι δορυφόρος της γης και απέχει από
αυτή 384.395 χλμ. Eίναι μικρότερη από τη γη 49-50 φορές σε όγκο (η
ακτίνα της είναι 1.733 χλμ.), 14 περίπου φορές σε επιφάνεια (η επιφά-
νειά της είναι 37.500.000 τ. χλμ.) και η μάζα της είναι 81 φορές λιγότε-
ρη από τη γήινη.

Mαθητική Yδρία (διασκευή)

σελ. 71 σχολ. βιβλίου

3. Για την έκθεση που θα διοργανώσετε (Διαθεματική εργασία)

χρειάστηκε να φτιάξετε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο στο

τέλος θα περιέχει ένα σύντομο γλωσσάρι. Με τη συνεργασία ενός

συμμαθητή ή συμμαθήτριας γράψτε στο γλωσσάρι τους ορισμούς

των εννοιών: δορυφόρος, ταινία επιστημονικής φαντασίας, πολι-

τισμός, ατμόσφαιρα.

δορυφόρος: ουράνιο σώμα που περιστρέφεται γύρω από πλανήτη, λ.χ. η
Σελήνη γύρω από τη Γη.
ταινία επιστημονικής φαντασίας: ταινία που προβάλλει γεγονότα που
εκτυλίσσονται σε έναν φανταστικό χωροχρόνο (συνήθ. μελλοντικό) και
αντλεί την αληθοφάνειά της από τα τεχνολογικά και τα επιστημονικά
επιτεύγματα  της εποχής μας, τα οποία αξιοποιεί θεματικά ή σεναριακά.
πολιτισμός: 1. το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων
κοινωνικού συνόλου: ανακαλύφθηκαν απομεινάρια ενός πρωτόγονου~.
2. το σύνολο των υλικών και πνευματικών προϊόντων της δράσης ενός
συνόλου ανθρώπων (κοινωνικού, εθνικού, θρησκευτικού κ.λ.π.) σε ορι-
σμένη ή μη εποχή και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του όπως εκφράζεται μέ-
σα από αυτά: η εμμονή στην ανεξαρτησία του ατόμου είναι στοιχείο του
δυτικού~/ η ανάπτυξη του Δικαίου ήταν η ρωμαϊκή συμβολή στον πα-
γκόσμιο~.
ατμόσφαιρα: η αεριώδης μάζα που περιβάλλει έναν πλανήτη ή δορυφό-
ρο και της οποίας η ύπαρξη επιτρέπει την επιβίωση όλων των φυτικών
και ζωικών οργανισμών στη Γη· οι κυριότερες περιοχές της είναι η
τροπόσφαιρα, η στρατόσφαιρα, η μεσόσφαιρα, η θερμόσφαιρα και η
εξώσφαιρα.

Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
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Η επιχειρηματολογία στα άλλα μαθήματα

Κείμενο 2: Ο κύκλος του νερού

σελ. 72 σχολ. βιβλίου

• Σε μια σχολική εκδήλωση η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο

ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μιλήστε για τη

σημασία του νερού στη ζωή μας και εξηγήστε τον κύκλο του νε-

ρού δείχνοντας ταυτόχρονα το κείμενο 2.

Αγαπητοί συμμαθητές,
όπως δέχονται οι περισσότεροι επιστήμονες, η ζωή ξεκίνησε μέσα

στο νερό και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από αυτό. Κανένας οργανι-
σμός δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς καθόλου νερό. Δεν είναι λίγα τα εί-
δη που περνούν ολόκληρη τη ζωή τους μέσα σ’ αυτό κι άλλα που ανα-
παράγονται κοντά σε υδάτινα περιβάλλοντα.

Ο άνθρωπος ακόμα και σήμερα εξαρτάται άμεσα από τα οικοσυστή-
ματα, που το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι το νερό. Μεγάλος αριθ-
μός ζώων, φυτών και πουλιών με πολύπλοκα δίκτυα βιολογικών σχέσε-
ων ζει μέσα στους υγρότοπους. Τα οφέλη τους είναι τεράστια. Προστα-
τεύουν τις γεωργικές καλλιέργειεςαπό τις πλημμύρες, αφού έχουν τη δυ-
νατότητα να συγκρατούν τα εποχιακά βρόχινα νερά. Η βλάστηση που
υπάρχει σ’ αυτούς εμποδίζει τη διάβρωση στις ακτές. Λειτουργούν σαν
μηχανισμός καθαρισμού των νερών.

Και αν ακόμα δεν έχετε πειστεί για τη σημασία του νερού, προσπα-
θήστε να απαντήσετε στην εξής ερώτηση: τα λουλούδια που βλέπετε γύ-
ρω σας καθημερινά, τα φρούτα και τα λαχανικά που καταναλώνετε, τα
ζώα και τα πουλιά, πόσες μέρες μπορούν να επιβιώσουν χωρίς σταγόνα
νερό; Θυμηθείτε την αίσθηση της εξάντλησης που σας καταλαμβάνει κά-
θε φορά που διψάτε αλλά δεν πίνετε νερό.

Όπως βλέπετε και στο σκίτσο της διαφάνειας που προβάλλεται αυτή
τη στιγμή, το νερό ακολουθεί μια κυκλική πορεία· το νερό των θαλασ-
σών, χάρη στη θερμότητα του ηλίου, εξατμίζεται και μετατρέπεται σε
υδρατμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με την αναπνοή των φυτών κατά τη
διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Οι υδρατμοί αυτοί συμπυκνώνονται και
δημιουργούν τα σύννεφα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στη στε-
ριά από τους ανέμους, και υγροποιούνται. Αφού, λοιπόν, υγροποιηθούν
τα σύννεφα, το νερό επιστρέφει στη στεριά. Από εκεί μια ποσότητα ει-
σχωρεί στη γη και κατευθύνεται προς τη θάλασσα ως υπόγειο νερό, ενώ
το υπόλοιπο ως επίγειο (μέσω των ποταμών για παράδειγμα) φτάνει και 373
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αυτό στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε, δηλαδή τη θάλασσα, ολοκλη-
ρώνοντας έτσι τον κύκλο της πορείας του.

Επομένως, είναι πλέον σαφές σε όλους μας ότι το νερό είναι ένας
ζωτικός φυσικός πόρος τον οποίο οφείλουμε όλοι να διασφαλίσουμε
χωρίς να μειώνουμε την αξία του κατασπαταλώντας το.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

[Σημ.: η εκφώνηση της ερώτησης (μιλήστε) ζητά να μιλήσουμε σε μια
σχολική εκδήλωση. Αυτό σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σε ένα ακροατή-
ριο. Επομένως, θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε την ομιλία μας με την
προσφώνηση Αγαπητοί συμμαθητές και να την ολοκληρώσουμε με την
αποφώνηση Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας].

Κείμενο 3: Η ηλιακή ενέργεια στη γη

σελ. 73 σχολ. βιβλίου

• Με ποια επιχειρήματα θα απαντούσατε σε κάποιον ο οποίος ισχυ-

ρίζεται ότι η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη Γη χάνεται; • Στην

απάντησή σας, η οποία πρέπει να έχει λογική οργάνωση, αξιοποι-

ήστε το υλικό του κειμένου 3.

Είναι λανθασμένο να πιστεύουμε ότι η ηλιακή ενέργεια που φτάνει
στη Γη χάνεται. Αντιθέτως, με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας προκα-
λείται μια σειρά από φυσικές διαδικασίες, όπως η εξάτμιση του νερού
και η δημιουργία των ανέμων και των κυμάτων. Επιπλέον, επιτυγχάνε-
ται η φωτοσύνθεση χάρη στην οποία τα φυτά συνθέτουν τη χλωροφύλ-
λη και γίνονται πηγή οξυγόνου. Eξίσου σημαντικό είναι επίσης το γεγο-
νός ότι η ηλιακή ενέργεια είναι εκείνη που διατηρεί σταθερή κατά μέσο
όρο τη θερμοκρασία του πλανήτη. Kαθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι τη
ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη γη όχι μόνο δε χάνεται, αλλά είναι
υπεύθυνη για διάφορες φυσικές διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συνέ-
χιση της ζωής.
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Χρήση λεξικών

Κείμενο 4

σελ. 74 σχολ. βιβλίου

1. Το Λεξικό της Νεοελληνικής του Δορμπαράκη οργανώνει το λημ-

ματολόγιο (κατάλογο λέξεων) που περιλαμβάνει σε ετυμολογικές

οικογένειες, βάζοντας μαζί με κάθε λέξη τα παράγωγά της, καθώς

και τα σύνθετα με τη λέξη αυτή. Παίρνοντας ως αφετηρία το λήμ-

μα ήλιος, αλλάξτε τη δομή του λεξικού, ώστε να το μετατρέψετε

σε ένα αλφαβητικά οργανωμένο ερμηνευτικό λεξικό.

Σε ένα αλφαβητικά οργανωμένο ερμηνευτικό λεξικό τα λήμματα με την
ετυμολογία τους θα έπρεπε να είναι ταξινομημένα ως εξής:

ηλιάζω και λιάζω,
ηλιακός (ο),
ηλίανθος (ο)
ηλίαση (η)
ηλιοβασίλεμα (το)
ηλιόβλητος, -η, -ο 
ηλιοβολία (η)
ηλιογέννητη (η)
ηλιογράφος (ο)
ηλιοθεραπεία (η)
ηλιοκεντρικός, -ή, -ό
ηλιόλουστος, -η, -ο
ηλιόλουτρο (το)
ηλιοστάλαχτος, -η, -ο
ηλιοστάσιο (το)
ηλιοτρόπιο (το)
ηλιοτροπισμός (ο)
ήλιος (ο)
ηλιοφάνεια (η)

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι σε ένα αλφαβητικά οργανωμένο ερμηνευτικό
λεξικό τα λήμματα καταγράφονται με κριτήριο την αλφαβητική σειρά
τους κι όχι την ετυμολογία τους. Για το λόγο αυτό η λέξη ήλιος παρόλο
που είναι η αρχική απ’ την οποία έχουν παραχθεί όλες οι υπόλοιπες, δεν
τίθεται πρώτη, όπως στο Λεξικό της Νεοελληνικής του Δορμπαράκη,
αλλά προτελευταία. 375
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σελ. 74 σχολ βιβλίου

2. Συγκρίνετε το λήμμα άστρο στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής

Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη και στο Λεξικό της Κοινής Νεο-

ελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών σπουδών του Ιδρύμα-

τος Τριανταφυλλίδη. • Διακρίνουν τις ίδιες σημασίες; • Πώς τις

οργανώνουν;

Λεξικό της Νέας Ελληνικής, Γ. Μπαμπινιώτη:

άστρο (το) 1. το αστέρι, ο αστέρας (βλ. λ.): «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» (τίτ-

λος μυθιστορήματος του Μ. Λουντέμη)· ΦΡ. (α) άστρο της ημέρας ο Ήλιος (β)

άστρο της νύχτας η Σελήνη (γ) άστρο της αυγής ο Αυγερινός (δ) άστρο της τρα-

μουντάνας ο Πολικός αστέρας (ε) κουβεντιάζω / μιλώ με τ’  άστρα βρίσκομαι

εκτός πραγματικότητας· αεροβατώ, ονειροπολώ (στ) κατεβάζω τ’ άστρα / υπό-

σχομαι τον ουρανό με τ’ άστρα δίνω μεγάλες υποσχέσεις που είναι αδύνατον

να πραγματοποιηθούν (ζ) βλέπω άστρα / αστράκια ζαλίζομαι (από δυνατό χτύ-

πημα που δέχθηκα) 2. (μτφ) καθετί που λάμπει σαν αστέρι (βλ. λ. αστέρας και

αστέρι) 3. άστρα (τα) (α) ο έναστρος θόλος και γενικότ. το διάστημα: ταξίδι στ’

· ΦΡ. πόλεμος των άστρων (αγγλ. Star Wars) αμυντικό πρόγραμμα των Η.Π.Α.,

που εισηγήθηκε ο πρόεδρος Ρήγκαν το 1983, το οποίο αποσκοπούσε στην ανά-

πτυξη σύγχρονης στρατιωτικής τεχνολογίας στο διάστημα αρχικά για την προ-

στασία των Η.Π.Α. από εχθρικούς πυραύλους (κυρ. με πυρηνικές κεφαλές) (β) τα

ζώδια, οι αστερισμοί του ζωδιακού κύκλου (βλ. κ.λ. ζώδιο): κάθε πρωί διαβάζει

το ωροσκόπιο, για να μάθει τι λένε τα ~ // τα ~ σας συμβουλεύουν· ΦΡ. δεν ται-

ριάζουν τα άστρα τους (για ανδρόγυνα) δεν ταιριάζουν οι χαρακτήρες τους, δεν

συμβιώνουν αρμονικά. ΦΡ. ανατέλλει / μεσουρανεί / δύει το άστρα (κάποιου) (i)

βρίσκεται στη αρχή / στο τέλος μιας μεγάλης σταδιοδρομίας: στο Βατερλό έδυσε

το άστρο του Βοναπάρτη // στη Σαλαμίνα ανέτειλε το άστρο του Θεμιστοκλή (ii)

ειδικότ. για τη ΦΡ. δύει το άστρο (κάποιου) παύει η καλή του τύχη, η εύνοια της

μοίρας – (υποκ.) αστράκι (το)

[ΕΤΥΜ. < αρχ. / ôÛÙÚÔÓ < à- προθεμ. + Ι.Ε. str-, μηδενισμ. βαθμ. του θ. ster, το οποίο

απαντά στη λ. àÛÙ‹Ú, γεν. à-στέ-ρ-ος]. Βλ. κ. αστέρας. Ο πόλεμος των άστρων απο-

δίδει το αγγλ. star wars, ενώ μεταφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. ανερχόμενο αστέρι

(< γαλλ. une étoile montante), δύει το άστρο του (< son étoile pâlit)].

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του

Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη

άστρο το [àstro] 039: ΣΥΝ αστέρι. 1. κάθε αυτόφωτο ή ετερόφωτο ουράνιο σώ-

μα, εκτός από τη Σελήνη, που λάμπει στον ουρανό κατά τη διάρκεια της νύχτας:

Λάμπει / τρεμοσβήνει ένα ~. Ο πόλεμος των άστρων, πρόγραμμα που προβλέ-

πει τη χρησιμοποίηση του διαστήματος για πολεμικούς σκοπούς. Αμέτρητοι376
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σαν τ’ άστρα τ’ ουρανού και σαν τον άμμο της θάλασσας. Το ~ των Μάγων /

της Βηθλεέμ. // (λαϊκότρ.) ~ της αυγής, ο Αυγερινός. ~ της τραμουντάνας, ο πο-

λικός αστέρας. ΦΡ. τον ουρανό* με τ’ άστρα. βλέπω άστρα, ζαλίζομαι από δυ-

νατό χτύπημα. 2. άστρο που πιστεύεται ότι επηρεάζει τη ζωή και το πεπρωμέ-

νο του ανθρώπου: Κάθε άνθρωπος έχει το καλό / το τυχερό του ~. Έχει εμπι-

στοσύνη στο ~ του. ΦΡ. ανατέλλει / μεσουρανεί / δύει το ~ κάποιου, για τη στα-

διοδρομία μιας αξιόλογης ή διάσημης προσωπικότητας. // (πληθ.) τα άστρα, ως

ενδείξεις και σημάδια για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον: Διαβάζει τα

άστρα. Πιστεύει στα άστρα. 3. τυποποιημένη ακτινοειδής γραφική παράσταση

η οποία, παραπέμποντας στη μορφή ή στη λάμψη που εκπέμπουν τα αστέρια,

χρησιμοποιείται ως έμβλημα ή σύμβολο: ~ με τέσσερις / πέντε / έξι ακτίνες. Το

~ του Δαυίβ. Το ~ των Χριστουγέννων. // (ειδικότ.) ως διακριτικό του βαθμού

των αξιωματικών του στρατού ξηράς: Ασημένιο / χρυσό / αδαμάντινο ~. Ο συ-

νταγματάρχης φέρει τρία χρυσά άστρα. ❏ αστράκι το ΥΠΟΚΟΡ. 1. μικρό

άστρο. 2. είδος ζυμαρικού που έχει το σχήμα άστρου. [1: ôÚ¯. άστρον· 2: μσν.

σημ. 3: λογ. σημδ. γαλλ. étoile]

άστρο – αστέρι – αστέρας – αστήρ – σταρ. Η σημασία των ουρανίων σωμά-

των και οι ποικίλες αντιλήψεις που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με αυτά,

ευνόησαν τη χρήση περισσότερων τύπων της αρχικής λ. αστήρ, η οποία πα-

ρέμεινε κυρίως ως όρος της αστρονομίας. Από το θέμα αστερ- της λ. αστήρ

(αστέρ-ος) πλάστηκαν ο αστέρας, που αντικατέστησε ευρύτερα το αστήρ, και

το (αρχικά υποκοριστικό) αστέρι (< αστέρ-ιον). Ήδη αρχαίο (ως πληθ. του

αστήρ) είναι το άστρα, που έδωσε τον πολύ εύχρηστο τ. άστρο (και τα σύν-

θετά του: αστρολόγος, αστρονόμος, αστρολάβος κ.α.). Τόσο στην αρχαία

Ελλάδα, όσο και σε νεότερους χρόνους και στις μέρες μας κατ’ εξοχήν, τα

άστρα και η μελέτη τους έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στις αντιλή-

ψεις αρκετών ανθρώπων. Έτσι, ήδη στην αρχαία δημιουργήθηκαν η επιστη-

μονική μελέτη των άστρων, η αστρονομία και ο αστρονόμος, αλλά και η

εμπειρική (συχνά μαγική, μυστικιστική και παραπλανητική) ερμηνεία των

άστρων, η αστρολογία και ο αστρολόγος (αρχικά μάλιστα ο αστρολόγος σή-

μαινε ό,τι και ο αστρονόμος, που πρωτοαπαντά στον Πλάτωνα). Η σύγχρο-

νη λ. σταρ ευδοκίμησε σε αναφορά με τους λαμπερούς αστέρες του θεάματος

(κινηματογράφου – τηλεόρασης) και αποτελεί δάνειο της σύγχρονης Ελληνι-

κής (< αγγλ. star).
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• Τα δύο λεξικά δε διακρίνουν τις ίδιες ακριβώς σημασίες.
Στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη: 
α. πρώτα παρουσιάζει τη σημασία με την οποία κυρίως χρησιμοποιείται
η λέξη
β. ύστερα παραθέτει τη μεταφορική της σημασία, και
γ. τέλος τη σημασία που παίρνει η λέξη στον πληθυντικό αριθμό.
Στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών
Σπουδών του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη:
α. παρουσιάζεται η ευρύτερη σημασία
β. έπειτα, η μεταφορική, και
γ. τέλος η ειδική (του συμβόλου, του εμβλήματος), ενώ υπάρχει ειδική
σημείωση για το υποκοριστικό αστράκι.

• Σχετικά με τη δομή παρατηρούνται τα εξής:
1. Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη: τρεις σημασίες με δύο υποδιαιρέσεις στην
τρίτη, και ένα σχόλιο στο τέλος.
2. Λεξικό Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών: τρεις σημασίες και το
υποκοριστικό.

Και στα δύο λεξικά υπάρχουν παραδείγματα χρήσης της λέξης άστρο
ανάλογα με τη σημασία που έχει, αλλά και ετυμολογικές πληροφορίες.
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