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ΟΙ ΠΡΩΣΕ ΜΕΡΕ Ε ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΟΛΕΙΟ 

 

Π‟ απηή ηελ ελόηεηα: 

 Θα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηνπο παξάγνληεο ηεο επηθνηλσλίαο (πνηνο κηιάεη ή 

γξάθεη, ζε πνηνλ, γηα πνην ζθνπό, κε πνην ζέκα, πνύ θαη πόηε). 

 Θα κειεηήζνπκε πνηθίινπο θώδηθεο επηθνηλσλίαο. 

 Θα γλσξίζνπκε δηάθνξα είδε πξνηάζεσλ. 

 Θα δηαβάζνπκε, ζα κηιήζνπκε θαη ζα γξάςνπκε γηα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

από ηηο πξώηεο καο κέξεο ζην λέν ζρνιείν, ην Γπκλάζην. 

 
Α. Εισαγωγικά κείμενα 

 

 

[Ξξώηε κέξα ζην Γπκλάζην] (ζει. 10) 

Δηζαγσγηθά 

Ρν θείκελν απηό είλαη απόζπαζκα από έλα ινγνηερληθό βηβιίν ηεο Βνύιαο Κάζηνξε, 

«Πην Γπκλάζην». Κηιάεη γηα έλα θνξίηζη πνπ πεγαίλεη γηα πξώηε θνξά ζην Γπκλάζην θαη 

πνιιά πξάγκαηα ηεο θαίλνληαη παξάμελα ή θαηλνύξηα. 
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Πην απόζπαζκα απηό από ην ινγνηερληθό βηβιίν ηεο Βνύιαο Κάζηνξε «Πην Γπκλάζην» 

παξαθνινπζνύκε ηελ πξώηε κέξα ζην Γπκλάζην κηαο καζήηξηαο, ηεο Άλλαο. Ζ Άλλα 

πεγαίλεη ζην ζρνιείν πνιύ ζνβαξή, θαζώο αηζζάλεηαη όηη έρεη πιένλ κεγαιώζεη. Όηαλ όκσο 

θηάλεη ζηνλ απιόγπξν ηνπ Γπκλαζίνπ, ζπλεηδεηνπνηεί όηη είλαη πνιύ κηθξή, ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ησλ κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. Έλαο θίινο ηεο, ν 

Γηώξγνο, ηελ νδεγεί ζην θάησ κέξνο ηνπ πξναπιίνπ, όπνπ βξίζθνληαη νη καζεηέο πνπ 

έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία κε εθείλε. Ρόηε ρηππάεη ην θνπδνύλη θαη αξρίδεη ν αγηαζκόο, πνπ ηνλ 

θάλεη ν ίδηνο παπάο πνπ ηνλ έθαλε θαη ζην Γεκνηηθό, ν παπά-Ληθόιαο. Πηε ζπλέρεηα, ν λένο 

γπκλαζηάξρεο βγάδεη έλα ιόγν θαηά ηνλ νπνίν κηιάεη γηα ηηο ππνρξεώζεηο ησλ καζεηώλ 

θαη γηα απηά πνπ απαγνξεύεηαη λα θάλνπλ. Θάπνηνη από ηνπο καζεηέο ησλ κεγάισλ ηάμεσλ 

αξρίδνπλ λα δηακαξηύξνληαη, αιιά ν γπκλαζηάξρεο δε δίλεη ζεκαζία ζε απηνύο, κόλν 

ζπκώλεη. Δπεηδή ν γπκλαζηάξρεο κηιά ρξεζηκνπνηώληαο επίζεκν ύθνο θαη ζε πνιιά ζεκεία 

δπζλόεηεο ιέμεηο,  ε Άλλα δελ ηνλ θαηαιαβαίλεη θαη ξσηά ηε δηπιαλή ηεο θνπέια, ηελ 

Αγγέια, αλ θαηαιαβαίλεη ηα ιόγηα ηνπ γπκλαζηάξρε. Ρν γεγνλόο απηό ζηάζεθε ε αθνξκή ηεο 

γλσξηκίαο ησλ δύν θνξηηζηώλ, θαζώο θαη ηεο απόθαζήο ηνπο λα κνηξαζηνύλ ην ίδην ζξαλίν.  

Πρνιηαζκόο εηθόλαο 

 

Ζ εηθόλα ζην θάησ δεμηά κέξνο ηεο ζειίδαο 10 παξνπζηάδεη κηα νκάδα από κηθξά παηδηά 

λα παξαθνινπζνύλ έλα ζρεηηθά ώξηκν θαη ζνβαξό θύξην λα βγάδεη ιόγν. Αξηζηεξά από 

ηνλ θύξην απηόλ ζηέθεηαη έλαο ηεξέαο, καδί κε ην ηξαπεδάθη θαη ηα ζθεύε πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηνλ αγηαζκό, ελώ δεμηά από ηνλ θύξην ζηέθνληαη δύν θαινληπκέλνη λένη, έλαο άληξαο θαη κία 

γπλαίθα. Ζ εηθόλα θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη ζην θείκελν ηεο ίδηαο ζειίδαο, παξνπζηάδεη, 

δειαδή, ην γπκλαζηάξρε πνπ βγάδεη ην ιόγν θαη ηνλ παπά-Ληθόια πνπ κόιηο θάλεη αγηαζκό, 

ελώ νη δύν λεαξνί ελδερνκέλσο λα είλαη νη λένη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 



 Ελόηεηα 1 

5 
 

 
www.to-frontistirio.gr  εκδόσεις τσιάρα 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

ε καηίηζα: ε ζύληνκε καηηά  

ν απιόγπξνο: ν πεξηθξαγκέλνο ρώξνο πνπ πεξηβάιιεη έλα θηίξην, ε πεξηθξαγκέλε απιή 

ε θπξάηζα: (κεησηηθό – εηξσληθό) γπλαίθα θαηώηεξεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

ηάμεο, θνπηζνκπόια 

ην βιαραληεξό: (κεησηηθό) επαξρηώηεο, απηόο πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ αγξνίθνο 

αζέιεηα: γηα θάηη πνπ γίλεηαη ρσξίο ηε ζέιεζε θάπνηνπ 

πάξαπηα: (ιόγην, επίζεκν) ακέζσο, ζηε ζηηγκή 

ζα ππνζηνύλ: (<πθίζηακαη) (όηαλ είλαη κεηαβαηηθό) ππνρξεώλνκαη λα πεξάζσ κηα 

δνθηκαζία 

νη θπξώζεηο: ( < ε θύξσζε, γεληθή εληθνύ: ηεο θύξσζεο/ ηεο θπξώζεσο) ζηνλ 

πιεζπληηθό, ε πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν αδίθεκα ή 

παξάπησκα 

νη ζπκκνξθσζέληεο: ( < ν ζπκκνξθσζείο, ε ζπκκνξθσζείζα, ην ζπκκνξθσζέλ) ιόγην, 

επίζεκν) αξραηνπξεπήο κεηνρή παζεηηθνύ ανξίζηνπ, ηνπ ξήκαηνο 

ζπκκνξθώλνκαη 

 

Ξώο ληώζεη ε Άλλα, ε θύξηα εξσίδα ηνπ απνζπάζκαηνο, κόιηο κπαίλεη γηα πξώηε 

θνξά ζην ρώξν ηνπ Γπκλαζίνπ; Από πνύ θαηαιαβαίλνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο;  

 

 

 

Μπμνμύμε κα εθθνάζμομε ηα ζοκαηζζήμαηά μαξ 
(ζεηηθά: πανά, επηδμθημαζία, ζαομαζμόξ ή θαη ανκεηηθά: 
ιύπε, απμγμήηεοζε, μνγή) όπη μόκμ ιεθηηθά, αιιά θαη 
μέζα από εθθνάζεηξ ημο πνμζώπμο ή πεηνμκμμίεξ. 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ζ δηάζεζε ηεο Άλλαο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο. Αξρηθά, θαηεπζύλεηαη πξνο ην 

γπκλάζην κε ζνβαξόηεηα θαη απηνπεπνίζεζε, θακαξώλνληαο πνπ είλαη πιένλ έλα 

γπκλαζηνθόξηηζν. Ρνλώλεη ηνλ εαπηό ηεο παίξλνληαο κηα βαζηά αλάζα θαη κπαίλεη ζηνλ 

απιόγπξν ηνπ γπκλαζίνπ. 

Όκσο κόιηο κπαίλεη ζην πξναύιην, ε δηάζεζή ηεο αιιάδεη ακέζσο πξνο ην 

ρεηξόηεξν. «Ακέζσο όκσο», ζύκθσλα κε ην θείκελν, «έλησζε λα βνπιηάδεη», λα ράλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηε ζηγνπξηά πνπ έλησζε ιίγα ιεπηά λσξίηεξα. Όινη ηεο θαίλνληαη 

ηεξάζηηνη θαη ε ίδηα έλαο λάλνο πνπ δελ έρεη θακία ζέζε αλάκεζά ηνπο. Ζ κνλαμηά ηελ 

ηπιίγεη («Θαη δελ μέξσ θαλέλαλ εδώ»), ελώ ληώζεη κεηνλεθηηθά, επεηδή ζπγθξίλεη ηνλ 
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εαπηό ηεο κε ηα κεγαιύηεξα ζε ειηθία θνξίηζηα, πνπ θηλνύληαη ζην ρώξν κε άλεζε θαη 

αέξα(«Θαη δεο ηη αέξα...ζαλ βιαραληεξό»). 

 Ζ ζπγγξαθέαο ράξε ζηελ παξαζηαηηθή ηεο αθήγεζε κεηαδίδεη ζηνλ αλαγλώζηε 

πνιιά ζηνηρεία γύξσ από ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο Άλλαο κε ηελ είζνδό ηεο ζην Γπκλάζην. 

Γηα λα δείμεη ηε δηάζεζε ηεο Άλλαο, θαζώο θαηεπζύλεηαη πξνο ην γπκλάζην, ρξεζηκνπνηεί 

επίζεηα («ζνβαξή»), εθθξάζεηο: «ήηαλ θη απηή πηα γπκλαζηνθόξηηζν!», εθδειώλνληαο έηζη 

ηελ αλππνκνλεζία ηεο Άλλαο λα θζάζεη ζην θαηλνύξην ηεο ζρνιείν. 

Γηα λα δείμεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, θαζώο θηάλεη πηα ζην γπκλάζην, παξνπζηάδεη ηεο 

ζθέςεηο ηεο όζν βξίζθεηαη ζην ρώξν θαη παξαηεξεί ηα άιια παηδηά(«Θεέ, πόζν ηεξάζηηνη 

ήηαλ όινη ηνπο» / «Θη απηή ήηαλ λάλνο!» / «Νιόθιεξνη άληξεο θαη γπλαίθεο!» / «Θαη δεο ηη 

αέξα έρνπλ όιεο απηέο νη θπξάηζεο» / «Δγώ είκαη ζαλ βιαραληεξό!»). Αθόκε, ε ζπγγξαθέαο 

απνδίδεη πέξα από ηηο ζθέςεηο ηεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηεο, πνπ δείρλνπλ αθξηβώο όιε απηή 

ηελ αγσλία θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ ληώζεη ηελ πξώηε ηεο κέξα ζην γπκλάζην 

(«αλαςνθνθθηληζκέλε», «δάξσζε ζε κηα άθξε»). Θαηαιαβαίλνπκε, ινηπόλ, όηη κπνξνύκε λα 

δείμνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο όρη κόλν ιεθηηθά αιιά θαη κέζα από ηελ ίδηα καο ηελ εηθόλα ή 

ηε ζπκπεξηθνξά. 

 

 

 

[Κηιώ, δσγξαθίδσ, γξάθσ] (ζει. 11) 

Δηζαγσγηθά 

Ρν θείκελν απηό επηιέρηεθε από ην λεαληθό πεξηνδηθό «Δξεπλεηέο» ηεο εθεκεξίδαο 

«Θαζεκεξηλή» θαη κηιάεη γηα ηελ νπηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ εθεύξεζε ηεο γξαθήο κε απιό θαη 

ζπλνπηηθό ηξόπν. (Κε ηελ εθεύξεζε ηεο γξαθήο ζα αζρνιεζείηε θαη ζην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο, ζην Θεθάιαην 2 ηνπ ζρνιηθνύ ζαο βηβιίνπ).  

 

 

Ρν άξζξν απηό πξνέξρεηαη από ην έλζεην λεαληθό πεξηνδηθό «Δξεπλεηέο» ηεο εθεκεξίδαο 

«Θαζεκεξηλή». Ρν ζέκα ηνπ άξζξνπ είλαη ε νπηηθή επηθνηλσλία θαη ε εθεύξεζε ηεο 

γξαθήο, ελώ ην άξζξν ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελόηεηεο, πνπ ε θαζεκία έρεη θαη δηαθνξεηηθό 

ηίηιν. 

Ζ πξώηε ελόηεηα, κε ηίηιν «Ρν πξόζσπν, ηα ρέξηα θαη ε 

θσλή», αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο αλζξώπηλεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηνλίδεη όηη νη άλζξσπνη επηθνηλσλνύζαλ κε γθξηκάηζεο θαη 

ρεηξνλνκίεο πνιύ πξηλ αξρίζνπλ λα κηινύλ. Ξνιύ πξηλ 

πιαγηόηηηινο: «Ζ πξνθνξηθή θαη 

νπηηθή επηθνηλσλία» 
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εκθαληζηεί ε γξαθή, νη γθξηκάηζεο θαη νη ρεηξνλνκίεο 

απνηεινύζαλ έλαλ μερσξηζηό θώδηθα επηθνηλσλίαο πνπ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

απνηεινύζαλ ηνπο παξάγνληεο ηεο κεηάδνζεο ηεο γλώζεο 

από γεληά ζε γεληά. Ζ γλώζε πεξλνύζε από γεληά ζε γεληά, 

ινηπόλ, κε ηε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Νη γνλείο 

εμεγνύζαλ ζηα παηδηά πνιιά πξάγκαηα θαη έηζη θαηαθηνύζαλ ηε 

γλώζε. Όκσο, απηή ε γλώζε εύθνια κπνξνύζε λα μεραζηεί, 

θαζώο ε κλήκε δελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη γηα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα πνιιέο γλώζεηο ή πιεξνθνξίεο. 

 

Ζ δεύηεξε ελόηεηα, κε ηίηιν «Από ην ιόγν ζηελ εηθόλα, 

εμεγεί όηη ε γξαθή μεθίλεζε από ηηο δσγξαθηέο, νη νπνίεο 

θαζώο  γίλνληαλ όιν θαη πην απιέο εμειίρζεθαλ θάπνηα ζηηγκή 

ζηα γξάκκαηα. 

πιαγηόηηηινο: «Ζ δσγξαθηθή: ην 

πξώηκν ζηάδην ηεο γξαθήο» 

 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία ελόηεηα, κε ηίηιν «Ζ επαλάζηαζε ηνπ 

αιθαβήηνπ», παξνπζηάδεη ηελ εθεύξεζε ηνπ αιθαβήηνπ, 

όπσο έγηλε από ηνπο αξραίνπο Φνίληθεο, θαη πώο ζηε ζπλέρεηα νη 

αξραίνη Έιιελεο άιιαμαλ ην θνηληθηθό αιθάβεην θαη νη Οσκαίνη 

ην ειιεληθό, γηα λα θηηάμνπλ ηα δηθά ηνπο αιθάβεηα. Καο κηιάεη 

επίζεο γηα ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο γξαθήο, πνπ είλαη ε 

απνζήθεπζε θαη κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

πιαγηόηηηινο: «Ρν θνηληθηθό, ην 

ειιεληθό θαη ην ιαηηληθό 

αιθάβεην, ν ξόινο ηεο γξαθήο» 

 

Ηεξνγιπθηθά ζύκβνια 

Μάθε κι αυτό 

Tα πξώηα ζρέδηα πνπ ζθάιηζε ν άλζξσπνο ζε βξάρνπο έγηλαλ πξηλ από 35.000 θαη πιένλ 

ρξόληα. Ρα ζύκβνια απηά ήηαλ δσγξαθηέο πνπ κπνξνύζε λα ηηο θαηαιάβεη ν θαζέλαο, 

αλεμάξηεηα από ηε γιώζζα πνπ κηινύζε θαη δηεγνύληαλ κηα απιή ηζηνξία (π.ρ. πώο νη άληξεο 

ηεο θπιήο θπλήγεζαλ θαη ζθόησζαλ έλα κεγάιν βνπβάιη). Ρα ζύκβνια απηά όκσο ήηαλ ην 

ζεκέιην  γηα ηα επόκελα ζπζηήκαηα γξαθήο. 

Πε θαηνπηλή επνρή, γύξσ ζηα 8500 π.Σ. ζπλαληάκε ζην Ηξάλ θαη ην Ξαθηζηάλ 

λνκίζκαηα πνπ έρνπλ δσγξαθηζκέλεο επάλσ ηνπο ηηο εηθόλεο από δώα, αγαζά θηι. Νη εηθόλεο 

απηέο είραλ ζθνπό λα θαηαγξάςνπλ ηα αγαζά πνπ αληαιιάζζνληαλ ζε κία ζπκθσλία (αλ 

δειαδή θάπνηνο έδηλε κνζράξηα θαη έπαηξλε ζηηάξη, ζα έδηλε ζηνλ έλα λόκηζκα πνπ απεηθόληδε 

κνζράξηα θαη απηόο ζα έπαηξλε έλα λόκηζκα πνπ απεηθόληδε ζηηάξη. Ξέξα από λνκίζκαηα 

ινηπόλ ήηαλ θαη έλα είδνο εκπνξηθνύ ζπκβνιαίνπ). 

Θάπσο αξγόηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεζνπνηακίαο γελλήζεθε ε ζθελνεηδήο γξαθή 

πνπ αλαπηύρζεθε κεηαμύ ηνπ 4000 θαη ηνπ 3500 π.X. Π‟ απηή δελ εκθαλίδνληαλ θαζόινπ ηα 
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αληηθείκελα πνπ αλαπαξηζηνύζαλ ηα ζύκβνια, αιιά έλαο ζπλδπαζκόο από ραξαθηέο πάλσ ζε 

κηα πήιίλε επηγξαθή. Θάζε ζπγθεθξηκέλνο ζπλδπαζκόο από ραξαθηέο ζπκβόιηδε θαη κία έλλνηα 

(π.ρ. δύν νξηδόληηεο ραξαθηέο θαη κία άιιε δηαγώληα από θάησ ηνπο ζήκαηλε «θόβσ») Ζ 

ζθελνεηδήο γξαθή είρε 1500 ζύκβνια. 

Ξαξάιιεια, ζηελ Aίγππην ηνπ 3000 π.X. εκθαλίζηεθαλ ηα πξώηα δείγκαηα ελόο άιινπ 

ζπζηήκαηνο γξαθήο, ηεο ηεξνγιπθηθήο γξαθήο, ε νπνία κνινλόηη ρξεζηκνπνηνύζε ζύκβνια 

εκπλεπζκέλα από εηθόλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (ρέξη, κάηη, γεξάθη θ.ιπ.), εηζήγαγε ηελ 

έλλνηα ηνπ ηδενγξάκκαηνο. Απηό κπνξνύζε λα δειώλεη είηε ην ίδην ην αληηθείκελν πνπ 

αλαπαξηζηνύζε είηε ηελ αθεξεκέλε έλλνηα πνπ ζπλδεόηαλ κ‟ απηό. Έηζη, ην ζρέδην ελόο 

πνδηνύ ζήκαηλε ηόζν ην ίδην ην πόδη όζν θαη ην ξήκα "πεξπαηώ". Ρα ηεξνγιπθηθά εηζήγαγαλ 

θαη κηαλ αθόκε θαηλνηνκία, ηελ αξρή ηεο αθξνθσλίαο. ζύκθσλα κε απηήλ ην ηεξνγιπθηθό 

ζύκβνιν ελόο αληηθεηκέλνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα λα δεισζεί ην αξρηθό γξάκκα ηνπ 

νλόκαηόο ηνπ. Έηζη, ην ζρέδην ελόο καηηνύ θαηαιήγεη λα ππνδειώλεη θαη ηνλ ήρν ηνπ αξρηθνύ 

γξάκκαηνο "ν" (ν-θζαικόο). 

Ζ ηειεπηαία ζεκαληηθή εμέιημε ζηε γξαθή, ήηαλ ε αλαθάιπςε ηνπ αιθαβήηνπ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνύλ νη πεξηζζόηεξνη ιανί αθόκε θαη ζήκεξα. Πην αιθάβεην θάζε εηθόλα – γξάκκα 

δειώλεη θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ήρν. Ν ζπλδπαζκόο ησλ γξακκάησλ δεκηνπξγεί ηηο ιέμεηο θαη 

ηηο πξνηάζεηο, πνπ αληηζηνηρνύλ κε άκεζν ηξόπν ζηηο ιέμεηο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Ρελ 

αλαθάιπςε ηνπ αιθαβήηνπ ηελ νθείινπκε ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Φνίληθεο. Νη Φνίληθεο 

ήηαλ απηνί πνπ ζθέθηεθαλ πξώηνη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζύζηεκα γξαθήο πνπ λα 

αλαπαξηζηά ήρνπο, ην αιθάβεηό ηνπο όκσο πεξηείρε κόλν ήρνπο γηα ηα ζύκθσλα. Νη Έιιελεο 

ήηαλ απηνί πνπ δεκηνύξγεζαλ ην πξώην νινθιεξσκέλν αιθάβεην, ην νπνίν πεξηιάκβαλε θαη 

θσλήεληα θαη ζύκθσλα. 

  

Πρνιηαζκόο εηθόλαο 

 

Ζ εηθόλα ζηελ πάλσ δεμηά πιεπξά ηεο ζειίδαο 11 παξηζηάλεη δύν άληξεο κε καθξηά γέληα 

θαη αρηέληζηα καιιηά λα ρεηξνλνκνύλ θαη λα θάλνπλ γθξηκάηζεο. Νη δύν απηνί άλδξεο καο 

ζπκίδνπλ πξσηόγνλνπο αλζξώπνπο. Ρν ζρέδην, ινηπόλ, αλαθέξεηαη κάιινλ ζηελ πξώηε 

ελόηεηα ηνπ θεηκέλνπ 2, όπνπ γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ρεηξνλνκίεο θαη γθξηκάηζεο 

ζηελ πξσηόγνλε επνρή, πξηλ αθόκα νη άλζξσπνη αξρίζνπλ λα κηινύλ. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

ν εξεπλεηήο: πξόζσπν πνπ εξεπλά, πνπ κειεηά κε ηξόπν ζπζηεκαηηθό 

λα απνζεθεύνληαη: (νη πιεξνθνξίεο) λα ζπγθεληξώλνληαη, λα κε ράλνληαη, λα 

δηαηεξνύληαη 

 

 

 

1. Ξνηνη ήηαλ νη πξώηνη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλνύζαλ νη άλζξσπνη; 

  

 

ηεκ άζθεζε αοηή ζα πνέπεη κα ακαθενζμύμε ζημοξ 
πνώημοξ ηνόπμοξ επηθμηκςκίαξ ηςκ ακζνώπςκ πνηκ 
ηεκ ακαθάιορε ηεξ γναθήξ. 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Νη πξώηνη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλνύζαλ νη άλζξσπνη αλαθέξνληαη ζηελ 

πξώηε ελόηεηα ηνπ θεηκέλνπ, κε ηίηιν «Ρα πξόζσπα, ηα ρέξηα θαη ε θσλή». Πύκθσλα κε 

απηήλ, πξηλ αθόκα νη άλζξσπνη αλαπηύμνπλ ηελ νκηιία, ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα ρέξηα θαη ην 

πξόζσπό ηνπο, γηα λα επηθνηλσλήζνπλ. πήξρε, δειαδή, κηα γιώζζα από γθξηκάηζεο θαη 

ρεηξνλνκίεο.  

 

2. Ξόηε θαη πνύ εκθαλίζηεθαλ νη πξώηεο κνξθέο γξαθήο; 

  

  

 

ηεκ άζθεζε αοηή ζα μηιήζμομε γηα ηηξ πνώηεξ μμνθέξ 
γναθήξ. Πμηεξ ήηακ μη πνώηεξ εθδειώζεηξ γναθήξ πμο 
ζηαδηαθά ελειίπζεθακ; 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ν ρξόλνο θαη ν ηόπνο εκθάληζεο ησλ πξώησλ κνξθώλ γξαθήο αλαθέξνληαη ζηε δεύηεξε 

θαη ηελ ηξίηε ελόηεηα ηνπ θεηκέλνπ, κε ηίηινπο «Από ην ιόγν ζηελ εηθόλα» θαη «Ζ εθεύξεζε 

ηνπ αιθαβήηνπ». Πηε δεύηεξε ελόηεηα γίλεηαη ιόγνο γηα ην πξώην ζηάδην ηεο γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο, ηε δσγξαθηθή, ρσξίο όκσο λα δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην πόηε θαη πνύ 

πξσηνεκθαλίζηεθε.  

Πηε ζπλέρεηα, ζηελ ηξίηε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηνπο ιανύο πνπ 

αλέπηπμαλ ην αιθάβεην. Ξξώηνη ήηαλ νη Φνίληθεο πνπ θαηνηθνύζαλ ζην ζεκεξηλό Ιίβαλν 

θαη δεκηνύξγεζαλ, ρίιηα ρξόληα πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ Σξηζηνύ, έλα αιθάβεην κόλν κε 

ζύκθσλα. Ρν αιθάβεην απηό ην δαλείζηεθαλ  νη αξραίνη Έιιελεο κεηαμύ ηνπ 9νπ θαη 

8νπ αηώλα π.Σ. θαη ηνπ πξνζέζεζαλ θσλήεληα. Αθνινύζεζαλ νη Οσκαίνη (πνπ δνύζαλ 
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ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Ηηαιίαο, αλ θαη ην θείκελν δελ αλαθέξεηαη ζε απηό) θαη πνπ 

βάζηζαλ ην δηθό ηνπο ιαηηληθό αιθάβεην ζην αξραίν ειιεληθό. 

 

3. Γηαηί ε επηλόεζε ηνπ αιθαβήηνπ ζεσξείηαη επαλάζηαζε ζηελ ηζηνξία ηνπ 

αλζξώπνπ;  

  

 

ημ θείμεκμ γίκεηαη ιόγμξ γηα ηεκ επακάζηαζε ημο 
αιθάβεημο. 
Η ιέλε: «επακάζηαζε» πνεζημμπμηείηαη μεηαθμνηθά, 
δειώκεη, δειαδή, μηα δηαθμνεηηθή από ηεκ πναγμαηηθή, 
θονημιεθηηθή ηεξ ζεμαζία. 
Η επακάζηαζε ζηεκ θονημιελία ζεμαίκεη ηε ιασθή 
ελέγενζε. ημ θείμεκμ ε επακάζηαζε ημο αιθάβεημο 
δειώκεη όηη ε εθεύνεζε ημο αιθάβεημο επέθενε 
ζεαμαηηθέξ αιιαγέξ ζηε δςή ημο ακζνώπμο, 
ζομβάιιμκηαξ θαζμνηζηηθά ζηεκ ακάπηολε θαη ηεκ 
ελέιηλή ημο. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Πύκθσλα κε ηε δεύηεξε παξάγξαθν ηεο ηξίηεο ελόηεηαο ηνπ θεηκέλνπ: «ε γξαθή είλαη 

έλαο ηξόπνο λα απνζεθεύνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη πιεξνθνξίεο ζε αλζξώπνπο πνπ ηνπο 

ρσξίδεη ν ρξόλνο θαη ε απόζηαζε». Αθόηνπ ινηπόλ νη άλζξσπνη αλαθάιπςαλ ηε γξαθή, 

κπνξνύζαλ λα θαηαγξάθνπλ θάζε πιεξνθνξία πνπ ηνπο ρξεηαδόηαλ θαη λα είλαη βέβαηνη 

όηη ζα κπνξνύζαλ λα ηε βξνπλ θαη αξγόηεξα. Κπνξνύζαλ δειαδή πιένλ λα θξαηνύλ αξρεία 

κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο, λα έρνπλ ζίγνπξα ζηνηρεία γηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπο, λα έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο λόκνπο ζε γξαπηή κνξθή. Κπνξνύζαλ αθόκε λα κεηαθέξνπλ εηδήζεηο θαη 

αηηήκαηα ζε καθξηλνύο ηόπνπο. Έηζη ε δηπισκαηία αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, ην 

εκπόξην αλάκεζα ζε απνκαθξπζκέλεο πόιεηο αιιά θαη νη έξεπλεο ζε καθξηλά κέξε 

κπνξνύζαλ λα γίλνπλ πνιύ πην εύθνια. Ζ εθεύξεζε ηνπ αιθαβήηνπ απνηέιεζε 

επαλάζηαζε ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπνπ, ινηπόλ, θαζώο ζεκαηνδόηεζε ηελ απαξρή ηεο 

εμέιημεο θαη ηεο πξνόδνπ ηνπ αλζξώπνπ ζε πνιινύο ηνκείο. 

 

 

 

 

[Γηάθνξνη θώδηθεο ζηε δσή κνπ] (ζει. 12) 

Δηζαγσγηθά 

Ρν θείκελν θαη νη εηθόλεο είλαη παξκέλα από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ, θαηά ηελ 

πνξεία ηνπο πξνο ην ζρνιείν (1), θαζώο θαη όζν παξαθνινπζνύλ καζήκαηα ζε απηό (2).  
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Πην δξόκν γηα ην ζρνιείν ζπλαληώ ζήκαηα ηνπ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο θαη 

πξνζέρσ ηα θαλάξηα. 

 

 

1 – αξηζηεξό πιαίζην: Πην αξηζηεξό 

πιαίζην ππάξρνπλ κηα ζεηξά από ζήκαηα ηνπ 

Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο. Ρν πάλσ 

αξηζηεξά ζήκα δείρλεη όηη ππάξρεη ακέζσο 

κεηά επηθίλδπλε ζηξνθή ζηα αξηζηεξά ηνπ 

νδεγνύ.  

 

Ρν πάλσ δεμηά ζήκα πξνεηδνπνηεί όηη ππάξρεη ακέζσο κεηά επηθίλδπλε ζηξνθή ζηα 

δεμηά ηνπ νδεγνύ. Ρν πάλσ δεμηά ζήκα πξνεηδνπνηεί επίζεο όηη ππάξρνπλ ζπλερόκελεο 

επηθίλδπλεο ζηξνθέο ακέζσο κεηά. Ρν θάησ αξηζηεξά ζήκα ελεκεξώλεη ηνλ νδεγό όηη 

κπξνζηά ηνπ βξίζθεηαη δηάβαζε πεδώλ. Ρν θάησ θεληξηθό ζήκα πξνεηδνπνηεί ηνλ 

νδεγό γηα ιαθθνύβεο ζην δξόκν. Ρέινο, ην θάησ δεμηά ζήκα δείρλεη πσο ν δξόκνο είλαη 

πηζαλό ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη νιηζζεξόο. 

 

1 – δεμηό πιαίζην: Πην δεμηό πιαίζην 

ππάξρνπλ πέληε θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο 

κε δηαθνξεηηθά ζήκαηα. Νη δύν πξώηνη θαη 

ν ηειεπηαίνο αλαθέξνληαη ζηελ θίλεζε ησλ 

πεδώλ, ελώ ν ηξίηνο θαη ν ηέηαξηνο ζηελ 

θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ. 
 

Ν πξώηνο ζεκαηνδόηεο έρεη αλακκέλν ην θσο κε ην θόθθηλν αλζξσπάθη, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη όηη ν πεδόο πξέπεη λα κείλεη αθίλεηνο θαη λα κελ πεξάζεη ην δξόκν. Αληίζεηα, ν 

δεύηεξνο ζεκαηνδόηεο έρεη αλακκέλν ην θσο κε ην πξάζηλν αλζξσπάθη, ν πεδόο δειαδή 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη λα πεξάζεη ην δξόκν. Ν ηξίηνο ζεκαηνδόηεο έρεη 

θσηηζκέλν ην πνξηνθαιί ζήκα, πξάγκα πνπ δείρλεη όηη πνιύ ζύληνκα ζα αλάςεη ην 

θόθθηλν θσο, νπόηε ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα κεηώζνπλ ηαρύηεηα θαη λα ζηακαηήζνπλ. 

Ν ηέηαξηνο κνηάδεη λα είλαη ραιαζκέλνο, θαζώο έρεη αλακκέλεο θαη ηηο ηξεηο θσηεηλέο 

ελδείμεηο ηαπηόρξνλα. Γελ κπνξνύκε ινηπόλ λα πνύκε όηη ζεκαίλεη θάηη. Ν πέκπηνο 

θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο πεξηέρεη έλα αλύπαξθην ζύκβνιν, έλα πνξηνθαιί αλζξσπάθη, ην 

νπνίν δελ ππάξρεη θαλνληθά ζηνλ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο. Δίλαη επνκέλσο κάιινλ 

κηα έκπλεπζε ηνπ ζθηηζνγξάθνπ. 
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2. Φηάλσ ζην ζρνιείν θαη αθνύσ ην θνπδνύλη πνπ κε εηδνπνηεί όηη ην 

κάζεκα αξρίδεη. 

1ε ώξα Καζεκαηηθά Αλνίγσ ην βηβιίν. 

 

 

2 – 1ε ώξα: Ρν κηθξό απηό απόζπαζκα πξνέξρεηαη από ην βηβιίν ησλ Καζεκαηηθώλ θαη είλαη 

κέξνο κηαο επξύηεξεο παξνπζίαζεο γηα ηνπο δεθαδηθνύο αξηζκνύο. Ππγθεθξηκέλα εδώ γίλνληαη 

ζπγθξίζεηο ζε δύν δεπγάξηα δεθαδηθώλ αξηζκώλ.  

2ε ώξα Κνπζηθή 

 

2 – 2ε ώξα: Πε απηό ην πιαίζην ππάξρνπλ δύν πεληάγξακκα κε δηάθνξα κνπζηθά 

ζύκβνια, θιεηδηά θαη λόηεο.  

 

 

2 – 3ε ώξα: Ζ πξόηαζε απηή έρεη αληιεζεί από ην ζρνιηθό βηβιίν ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ 

θαη είλαη απόζπαζκα από ην έξγν ηνπ Ξιάησλα «Θξίησλ». 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

[Γελ ππάξρνπλ δπζλόεηεο ιέμεηο ζην θείκελν απηό, πέξα από ηελ πξόηαζε ζηα αξραία 

ειιεληθά, πνπ ηε κεηαθξάδνπκε ζηελ απάληεζε 2.] 

 

 

(ζει. 12) 

1. Ξόζνη δηαθνξεηηθνί θώδηθεο παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν 3; 

 

 

Με ημκ όνμ «θώδηθαξ» εκκμμύμε θάζε 
ζύζηεμα ζεμείςκ πμο πνεζημμπμημύμε 
γηα κα μεηαδώζμομε έκα μήκομα. 
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ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

 Πην θείκελν 3 παξνπζηάδνληαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί θώδηθεο: 

- Ν Θώδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο κε ηα ζήκαηα ζην αξηζηεξό πιαίζην θαη ηνπο 

θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο ζην δεμηό πιαίζην, ζηελ ελόηεηα 1. 

- Ν θώδηθαο ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ ελόηεηα 2, 1ε ώξα. 

- Ν θώδηθαο ηεο κνπζηθήο γξαθήο κε ην πεληάγξακκν, ηα θιεηδηά θαη ηηο λόηεο, 

ζηελ ελόηεηα 2, 2ε ώξα. 

- Ν γισζζηθόο θώδηθαο ζε δύν ζεκεία, ζηελ ελόηεηα 2, 1ε ώξα θαη ζηελ ελόηεηα 2, 

3ε ώξα. πάξρεη βέβαηα κηα ζεκαληηθή δηαθνξά: ζην θείκελν από ην βηβιίν ησλ 

καζεκαηηθώλ, ν γισζζηθόο θώδηθαο είλαη ζπγθεθξηκέλα ηα λέα ειιεληθά, ελώ ζην 

θείκελν από ην βηβιίν ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ, ν ζπγθεθξηκέλνο γισζζηθόο θώδηθαο 

είλαη ηα αξραία ειιεληθά. Θαη νη δύν γιώζζεο πάλησο αλήθνπλ ζηνλ θώδηθα ηεο 

θπζηθήο γιώζζαο. 

2.  Ξξνζπαζήζηε λα κεηαθέξεηε ζηα λέα ειιεληθά ηελ παξαπάλσ θξάζε ηνπ 

Ξιάησλα. 

  

 

ηεκ άζθεζε αοηή πνέπεη κα μεηαθνάζμομε ηεκ 

πνόηαζε πμο είκαη γναμμέκε ζε ανπαία ειιεκηθά ζηα 

κέα ειιεκηθά, πςνίξ θοζηθά κα αιιμηώζμομε ημ κόεμά 

ηεξ. 

Δίκμομε ζημκ παναθάης πίκαθα ζηε ζηήιε Α ηεκ 

πνόηαζε ζηα ανπαία ειιεκηθά ιέλε πνμξ ιέλε θαη ζηε 

ζηήιε Β μεηαθνάδμομε αθνηβώξ ημκ θάζε όνμ.   

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Πηήιε Α Πηήιε Β 

Κεηξόο ηε 

θαί παηξόο 

θαί ηῶλ ἄιισλ 

πξνγόλσλ 

ἁπάλησλ 

ηηκηώηεξόλ 

ἐζηηλ 

ἡ παηξίο 

θαί ζεκλόηεξνλ 

θαί ἁγηόηεξνλ. 

Θαη από ηε κεηέξα 

θαη από ηνλ παηέξα 

θαη από ηνπο άιινπο 

πξνγόλνπο 

όινπο 

αθξηβόηεξε 

είλαη 

ε παηξίδα 

θαη ζπνπδαηόηεξε 

θαη αγλόηεξε. 

Ζ κεηάθξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζπάζκαηνο από ην έξγν ηνπ Ξιάησλα «Θξίησλ» ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ε εμήο: 
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«Θαη από ηε κεηέξα θαη από ηνλ παηέξα θαη από όινπο ηνπο άιινπο πξνγόλνπο ε παηξίδα 

είλαη αθξηβόηεξε θαη ζπνπδαηόηεξε θαη αγλόηεξε». 

 

B. Επικοινωνία 

 

Β1. Παράγοντες της επικοινωνίας 

 

Δπηθνηλσλία είλαη ε αληαιιαγή κελπκάησλ αλάκεζα ζε 

δύν ή πεξηζζνηέξνπο αλζξώπνπο. 

 

Απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο επηθνηλσλίαο είλαη: 

 ν πνκπόο θαη ν δέθηεο, δειαδή απηνί πνπ 

επηθνηλσλνύλ: ν πνκπόο ζηέιλεη ην κήλπκα θαη ν 

δέθηεο ην παίξλεη, γηα παξάδεηγκα ν πνκπόο ζηέιλεη 

έλα γξάκκα, ην νπνίν ιακβάλεη ν δέθηεο, 

 ν θώδηθαο, γηα παξάδεηγκα ε γιώζζα, 

 ην κήλπκα, δειαδή, απηό πνπ ιέκε, γξάθνπκε, ξσηάκε, απαληάκε, θάζε πιεξνθνξία, 

εξώηεζε, απάληεζε, ζθέςε θηι. 

 ην κέζν, δειαδή ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κεηαδίδεηαη ην κήλπκα, γηα παξάδεηγκα ην 

ηειέθσλν ή ν ππνινγηζηήο 

 ε παξαγσγή (θσδηθνπνίεζε: κηιάσ, γξάθσ, θσλάδσ) θαη ε θαηαλόεζε 

(απνθσδηθνπνίεζε: κε αθνύλ, κε δηαβάδνπλ) ηνπ κελύκαηνο, 

 νη ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, γηα παξάδεηγκα ε ζρέζε κεηαμύ απηώλ πνπ 

επηθνηλσλνύλ (ζπγγεληθή, θηιηθή ζρέζε, νηθείν/γλσζηό πξόζσπν), ν ρώξνο 

(θηιηθόο/εξγαζίαο, ζπίηη, γξαθείν) ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη θηι. 

Ζ επηθνηλσλία 

Ν πνκπόο θσδηθνπνηεί/αληιεί από ην γισζζηθό 

θώδηθα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ επηζπκεί 

Ν δέθηεο απνθσδηθνπνηεί 

έλα κήλπκα ην κήλπκα 

ζε έλαλ θνηλό θώδηθα θαη θσδηθνπνηεί έλα λέν κήλπκα. 

θαη ην κήλπκα απηό κεηαβηβάδεηαη κέζα από 

ηνλ ηερλεηό ηξόπν/δίαπιν ηνπ ηειεθώλνπ. 

 

Όηαλ δύν άλζξσπνη κηινύλ ζην ηειέθσλν 

Ν νκηιεηήο – πνκπόο Ν αθξναηήο – δέθηεο 

Ν νκηιεηήο ιέεη Ν αθξναηήο θαηαιαβαίλεη 

θάπνηα ιόγηα ηηο ιέμεηο 

ζε κηα γιώζζα πνπ μέξνπλ θαη νη δύν θαη απαληάεη. 

θαη ηα ιόγηα απηά «ηαμηδεύνπλ» κέζα από ηηο  
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γξακκέο ηνπ ηειεθώλνπ. 

!!! πάξρνπλ δύν είδε γισζζηθήο επηθνηλσλίαο, ε πξνθνξηθή θαη ε γξαπηή. 

!!! Όηαλ επηθνηλσλνύκε, ρξεζηκνπνηνύκε ηα ζηνηρεία εθείλα, ηηο ιέμεηο εθείλεο πνπ είλαη νη 

πιένλ θαηάιιειεο αλάινγα κε: α) ην ζθνπό καο (ηη ζέινπκε λα εθθξάζνπκε, κηα επηζπκία, κηα 

παξάθιεζε, κηα πξνζηαγή, θ.ά.), β) ηηο ζπλζήθεο ηεο όιεο επηθνηλσλίαο: ζε πνηνλ 

απεπζπλόκαζηε (θίιν, γλσζηό, ζπγγελή, γλσζηό, αλώηεξν), ζε ηη πεξηβάιινλ βξηζθόκαζηε 

(θηιηθό, εξγαζίαο) θαη γ) ην δίαπιν, ην κέζν ηεο επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, δηαδίθηπν, θ.ά.), 

πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπκε ην ζθνπό καο, λα γίλνπκε, δειαδή, θαηαλνεηνί από ην δέθηε.  

!!! Ζ επηθνηλσλία είλαη επηηπρεκέλε, όηαλ ε πιεξνθνξία πνπ πξνζιακβάλεηαη είλαη ίδηα 

κε απηή πνπ ζηάιζεθε. 

ακούω 

μιλώ
και

 

1. Δληνπίζηε ζην θείκελν 1 ηα ιόγηα πνπ ιέεη ν Γηώξγνο θαη ηα ιόγηα πνπ ιέεη ν 

Γηώξγνο θαη ηα ιόγηα πνπ ιέεη ν δηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ. Πε πνηνλ απεπζύλεηαη ν 

Γηώξγνο θαη ζε πνηνλ ν Γπκλαζηάξρεο; Γηα πνην ζέκα κηιά ν θαζέλαο θαη κε πνην 

ζθνπό; Ξώο αληηδξνύλ θάζε θνξά απηνί πνπ ηνπο αθνύλ; 

 

  

 

ηεκ άζθεζε αοηή ζα πνέπεη κα εκημπίζμομε: 

 ηα μεκύμαηα πμο ζηέικμοκ μη πμμπμί (Γηώνγμξ, 

δηεοζοκηήξ ημο Γομκαζίμο) ζημοξ ακηίζημηπμοξ δέθηεξ 

ημοξ, 

  ημοξ δέθηεξ, αοημύξ πμο αθμύκε ηα μεκύμαηα ημο 

Γηώνγμο θαη ημο γομκαζηάνπε ακηίζημηπα, 

 ημ ζέμα γηα ημ μπμίμ μηιμύκ, θαζώξ θαη ημ ζθμπό ημοξ 

ακάιμγα με ημοξ δέθηεξ ζημοξ μπμίμοξ απεοζύκμκηαη, 

 ημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ ακηηδνμύκ ζηα μεκύμαηα ηςκ 

πμμπώκ (Γηώνγμο, γομκαζηάνπε) μη δέθηεξ ημοξ (ε 

Άκκα, μη μαζεηέξ ακηίζημηπα). 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ν Γηώξγνο κηιάεη κε ηελ Άλλα πξηλ αξρίζεη ν αγηαζκόο. Πηελ 

αξρή ηε θσλάδεη («Άλλα») θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ξσηάεη θαη ηελ 

ελεκεξώλεη γηα ην πξναύιηό ηνπο («Ρη ζεο ζε ηνύην ην πξναύιην; 

Δκείο κέλνπκε ζην θάησ πξναύιην. Γε ζ‟ ην „παλε; Ξάκε»). Ρελ 

Ν Γηώξγνο θαη ηα ιόγηα 

ηνπ 
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πιεξνθνξεί επίζεο γηα ην λέν γπκλαζηάξρε («Δθέηνο έρεη έξζεη 

θαηλνύξηνο γπκλαζηάξρεο. Ιέλε πσο είλαη πνιύ απζηεξόο. Πην 

πξνεγνύκελν Γπκλάζην πνπ ήηαλ, ιέλε, ηνπο είρε θάλεη όινπο 

ζηξαηησηάθηα, θαζεγεηέο θαη καζεηέο!»). 

Ν γπκλαζηάξρεο από ηελ άιιε, εθθσλεί ην ιόγν ηνπ κεηά 

από ηνλ αγηαζκό. Πηελ αξρή δε καζαίλνπκε αθξηβώο ηη ιέεη, κόλν 

θάπνηεο ιέμεηο ηνπ («θη άξρηζε έλα θαηεβαηό από “πξέπεη” θαη 

“απαγνξεύεηαη” πνπ έθαλε όιν ην αθξναηήξην λα ζηελάμεη...»). Πηε 

ζπλέρεηα όκσο απαληάεη ζηηο δηακαξηπξίεο ησλ καζεηώλ κε θσλέο 

θαη νδεγίεο («Γε ζα αλερηώ!... Θαη ηώξα νη καζεηέο λα αξρίζνπλ λα 

πξνρσξνύλ απ‟ αξηζηεξά θαη λα κπαίλνπλ από ηελ θύξηα είζνδν ζην 

θάησ πξναύιην. Νη καζήηξηεο από δεμηά. Θα κπαίλνπλ από ηε 

πιατλή.») αιιά θαη κε απεηιέο («Γε ζα αλερηώ είπα! Ξάξαπηα! Από 

αύξην ζα ππνζηνύλ θπξώζεηο νη κε ζπκκνξθσζέληεο!»). 

 

 

 

 

Ν γπκλαζηάξρεο θαη 

ηα ιόγηα ηνπ 

 

Ν Γηώξγνο απεπζύλεηαη ζηε ζπκκαζήηξηά ηνπ Άλλα. Άξα, 

πξόθεηηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ δύν θίισλ θαη ην ύθνο είλαη 

απιό, νηθείν. 

Ν γπκλαζηάξρεο ζηελ αξρή δελ απεπζύλεηαη ζε θάπνηνλ 

ζπγθεθξηκέλα, αιιά εθθσλεί ην ιόγν ηνπ απεπζπλόκελνο ζε όινπο 

ηνπο καζεηέο. Όηαλ μεθηλνύλ νη δηακαξηπξίεο, αξρηθά δεηάεη από 

όινπο ηνπο καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ ζηηο ηάμεηο. Πηε ζπλέρεηα όκσο 

απεπζύλεηαη θπξίσο ζηνπο καζεηέο πνπ δηακαξηύξνληαη, θαζώο 

απεηιεί όηη ζα ηηκσξεζνύλ απηνί πνπ δε ζπκκνξθώλνληαη. Ζ όιε 

επηθνηλσλία, ινηπόλ, πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζηνλ αλώηεξν 

ηεξαξρηθά γπκλαζηάξρε πνπ δηαζέηεη κάιηζηα βαζύηαηε εκπεηξία 

δσήο θαη ζηνπο καζεηέο πνπ σο κηθξόηεξνη ειηθηαθά νθείινπλ λα 

αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ηνπ. Ρν ύθνο, ινηπόλ, από ηελ πιεπξά ηνπ 

γπκλαζηάξρε είλαη επίζεκν θαη ηππηθό ζε πνιιά ζεκεία δπζλόεην, 

γεγνλόο κάιηζηα, πνπ πξνθαιεί ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηώλ. 

Ν Γηώξγνο θαη νη 

δέθηεο ηνπ 

 

Ν γπκλαζηάξρεο θαη 

νη δέθηεο ηνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν Γηώξγνο εμεγεί ζηελ Άλλα ηελ θαηάζηαζε ζην λέν ηνπο 

ζρνιείν, πώο κνηξάδνληαη νη καζεηέο ζην πξναύιην θαη πνηνο είλαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπ θαηλνύξηνπ γπκλαζηάξρε. Πθνπόο ηνπ Γηώξγνπ 

είλαη λα ελεκεξώζεη ηελ Άλλα γηα ην λέν ηεο ζρνιείν θαη ίζσο, θαζώο 

θαη ν ίδηνο είλαη καζεηήο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ λα δείμεη όηη γλσξίδεη πνιύ 

πεξηζζόηεξα από ηελ ίδηα. 

Ν γπκλαζηάξρεο έρεη γηα βαζηθό ζέκα ζην ιόγν ηνπ ηηο 

ππνρξεώζεηο ησλ καζεηώλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηηο 

απαγνξεύζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Πθνπόο ηνπ γπκλαζηάξρε είλαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηνπο καζεηέο ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ζρνιείνπ γηα 

λα κπνξέζνπλ κε ηελ ηήξεζή ηνπο λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιή θαη 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ.    

Ρν ζέκα θαη ν ζθνπόο 

ηνπ Γηώξγνπ 

 

 

 

 

 

Ρν ζέκα θαη ν ζθνπόο 

ηνπ γπκλαζηάξρε 
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Ζ Άλλα δε θαίλεηαη λα αληηδξά κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζε 

απηά πνπ ηεο ιέεη ν Γηώξγνο, απιώο ηνλ παξαθνινπζεί θαη ηνλ 

αθνύεη ακίιεηε. 

Νη καζεηέο όκσο αθνύγνληαο ην ιόγν ηνπ γπκλαζηάξρε, 

θαίλεηαη πσο έρνπλ αξθεηέο αληηξξήζεηο κε απηά πνπ ιέεη. 

Δθθξάδνπλ κάιηζηα ηε δπζθνξία ηνπο κε ζηελαγκνύο θαη 

δηακαξηπξίεο, θπξίσο όκσο δηακαξηύξνληαη νη καζεηέο ησλ 

κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ. 

Ζ Άλλα θαη ε 

αληίδξαζή ηεο 

 

Νη καζεηέο θαη νη 

αληηδξάζεηο ηνπο 

 

 

 

 

 

2. Πην θείκελν 1 ε Άλλα θαη ε Αγγέια δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη ιέεη ν γπκλαζηάξρεο. 

Γηα πνην ιόγν; 

 

  

 

Έπμομε πεη πςξ επηηοπεμέκε είκαη ε επηθμηκςκία εθείκε θαηά 

ηεκ μπμία μ δέθηεξ ιαμβάκεη πςνίξ θαμία παναπμίεζε ή 

αιιμίςζε ηεκ πιενμθμνία πμο εθπέμπεη μ πμμπόξ, θαηά ηεκ 

μπμία μ δέθηεξ, με άιια ιόγηα, θαηακμεί πιήνςξ ημ κόεμα ημο 

μεκύμαημξ πμο ιαμβάκεη. 

ηεκ άζθεζε αοηή πνέπεη κα ελεγήζμομε ημ ιόγμ γηα ημκ 

μπμίμ ε Άκκα θαη ε Αγγέια – ςξ δέθηεξ -  δεκ θαηακμμύκ ημ 

μήκομα πμο εθπέμπεη μ πμμπόξ – μ γομκαζηάνπεξ.  

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

 

Ν γπκλαζηάξρεο ρξεζηκνπνηεί πνιύ δύζθνιν θαη επίζεκν ιεμηιόγην («πάξαπηα», «ζα 

ππνζηνύλ», «θπξώζεηο», «νη κε ζπκκνξθσζέληεο»), πνπ πξνέξρεηαη από ηα αξραία ειιεληθά, 

κάιινλ γηα λα εκπλεύζεη ην ζεβαζκό ζην αθξναηήξηό ηνπ. Ζ ιέμε «πάξαπηα» έρεη ηε 

ζεκαζία ηνπ «ακέζσο» θαη ε πξόηαζε: «ζα ππνζηνύλ θπξώζεηο νη κε ζπκκνξθσζέληεο» 

ζεκαίλεη «ζα ηηκσξεζνύλ όζνη δε ζπκκνξθσζνύλ κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ζρνιείνπ». Απηό 

όκσο έρεη σο απνηέιεζκα ε Άλλα θαη ε ζπκκαζήηξηά ηεο Αγγέια λα κελ θαηαιαβαίλνπλ 

θαιά ηη ιέεη, θαζώο έρνπλ κόιηο ηειεηώζεη ην δεκνηηθό θαη δελ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε 

ηύπνπο ηεο θαζαξεύνπζαο. Ρν πξόβιεκα απηό ίζσο ην αληηκεηώπηδαλ θαη άιινη ζπκκαζεηέο 

θαη ζπκκαζήηξηέο ηνπο από ην αθξναηήξην. 

3. Ν άλζξσπνο – ζύκθσλα κε ην θείκελν 2 – από ην ιόγν θαη ηελ παξάζηαζε 

εηθόλαο πέξαζε ζηε γξαθή. Πήκεξα πώο πξνηηκά λα επηθνηλσλεί; Πε πνηεο 

πεξηπηώζεηο πξνηηκά ην ιόγν, ζε πνηεο ηελ εηθόλα θαη ζε πνηεο ηε γξαθή; 

  

 

Πνάγμαηη οπάνπμοκ πμιιμί ηνόπμη επηθμηκςκίαξ: μ 

γιςζζηθόξ θώδηθαξ (πνμθμνηθόξ θαη γναπηόξ), ε 

εηθόκα. 

Δεκ οπάνπεη μηα θαη μόκμ απάκηεζε ζε αοηή ηεκ 

ενώηεζε. Θα πνέπεη κα έπμομε οπόρε μαξ όηη μ θάζε 

άκζνςπμξ επηιέγεη έκα ζογθεθνημέκμ ηνόπμ θαη μέζμ 

επηθμηκςκίαξ ακάιμγα με ηεκ ειηθία, ηηξ πνμηημήζεηξ 

ημο αιιά θαη ηηξ ζοκζήθεξ πμο θάζε θμνά, πνμθύπημοκ. 
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ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

γεληθή δηαπίζησζε 

 

παξάγνληεο θαη ηξόπνη 

επηθνηλσλίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

πξνθνξηθόο ιόγνο 

 

 

 

γξαπηόο ιόγνο 

 

 

 

 

ε εηθόλα 

Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα δώζνπκε κηα γεληθή απάληεζε γηα ην 

πώο πξνηηκά λα επηθνηλσλεί ν άλζξσπνο ζήκεξα. Αλάινγα κε 

ηελ ειηθία, ηε κόξθσζε, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, θάζε 

άλζξσπνο επηθνηλσλεί κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα ειηθησκέλε γπλαίθα ζε έλα ρσξηό είλαη 

απίζαλν λα ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, αθόκε θαη 

θηλεηό ηειέθσλν, ελώ ζπλήζσο ζα επηθνηλσλεί κε ηηο θίιεο ηεο 

από ην ζηαζεξό ηειέθσλν ή δσληαλά, ζπλαληώληαο ηεο. Ρν 

άθξσο αληίζεην ηζρύεη γηα έλα καζεηή Ιπθείνπ, πνπ έλα πνιύ 

κεγάιν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ γίλεηαη κέζα από ηνλ 

ππνινγηζηή θαη ην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν. 

Ζ απάληεζε δελ είλαη εύθνιε νύηε γηα ην πόηε 

ρξεζηκνπνηνύκε ην ιόγν θαη πόηε ηελ εηθόλα ή ηε γξαθή. 

Ξνιιέο κνξθέο επηθνηλσλίαο ζπλδπάδνπλ πξνθνξηθό ιόγν 

θαη εηθόλα (ηειέθσλα κε νζόλε, βίληεν, εηδηθά πξνγξάκκαηα 

ζπλνκηιίαο ζην δηαδίθηπν) ή αθόκε πεξηζζόηεξεο ζπλδπάδνπλ 

γξαπηό ιόγν θαη εηθόλα (εθεκεξίδεο, βηβιία, εηθνλνκελύκαηα 

ζην θηλεηό, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν). Πε γεληθέο γξακκέο όκσο 

ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ 

πξνθνξηθό ιόγν όηαλ ζέινπκε λα ππάξρεη ακεζόηεηα θαη 

δσληάληα ζηελ επηθνηλσλία καο, ζπλήζσο δειαδή κε ηνπο 

θίινπο καο, ή όηαλ πξέπεη ε επηθνηλσλία λα γίλεηαη κε 

γξήγνξν ξπζκό, όπσο ζην ζρνιείν ή ζηα πεξηζζόηεξα είδε 

εξγαζίαο. Ν γξαπηόο ιόγνο είλαη πην θαηάιιεινο όηαλ 

ζέινπκε λα είκαζηε βέβαηνη γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

κελύκαηνο, όπσο όηαλ θξαηάκε ζεκεηώζεηο από έλα κάζεκα, ή 

όηαλ ππάξρεη απόζηαζε αλάκεζα ζηνλ πνκπό θαη ζην δέθηε, 

όπσο όηαλ ζηέιλνπκε γξάκκα ζε έλα θίιν πνπ κέλεη καθξηά. 

Ρέινο, ε εηθόλα δε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο απηόλνκν 

κέζν επηθνηλσλίαο, αιιά ζπλήζσο ζπκπιεξώλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ελόο γξαπηνύ θεηκέλνπ. Ζ ηέρλε ηεο 

δσγξαθηθήο είλαη κία πεξίπησζε όπνπ ην κήλπκα είλαη κόλν 

κηα εηθόλα, ελώ έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη επίζεο θαη θάπνηνη 

θώδηθεο πνπ βαζίδνληαη κόλν ζηα νπηηθά ζήκαηα θαη όρη ζηε 

γιώζζα, όπσο ν Θώδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο αιιά θαη ε 

Λνεκαηηθή Γιώζζα, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηα θσθάιαια 

άηνκα.  

 

4. Γείηε πξνζεθηηθά ηα παξαθάησ ζθίηζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν 1. Βξείηε 

ζε πνην από ηα ζθίηζα απηά ν νκηιεηήο α) εθθξάδεη θόβν γηα θάηη, β) πξνηείλεη 

θάηη ζε θάπνηνλ άιινλ, γ) απεηιεί, δ) ζπκθσλεί κε κηα πξόηαζε, ε) δεηά κηα 

πιεξνθνξία. 
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Σα ζθίηζα εηθμκίδμοκ: 

 δύμ θίιεξ πμο ζοκμμηιμύκ, 

 δύμ θίιμοξ πμο μ έκαξ δηαηοπώκεη μηα ενώηεζε ζημκ άιιμ, 

 ημ γομκαζηάνπε πμο εθθςκεί ημ ιόγμ ημο ζημοξ μαζεηέξ, 

 ηεκ Άκκα πμο μηιά ζηε μεηένα ηεξ 

Γηα ηεκ άζθεζε αοηή ζα πνέπεη κα πνμζέλμομε ηα ζεμεία 

ζηίλεξ πμο πνεζημμπμημύκηαη. Αοηά ζα μαξ θαζμδεγήζμοκ ζημ 

ηη ζέιεη αθνηβώξ κα εθθνάζεη ημ θάζε πνόζςπμ. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

1. Νη δύν θίιεο ζπδεηνύλ.  β. Ν νκηιεηήο πξνηείλεη θάηη ζε θάπνηνλ 

άιινλ. Ζ Αγγέια πξνηείλεη ζηελ Άλλα λα 

κνηξαζηνύλ ην ίδην ζξαλίν. Ζ πξόηαζή 

ηεο ηειεηώλεη κε εξσηεκαηηθό (;), θαζώο 

πεξηκέλεη απάληεζε από ηε ζπκκαζήηξηά 

ηεο. 

2. Ν γπκλαζηάξρεο κηιά ζην πξναύιην 

από ην κηθξόθσλν. 

 γ. Ν νκηιεηήο απεηιεί. Ζ ρξήζε ηνπ 

ζαπκαζηηθνύ (!) κάιηζηα δείρλεη ηε 

δηάζεζε ηνπ νκηιεηή λα επηζηήζεη ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηώλ, πξνζηάδνληαο, 

δηαηάδνληάο ηνπο. 

3. Ν καζεηήο ξσηά ην ζπκκαζεηή ηνπ.  ε. Ν νκηιεηήο δεηά κηα πιεξνθνξία. Ζ 

ρξήζε ηνπ εξσηεκαηηθνύ (;) δείρλεη 

αθξηβώο όηη θάπνηνο ξσηά. 

4. Ζ Άλλα κηιά ζην ζπίηη ζηε κεηέξα 

ηεο, θαζώο εηνηκάδεηαη γηα ην 

ζρνιείν. 

 α. Ζ νκηιήηξηα εθθξάδεη θόβν γηα θάηη. 

Ζ ρξήζε ηνπ ζαπκαζηηθνύ (!) ζηελ 

πξόηαζή ηεο: «Ξάιη ζ’ αξγήζσ ζην 

ζρνιείν!» δείρλεη αθξηβώο απηή ηελ 

αγσλία ηεο καζήηξηαο. 
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[Γξάκκα ζ’ έλα θίιν κνπ πνπ είλαη καθξηά] 

(ζει. 13) 

 

Δηζαγσγηθά 

Ρν θείκελν απηό είλαη έλα γξάκκα, παξκέλν από έλα ινγνηερληθό βηβιίν ηεο Εσξδ Παξή. Ζ 

ζπγγξαθέαο θαληάδεηαη έλα παηδί λα ζηέιλεη γξάκκα ζε έλα θίιν ηνπ πνπ κέλεη καθξηά.  

 

 

Ζ επηζηνιή είλαη απόζπαζκα από έλα ινγνηερληθό βηβιίν γηα λένπο, «Ρν ςέκα» ηεο 

Εσξδ Παξή. Απνζηνιέαο ηεο επηζηνιήο πνπ είλαη γξακκέλε ην Γεθέκβξε ηνπ 1971, είλαη έλα 

λέν παηδί, ν Αιέμεο, πνπ κέλεη ζηελ Αζήλα. Ξαξαιήπηεο ηεο επηζηνιήο είλαη ν Ξσι, έλαο 

θίινο ηνπ Αιέμε πνπ κέλεη ζην Ξαξίζη. Ν Αιέμεο αθεγείηαη ζηνλ Ξσι πώο θπιάλε νη 

κέξεο ζην ζρνιείν, γηα ηνπο δηαγσληζκνύο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ θαη ηελ εθδξνκή πνπ 

ζρεδηάδεη ην ζρνιείν ζηνπο Γειθνύο. Δίραλ βέβαηα πάεη θαη καδί κε ηνλ Ξσι θαη ηνπο γνλείο 

ηνπ εθδξνκή ζηνπο Γειθνύο πξηλ από δύν ρξόληα, ν Αιέμεο όκσο θαληάδεηαη όηη ζα είλαη 

εληειώοη δηαθνξεηηθά κε ην ζρνιείν, θαζώο όινη ραιαξώλνπλ θαη δηαζθεδάδνπλ, αθόκα θαη νη 

θαζεγεηέο. Ν Αιέμεο ζπλερίδεη κε ηα λέα ησλ άιισλ παηδηώλ πνπ γλσξίδεη θαη ν Ξσι, ελώ 

ηνπ δίλεη πνιιά ζηνηρεία γηα κηα λέα καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ, ηε Σξηζηίλα, πνπ ηνπ έρεη 

θάλεη πνιιή εληύπσζε. Πην ηέινο ζηέιλεη ηνπο ραηξεηηζκνύο ηνπ ζηε Ληθόι θαη ηε κακά ηνπ 

Ξσι θαη δελ μερλά λα ηνπ δεηήζεη λα ηνπ απαληήζεη ζύληνκα. 
 
Ξώο γξάθσ κηα επηζηνιή; 
 
Ξξνζθώλεζε: μεθηλώ ηελ επηζηνιή (γηα θηιηθά πξόζσπα: αγαπεηέ/ή, αγαπεκέλε/ε, θ.ά., γηα άηνκα 
πνπ δελ έρνπκε ζηελέο ζρέζεηο: αγαπεηέ/ή – ζεβαζηέ/ή, θύξηεο/θπξία, αμηόηηκε/ε θ.ά.). 
 
Ρν πεξηερόκελν ηεο επηζηνιήο δηαθξίλεηαη ζε: 
 πξόινγν (αλαθέξσ ην ιόγν πνπ ζηέιλσ ηελ επηζηνιή) 
 θύξην ζέκα (αλαιύσ ηηο ζθέςεηο κνπ) 
 επίινγν (επρέο, θ.ά.) 
 
Δπηθώλεζε: θιείλσ ηελ επηζηνιή (γηα θηιηθά πξόζσπα: ζε θηιώ, κε αγάπε, θηιηά, θ.ά., γηα πξόζσπα 
πνπ δε γλσξίδνπκε θαιά: κε άπεηξν ζεβαζκό, κε πνιιή εθηίκεζε, θ.ά.). 
 
ΞΟΝΠΝΣΖ: Κεηά ην θόκκα ηεο πξνζθώλεζεο, μεθηλάκε κε θεθαιαίν γξάκκα. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

«ζα μερπζνύκε γηα παηρλίδη»: κε ηελ έλλνηα όηη ηα παηδηά ζα αζρνιεζνύλ πνιύ κε ην παηρλίδη 

πνπ ηόζν αγαπνύλ. 

«νη θαζεγεηέο καο πεηάλε ηελ απζηεξή κάζθα πνπ θνξάλε ζην ζρνιείν θαη γίλνληαη άιινη 

άλζξσπνη»: κε ηελ έλλνηα όηη ζην πιαίζην ηεο εθδξνκήο νη θαζεγεηέο ραιαξώλνπλ, 

αθήλνληαο ην απζηεξό πξόζσπν πνπ έρνπλ θαηά ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο. Ιεηηνπξγνύλ 

απζόξκεηα, είλαη πην μέλνηαζηνη θαη πην πξνζηηνί ζηνπο καζεηέο, δείρλνληαο έηζη ην 

αλζξώπηλό ηνπο πξόζσπν. 

ακούω 

μιλώ
και

 

1. Ξνηνο έρεη γξάςεη απηήλ ηελ επηζηνιή (είλαη δειαδή ν απνζηνιέαο); Πε πνηνλ 

ηελ απεπζύλεη (πνηνο είλαη ν παξαιήπηεο); 

 

  

 

ηεκ άζθεζε αοηή ζα πνέπεη κα βνμύμε: 

 ημκ πμμπό, αοηόκ πμο ζηέικεη ηεκ επηζημιή: 

απμζημιέαξ: από + ζηέικς, 

 ημ δέθηε, αοηόκ πμο δέπεηαη ηεκ επηζημιή: ημκ 

παναιήπηε: πανά + ιαμβάκς. 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Απνζηνιέαο ηεο επηζηνιήο είλαη ν καζεηήο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ, ν Αιέμεο, πνπ δεη ζηελ 

Αζήλα, ελώ παξαιήπηεο είλαη ν θίινο ηνπ Ξσι, πνπ δεη ζην Ξαξίζη. 

 

2. Ξνηα ζρέζε θαίλεηαη λα έρνπλ ηα δύν πξόζσπα; Από πνηα ζηνηρεία ηεο επηζηνιήο 

ην θαηαιάβαηε; 

  

 

Σμ ύθμξ ηεξ επηζημιήξ, δειαδή, μ ηνόπμξ με ημκ μπμίμ 

εθθνάδεηαη μ απμζημιέαξ ζημ γναπηό ιόγμ, δείπκεη θαη 

ημ είδμξ ηεξ ζπέζεξ πμο έπεη με ημκ παναιήπηε. 

Άνα γηα ηεκ άζθεζε αοηή ζα δηαβάζμομε πνμζεθηηθά 

ηεκ επηζημιή ημο Αιέλε θαη ζα πνμζπαζήζμομε κα 

εκημπίζμομε ηα ζημηπεία εθείκα πμο δείπκμοκ ημ είδμξ 

ηεξ ζπέζεξ πμο έπεη με ημκ παναιήπηε ηεξ επηζημιήξ. 
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ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ Αιέμε θαη ηνλ Ξσι είλαη ζίγνπξα θηιηθή, όπσο ηνπιάρηζηνλ 

θαίλεηαη από απηά πνπ γξάθεη ν Αιέμεο, θαζώο δελ έρνπκε ηελ αληίζηνηρε απάληεζε ηνπ 

Ξσι ή θάπνηα άιιε επηζηνιή ηνπ. 

Ζ θηιηθή ηνπο ζρέζε γίλεηαη θαλεξή ήδε από ηελ πξνζθώλεζε ηνπ Αιέμε («Αγαπεηέ 

κνπ Ξσι») αιιά θαη από ηα λέα πνπ απνθαζίδεη ν Αιέμεο λα κνηξαζηεί κε ηνλ Ξσι. Νη 

εηδήζεηο δειαδή πνπ γξάθεη ν Αιέμεο, είλαη όιεο πξνζσπηθέο, γηα ην ζρνιείν θαη ηνπο 

θίινπο ηνπ, όπσο θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ρν ύθνο είλαη επίζεο αλεπίζεκν θαη 

ραιαξό, όπσο ηαηξηάδεη ζε κηα θηιηθή επηζηνιή («Ξόζν γξήγνξα θπιάλε νη κέξεο ηνπ 

ρξόλνπ!, «...Σεκεία θαη ηέξκα!», «Αιιά ηη ηα ζέιεηο...», «Έρεη ην γιέληη ηνπ θη απηό.» θ.α.). 

Ρέινο ν απνραηξεηηζκόο ηνπ Αιέμε είλαη ηδηαίηεξα θηιηθόο, θαζώο ζηέιλεη ηα 

ραηξεηίζκαηά ηνπ ζηε Ληθόι θαη ηε κακά ηνπ Ξσι, ηελ αγάπε ηνπ ζηνλ ίδην ηνλ Ξσι («Κε 

πνιιή αγάπε»),  ελώ ηνλ παξαθαιεί θαη λα ηνπ απαληήζεη ζύληνκα. 

 

3. Γηα πνην ζθνπό επηθνηλσλνύλ κε απηήλ ηελ επηζηνιή ηα δύν πξόζσπα; 

  

 

Κάζε επηθμηκςκία είηε αοηή πναγμαημπμηείηαη γναπηά, 

είηε πνμθμνηθά έπεη θάπμημ ζθμπό. 

Πμημξ μπμνεί κα είκαη μ ζθμπόξ ηεξ επηθμηκςκίαξ μέζς 

ηεξ ακηαιιαγήξ επηζημιώκ μεηαλύ δύμ θίιςκ;  

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ν Ξσι κέλεη ζην Ξαξίζη ελώ ν Αιέμεο ζηελ Αζήλα, πξάγκα πνπ ζίγνπξα δπζθνιεύεη 

ηελ επηθνηλσλία ηνπο. Ρα δύν παηδηά επέιεμαλ ηηο επηζηνιέο, ώζηε λα κελ επηβαξύλνληαη 

νηθνλνκηθά αιιά θαη λα κε ράζνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο. Ν ζθνπόο πνπ 

αληαιιάζζνπλ επηζηνιέο είλαη γηα λα κνηξάδνληαη ηα λέα ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, 

ώζηε λα θξαηήζνπλ ηε θηιία ηνπο δσληαλή. Απηό ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη από ηελ επηζηνιή ηνπ 

Αιέμε πξνο ηνλ Ξσι. 

 

4. Δζείο δηαηεξείηε αιιεινγξαθία κε θίινπο ή θίιεο ζαο πνπ κέλνπλ καθξηά, ζηα 

ειιεληθά ή ζε μέλεο γιώζζεο; 

 

  

 

Η ενώηεζε αοηή δέπεηαη μόκμ πνμζςπηθέξ απακηήζεηξ, 

ακάιμγα με ημ ακ αοηόξ πμο απακηά έπεη θίιμοξ ή θίιεξ 

ζημ ελςηενηθό, ημοξ γνάθεη ή όπη θ.η.ι. Γμείξ δίκμομε 

απιώξ έκα δείγμα απάκηεζεξ. 

Καιό είκαη κα έπεηξ οπόρε ζμο όηη ζηε ζεμενηκή επμπή 

μη επηζημιέξ δεκ είκαη μόκμ γναπηέξ, αιιά θαη 

ειεθηνμκηθέξ, μέζς ημο ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο (e-

mail). 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Γε ζηέιλσ ζπρλά επηζηνιέο ζε θίινπο κνπ πνπ κέλνπλ καθξηά, αθνύ πξνηηκώ λα ηνπο 

ηειεθσλώ θαη λα επηθνηλσλνύκε κε απηόλ ηνλ ηξόπν. Ζ κόλε εμαίξεζε είλαη έλαο μάδειθόο 

κνπ πνπ δεη ζηνλ Θαλαδά θαη είλαη δύζθνιν λα επηθνηλσλώ καδί ηνπ από ην ηειέθσλν, αθνύ 

νη δηεζλείο θιήζεηο θνζηίδνπλ πνιύ αθξηβά. Κε απηόλ επηθνηλσλώ κε ειεθηξνληθέο επηζηνιέο, 
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όπνπ ηνπ γξάθσ ηα λέα κνπ. Ζ γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη ηα αγγιηθά, γηαηί καο 

δηεπθνιύλεη πεξηζζόηεξν θαη ηνπο δύν. Δκέλα κε βνιεύεη γηα λα εμαζθνύκαη θαη ηνλ μάδειθό 

κνπ, επίζεο, αθνύ απηόο δπζθνιεύεηαη λα γξάθεη ζηα ειιεληθά.  

5. Γείηε ηα παξαθάησ θείκελα θαη πείηε πνηεο δηαθνξέο παξαηεξείηε ζηε κνξθή θαη 

ζην ύθνο ηνπ κελύκαηνο ζηηο δύν πεξηπηώζεηο.  

 

          

 

  

 

Μμνθή είκαη μ ηνόπμξ με ημκ μπμίμ πανμοζηάδεηαη ή 

μεηαδίδεηαη έκα μήκομα από ημκ πμμπό. 

 Η μμνθή ημο μεκύμαημξ ελανηάηαη από ημ μέζμ πμο 

πνεζημμπμηείηαη πνμθεημέκμο κα μεηαδμζεί έκα μήκομα. 

 Σμ μέζμ μπμνεί κα είκαη θοζηθόξ (επηθμηκςκία πνόζςπμ με 

πνόζςπμ) ή ηεπκεηόξ ηνόπμξ (ημ ηειέθςκμ, ημ γνάμμα, μ 

ειεθηνμκηθόξ οπμιμγηζηήξ). 

 Σμ μέζμ επενεάδεη ημ ύθμξ, ημκ ηνόπμ πμο εθθνάδεηαη μ 

πμμπόξ ημο μεκύμαημξ. 

οπκά ημ ζέμα μπμνεί κα είκαη ημ ίδημ αιιά ημ ύθμξ αιιάδεη 

ακάιμγα με ημ μέζμ με ημ μπμίμ μεηαδίδεηαη ημ μήκομα. 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ρν θείκελν 1 είλαη κηα πξνθνξηθή ζπλνκηιία αλάκεζα ζε δύν λεαξά άηνκα, ελώ ην 

θείκελν 2 έλα γξαπηό κήλπκα ζε θηλεηό ηειέθσλν. Θαη ηα δύν θείκελα έρνπλ αθξηβώο 

ην ίδην ζέκα, ηε ζπλελλόεζή ηνπο, ώζηε λα γίλεη κηα ζπλάληεζε ζηηο νρηώ. Ξαξόιν 

όκσο πνπ ην ζέκα είλαη ίδην, ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θείκελα. Ρν κέζν 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία ζην θείκελν 1 είλαη ε επηθνηλσλία πξόζσπν 

κε πξόζσπν θαη ην είδνο ηνπ ιόγνπ είλαη πξνθνξηθό, ελώ ζην θείκελν 2 ην κέζν είλαη ην 

θηλεηό ηειέθσλν θαη ην είδνο ηνπ ιόγνπ γξαπηό. 

Απηό ην δεδνκέλν αιιάδεη θαη ην ύθνο ησλ κελπκάησλ. Πηελ πξώηε πεξίπησζε ππάξρεη 

κηα δσληαλή ζπλνκηιία κε νκηιεηή θαη αθξναηή, νη νπνίνη αληαιιάζζνπλ απόςεηο ζε 

δσληαλό, νηθείν, θηιηθό ύθνο. («Δ, άιιν παξά ηέηαξην θη άιιν νρηώ!» «Θαιά ληε!») θαη 

ηειηθά ζπκθσλνύλ. Αληίζεηα, ην κήλπκα ζην θηλεηό ηειέθσλν δεκηνπξγείηαη κόλν από ηνλ 

απνζηνιέα θαη είλαη απιό, ζύληνκν, ζρεδόλ απξόζσπν, κόλν κε ηηο εληειώο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο.  
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1. Βξείηε ηνπο πνκπνύο θαη ηνπο δέθηεο ζηα θείκελα 1 θαη 4. Πε πνηεο πεξηπηώζεηο ε 

επηθνηλσλία είλαη γξαπηή θαη ζε πνηεο πξνθνξηθή; 

 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Ο πμμπόξ θαη μ δέθηεξ είκαη αοημί πμο επηθμηκςκμύκ: 

 μ πμμπόξ ζηέικεη ημ μήκομα, 

 μ δέθηεξ είκαη εθείκμξ πμο ιαμβάκεη ημ μήκομα. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Πην θείκελν 1 ππάξρνπλ πνιινί πνκπνί θαη δέθηεο. Πηελ αξρή ν Γηώξγνο (πνκπόο) 

θσλάδεη, ξσηάεη θαη ελεκεξώλεη ηελ Άλλα (δέθηεο). Πηε ζπλέρεηα ν γπκλαζηάξρεο 

(πνκπόο) εθθσλεί ιόγν ζε όινπο ηνπο καζεηέο (δέθηεο). Πην ηέινο ε Άλλα ζπδεηά κε ηε 

ζπκκαζήηξηά ηεο Αγγέια, όπνπ νη ξόινη ηνπ πνκπνύ θαη ηνπ δέθηε αλήθνπλ θαη ζηηο 

δύν. Πην θείκελν 4 ε θαηάζηαζε είλαη πην απιή, πνκπόο είλαη ν Αιέμεο, πνπ ζηέιλεη ην 

γξάκκα, θαη δέθηεο ν Ξσι, ν νπνίνο ην παίξλεη. Πρεκαηηθά ζα κπνξνύζακε λα 

παξνπζηάζνπκε ηα ζηνηρεία απηά σο εμήο: 

Ξνκπνί Γέθηεο 

Γηώξγνο Άλλα 

γπκλαζηάξρεο καζεηέο 

Άλλα Αγγέια 

Αγγέια Άλλα 

Αιέμεο Ξσι 

Πην θείκελν 1 ε επηθνηλσλία είλαη πξνθνξηθή ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο(ζπλνκηιία 

Γηώξγνπ θαη Άλλαο, εθθώλεζε ιόγνπ από ην γπκλαζηάξρε πξνο ηνπο καζεηέο, ζπλνκηιία 

Άλλαο κε Αγγέια). Αληίζεηα, ζην θείκελν 4 ε επηθνηλσλία είλαη γξαπηή, θαζώο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο απνζηνιήο επηζηνιήο (από ηνλ Αιέμε ζηνλ Ξσι). 

2. Ξνηα κέζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ζην θείκελν 4 θαη ζηα ζθίηζα 

πνπ αθνινπζνύλ;  

 

Θομήζμο όηη: 

Μέζμ μκμμάδμομε ημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ μεηαδίδεηαη 

ημ μήκομα θαη έηζη πναγμαημπμηείηαη ε επηθμηκςκία. 
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ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Πην θείκελν 4 θαη ζηα ζρέδηα πνπ αθνινπζνύλ, ζπλαληάκε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο επηθνηλσλίαο. Ν Αιέμεο ρξεζηκνπνηεί ην κέζν ηεο γξαπηήο επηζηνιήο γηα λα 

επηθνηλσλήζεη κε ην θίιν ηνπ, νη δύν θίινη ηνπ πξώηνπ ζρεδίνπ όκσο επηθνηλσλνύλ 

κε ην κέζν ηεο πξνθνξηθήο θαη πξόζσπν κε πξόζσπν επηθνηλσλίαο. Πην δεύηεξν 

ζρέδην ν απνζηνιέαο ηνπ κελύκαηνο ρξεζηκνπνηεί ην κέζν ηνπ γξαπηνύ κελύκαηνο από 

θηλεηό ηειέθσλν. 

Νη ηξόπνη απηνί επηθνηλσλίαο έρνπλ νκνηόηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο: 

 ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη ην γξαπηό κήλπκα από ην θηλεηό ηειέθσλν έρνπλ θαη 

ηα δύν άκεζε απάληεζε ζε αληίζεζε κε ηελ επηζηνιή, πνπ δελ έρεη άκεζε απάληεζε. 

 ην γξαπηό κήλπκα θαη ε επηζηνιή είλαη θαη ηα δύν ζε γξαπηό ιόγν ζε αληίζεζε κε 

ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία.  

 

3. Ραηξηάμηε ηε ιέμε κε ηελ εμήγεζε. 

  

 

ηεκ άζθεζε αοηή με βάζε ηα όζα έπμομε μάζεη μέπνη 

ηώνα γηα ηεκ επηθμηκςκία θαη γηα ημκ ηνόπμ πμο 

πναγμαημπμηείηαη, θαιμύμαζηε κα ακηηζημηπίζμομε ημοξ 

όνμοξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πναγμάηςζε θαη 

πνμώζεζε ηεξ επηθμηκςκίαξ με ημοξ ζςζημύξ ημοξ 

μνηζμμύξ. 

 

α. πνκπόο 1.  ν ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ κελύκαηνο/ ην 

πεξηβάιινλ, νη ζρέζεηο ησλ ζπλνκηιεηώλ θ.ά. 

β. δέθηεο 2.  (επηηπρήο) αληαιιαγή κελπκάησλ θ.ά. 

γ. ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο 3.  απηόο πνπ «ιακβάλεη» ην κήλπκα 

δ. γισζζηθόο θώδηθαο 4. απηόο πνπ «ζηέιλεη» ην κήλπκα 

ε. επηθνηλσλία 5. έλα ζύζηεκα ζεκείσλ πνπ έρεη θαλόλεο θη αξρέο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηθνηλσλνύκε 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

α. πνκπόο 4.  απηόο πνπ «ζηέιλεη» ην κήλπκα 

β. δέθηεο 3.  απηόο πνπ «ιακβάλεη» ην κήλπκα 

γ. ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο 1. ν ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ κελύκαηνο/ ην 

πεξηβάιινλ, νη ζρέζεηο ησλ ζπλνκηιεηώλ θ.ά. 

δ. γισζζηθόο θώδηθαο 5. έλα ζύζηεκα ζεκείσλ πνπ έρεη θαλόλεο θη 

αξρέο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηθνηλσλνύκε 

ε. επηθνηλσλία 2. (επηηπρήο) αληαιιαγή κελπκάησλ θ.ά. 
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Β2. Κώδικες επικοινωνίας 

 

 

Θώδηθαο είλαη θάζε ζύζηεκα ζεκείσλ/ ζπκβόισλ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηαδνζεί έλα κήλπκα, γηα παξάδεηγκα ε 

θπζηθή γιώζζα ή ε γιώζζα ησλ ηπθιώλ. 

Πεκείν ή ζύκβνιν ή ζήκα  είλαη θάζε αληηθείκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα ζπλδέζεη κηα κνξθή κε κηα ζεκαζία, γηα παξάδεηγκα ε κνξθή ηνπ 

πξάζηλνπ θσηόο κέζα ζην θαλάξη θαη ε ζεκαζία «πέξλα», ε ερεηηθή 

κνξθή “cat” θαη ε ζεκαζία «γάηα». Ξξνζέμηε όκσο: ζεκείν ή ζύκβνιν 

ή ζήκα είλαη ζπλδπαζκόο θαη ησλ δύν, νύηε κόλν ε κνξθή, νύηε κόλν ε 

ζεκαζία. 

Νη θώδηθεο δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπό ηελ επηθνηλσλία, ηε κεηάδνζε δειαδή ησλ 

κελπκάησλ. Ζ γιώζζα είλαη ν πην αλαπηπγκέλνο θώδηθαο από όινπο. 

Ξνιπηξνπηθά θείκελα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηξόπνπο από πνιινύο θώδηθεο ηαπηόρξνλα. 

Γηα παξάδεηγκα έλα άξζξν ζηελ εθεκεξίδα πνπ πεξηιακβάλεη γισζζηθό θείκελν, αξηζκεηηθνύο 

πίλαθεο θαη θσηνγξαθηθέο εηθόλεο, πεξηέρεη ηξεηο ηξόπνπο ηαπηόρξνλα, άξα είλαη πνιπηξνπηθό. 

 

ακούω 

μιλώ
και

(ζει. 15) 

1. Ξξηλ από ηελ επηλόεζε ηνπ αιθαβήηνπ (θείκ. 2) ηη είδνπο ζύκβνια 

ρξεζηκνπνηνύζαλ νη άλζξσπνη γηα λα παξαζηήζνπλ αληηθείκελα θαη ηδέεο;  

  

 

Οη άκζνςπμη πνηκ ηεκ επηκόεζε ημο αιθαβήημο θαη ηεξ 

γναθήξ, πνεζημμπμημύζακ ημ δηθό ημοξ θώδηθα, 

πνμθεημέκμο κα επηθμηκςκήζμοκ, κα εθθναζημύκ.  

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Πύκθσλα κε ην θείκελν 2, νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύζαλ δηάθνξα ζύκβνια γηα λα 

παξαζηήζνπλ αληηθείκελα θαη ηδέεο. Ρα πξώηα ηνπο ζύκβνια ήηαλ νη ρεηξνλνκίεο ησλ 

ρεξηώλ θαη νη γθξηκάηζεο ηνπ πξνζώπνπ (ελόηεηα 1) θαη ηα επόκελα ζύκβνια ήηαλ νη 

εηθόλεο ηεο δσγξαθηθήο (ελόηεηα 2). Από θάπνηα απινπνηεκέλα δσγξαθηθά ζύκβνια 

πξνέθπςαλ κάιηζηα θαη ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ.  
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2. Γείηε ην απόζπαζκα από ηελ άζθεζε Καζεκαηηθώλ πνπ ζαο δόζεθε ζην θείκελν 

3. Παο είλαη θαηαλνεηό; Ρη ιέεη; 

  

 

 Μπμνμύμε κα θαηακμήζμομε ηεκ άζθεζε ηςκ 
μαζεμαηηθώκ, εθόζμκ γκςνίδμομε ηςκ θώδηθα ηςκ 
μαζεμαηηθώκ, 
 Μπμνμύμε κα θαηακμήζμομε ηα ζύμβμια ηεξ πεμείαξ 
εθόζμκ γκςνίδμομε ημκ θώδηθα ηεξ πεμείαξ. 

Ακ δε γκςνίδμομε ημοξ παναπάκς θώδηθεξ, δεκ 
μπμνμύμε κα ακηηιεθζμύμε ημ κόεμα ηςκ αζθήζεςκ θάηη 
πμο ζομβαίκεη θαη ζηεκ επηθμηκςκία με ημοξ γύνς μαξ. Γηα 
κα επηθμηκςκήζμομε μμαιά πνέπεη κα πνεζημμπμημύμε ημκ 
ίδημ θώδηθα επηθμηκςκίαξ. 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ρν απόζπαζκα απηό κνπ είλαη θαηαλνεηό, γηαηί έρνπκε δηδαρζεί θαη ηνπο δεθαδηθνύο 

αξηζκνύο θαη ηε ζύγθξηζε αξηζκώλ κεηαμύ ηνπο. Ν ζπγγξαθέαο δεηάεη αξρηθά από ην καζεηή 

λα ζπγθξίλεη δύν δεπγάξηα αξηζκώλ, ηα 35,046 – 60,03 θαη 4,567 – 4,53989. Πηε ζπλέρεηα 

δίλεη ην απνηέιεζκα ηεο ζύγθξηζεο, όηη δειαδή ν αξηζκόο 35,046 είλαη κηθξόηεξνο από ηνλ 

60,03 θαη ν αξηζκόο 4,567 είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ 4,53989. 

Γείηε ηώξα θη απηό ην απόζπαζκα από κηα άζθεζε Σεκείαο (δεο ζει. 15 ηνπ 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηη ιέεη; Γηαηί λαη/όρη; 

 

Γελ κπνξώ λα θαηαιάβσ ηη ιέεη ην απόζπαζκα, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζην όηη δελ είρα 

πνηέ σο ηώξα ζην Γεκνηηθό ην κάζεκα ηεο Σεκείαο, νύηε δηδάζθεηαη ζηελ Α‟ Γπκλαζίνπ. Γηα 

απηό ην ιόγν δελ θαηαιαβαίλσ πνιιά από ηα ζύκβνια (ΓG0, H2, I2, (g), HI, kj mol-1, ΓΖ0
f, S

0, 

J mol-1, K-1) αιιά θαη πώο αθξηβώο ρξεζηκνπνηνύληαη θάπνηεο ιέμεηο ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν, 

αλ θαη γλσξίδσ ηε ζπλεζηζκέλε ηνπο ζεκαζία (ηηκή, αληίδξαζε, ζρεκαηηζκόο, νπζία). 

 

3. Πην θείκελν 3 ππάξρνπλ δείγκαηα από δηάθνξνπο θώδηθεο. Ξνηνη από απηνύο καο 

δίλνπλ νπηηθά ζήκαηα θαη πνηνη αθνπζηηθά;  

  

 

Θομήζμο όηη: 

Ηώδηθαξ είκαη θάζε ζύζηεμα ζεμείςκ ζομβόιςκ πμο 

μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα κα μεηαδμζεί έκα 

μήκομα, γηα πανάδεηγμα ε θοζηθή ή ε κμεμαηηθή 

γιώζζα. 
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ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ζ απάληεζε είλαη αξθεηά απιή γηα ηελ πξώηε ελόηεηα, θαζώο όια ηα δείγκαηα 

πξνέξρνληαη από ηνλ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο θαη είλαη νπηηθά, ηόζν νη πηλαθίδεο, 

όζν θαη νη ελδείμεηο από ηνπο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο. πάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηνη 

θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο πνπ εθπέκπνπλ έλαλ εηδηθό ήρν γηα ηνπο ηπθινύο, αλάινγα κε ην 

αλ είλαη αλακκέλν ην πξάζηλν ή ην θόθθηλν θσο (δπζηπρώο βέβαηα απηνί νη θσηεηλνί 

ζεκαηνδόηεο είλαη πνιύ ζπάληνη). Θα κπνξνύζακε, επνκέλσο, λα πνύκε όηη όια ηα ζήκαηα 

πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην θώδηθα θαη είλαη ζρεδόλ πάληα νπηηθά.  

Πηε δεύηεξε ελόηεηα όκσο ηα πξάγκαηα γίλνληαη θάπσο πεξίπινθα, θαζώο θαη νη ηξεηο 

θώδηθεο πνπ παξνπζηάδνληαη (θπζηθή γιώζζα, καζεκαηηθά, κνπζηθή), κπνξνύλ λα έρνπλ θαη 

ερεηηθή θαη νπηηθή κνξθή (γξάθνπκε θαη παίδνπκε κνπζηθή, γξάθνπκε θαη κηιάκε κηα 

γιώζζα, γξάθνπκε θαη εθθσλνύκε κηα άζθεζε). Ρα ζπγθεθξηκέλα δείγκαηα βέβαηα πνπ 

έρνπκε ζηελ ελόηεηα 2 ηνπ θεηκέλνπ 3 είλαη όια νπηηθά.  

 

4. Γξάςηε ην κηθξό ζαο όλνκα. Πηε ζπλέρεηα ζπκβνπιεπηείηε ην αιθάβεην ηεο 

λνεκαηηθήο γιώζζαο ησλ θσθαιάισλ θαη παξαζηήζηε ην κε ηα θαηάιιεια ζήκαηα. 

 

  

 

Πμηα είκαη ε κμεμαηηθή γιώζζα; 

Νμεμαηηθή είκαη ε γιώζζα πμο πνεζημμπμημύκ μη θςθάιαιμη 

θαη ε μπμία βαζίδεηαη ζε κμήμαηα. Κάζε γνάμμα ημο 

αιθαβήημο πανηζηάκεηαη με ηα ακηίζημηπα ζήμαηα. Έηζη 

μπμνμύμε κα εθθνάζμομε με ηε κμεμαηηθή πςνίξ πενημνηζμό 

ό,ηη ζα εθθνάδαμε με ηε πνήζε ημο γιςζζηθμύ θώδηθα 

επηθμηκςκίαξ. 

Γηα κα δείλμομε ημ όκμμά μαξ ζηε κμεμαηηθή γιώζζα, αθμύ ημ 

γνάρμομε, ακηηθαζηζημύμε ηα γνάμμαηα ημο μκόμαηόξ μαξ με 

ηα ακηίζημηπα ηεξ κμεμαηηθήξ γιώζζαξ.  

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Γηα παξάδεηγκα αλ ζέινπκε λα δείμνπκε ην γπλαηθείν όλνκα: «Διίδα», ζα ζρεκαηίζνπκε κε 

ηε ζεηξά ηα εμήο λνήκαηα: 
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[Ν θαηξόο] ζει. 16 

Δηζαγσγηθά 

Ρν θείκελν απνηειεί ηελ πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα ηνπ 2003, 

όπσο δεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα «Θαζεκεξηλή».  

 

 

Πην γισζζηθό κέξνο ηνπ θεηκέλνπ 5 δηαβάδνπκε ηελ πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε κέξα αιιά θαη γηα ηηο δύν επόκελέο ηεο, όπσο δεκνζηεύηεθε ζηελ 

εθεκεξίδα «Θαζεκεξηλή» ην 2003. Ν θαηξόο ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ζα είλαη βξνρεξόο, ηηο 

δύν επόκελεο εκέξεο όκσο πξνβιέπνληαη θαη θαηαηγίδεο. Γηαβάδνπκε επίζεο κέζα ζην 

πιαίζην πνπ βξίζθεηαη επάλσ αξηζηεξά, επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα, 

πνηνη άγηνη γηνξηάδνπλ, ηελ ώξα πνπ αλαηέιιεη θαη δύεη ν ήιηνο, όπσο θαη ηε θάζε πνπ 

βξίζθεηαη ε ζειήλε.  

πάξρνπλ βέβαηα θαη δύν εηθόλεο ζην θείκελν. Ζ κεγαιύηεξε εηθόλα, ζηα δεμηά, 

παξνπζηάδεη ην ράξηε ηεο Διιάδαο, όπνπ ζεκεηώλνληαη νη ζεξκνθξαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα θάπνηεο κεγάιεο πόιεηο, ν θαηξόο πνπ ζα επηθξαηήζεη ζε απηέο, βξνρεξόο ή κόλν 

ζπλλεθηαζκέλνο, όπσο θαη νη άλεκνη πνπ ζα θπζνύλ ζηε ζάιαζζα, καδί κε ηελ έληαζή ηνπο. 

Ζ κηθξόηεξε εηθόλα, ν πίλαθαο ζηελ άθξε δεμηά (πνπ θαιύπηεη θαη έλα κηθξό κέξνο ηνπ 

ράξηε), θαηαγξάθεη ηελ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ Αζήλα από ην Πάββαην σο ηελ 

Ρεηάξηε. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ρακειό βαξνκεηξηθό: κηα πεξηνρή πνπ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε ειαηηώλεηαη ζην 

θέληξν ηεο, πξάγκα πνπ ρεηξνηεξεύεη ηνλ θαηξό 

ακούω 

μιλώ
και

 

Ξξηλ μεθηλήζεηε ην πξσί γηα ην ζρνιείν θαιό είλαη λα ζπκβνπιεπηείηε έλα δειηίν 

πξόγλσζεο ηνπ θαηξνύ. Δθηόο από ην ιόγν, πνηα άιια κέζα ρξεζηκνπνηεί ην δειηίν 

γηα λα δείμεη ηνλ θαηξό ηεο επόκελεο εκέξαο; (θείκ. 5) Ξώο ζα ληπζείηε αύξην, αλ 

δείηε έλα ηέηνην δειηίν θαηξνύ; 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Πμιοηνμπηθά είκαη ηα θείμεκα πμο γηα κα μεηαδώζμοκ 

ημ μήκομά ημοξ δε πνεζημμπμημύκ μόκμ ηε γιώζζα αιιά 

θαη ζήμαηα από άιιμοξ θώδηθεξ. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ρν θείκελν 5 δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξό ηόζν κε ην ιόγν όζν θαη κε ηελ εηθόλα 

θαη ηνπο αξηζκνύο. Ξαξαηεξνύκε ινηπόλ ζηε κεγάιε εηθόλα ηνπ ράξηε ηεο Διιάδαο ηηο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ ζα ππάξρνπλ ζε κηα ζεηξά από κεγάιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ην 

είδνο ηνπ θαηξνύ πνπ ζα θπξηαξρεί ζε θάπνηεο πεξηνρέο, όπσο θαίλεηαη από ηα εηδηθά κηθξά 

ζύκβνια (βξνρή ή ζπλλεθηά). Ξαίξλνπκε αθόκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεύζπλζε ησλ 

αλέκσλ πνπ ζα θπζνύλ ζηε ζάιαζζα, όπσο θαη γηα ηελ έληαζή ηνπο. Ζ κηθξόηεξε εηθόλα, ν 

πίλαθαο ζηελ άθξε δεμηά πνπ θαιύπηεη θαη έλα κηθξό κέξνο ηνπ ράξηε, θαηαγξάθεη ηελ 

αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ Αζήλα από ην Πάββαην σο ηελ Ρεηάξηε.  

Ξώο ζα ληπζείηε αύξην, αλ δείηε έλα ηέηνην δειηίν θαηξνύ;  

  

 

Η απάκηεζε αοηή ελανηάηαη από ηεκ πενημπή ηεξ 

Γιιάδαξ πμο μέκμομε, θαζώξ ζε θάπμηεξ πενημπέξ 

θαίκεηαη όηη ζα βνέπεη εκώ ζε άιιεξ ζα οπάνπεη μόκμ 

ζοκκεθηά. Οη ζενμμθναζίεξ είκαη επίζεξ δηαθμνεηηθέξ. 

Δίκμομε εκδεηθηηθά μηα απάκηεζε γηα ηε Θεζζαιμκίθε, 

αιιά μ θαζέκαξ απακηά με βάζε ηεκ πόιε ζηεκ μπμία 

δεη. 



 Ελόηεηα 1 

31 
 

 
www.to-frontistirio.gr  εκδόσεις τσιάρα 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Πηε Θεζζαινλίθε θαίλεηαη όηη αύξην ζα βξέρεη γηα θάπνηεο ώξεο ηεο εκέξαο θαη όηη ζα 

ππάξμνπλ αξθεηέο αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία, ζα μεθηλήζεη δειαδή από ηνπο 8 βαζκνύο 

Θειζίνπ θαη ζα θηάζεη σο θαη ηνπο 19 βαζκνύο. Θα πάξσ ινηπόλ καδί κνπ κηα νκπξέια ή έλα 

αδηάβξνρν θαη ζα θνξέζσ έλα κπνπθάλ, ώζηε λα ην θνξάσ αλ θάλεη θξύν, αιιά θαη λα 

κπνξώ λα ην βγάισ εύθνια αλ αλεβεί ε ζεξκνθξαζία. 

 

(ζει. 17) 

1. Ξόζνπο θώδηθεο – εθηόο από ην γισζζηθό – κπνξείηε λα αλαθέξεηε; Κπνξείηε 

λα αλαθέξεηε θάπνηεο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζην γισζζηθό θώδηθα θαη 

ζε άιια είδε θσδίθσλ πνπ είδαηε σο ηώξα; 

 

 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Ηώδηθαξ είκαη θάζε ζύζηεμα ζεμείςκ/ζομβόιςκ πμο 

μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα κα μεηαδμζεί έκα μήκομα, 

γηα πανάδεηγμα ε θοζηθή γιώζζα θαη ηα μαζεμαηηθά. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

πάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε θσδίθσλ. Θάπνηνη από απηνύο είλαη: ε κνπζηθή, ε 

δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή, ε ρεκεία, ην ζύζηεκα Κπξάηγ κε 

ην νπνίν δηαβάδνπλ νη ηπθινί, ε λνεκαηηθή γιώζζα ησλ θσθώλ, ηα ζήκαηα Κνξο, ν 

Θώδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο.  

 

πνηνπο θώδηθεο 

ζπλαληήζακε; 

 

 

 

 

νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο 

λνεκαηηθήο θαη θπζηθήο 

γιώζζαο 

 

 

 

Κέρξη απηό ην ζεκείν ζπλαληήζακε ζηα θείκελα ηνπ 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ ην γισζζηθό θώδηθα, ηνλ θώδηθα ηεο 

δσγξαθηθήο (κέζα από ηα ζθίηζα θαη ηηο εηθόλεο ηνπ βηβιίνπ), 

ηνλ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο, ηα καζεκαηηθά, ηε 

κνπζηθή, ηε ρεκεία θαη ηε λνεκαηηθή γιώζζα.  

Θάπνηνη από ηνπο θώδηθεο απηνύο κνηάδνπλ πεξηζζόηεξν θαη 

άιινη ιηγόηεξν κε ηε γιώζζα. Γηα παξάδεηγκα ε θπζηθή 

γιώζζα θαη ε λνεκαηηθή γιώζζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη νη 

δύν από ηνπο αλζξώπνπο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ γηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζύλνιν ηεο δσήο ηνπο, λα 

εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Ζ θπζηθή γιώζζα 

όκσο ρξεζηκνπνηεί ηηο ιέμεηο, είηε πξνθνξηθέο, είηε γξαπηέο, 
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θώδηθαο δσγξαθηθήο 

 

 

Θ.Ν.Θ. 

 

 

θώδηθαο κνπζηθήο 

 

 

 

καζεκαηηθά 

ρεκεία 

 

 

ελώ ε λνεκαηηθή γιώζζα ηηο ρεηξνλνκίεο (ηα κέζα δειαδή 

είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά). 

Ν θώδηθαο ηεο δσγξαθηθήο από ηελ άιιε είλαη πνιύ 

δηαθνξεηηθόο από ηελ πξνθνξηθή γιώζζα, ζπγγελεύεη όκσο 

θάπσο κε ηε γξαθή, θαζώο αθνξνύλ θαη νη δύν ηελ όξαζε. 

Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο 

θαη ηε γξαπηή γιώζζα, αθνύ απιώο αθνξνύλ θαη νη δύν ηελ 

όξαζε, ν Θ.Ν.Θ. όκσο έρεη θαη πνιύ πεξηνξηζκέλν πεξηερόκελν. 

Ν θώδηθαο ηεο κνπζηθήο κνηάδεη κε ηε θπζηθή γιώζζα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ πξνθνξηθό ιόγν, γηαηί ρξεζηκνπνηνύλ 

θαη νη δύν ηνλ ήρν, ελώ ηαπηόρξνλα κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ, 

αιιά ηα κελύκαηά ηνπο είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά. 

Ρα καζεκαηηθά θαη ε ρεκεία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

ιέμεηο ηεο θπζηθήο γιώζζαο γηα λα εθθξάζνπλ ηα 

κελύκαηά ηνπο, έρνπλ όκσο πνιύ πην εηδηθό πεξηερόκελν 

από απηήλ. 

 

2. Ξώο παξηζηάλεηαη ν θίλδπλνο ζηα ζήκαηα ηνπ ΘΝΘ; Φηηάμηε θη εζείο κηα πηλαθίδα 

πξνεηδνπνίεζεο γηα ηνλ θίλδπλν. Γξάςηε «ΞΟΝΠΝΣΖ – ΘΗΛΓΛΝΠ» θαη πξνζζέζηε 

έλα αλάινγν ζήκα. Ρν θείκελό ζαο είλαη πνιπηξνπηθό ή όρη; 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Ο Η.Ο.Η. μέζς ηςκ εηδηθώκ ζεμάηςκ ημο πνμεηδμπμηεί 

θαη απαγμνεύεη, πνμθεημέκμο μη μδεγμί κα 

μεηαθηκμύκηαη με αζθάιεηα θαη ε θοθιμθμνία ζημ 

ζύκμιό ηεξ κα δηελάγεηαη μμαιά. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Πηα ζήκαηα ηνπ ΘΝΘ ν θίλδπλνο παξηζηάλεηαη από έλα ηξηγσληθό ζήκα. Πηελ 

εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά ην ζήκα απηό πεξηβάιιεηαη από έλα θόθθηλν πιαίζην, ελώ ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ππάξρεη πάληα έλα θίηξηλν ηξίγσλν. Ρν ζρήκα όκσο πνπ παξνπζηάδεηαη κέζα 

ζην θίηξηλν ηξίγσλν δηαθέξεη αλάινγα κε ην κήλπκα ηνπ ζήκαηνο, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα 

είλαη έλα βέινο πνπ δείρλεη δεμηά (επηθίλδπλε ζηξνθή δεμηά) ή έλα απηνθίλεην πνπ πεγαίλεη 

εδώ θη εθεί (νιηζζεξόο δξόκνο). 

  

 

Δίκμομε εδώ εκδεηθηηθά ημ πανάδεηγμα εκόξ ζήμαημξ 

πμο πνμεηδμπμηεί γηα ημκ θίκδοκμ. Φοζηθά 

πνεζημμπμηώκηαξ ηε θακηαζία μαξ, μπμνμύμε κα βνμύμε 

πμιιά ζήμαηα πνμεηδμπμίεζεξ θηκδύκμο.  

 

  

ΞΟΝΠΝΣΖ - ΘΗΛΓΛΝΠ 

 

Ρν θείκελν είλαη πνιπηξνπηθό, αθνύ ζπλδπάδεη ηξόπνπο από δηαθνξεηηθνύο θώδηθεο. 

Ππγθεθξηκέλα ζπλδπάδεη ην γισζζηθό θώδηθα («ΞΟΝΠΝΣΖ – ΘΗΛΓΛΝΠ») κε ηνλ θώδηθα 

ηνπ ζρεδίνπ (ζήκα θηλδύλνπ). 
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3. Ξνηα από ηα θείκελα πνπ έρεηε δεη σο ηώξα είλαη πνιπηξνπηθά; Αηηηνινγήζηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Πμιοηνμπηθά είκαη ηα θείμεκα πμο πνεζημμπμημύκ 

ηνόπμοξ από πμιιμύξ θώδηθεξ ηαοηόπνμκα. 

Γηα ηεκ άζθεζε αοηή ζα ακαηνέλμομε ζηα θείμεκα ηεξ 

εκόηεηαξ πμο έπμομε δηαβάζεη, παναηενώκηαξ πμηα 

από αοηά πένα από ημ γιςζζηθό θώδηθα πνεζημμπμημύκ 

θαη ζημηπεία άιιςκ θςδίθςκ(μαζεμαηηθώκ, μμοζηθήξ, 

Κ.Ο.Κ., θ.ά.), ζοκδοάδμκηαξ έηζη θαη ηεκ εηθόκα. 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ξνιπηξνπηθά είλαη όια ηα θείκελα πνπ ζπλαληήζακε σο ηώξα, εθηόο από ην θείκελν 4. Ρν 

θείκελν 1 αλήθεη βέβαηα ζην γισζζηθό θώδηθα (απόζπαζκα από ινγνηερληθό βηβιίν), 

ζπλνδεύεηαη όκσο από έλα ζθίηζν, πνπ αλήθεη ζηνλ θώδηθα ηεο δσγξαθηθήο (εηθόλα ηνπ 

γπκλαζηάξρε πνπ βγάδεη ιόγν). Ππλδπάδεη επνκέλσο δύν ηξόπνπο από δηαθνξεηηθνύο 

θώδηθεο. Ρν ίδην αθξηβώο ηζρύεη θαη γηα ην θείκελν 2, αθνύ ζπλδπάδεη ην άξζξν πνπ 

αλήθεη ζην γισζζηθό θώδηθα καδί κε ηελ εηθόλα ησλ δύν πξσηόγνλσλ αλζξώπσλ. Ρν 

θείκελν 3 είλαη ην πην πνιπηξνπηθό από όια, θαζώο ζπλδπάδεη ηνλ θώδηθα ηεο γιώζζαο 

(Δλόηεηα 2, 1ε θαη 3ε ώξα), ηνλ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο (Δλόηεηα 1), ηνλ θώδηθα 

ηεο κνπζηθήο (Δλόηεηα 2, 2ε ώξα) θαη ηνλ θώδηθα ησλ καζεκαηηθώλ (Δλόηεηα 2, 1ε ώξα). 

Ρέινο, ην θείκελν 5 ζπλδπάδεη ην γισζζηθό θώδηθα (αξηζηεξό κέξνο) κε ηνλ θώδηθα ηεο 

εηθόλαο (ράξηεο θαη πίλαθαο). 

 

ομπεναίκμομε όηη: 

Πμιοηνμπηθό: θείμεκμ ζημ μπμίμ δεκ έπμομε μόκμ ημ γναπηό γιςζζηθό θώδηθα αιιά θαη  

ζθίηζα, εηθόκεξ ή ζήμαηα από άιιμοξ θώδηθεξ (μαζεμαηηθώκ, πεμείαξ, μμοζηθήξ). 

 

Γ. Είδη προηάζεων 

 

Γ1. Δίδε πξνηάζεσλ αλάινγα κε ηα ζπζηαηηθά ηνπο 

 

Ξξόηαζε είλαη ην κεγαιύηεξν ζύλνιν ιέμεσλ πνπ είλαη 

γξακκαηηθά νξγαλσκέλν. 

Απιή (έρεη νινθιεξσκέλν λόεκα, δελ κπνξνύκε λα 

αθαηξέζνπκε ηίπνηα από απηήλ), π.ρ. Ν καζεηήο 

δηαβάδεη ην βηβιίν. 

 

Δίδε πξνηάζεσλ   Διιεηπηηθή (ιείπνπλ ζηνηρεία/ιέμεηο), π.ρ.   
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κε βάζε ηε δνκή ηνπο  Θαθέο ζηελ πιαηεία; 

 

 Δπαπμεκέλε (έρεη επηπιένλ ζηνηρεία εθηόο από ηα 

βαζηθά), π.ρ. Δθείλε ηε Γεπηέξα είρε πνιύ σξαίν 

θαηξό γηα θνιύκπη. 

ακούω 

μιλώ
και

 

1. «Ρν θνπδνύλη ηνπ έθνςε ηελ θνπβέληα» (θείκ. 1): Ζ πξόηαζε απηή έρεη κόλν ηα 

βαζηθά ζπζηαηηθά. Κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαη άιια ζηνηρεία πνπ λα δίλνπλ 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο; 

 

 

 

 

Πμηα είκαη ηα βαζηθά ζοζηαηηθά ηεξ πνόηαζεξ; 

Σα βαζηθά ζοζηαηηθά ηεξ πνόηαζεξ είκαη ηα ελήξ: 

 ημ οπμθείμεκμ: ημ θμοδμύκη 

 ημ νήμα: έθμρε 

 ηα ακηηθείμεκα: έμμεζμ: ημο, άμεζμ: ηεκ θμοβέκηα. 

 

Θα μπμνμύζαμε κα ακαιύζμομε ηεκ πνόηαζε ςξ ελήξ: 

 Τπμθείμεκμ  Έμμ. ακη.      Ρήμα Άμεζμ ακηηθείμεκμ 

                                        

Σμ θμοδμύκη  ημο          έθμρε    ηεκ θμοβέκηα 

                          

Πμημξ έθμρε; Από πμημκ;            Ση έθμρε; 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Πηε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε κπνξνύλ εύθνια λα πξνζηεζνύλ ιέμεηο, νη νπνίεο ζα δίλνπλ θαη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα: «Ρν απόηνκν ρηύπεκα από ην θνπδνύλη ηνπ έθνςε 

μαθληθά ηε δσεξή θνπβέληα πνπ είρε κε ηελ Άλλα.» 
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2. «Κε ιέλε Αγγέια. Δζέλα;» Βξείηε ην απόζπαζκα ζην θείκελν 1. από ηε δεύηεξε 

πξόηαζε ιείπνπλ βαζηθά ζπζηαηηθά. Κπνξείηε λα ηε ζπκπιεξώζεηε; Γηαηί ε 

ζπγγξαθέαο πξνηίκεζε ηελ ειιεηπηηθή κνξθή; 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Γιιεηπηηθή είκαη ε πνόηαζε εθείκε από ηεκ μπμία 

ιείπμοκ έκαξ ή πενηζζόηενμη όνμη ή πνμζδημνηζμμί, 

επεηδή εκκμμύκηαη εύθμια από ηεκ άμεζε ακηίιερε θαη 

ηεκ θμηκή πείνα ηςκ πνμζώπςκ πμο ζοκμμηιμύκ ή από 

ηα ζομθναδόμεκα, π.π. Γηα πμύ; (εκκμείηαη: γηα πμύ 

πεγαίκεηξ;). 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ρν απόζπαζκα βξίζθεηαη ζην ζεκείν όπνπ ε Άλλα ζπλνκηιεί κε ηελ Αγγέια, ζπγθεθξηκέλα 

έμη ζεηξέο πξηλ από ην ηέινο, (-Όρη θαη ηόζν. Θα δνύκε όκσο... Κε ιέλε Αγγέια. Δζέλα;) 

Ζ δεύηεξε πξόηαζε απνηειείηαη κόλν από ηε ιέμε «εζέλα» καδί κε ην εξσηεκαηηθό, είλαη 

δειαδή ειιεηπηηθή, θαζώο ηεο ιείπνπλ βαζηθά ζηνηρεία. Ξξνζζέηνληαο κόλν ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ζα κπνξνύζακε λα έρνπκε ηελ πξόηαζε: «Δζέλα πώο ζε ιέλε;» 

Ζ ειιεηπηηθή κνξθή είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε ζηνλ πξνθνξηθό θαη ηνλ αλεπίζεκν 

ιόγν. Ζ ζπγγξαθέαο ηε ρξεζηκνπνηεί γηα λα απνδώζεη ζσζηά ην απιό θαη θαζεκεξηλό ύθνο 

ηεο πξνθνξηθήο ζπλνκηιίαο αλάκεζα ζε δύν λεαξά άηνκα. 

 

3. «Ζ Ιίλα ςήισζε, έγηλε ζσζηή δεζπνηλίο» (θείκ. 4): Βξείηε ηηο δύν πξνηάζεηο ηνπ 

απνζπάζκαηνο. Από πνηα πξόηαζε κπνξείηε λα αθαηξέζεηε θάπνηα ιέμε θαη πάιη λα 

έρεη νινθιεξσκέλν λόεκα; Από πνηα πξόηαζε δελ κπνξείηε λα αθαηξέζεηε ηίπνηα;  

 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Απιή είκαη ε πνόηαζε πμο απμηειείηαη από ημοξ 

θύνημοξ όνμοξ (οπμθείμεκμ, θαηεγόνεμα), έπεη 

μιμθιενςμέκμ κόεμα  θαη δεκ μπμνμύμε κα 

αθαηνέζμομε ηίπμηα από αοηήκ, π.π. Η οπάιιειμξ 

ελοπενεηεί ημοξ πειάηεξ. 

Γπαολεμέκε ιέμε ηεκ πνόηαζε εθείκε πμο πενηέπεη 

πνμζδημνηζμμύξ πμο ζομπιενώκμοκ ημοξ θύνημοξ 

όνμοξ, π.π. Η εογεκηθή οπάιιειμξ ελοπενεηεί 

αζηαμάηεηα ημοξ απαηηεηηθμύξ πειάηεξ. 
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ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

 

Ρηο δύν απηέο πξνηάζεηο ηηο βξίζθνπκε ζην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζειίδα 

14 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηξίηε ζεηξά από ην ηέινο («μέξσ πόζν απιή είλαη. Ζ Ιίλα ςήισζε, 

έγηλε ζσζηή δεζπνηλίο. Γηα ζθέςνπ: ην κσξό καο πάεη...») 

Ζ πξώηε πξόηαζε («Ζ Ιίλα ςήισζε.») είλαη απιή, νπόηε δελ κπνξεί λα ηεο αθαηξεζεί 

θάπνηα ιέμε. Από ηε δεύηεξε πξόηαζε, ε νπνία είλαη επαπμεκέλε («έγηλε ζσζηή 

δεζπνηλίο») κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε ηε ιέμε «ζσζηή», αθήλνληάο ηε κόλν κε ηα βαζηθά 

ζηνηρεία, π.ρ. Ζ Ιίλα έγηλε δεζπνηλίο. 

Θα κπνξνύζακε λα αλαιύζνπκε ζρεκαηηθά ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο σο εμήο: 

 

πνθείκελν     Οήκα 

                   

Ζ Ιίλα         ςήισζε  

πνθείκελν Οήκα Δπηζεη. πξνζδ.        Θαηεγνξνύκελν 

                               

(Ζ Ιίλα)  έγηλε  ζσζηή          δεζπνηλίο 

4. «Σσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηξνύ ε ζεκεξηλή εκέξα»: Βξείηε ηελ πξόηαζε 

ζην Θείκελν 5. Ξαξαηεξήζηε όηη ηεο ιείπεη έλα βαζηθό ζπζηαηηθό. Κπνξείηε λα ηε 

ζπκπιεξώζεηε; Γηαηί ν κεηεσξνιόγνο δελ ην πεξηέιαβε ζηελ πξόηαζή ηνπ; 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Γιιεηπηηθή είκαη ε πνόηαζε εθείκε από ηεκ μπμία ιείπμοκ 

έκαξ ή πενηζζόηενμη όνμη ή πνμζδημνηζμμί, επεηδή 

εκκμμύκηαη εύθμια από ηεκ άμεζε ακηίιερε θαη ηεκ θμηκή 

πείνα ηςκ πνμζώπςκ πμο ζοκμμηιμύκ ή από ηα 

ζομθναδόμεκα, π.π. Γηα πμύ; (εκκμείηαη: γηα πμύ 

πεγαίκεηξ;). 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ζ πξόηαζε απηή βξίζθεηαη ζην κέζν ηνπ γισζζηθνύ θεηκέλνπ, αθξηβώο θάησ από ηε κηθξή 

επηθεθαιίδα «Ξξνεηδνπνηήζεηο». 

Από ηελ πξόηαζε ιείπεη πξάγκαηη έλα βαζηθό ζπζηαηηθό, ην ξήκα, γεγνλόο  πνπ καο 

νδεγεί λα ηελ νλνκάζνπκε ειιεηπηηθή. Ρν βαζηθό ζπζηαηηθό πνπ ιείπεη είλαη ην ζπλδεηηθό 

ξήκα «είκαη» ζην γ’ εληθό πξόζσπν. Γηα λα είλαη ινηπόλ νινθιεξσκέλε ε πξόηαζε ζα 

έπξεπε λα έρεη ηε κνξθή «Σσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηξνύ είλαη/ ζα είλαη ε 

ζεκεξηλή εκέξα.» 

Ρν ζπλδεηηθό ξήκα «είκαη» ζπρλά παξαιείπεηαη επεηδή ελλνείηαη πνιύ εύθνια. 

Ππλαληάκε ζπρλά ηελ παξάιεηςή ηνπ είηε ζην γξήγνξν πξνθνξηθό ιόγν είηε ζε γξαπηά 

θείκελα πνπ πξέπεη λα είλαη ζύληνκα ζε έθηαζε, όπσο νη ηίηινη εθεκεξίδσλ ή ην δειηίν 

θαηξνύ 9ε πεξίπησζε ηνπ θεηκέλνπ 5). 

 

5. Πην κήλπκα ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ (ζθίηζν 2, ζει. 14) ηη είδνπο 

πξόηαζε έρεη γξαθεί; Γηαηί ν πνκπόο δηάιεμε ηέηνηνπ είδνπο πξόηαζε; Δζείο όηαλ 

γξάθεηε κελύκαηα ζην θηλεηό, ηη είδνπο πξνηάζεηο πξνηηκάηε; 
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Θομήζμο όηη: 

Ο πμμπόξ είκαη αοηόξ πμο ζηέικεη ημ μήκομα. 

Σμ μήκομα πμο ακαγνάθεηαη ζηεκ μζόκε ημο θηκεημύ ηειεθώκμο 

είκαη ημ ελήξ: «ΣΖ 8:00 ΠΖΣΖ ΟΤ».Παναηενμύμε όηη ε 

πνόηαζε μοζηαζηηθά δεκ πενηιαμβάκεη θακέκα βαζηθό 

ζοκηαθηηθό όνμ, αιιά μόκμ ηηξ ζεμακηηθέξ πιενμθμνίεξ «ζηηξ 

8.00» θαη «ζπίηη ζμο». Όμςξ, ημ κόεμα ημο μεκύμαημξ είκαη 

ακηηιεπηό από ημκ παναιήπηε ημο. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ζ πξόηαζε «ΠΡΗΠ 8.00 ΠΞΗΡΗ ΠΝ»  είλαη ειιεηπηηθή, θαζώο ιείπνπλ δύν βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο πξόηαζεο, ην ξήκα όζν θαη ε πιεξνθνξία γηα ην πνηνο ζα θάλεη ηη ζην ζπίηη 

(ππνθείκελν θαη ίζσο αληηθείκελν). 

Ρα γξαπηά κελύκαηα από ην θηλεηό ηειέθσλν κπνξνύλ λα έρνπλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκό ραξαθηήξσλ – γξακκάησλ. Αλ ν απνζηνιέαο μεπεξάζεη ηνλ αξηζκό απηό, ζα 

πξέπεη λα απνζηείιεη θαη δεύηεξν κήλπκα. Ρν γεγνλόο απηό νδεγεί πάξα πνιιά άηνκα, όηαλ 

ζηέιλνπλ γξαπηό κήλπκα, λα παξαιείπνπλ ιέμεηο πνπ ελλννύληαη εύθνια ή λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπληνκνγξαθίεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα γξάςνπλ πεξηζζόηεξεο από ηηο 

ππόινηπεο ιέμεηο πνπ ζέινπλ. Ζ ζπλήζεηα απηή γεληθεύεηαη αθόκα θαη ζε κελύκαηα πνπ ζα 

ήηαλ ζύληνκα αθόκα θη αλ δελ παξαιεηπόηαλ θάηη, όπσο ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα. 

 

 

  

 

Η απμζημιή μεκομάηςκ από ημ θηκεηό ηειέθςκμ πνμςζεί ηεκ εύθμιε 

θαη γνήγμνε επηθμηκςκία ηςκ πνεζηώκ μεηαλύ ημοξ. Γπμμέκςξ, είκαη 

ιμγηθό ηα μεκύμαηα κα μεκ είκαη ακαιοηηθά, αιιά ζοκμπηηθά, ζπεδόκ 

ζοκζεμαηηθά. 

Η ενώηεζε απεοζύκεηαη ζε εζέκα ζογθεθνημέκα, μπόηε θαιό είκαη κα 

γνάρεηξ αοηό πμο πναγμαηηθά θάκεηξ. Γμείξ δίκμομε μηα απάκηεζε πμο 

είκαη πμιύ πηζακό κα ηαηνηάδεη ζε έκα μαζεηή ηεξ Α’ Γομκαζίμο. 

 

Ρα κελύκαηα πνπ ζηέιλσ, είλαη ζπλήζσο ζύληνκα, επεηδή ην θηλεηό κνπ είλαη κε θάξηα θαη 

πξνζπαζώ λα κελ μνδεύσ γξήγνξα ηηο κνλάδεο ηεο θάξηαο. Γηα λα ζπληάμσ ηα κελύκαηα 

ζύληνκα, νη πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηώ είλαη είηε ειιεηπηηθέο, είηε απιέο. 

 

 

Νη δπζθνιίεο ηεο ησξηλήο δσήο κνπ 

(ζει. 18) 
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Δηζαγσγηθά 

Ρν θείκελν απηό δεκνζηεύηεθε ζε έλα καζεηηθό πεξηνδηθό, πξηλ από αξθεηά ρξόληα, 

θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ είλαη έθεβνο, καζεηήο ηόηε ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ.  

 

 

Ρν θείκελν είλαη έλα άξζξν πνπ δεκνζηεύηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1980 ζηε «Φσλή ηνπ 

Ξεηξακαηηθνύ ζρνιείνπ», έλα ζρνιηθό έληππν ηνπ Βαξβάθεηνπ Ξεηξακαηηθνύ Πρνιείνπ. Ρν 

άξζξν ην έρεη γξάςεη έλαο καζεηήο ηεο Α’ γπκλαζίνπ, ν Γ. Θαηζίθεο, πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπ σο καζεηήο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ. 

 

Ζ πξώηε παξάγξαθνο δίλεη κηα γεληθή εηθόλα γηα ηηο δπζθνιίεο 

πνπ παξνπζηάδεη ε Α‟ Γπκλαζίνπ θαη πνπ νδεγνύλ ζηελ έιιεηςε 

ειεύζεξνπ ρξόλνπ. Ζ δεύηεξε θαη ε ηξίηε παξάγξαθνο 

αλαθέξνληαη μερσξηζηά ζηα δηάθνξα καζήκαηα θαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπο. 

πιαγηόηηηινο: «Νη 

απαηηήζεηο ησλ 

ζρνιηθώλ 

καζεκάησλ» 

Πηηο επόκελεο δύν παξαγξάθνπο, ηελ ηέηαξηε θαη ηελ πέκπηε, 

γίλεηαη ιόγνο θαη γηα ηηο μέλεο γιώζζεο πνπ δηδάζθνληαη εθηόο 

ζρνιείνπ θαη ηηο επηπιένλ ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από απηέο. 

πιαγηόηηηινο: «Νη 

επηπιένλ 

ππνρξεώζεηο ησλ 

μέλσλ γισζζώλ» 

Πηηο δύν ηειεπηαίεο παξαγξάθνπο ν καζεηήο αγαλαθηεί θαη 

εθθξάδεη ηα παξάπνλά ηνπ γηα ηελ έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ, 

είηε γηα παηρλίδη, είηε γηα μεθνύξαζε. 

πιαγηόηηηινο: «Ζ 

έιιεηςε ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ» 

 

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

εκεξήζηνο –α –ν:  απηόο πνπ επαλαιακβάλεηαη θάζε εκέξα 

εληαηηθόο –ή -ό:   απηόο πνπ ζπληειείηαη κε έληνλε πξνζπάζεηα 

εμνηθνλνκώ:   απνθηώ θάηη πνπ έρσ αλάγθε, θξαηώ σο απόζεκα 

ην θπιιάδην:   έληππν κε ιίγεο ζειίδεο 

Ξεηξακαηηθό Πρνιείν: ην ζρνιείν πνπ αθνινπζεί θαηλνύξηεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο 
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[Ληξηλ, ληξηλ, ρηύπεζε ην θνπδνύλη...] 

(ζει. 19) 

 

Δηζαγσγηθά 

Ρν ζύληνκν απηό θείκελν από ην πεξηνδηθό «Δξεπλεηέο» ηεο εθεκεξίδαο Θαζεκεξηλή 

πεξηγξάθεη κε δσληαλό ηξόπν ηελ πξώηε κέξα ζην ζρνιείν.  

 

Ρν ζύληνκν απηό άξζξν δεκνζηεύηεθε ζην λεαληθό έλζεην «Δξεπλεηέο» ηεο εθεκεξίδαο 

Θαζεκεξηλή. Ξεξηγξάθεη κε δσληαλό θαη παξαζηαηηθό ηξόπν ηηο πξώηεο ώξεο ησλ 

καζεηώλ ηελ πξώηε κέξα ζην ζρνιείν. Ζ κέξα μεθηλάεη κε ην πξσηλό μύπλεκα θαη 

ζπλερίδεη κε ην ζρνιηθό ιεσθνξείν θαη ηελ παξέα κε ηνπο ππόινηπνπο ζπκκαζεηέο. Πην 

ζρνιείν γίλεηαη ν αγηαζκόο, ρηππάεη ην θνπδνύλη θαη όινη κπαίλνπλ ζηηο λέεο ηνπο ηάμεηο, 

πηζαλόλ κε λέα βηβιία θαη δαζθάινπο. 

 

Πρνιηαζκόο Δηθόλαο 

 

Ζ εηθόλα ζην πάλσ δεμηά κέξνο ηεο ζειίδαο 19 παξνπζηάδεη παξέεο παηδηώλ ζην 

πξναύιην ελόο ζρνιείνπ. Κπξνζηά από ηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ ζηέθεηαη έλαο ώξηκνο 

θύξηνο πνπ κνηάδεη πνιύ κε ην γπκλαζηάξρε ηεο εηθόλαο ζηε ζειίδα 10. Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν 

ζηελ εηθόλα απηή είλαη ην ηεξάζηην θνπδνύλη ζην θέληξν ηεο πνπ θαίλεηαη λα ρηππάεη. Ρν 

κεγάιν ηνπ κέγεζνο κάιινλ δείρλεη όηη έρεη θαη κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ 
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ζηέθνληαη ζην πξναύιην. Δίλαη ζαθέο όηη ην ζρέδην αλαθέξεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ 

7. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

ε θόξλα: ην θνξλάξηζκα, ήρνο από έλα όρεκα πνπ εηδνπνηεί νδεγνύο θαη πεδνύο 

    

 

(ζει. 19) 

1. πνγξακκίζηε όζν κπνξείηε πεξηζζόηεξεο ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο κπνξείηε ζην 

θείκελν 6.  Πηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο ιείπνπλ. 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Γιιεηπηηθή είκαη ε πνόηαζε εθείκε από ηεκ μπμία 

ιείπμοκ έκαξ ή πενηζζόηενμη όνμη ή πνμζδημνηζμμί, 

επεηδή εκκμμύκηαη εύθμια από ηεκ άμεζε ακηίιερε θαη 

ηεκ θμηκή πείνα ηςκ πνμζώπςκ πμο ζοκμμηιμύκ ή από 

ηα ζομθναδόμεκα, π.π. Γηα πμύ; (εκκμείηαη: γηα πμύ 

πεγαίκεηξ;) 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

πνγξακκίδνπκε ηηο ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 6. 

Δίκαη καζεηήο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ. Π‟ απηή ηελ ηάμε ηα καζήκαηα είλαη πεξηζζόηεξα θαη 

δπζθνιόηεξα απ‟ ό,ηη ζην Γεκνηηθό ζρνιείν. Ν ρξόλνο γηα ηε κειέηε πνιιαπιαζηάζηεθε, νη 

ειεύζεξεο ώξεο κεηώζεθαλ. Ώξεο γηα παηρλίδη ζρεδόλ δελ ππάξρνπλ ζην εκεξήζην πξόγξακκά 

κνπ. 

Πην ηέινο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο, ύζηεξα από εληαηηθή παξαθνινύζεζε θαη ζπκκεηνρή ζηα 

καζήκαηα, αξρίδεη ην κεγάιν κνπ βάζαλν. Αθνύ γεπκαηίζσ, ζα μεθνπξαζηώ ιίγν θαη ακέζσο 

κεηά ζα αξρίζσ ην δηάβαζκα. Ρη λα πξσηνδηαβάζσ όκσο; Καζεκαηηθά, Αξραία, Ηζηνξία, 

Θξεζθεπηηθά; 
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Κεγάινο κπειάο! Γηα ηελ Ηζηνξία έρσ λα δηαβάζσ πνιιέο ζειίδεο, ζηα Καζεκαηηθά λα 

ιύζσ αξθεηέο αζθήζεηο, ζηα Αξραία λα γξάςσ εξγαζία. Από ηε κηα πιεπξά νη εμηζώζεηο, από 

ηελ άιιε ν Νδπζζέαο θαη ε Λαπζηθά, όια καδί πξαγκαηηθά κε έρνπλ ηξειάλεη. 

Ρη λα θάλσ όκσο; Βιέπεηε, ζήκεξα λα κάζσ ηνπιάρηζηνλ δύν μέλεο γιώζζεο έρνπλ 

απμεζεί νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, γη‟ απηό πξέπεη επίζεο, ζε ειηθία πνπ δελ έρσ κάζεη 

αθόκε θαιά θαιά ηα ειιεληθά. Έηζη, εθηόο από ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ κνπ, έρσ 

θαζεκεξηλά λα δηαβάδσ αγγιηθά θαη γεξκαληθά, πνπ είλαη επίζεο πνιύ δύζθνια. 

Έπεηηα, ινηπόλ, από απαζρόιεζε πνιιώλ σξώλ θαη ζηηο μέλεο γιώζζεο, κε ην θεθάιη 

«θαδάλη», γπξίδσ ζπίηη λα ζπλερίζσ ηε κειέηε ησλ ππόινηπσλ καζεκάησλ. Εαιηζκέλνο 

δηαβάδσ όζν αθόκε θξαηνύλ νη δπλάκεηο κνπ. 

Ζ ώξα ηώξα είλαη 9:00 ην βξάδπ. Δίλαη ώξα γηα θαγεηό. Κα επηηέινπο, βαξέζεθα πηα! Ρα 

καζήκαηά κνπ παξνπζηάδνπλ βέβαηα ελδηαθέξνλ, αιιά έια πνπ πξέπεη λα έρσ θαη ειεύζεξεο 

ώξεο γηα παηρλίδη θαη μεθνύξαζε! Όζν θη αλ πξνζπαζώ όκσο λα εμνηθνλνκήζσ απηέο ηηο 

ειεύζεξεο ώξεο, δελ ηα θαηαθέξλσ. Νύηε παηρλίδη, νύηε μεθνύξαζε ινηπόλ. 

-Ρη θαηάζηαζε είλαη απηή; Ρη ζα γίλεη, επηηέινπο; 

 

Ππκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ από ηηο ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ 

Δίκαη (εγώ) καζεηήο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ. Π‟ απηή ηελ ηάμε ηα καζήκαηα είλαη πεξηζζόηεξα 

θαη δπζθνιόηεξα απ‟ ό,ηη ζην Γεκνηηθό ζρνιείν. Ν ρξόλνο γηα ηε κειέηε πνιιαπιαζηάζηεθε, 

νη ειεύζεξεο ώξεο κεηώζεθαλ. Ώξεο γηα παηρλίδη ζρεδόλ δελ ππάξρνπλ ζην εκεξήζην 

πξόγξακκά κνπ. 

Πην ηέινο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο, ύζηεξα από εληαηηθή παξαθνινύζεζε θαη ζπκκεηνρή ζηα 

καζήκαηα, αξρίδεη ην κεγάιν κνπ βάζαλν. Αθνύ (εγώ) γεπκαηίζσ, ζα μεθνπξαζηώ (εγώ)  

ιίγν θαη ακέζσο κεηά ζα αξρίζσ (εγώ) ην δηάβαζκα. Ρη λα πξσηνδηαβάζσ (εγώ) όκσο; (Λα 

δηαβάζσ εγώ) Καζεκαηηθά, Αξραία, Ηζηνξία, Θξεζθεπηηθά; 

(Απηόο είλαη) Κεγάινο κπειάο! Γηα ηελ Ηζηνξία έρσ (εγώ) λα δηαβάζσ πνιιέο ζειίδεο, 

ζηα Καζεκαηηθά λα ιύζσ (εγώ) αξθεηέο αζθήζεηο, ζηα Αξραία λα γξάςσ (εγώ) εξγαζία. Από 

ηε κηα πιεπξά (ππάξρνπλ) νη εμηζώζεηο, από ηελ άιιε (ππάξρνπλ) ν Νδπζζέαο θαη ε 

Λαπζηθά, όια καδί πξαγκαηηθά κε έρνπλ ηξειάλεη. 

Ρη λα θάλσ (εγώ) όκσο; Βιέπεηε, ζήκεξα λα κάζσ (εγώ) ηνπιάρηζηνλ δύν μέλεο γιώζζεο 

έρνπλ απμεζεί νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, γη‟ απηό πξέπεη επίζεο, ζε ειηθία πνπ δελ έρσ 

κάζεη (εγώ) αθόκε θαιά θαιά ηα ειιεληθά. Έηζη, εθηόο από ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ κνπ, 

έρσ (εγώ) θαζεκεξηλά λα δηαβάδσ αγγιηθά θαη γεξκαληθά, πνπ είλαη επίζεο πνιύ δύζθνια. 

Έπεηηα, ινηπόλ, από απαζρόιεζε πνιιώλ σξώλ θαη ζηηο μέλεο γιώζζεο, κε ην θεθάιη 

«θαδάλη», γπξίδσ (εγώ) ζπίηη λα ζπλερίζσ (εγώ) ηε κειέηε ησλ ππόινηπσλ καζεκάησλ. 

Εαιηζκέλνο (εγώ) δηαβάδσ όζν αθόκε θξαηνύλ νη δπλάκεηο κνπ. 

Ζ ώξα ηώξα είλαη 9:00 ην βξάδπ. Δίλαη ώξα γηα θαγεηό. Κα επηηέινπο, βαξέζεθα (εγώ)  

πηα! Ρα καζήκαηά κνπ παξνπζηάδνπλ βέβαηα ελδηαθέξνλ, αιιά έια πνπ πξέπεη λα έρσ (εγώ)  

θαη ειεύζεξεο ώξεο γηα παηρλίδη θαη μεθνύξαζε! Όζν θη αλ πξνζπαζώ (εγώ)  όκσο λα 

εμνηθνλνκήζσ απηέο ηηο ειεύζεξεο ώξεο, δελ ηα θαηαθέξλσ. Νύηε παηρλίδη, νύηε μεθνύξαζε 

ινηπόλ (ππάξρεη γηα κέλα). 

-Ρη θαηάζηαζε είλαη απηή; Ρη ζα γίλεη, επηηέινπο; 
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2. «Πεπηέκβξηνο, ε λέα ζρνιηθή ρξνληά αξρίδεη» (θείκ. 7) Αλ θάπνηνο ζπκπιήξσλε 

ην απόζπαζκα απηό κε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζα έγξαθε: «Ήξζε ν Πεπηέκβξηνο 

θαη ε λέα ζρνιηθή ρξνληά αξρίδεη». Γηαηί ν ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ, όκσο 

πξνηίκεζε ηελ πξώηε εθδνρή; Ξνηα από ηηο δύν εθδνρέο ηαηξηάδεη ζην ππόινηπν 

θείκελν; 

 

  

 

«επηέμβνημξ»: Γιιεηπηηθή πνόηαζε 

Θομήζμο όηη: 

Γιιεηπηηθή είκαη ε πνόηαζε εθείκε από ηεκ μπμία ιείπμοκ 

έκαξ ή πενηζζόηενμη όνμη ή πνμζδημνηζμμί, επεηδή 

εκκμμύκηαη εύθμια από ηεκ άμεζε ακηίιερε θαη ηεκ θμηκή 

πείνα ηςκ πνμζώπςκ πμο ζοκμμηιμύκ ή από ηα 

ζομθναδόμεκα, π.π. Γηα πμύ; (εκκμείηαη: γηα πμύ πεγαίκεηξ;). 

«ε κέα ζπμιηθή πνμκηά ανπίδεη»: Γπαολεμέκε πνόηαζε. 

Γπαολεμέκε είκαη ε πνόηαζε εθείκε πμο πενηέπεη 

πνμζδημνηζμμύξ, μη μπμίμη ζομπιενώκμοκ ημοξ θύνημοξ όνμοξ. 

Βαζηθμί όνμη: 

 Τπμθείμεκμ: ε πνμκηά 

 Ρήμα: ανπίδεη 

Πνμζδημνηζμμί ζημ Τπμθείμεκμ: κέα, ζπμιηθή 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ν ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ πξνηίκεζε ηελ πξώηε εθδνρή, πξνθεηκέλνπ λα αθεγεζεί κε 

δσληαλό θαη παξαζηαηηθό ηξόπν ηηο πξώηεο ώξεο ησλ καζεηώλ θαηά ηελ πξώηε κέξα ζην 

ζρνιείν. Γηα λα ην επηηύρεη απηό, επηιέγεη έλα ύθνο πνπ θπιάεη πνιύ γξήγνξα, κε ηε ρξήζε 

πνιιώλ θνθηώλ ειιεηπηηθώλ πξνηάζεσλ.  

Πην θείκελν ηαηξηάδεη ε ρξήζε ησλ ειιεηπηηθώλ πξνηάζεσλ, δηόηη έηζη δίλεηαη έκθαζεη ζηε 

ραξνύκελε δηάζεζε πνπ θπξηαξρεί κε ηελ επηζηξνθή όισλ, καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ, 

ζην ζρνιείν ηνπο.  

3. «8.00 π.κ....Ππδεηήζεηο γηα δηαθνπέο» (θείκ. 7): Κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ απνζπάζκαηνο κε ξήκαηα ή άιια κέξε ηνπ ιόγνπ; Γηαβάζηε ηώξα 

ην απόζπαζκα όπσο ην ζπκπιεξώζαηε εζείο. Ξνηα εθδνρή ζαο αξέζεη πην πνιύ; 

Απηή ηνπ θεηκέλνπ ή ε δηθή ζαο; Γηα πνηνπο ιόγνπο; 

  

 

ηεκ άζθεζε αοηή πνέπεη κα πνμζζέζμομε όνμοξ ζηηξ 

ειιεηπηηθέξ πνμηάζεηξ ημο ζογθεθνημέκμο 

απμζπάζμαημξ, πνμθεημέκμο κα γίκμοκ απιέξ ή 

επαολεμέκεξ. 

Θομήζμο όηη: 

Απιή είκαη ε πνόηαζε πμο απμηειείηαη από ημοξ 

θύνημοξ όνμοξ (οπμθείμεκμ, θαηεγόνεμα), έπεη 

μιμθιενςμέκμ κόεμα  θαη δεκ μπμνμύμε κα 

αθαηνέζμομε ηίπμηα από αοηήκ, π.π. Η οπάιιειμξ 

ελοπενεηεί ημοξ πειάηεξ. 

Γπαολεμέκε ιέμε ηεκ πνόηαζε εθείκε πμο πενηέπεη 
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πνμζδημνηζμμύξ πμο ζομπιενώκμοκ ημοξ θύνημοξ 

όνμοξ, π.π. Η εογεκηθή οπάιιειμξ ελοπενεηεί 

αζηαμάηεηα ημοξ απαηηεηηθμύξ πειάηεξ. 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

 

Παναθάης δίκμομε μιόθιενμ ημ απόζπαζμα πμο αθμνά ζηεκ άζθεζε. 

 

Kείμενο 7 [Νηριν, νηριν, χηύπηζε κουδούνι…] 

 Πεπηέκβξηνο, ε λέα ζρνιηθή ρξνληά αξρίδεη. Ξξσηλό μύπλεκα, δηαβάζκαηα. 8.00 π.κ. βάξνο 

ζηνλ ώκν – ηζάληα γεκάηε ηεηξάδηα. Θόξλα! «Ρν ιεσθνξείν! Ρξέρα!» Ππλάληεζε κε παιηνύο 

θίινπο θαη ζπκκαζεηέο. Γέιηα. Ππδεηήζεηο γηα δηαθνπέο. Φηάλνληαο ζην ζρνιείν, όινη, 

καζεηέο θαη δάζθαινη ή θαζεγεηέο, ζπγθεληξώλνληαη ζην πξναύιην γηα ηνλ αγηαζκό. Ληξηηηλ! 

Σηππάεη θνπδνύλη. Όινη, θαηά κία ηάμε κεγαιύηεξνη, ηξέρνπλ ζηελ θαηλνύξηα ηνπο αίζνπζα. 

Λέα βηβιία θαη πξνγξάκκαηα θαη ίζσο λένο δάζθαινο ή θαζεγεηέο. Λέν ζρνιηθό έηνο! Θαιή 

ρξνληά! 

 

πεξ. «Eξεπλεηέο», εθεκ. Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ, 1999 

 

Ξώο κπνξνύκε λα εκπινπηίζνπκε ην θείκελν; 

 

Ζ ώξα είλαη 8.00 π.κ. Νη καζεηέο βάδνπλ έλα βάξνο ζηνλ ώκν, κηα ηζάληα γεκάηε 

βηβιία. Σηππάεη ε θόξλα ηνπ ζρνιηθνύ ιεσθνξείνπ! «Ήξζε ην ζρνιηθό ιεσθνξείν! 

Ρξέρα λα πξνιάβεηο!» Γίλεηαη ζπλάληεζε κε παιηνύο θίινπο θαη ζπκκαζεηέο. Αθνύγνληαη 

γέιηα. Νη καζεηέο θάλνπλ ζπδεηήζεηο γηα δηαθνπέο. 

 

Γηαβάζηε ηώξα ην απόζπαζκα όπσο ην ζπκπιεξώζαηε εζείο. Ξνηα εθδνρή ζαο αξέζεη πην 

πνιύ; Απηή ηνπ θεηκέλνπ ή ε δηθή ζαο; Γηα πνηνπο ιόγνπο; 

  

 

Γδώ δεκ οπάνπεη μία θαη μόκε ζςζηή απάκηεζε, αθμύ 

θάζε άκζνςπμξ έπεη δηαθμνεηηθό γμύζημ θαη 

πνμηημήζεηξ γηα ηα θείμεκα πμο ημο ανέζμοκ. Γμείξ 

δίκμομε εκδεηθηηθά μηα απάκηεζε. 

Βέβαηα, γεκηθά μη ειιεηπηηθέξ πνμηάζεηξ, πάνε ζηε 

ζοκημμία ημοξ πνμζδίδμοκ  δςκηάκηα, παναζηαηηθόηεηα 

θαη γνήγμνμ νοζμό, πμο ιείπεη από ημ θείμεκμ ζημ 

μπμίμ πνμζζέζαμε ημοξ όνμοξ.  

 

Κνπ άξεζε πεξηζζόηεξν ε εθδνρή ηνπ βηβιίνπ, γηαηί ε αθήγεζε κε ηηο ειιεηπηηθέο 

πξνηάζεηο είλαη γξήγνξε θαη θξαηάεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε. Έλαο ηέηνηνο 

ηξόπνο γξαςίκαηνο δε ζε θνπξάδεη θαη ζε βνεζάεη λα δηαβάζεηο όιν ην θείκελν, ρσξίο λα ην 

παξαηήζεηο. 

4. «Σηππάεη θνπδνύλη» (θείκ. 7): Ζ πξόηαζε είλαη απιή, δειαδή έρεη έλα 

νινθιεξσκέλν λόεκα θαη κόλν ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά, ηνπο βαζηθνύο όξνπο. 
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Κπνξείηε λα ηεο πξνζζέζεηε θαη άιια ζηνηρεία, θη άιινπο όξνπο θα λα ηε 

κεηαηξέςεηε ζε πξόηαζε επαπμεκέλε; 

 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Απιή είκαη ε πνόηαζε πμο απμηειείηαη από ημοξ 

θύνημοξ όνμοξ (οπμθείμεκμ, θαηεγόνεμα), έπεη 

μιμθιενςμέκμ κόεμα  θαη δεκ μπμνμύμε κα 

αθαηνέζμομε ηίπμηα από αοηήκ, π.π. Η οπάιιειμξ 

ελοπενεηεί ημοξ πειάηεξ. 

Γπαολεμέκε ιέμε ηεκ πνόηαζε εθείκε πμο πενηέπεη 

πνμζδημνηζμμύξ πμο ζομπιενώκμοκ ημοξ θύνημοξ 

όνμοξ, π.π. Η εογεκηθή οπάιιειμξ ελοπενεηεί 

αζηαμάηεηα ημοξ απαηηεηηθμύξ πειάηεξ. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ζ πξόηαζε απηή κπνξεί εύθνια λα κεηαηξαπεί από απιή ζε επαπμεκέλε, πξνζζέηνληαο 

επηπιένλ ζηνηρεία: 

 

Απιή πξόηαζε Δπαπμεκέλε πξόηαζε 

    Ο           

Σηππάεη θνπδνύλη. 

 

 

 

Πηηο 8.00 ρηππάεη επίκνλα ην θνπδνύλη ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Γ1. Είδη προτάσεων, σημασίες τους και σημεία στίξης 

 

 

 

Απνθαληηθέο (δίλνπκε πιεξνθνξία, ζπλήζσο ηηο 

γξάθνπκε κε ηειεία)  

π.ρ. Ρν ζρνιείν βξίζθεηαη κεηά ηελ πιαηεία. 

 

Δίδε πξνηάζεσλ  

κε βάζε  

ηε ζεκαζία ηνπο  

Δξσηεκαηηθέο (δεηάκε πιεξνθνξία, ζπλήζσο ηηο 

γξάθνπκε κε εξσηεκαηηθό) π.ρ. Ξνύ βξίζθεηαη ην 

ζρνιείν; 

 

 

Ξξνζηαθηηθέο (παξαθαινύκε ή δεηάκε από 

θάπνηνλ λα θάλεη θάηη, ζπλήζσο ηηο γξάθνπκε κε 

ηειεία ή ζαπκαζηηθό)  

π.ρ. Ξήγαηλε ζην ζρνιείν! 

 

 Δπηθσλεκαηηθέο (εθθξάδνπκε έλα έληνλν 

ζπλαίζζεκα, ζπλήζσο ηηο γξάθνπκε κε 

ζαπκαζηηθό) 

π.ρ. Γε κ‟ αξέζεη ην ζρνιείν! 
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Δίδε πξνηάζεσλ κε 

βάζε ηελ πνηόηεηα 
 

Θαηαθαηηθέο (δελ έρνπλ άξλεζε) π.ρ. Αύξην ζα 

πάκε ζηελ παξαιία. 

 

 

Αξλεηηθέο (πεξηέρνπλ άξλεζε: δελ/ κελ) 

π.ρ. Αύξην δε ζα πάκε/ λα κελ πάκε ζηελ  

παξαιία. 

Άξλεζε δε(λ) παίξλνπλ νη ηύπνη ηνπ ξήκαηνο πνπ είλαη ζε νξηζηηθή. 

Άξλεζε κε(λ) παίξλνπλ νη ηύπνη ηνπ ξήκαηνο πνπ είλαη ζε ππνηαθηηθή  

(λα, αο + ξήκα) 

Γελ έξρνκαη. Λα κελ έξζεηο. Αο κε κηιήζεη. 

 

 

Μαθαίνω ότι...

 

Κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαθνξεηηθά είδε πξνηάζεσλ γηα 

λα πεηύρνπκε δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο ζηελ επηθνηλσλία, αλάινγα 

κε ηνλ αθξναηή καο, ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο ηνπ κελύκαηνο, ηηο 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. Κπνξνύκε όκσο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

δηαθνξεηηθά είδε πξνηάζεσλ γηα ηνλ ίδην αθξηβώο ζθνπό. Γειαδή: 

 Γίλσ πιεξνθνξία Εεηώ πιεξνθνξία Ξαξαθαιώ γηα 

θάηη 

 

Απνθαληηθή Ν Κάθεο βξίζθεηαη 

ζηελ Ξάηξα 

Θα ήζεια λα κνπ πεηο 

ηελ ώξα. 

Θα ήζεια έλα ηζάη.  

Δξσηεκαηηθή Θαη πνηνο δελ 

αγαπάεη ην Λίθν; 

Ρη ώξα είλαη; Γελ έξρεζαη ιίγν 

από εδώ; 

 

Ξξνζηαθηηθή Θνίηα ζξάζνο! Ξεο κνπ ηελ ώξα! Βγεο έμσ!  

Αληίζηξνθα, ε ίδηα αθξηβώο πξόηαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθθξάζνπκε 

δηαθνξεηηθά κελύκαηα. Πε απηό καο βνεζάλε θαη ηα ζεκεία ζηίμεο. 

Βξέρεη ζήκεξα. (ηειεία, δίλσ πιεξνθνξία) 

Βξέρεη ζήκεξα; (εξσηεκαηηθό, δεηώ πιεξνθνξία) 

Βξέρεη ζήκεξα! (ζαπκαζηηθό, εθθξάδσ ζπλαίζζεκα)  
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ακούω 

μιλώ
και

 

1. «Δθέηνο έρεη έξζεη...θαζεγεηέο θαη καζεηέο» (θείκ. 1): Βξείηε ζε απηά ηα ιόγηα 

ηνπ Γηώξγνπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ζηελ Άλλα. 

  

 

Θομήζμο όηη: 

 πμμπόξ: αοηόξ πμο ζηέικεη ημ μήκομα, μ Γηώνγμξ, 

 δέθηεξ: αοηόξ πμο δέπεηαη ημ μήκομα, ε Άκκα, 

 μήκομα: ε πιενμθμνία πμο μεηαδίδεηαη. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ρα ιόγηα ηνπ Γηώξγνπ έρνπλ σο ζέκα ην λέν γπκλαζηάξρε, κε θάζε πξόηαζε λα δίλεη θαη 

κηα λέα πιεξνθνξία γηα απηόλ. Ν Γηώξγνο αξρηθά πιεξνθνξεί ηελ Άλλα όηη ζην ζρνιείν 

ήξζε λένο γπκλαζηάξρεο. Ρεο δίλεη κεηά ην πην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν όηη ν λένο 

γπκλαζηάξρεο είλαη πνιύ απζηεξόο. Ρέινο, πξνζζέηεη κηα επηπιένλ πιεξνθνξία (πνπ 

ιεηηνπξγεί θαη σο επηβεβαίσζε γηα απηό πνπ ιέεη ν Γηώξγνο) όηη δειαδή ζην πξνεγνύκελν 

Γπκλάζηό ηνπ ν λένο γπκλαζηάξρεο είρε επηβάιεη απζηεξή πεηζαξρία ζε όινπο. 

 

 

2. «Θαηάιαβεο ηη είπε...Θαζόκαζηε καδί;» Αλαδεηήζηε ην απόζπαζκα ζην θείκελν 

1. Κε πνηεο πξνηάζεηο νη δύν ζπκκαζήηξηεο δεηνύλ πιεξνθνξίεο ε κία από ηελ 

άιιε; 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Γνςηεμαηηθέξ πνμηάζεηξ: αοηέξ πμο έπμοκ ζημ ηέιμξ ηεξ 

πνόηαζεξ ςξ ζεμείμ ζηίλεξ ημ ενςηεμαηηθό (;). 

Με ηηξ ενςηεμαηηθέξ πνμηάζεηξ: 

 δεημύμε πιενμθμνίεξ, 

 ιέμε ηε γκώμε μαξ, 

 δεημύμε θάηη από θάπμημκ/πνμηείκμομε θάηη ζε θάπμημκ. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ρν απόζπαζκα είλαη ην εμήο: 

 

-Θαηάιαβεο ηη είπε ηώξα; ξώηεζε ε Άλλα ηε δηπιαλή ηεο, κηα θνληνύια μαλζνκάιια. 

-Όρη θαη ηόζν. Θα δνύκε όκσο… Κε ιέλε Αγγέια. Δζέλα; 

-Άλλα. 

-Θαζόκαζηε καδί; 
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Ζ Άλλα μεθηλάεη ζπδήηεζε κε ηελ Αγγέια κε αθνξκή ην ιόγν ηνπ γπκλαζηάξρε θαη 

ακέζσο κεηά αξρίδνπλ λα γλσξίδνληαη. Ζ πξώηε πιεξνθνξία πνπ δεηά ε Άλλα από ηελ 

Αγγέια είλαη γηα ην αλ θαηάιαβε ηη ελλννύζε ν γπκλαζηάξρεο, πξάγκα πνπ θάλεη κε ηελ 

εξσηεκαηηθή (επαπμεκέλε) πξόηαζε: «Θαηάιαβεο ηη είπε ηώξα;». Πηε ζπλέρεηα ε Άλλα 

ζέιεη λα κάζεη πνην είλαη ην όλνκα ηεο Αγγέιαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εξσηεκαηηθή 

(ειιεηπηηθή) πξόηαζε «Δζέλα;». Πην ηέινο ε Άλλα πξνηείλεη ζηελ Αγγέια λα θαζίζνπλ 

ζην ίδην ζξαλίν, κε ηελ εξσηεκαηηθή πξόηαζε «Θαζόκαζηε καδί;». Κε ηελ πξόηαζε 

όκσο απηή ε Άλλα δε δεηά θάπνηα πιεξνθνξία, αιιά δεηά από ηελ Αγγέια λα θάλνπλ θάηη 

καδί, θαη ζπλεπώο δηαθνξνπνηείηαη από ηηο δύν πξνεγνύκελεο. Κπνξνύκε λα πνύκε επνκέλσο 

όηη νη δύν ζπκκαζήηξηεο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κόλν κε ηηο δύν πξώηεο πξνηάζεηο ηνπ 

απνζπάζκαηνο. 

 

3. Βξείηε ζηα ιόγηα ηνπ γπκλαζηάξρε (θείκ. 1) ηηο πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ θάηη. 

  

 

ηεκ άζθεζε αοηή ανπηθά ζα εκημπίζμομε ζημ θείμεκμ 

ηα ιόγηα ημο γομκαζηάνπε πνμξ ημοξ μαζεηέξ.  

Θομήζμο όηη: 

Παναθαιμύμε ή δεημύμε από θάπμημκ κα θάκεη θάηη με 

ηηξ πνμζηαθηηθέξ πνμηάζεηξ, πμο ζοκήζςξ έπμοκ ζημ 

ηέιμξ ηεξ πνόηαζεξ ςξ ζεμείμ ζηίλεξ ηεκ ηειεία (.) ή 

ημ ζαομαζηηθό (!). 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Πην θείκελν 1 ν γπκλαζηάξρεο πιεξνθνξεί ηνπο καζεηέο γηα ηνπο θαλόλεο πνπ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνύλ από εδώ θαη κπξνο αιιά θαη ηνπο δεηάεη λα θάλνπλ πξάμε θάπνηα από 

ηα ιεγόκελά ηνπ. Ζ ζπγγξαθέαο καο δίλεη κόλν δύν αθξηβή απνζπάζκαηα από ην ιόγν 

ηνπ γπκλαζηάξρε (1. «Γε ζα αλερηώ!...Θαη ηώξα νη καζεηέο λ‟ αξρίζνπλ λα πξνρσξνύλ απ‟ 

αξηζηεξά θαη λα κπαίλνπλ από ηελ θύξηα είζνδν ζην πάλσ πξναύιην. Νη καζήηξηεο από δεμηά. 

Θα κπαίλνπλ από ηελ πιατλή.» 2. «Γε ζα αλερηώ, είπα! Ξάξαπηα! Από αύξην ζα ππνζηνύλ 

θπξώζεηο νη κε ζπκκνξθσζέληεο!»). Πην πξώην απόζπαζκα ν γπκλαζηάξρεο ρξεζηκνπνηεί κηα 

πξνζηαθηηθή πξόηαζε (επαπμεκέλε κε δύν δεπηεξεύνπζεο βνπιεηηθέο) γηα λα δεηήζεη από 

ηνπο καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ πξνο ην πξναύιην: «Θαη ηώξα νη καζεηέο λ‟ αξρίζνπλ [λα 

πξνρσξνύλ απ‟ αξηζηεξά θαη λα κπαίλνπλ από ηελ θύξηα είζνδν ζην πάλσ πξναύιην». Πην ίδην 

απόζπαζκα ν γπκλαζηάξρεο ρξεζηκνπνηεί κηα πξνζηαθηηθή ειιεηπηηθή πξόηαζε πνπ 

ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε ειιεηπηηθή, γηα λα δεηήζεη από ηηο καζήηξηεο λα 

πξνρσξήζνπλ πξνο ην πξναύιην: «Νη καζήηξηεο από δεμηά. Θα κπαίλνπλ από ηελ πιατλή». 

Πην δεύηεξν απόζπαζκα ν γπκλαζηάξρεο δε δεηά κε άκεζν ηξόπν θάηη από ηνπο καζεηέο θαη 

ηηο καζήηξηεο. 

4. Ξνηεο πξνηάζεηο ζηα θείκελα 6 θαη 7 εθθξάδνπλ θάπνην έληνλν ζπλαίζζεκα θαη 

έρνπλ ζαπκαζηηθό ζην ηέινο; 

 

  Θομήζμο όηη: 

Γθθνάδμομε έκα έκημκμ ζοκαίζζεμα με ηηξ 
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επηθςκεμαηηθέξ πνμηάζεηξ, πμο ζοκήζςξ ζημ ηέιμξ 

ηεξ πνόηαζεξ έπμοκ ςξ ζεμείμ ζηίλεξ ημ  ζαομαζηηθό 

(!). 

ηα θείμεκα, ιμηπόκ, 6 θαη 7 ζα εκημπίζμομε ηηξ 

επηθςκεμαηηθέξ πνμηάζεηξ με ημ ζαομαζηηθό ζημ ηέιμξ. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

 

Θείκελν 6 Θείκελν 7 

Κεγάινο κπειάο! – παξάπνλν 

Κα επηηέινπο βαξέζεθα πηα! - παξάπνλν 

Ρα καζήκαηά κνπ παξνπζηάδνπλ βέβαηα 

ελδηαθέξνλ, αιιά έια πνπ πξέπεη λα έρσ θαη 

ειεύζεξεο ώξεο γηα παηρλίδη θαη μεθνύξαζε! –

παξάπνλν 

Θόξλα! – έθπιεμε 

Ρν ιεσθνξείν! – έθπιεμε 

Ληξηηηλ! – έθπιεμε 

Λέν ζρνιηθό έηνο! - έκθαζε  

Θαιή ρξνληά! - επρή 

Ρξέρα! – πξνζηαγή, πξνηξνπή 

 

 

 

 

1. Γείηε ζην θείκελν 2 ηελ παξάγξαθν κε ηίηιν «Ζ επαλάζηαζε ηνπ αιθαβήηνπ»: 

Νη πξνηάζεηο πνπ πεξηέρεη είλαη απνθαληηθέο, εξσηεκαηηθέο, πξνζηαθηηθέο ή 

επηθσλεκαηηθέο; Γηαηί; 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Απμθακηηθέξ ιέμε ηηξ πνμηάζεηξ με ηηξ μπμίεξ δίκμομε 

μηα πιενμθμνία θαη ζοκήζςξ ζημ ηέιμξ ηεξ πνόηαζεξ 

έπμοκ ςξ ζεμείμ ζηίλεξ ηεκ ηειεία. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Παναζέημομε ημ θείμεκμ: «Ε επακάζηαζε ημο αιθαβήημο» 

 

Η επανάζηαζη ηου αλθάβηηου 

   Χίιηα ρξόληα πξηλ από ην Χξηζηό, έγηλε κηα αιεζηλή επαλάζηαζε κε ηελ επηλόεζε 

ηνπ αιθάβεηνπ. Οη αξραίνη Φνίληθεο, πνπ ήηαλ έκπνξνη θαη ηαμηδεπηέο θαη 

θαηνηθνύζαλ ζην ζεκεξηλό Λίβαλν, δεκηνύξγεζαλ ην πξώην αιθάβεην πνπ 

απνηεινύληαλ από 22 γξάκκαηα, ηα νπνία ήηαλ όια ζύκθωλα. Μεηαμύ 9νπ θαη 8νπ 

αηώλα π.Χ., νη Έιιελεο πξόζζεζαλ ζην θνηληθηθό αιθάβεην ηα θωλήεληα α, ε, η, ν, 
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νπ. Βαζηζκέλνη ζην ειιεληθό αιθάβεην, νη Ρωκαίνη δεκηνύξγεζαλ ην ιαηηληθό, πνπ 

ζήκεξα είλαη ην πην γλωζηό αιθάβεην ζηνλ θόζκν. 

   Η γξαθή είλαη έλαο ηξόπνο λα απνζεθεύνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη πιεξνθνξίεο ζε 

αλζξώπνπο πνπ ηνπο ρωξίδεη ν ρξόλνο θαη ε απόζηαζε. 

πεξ. «Eξεπλεηέο», εθεκ. H KAΘHMEPINH, 28/3/1999 

Όιεο νη πξνηάζεηο ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ 2 είλαη απνθαληηθέο. Πε απηό 

ην ζπκπέξαζκα καο νδεγεί ην γεγνλόο όηη θιείλνπλ όιεο κε ηειεία, αιιά θαη όηη δίλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθεύξεζε ηνπ αιθαβήηνπ. 

 

2. Πην θείκελν 3 δίλνληαη απνζπάζκαηα από άζθεζε Καζεκαηηθώλ. Βξείηε ηελ 

πξνζηαθηηθή πξόηαζε πνπ πεξηέρεηαη ζ’ απηήλ. 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Πνμζηαθηηθέξ ιέμε ηηξ πνμηάζεηξ όπμο παναθαιμύμε ή 

δεηάμε από θάπμημκ κα θάκεη θάηη θαη ζοκήζςξ ηηξ 

γνάθμομε με ηειεία(.) ή με ζαομαζηηθό(!). 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Δίκμομε ημ ζπεηηθό θείμεκμ από ημ ζπμιηθό βηβιίμ. 

 

 

 

Πην απόζπαζκα ηεο άζθεζεο Καζεκαηηθώλ από ην θείκελν 3 ζπλαληάκε ηελ πξνζηαθηηθή 

πξόηαζε: «Λα ζπγθξηζνύλ νη αξηζκνί α) 35,046 θαη 60,03 β) 4,567 θαη 4,53989». Ζ πξόηαζε 

απηή είλαη πξνζηαθηηθή, θαζώο δεηάεη από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ θάηη, κηα ζύγθξηζε. 

 

3. Γηαβάζηε ην θείκελν 4 θαη βξείηε κηα πξόηαζε απνθαληηθή, κηα εξσηεκαηηθή, κηα 

πξνζηαθηηθή θαη κηα επηθσλεκαηηθή.  

  

 

Θομήζμο όηη: 

Απμθακηηθή είκαη ε πνόηαζε με ηεκ μπμία δεηάμε μηα 

πιενμθμνία θαη ζοκήζςξ θιείκεη με ηειεία(.), π.π. Υζεξ 

πήγαμε εθδνμμή με ημ ζπμιείμ. 

Γνςηεμαηηθή είκαη ε πνόηαζε με ηεκ μπμία δεηάμε μηα 

πιενμθμνία θαη θιείκεη ζοκήζςξ με ενςηεμαηηθό(;)π.π. 

Ση ώνα είκαη; 

Πνμζηαθηηθή είκαη ακηίζημηπα ε πνόηαζε πμο δεηά από 
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ημκ αθνμαηή κα θάκεη θάηη θαη θιείκεη ζοκήζςξ με  

ηειεία ή ζαομαζηηθό, π.π. Κιείζε ημ πανάζονμ αμέζςξ! 

Γπηθςκεμαηηθή είκαη ε πνόηαζε πμο εθθνάδεη έκα 

έκημκμ ζοκαίζζεμα θαη θιείκεη ζοκήζςξ με 

ζαομαζηηθό(!), π.π. ηη όμμνθμ θαπέιμ! 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

 

 

 

 

 

 Απνθαληηθή πξόηαζε: «Θα θάκε ζην εζηηαηόξην» 

 Δξσηεκαηηθή πξόηαζε: «Θπκάζαη πνπ είρακε πάεη καδί, κε ηνπο γνλείο κνπ, πξηλ από 

δύν ρξόληα;» 

 Ξξνζηαθηηθή πξόηαζε: «Φίιεζέ κνπ ηε Ληθόι θαη ηε κακά ζνπ.» 

 Δπηθσλεκαηηθή πξόηαζε: «Ξόζν γξήγνξα θπιάλε νη κέξεο ηνπ ρξόλνπ!» 
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ακούω 

μιλώ
και

 

1. «Γηαηί όρη;...», «Ξνύ αιινύ;»: Βξείηε ηηο δύν απηέο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο ζην 

θείκελν 1. Ρηο ρξεζηκνπνηνύλ νη δύν θίιεο γηα λα δεηήζνπλ θάπνηα πιεξνθνξία ή 

εθθξάδνπλ θάηη άιιν; 

 

  

 

Γηα ηεκ άζθεζε αοηή: 

Γνςηεμαηηθέξ είκαη μη πνμηάζεηξ εθείκεξ πμο έπμοκ ζημ ηέιμξ 

ηεξ πνόηαζεξ ςξ ζεμείμ ζηίλεξ ημ ενςηεμαηηθό (;). 

Οη ενςηεμαηηθέξ πνμηάζεηξ: 

 δεημύκ, 

 δίκμοκ πιενμθμνίεξ, 

 δεημύκ/παναθαιμύκ θάηη από θάπμημκ, 

 μπμνεί κα είκαη νεημνηθέξ, δειαδή, κα δηαηοπώκμκηαη, πςνίξ 

κα πενημέκμοκ απάκηεζε, πνμθεημέκμο κα δμζεί έμθαζε. 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

 Δίκς πιενμθμνία Δεηώ πιενμθμνία Παναθαιώ γηα θάηη 

Γνςηεμαηηθή Καη πμημξ δεκ αγαπάεη 

ημ Νίθμ; 

Ση ώνα είκαη; Δεκ ένπεζαη ιίγμ από 

εδώ; 

Νη δύν απηέο πξνηάζεηο βξίζθνληαη ζηε δεύηεξε θαη ηξίηε ζεηξά από ην ηέινο ηνπ 

θεηκέλνπ 1. Ξαξόιν πνπ νη δύν πξνηάζεηο έρνπλ εξσηεκαηηθό ζην ηέινο θαη κνηάδνπλ κε 

εξσηεκαηηθέο , ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ιεηηνπξγνύλ σο απνθαληηθέο. Ν ιόγνο είλαη όηη νη δύν 

απηέο εξσηήζεηο ζηελ νπζία ρξεζηκνπνηνύληαη σο απάληεζε ζε πξνεγνύκελεο 

εξσηήζεηο, δίλνπλ, δειαδή, κηα πιεξνθνξία. Όηαλ ε Άλλα ιέεη «Γηαηί όρη;», ζηελ νπζία 

απαληάεη «Λαη!» ζηελ εξώηεζε «Θαζόκαζηε καδί;». Ρν ίδην θαη ε Αγγέια, όηαλ ιέεη «Ξνύ 

αιινύ;» ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ελλνεί «Δθεί!», απαληώληαο ζηελ εξώηεζε «Πην πξώην έηζη;» 

ηεο Άλλαο. 

 

2. «Ρη ζεο ζε ηνύην ην πξναύιην;...Ξάκε»: Βξείηε ην απόζπαζκα ζην θείκελν 1 θαη 

ππνγξακκίζηε ηηο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο. Ξξόθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνπ 

εθθξάδνπλ απνξία θαη πεξηκέλνπλ απάληεζε; Ρη πξαγκαηηθά εθθξάδεη ε θαζεκία; 

  Θομήζμο όηη: 

Γνςηεμαηηθέξ είκαη μη πνμηάζεηξ εθείκεξ πμο έπμοκ 
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ζημ ηέιμξ ηεξ πνόηαζεξ ςξ ζεμείμ ζηίλεξ ημ 

ενςηεμαηηθό (;). 

Οη ενςηεμαηηθέξ πνμηάζεηξ: 

 δεημύκ, 

 δίκμοκ πιενμθμνίεξ, 

 δεημύκ/παναθαιμύκ θάηη από θάπμημκ, 

 μπμνεί κα είκαη νεημνηθέξ, δειαδή, κα 

δηαηοπώκμκηαη, πςνίξ κα πενημέκμοκ απάκηεζε, 

πνμθεημέκμο κα δμζεί έμθαζε. 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ρν απόζπαζκα είλαη ην εμήο: 

-Ρη ζεο ζε ηνύην ην πξναύιην; […] Δκείο κέλνπκε ζην θάησ πξναύιην. Γε ζ‟ ην „παλε; Ξάκε.  

 

Νη εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο ηνπ απνζπάζκαηνο είλαη: Ρη ζεο ζε ηνύην ην πξναύιην; 

[...] Δκείο κέλνπκε ζην θάησ πξναύιην. Γε ζ’ ην ‘παλε; 

Νη πξνηάζεηο απηέο έρνπλ βέβαηα ηελ εμσηεξηθή κνξθή ηεο εξώηεζεο, εθθξάδνπλ όκσο 

πεξηζζόηεξν ηε γλώκε ηνπ Γηώξγνπ (δειαδή δίλνπλ πιεξνθνξία θαη δε δεηνύλ 

πιεξνθνξία). Ππγθεθξηκέλα, όηαλ ν Γηώξγνο ξσηάεη «Ρη ζεο ζε ηνύην ην πξναύιην;», ελλνεί 

«Γελ πξέπεη λα είζαη ζε ηνύην ην πξναύιην» θαη όηαλ ξσηάεη: «Γε ζ‟ ην „παλε;», ελλνεί «Θα 

έπξεπε λα ζ‟ ην πνύλε». Κέζα από απηέο ηηο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο, κε άιια ιόγηα, δε 

δηαηππώλνληαη απνξίεο, αιιά παξέρνληαη πιεξνθνξίεο. Ν Γηώξγνο κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

ηνλίδεη ζηε θίιε ηνπ ην ιάζνο ηεο θαη ακέζσο κεηά ηελ πξνηξέπεη λα θύγνπλ καδί: «Ξάκε».   

 

3. Βξείηε ηηο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 6. Δθθξάδνπλ θάπνηα απνξία ή 

θάηη άιιν πεξηζζόηεξν. Ρη είλαη απηό; 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Γνςηεμαηηθέξ είκαη μη πνμηάζεηξ εθείκεξ πμο έπμοκ ζημ 

ηέιμξ ηεξ πνόηαζεξ ςξ ζεμείμ ζηίλεξ ημ ενςηεμαηηθό (;). 

Οη ενςηεμαηηθέξ πνμηάζεηξ: 

 δεημύκ, 

 δίκμοκ πιενμθμνίεξ, 

 δεημύκ/παναθαιμύκ θάηη από θάπμημκ, 

  μπμνεί κα είκαη νεημνηθέξ, δειαδή, κα δηαηοπώκμκηαη, 

πςνίξ κα πενημέκμοκ απάκηεζε, πνμθεημέκμο κα δμζεί 

έμθαζε. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Νη εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 6 βξίζθνληαη ζηε δεύηεξε παξάγξαθν («Ρη λα 

πξσηνδηαβάζσ όκσο; Καζεκαηηθά, Αξραία, Ηζηνξία, Θξεζθεπηηθά;»), ζηελ ηέηαξηε 

παξάγξαθν («Ρη λα θάλσ όκσο;») θαη ζηελ ηειεπηαία ζεηξά ηνπ θεηκέλνπ («Ρη θαηάζηαζε 

είλαη απηή; Ρη ζα γίλεη επηηέινπο;») Έρνπλ βέβαηα όιεο ηελ εμσηεξηθή κνξθή ηεο εξώηεζεο, 

εθθξάδνπλ όκσο πεξηζζόηεξν ηηο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πίεζε από 

ηηο πνιιέο ηνπ ππνρξεώζεηο. Ξξόθεηηαη γηα ξεηνξηθέο εξσηήζεηο (εξσηήζεηο πνπ δε 
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γίλνληαη κε ζθνπό λα απαληεζνύλ), θαζώο ν καζεηήο ηηο δηαηππώλεη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηό, δηεξσηώκελνο πώο ζα αληεπεμέιζεη ζην έληνλν πξόγξακκά ηνπ. 

 

 

 

1. Κεηαηξέςηε ηηο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 6 ζε απνθαληηθέο πνπ λα 

έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία. Ξόηε ην θείκελν είλαη πην δσληαλό θαη άκεζν; 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Γνςηεμαηηθέξ είκαη μη πνμηάζεηξ εθείκεξ πμο έπμοκ ζημ ηέιμξ ηεξ πνόηαζεξ 

ςξ ζεμείμ ζηίλεξ ημ ενςηεμαηηθό (;). 

Οη ενςηεμαηηθέξ πνμηάζεηξ: 

 δεημύκ, 

 δίκμοκ πιενμθμνίεξ, 

 δεημύκ/παναθαιμύκ θάηη από θάπμημκ, 

 μπμνεί κα είκαη νεημνηθέξ, δειαδή, κα δηαηοπώκμκηαη, πςνίξ κα πενημέκμοκ 

απάκηεζε, πνμθεημέκμο κα δμζεί έμθαζε. 

Απμθακηηθέξ είκαη μη πνμηάζεηξ πμο έπμοκ ζημ ηέιμξ ηεξ πνόηαζεξ ςξ 

ζεμείμ ζηίλεξ ηεκ ηειεία (.) θαη δίκμοκ πιενμθμνίεξ γηα έκα ζέμα. 

ηεκ άζθεζε αοηή ζα θαηακμήζμομε ημ κόεμα ηςκ ενςηεμαηηθώκ 

πνμηάζεςκ ημο θεημέκμο θαη έπεηηα ζα ηηξ ηνέρμομε ζε απμθακηηθέξ, γηα κα 

μεκ αιιμηώζμομε ηε ζεμαζία ημοξ. 

Δεκ λεπκμύμε: Σμ ζεμείμ ζηίλεξ πμο ζα πνεζημμπμηήζμομε ζημ ηέιμξ ηεξ 

πνόηαζεξ είκαη ε ηειεία. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Νη εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 6 ζα κπνξνύζαλ λα κεηαηξαπνύλ ζηηο εμήο 

απνθαληηθέο: 

 

Δξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο  Απνθαληηθέο πξνηάζεηο 

Ρη λα πξσηνδηαβάζσ όκσο; 

Καζεκαηηθά, Αξραία, Ηζηνξία, 

Θξεζθεπηηθά; 

 

 

Γπζθνιεύνκαη πνιύ λα 

απνθαζίζσ ηη ζα 

πξσηνδηαβάζσ, Καζεκαηηθά, 

Αξραία, Ηζηνξία ή Θξεζθεπηηθά. 

Ρη λα θάλσ όκσο;  Γελ κπνξώ όκσο λα θάλσ δηαθνξεηηθά. 

Ρη θαηάζηαζε είλαη απηή;  Γελ αληέρσ άιιν απηήλ ηελ 



Ελόηεηα 1 

54 
 

 
www.to-frontistirio.gr  εκδόσεις τσιάρα 
 

θαηάζηαζε. 

Ρη ζα γίλεη επηηέινπο;  Ξξέπεη επηηέινπο θάηη λα γίλεη. 

Ρν θείκελν είλαη πην δσληαλό θαη άκεζν ζηελ θαλνληθή ηνπ κνξθή, απηή κε ηηο 

εξσηήζεηο. Απηό ζπκβαίλεη, γηαηί νη εξσηήζεηο γεληθά ηξαβνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

αλαγλώζηε, εθόζνλ αλαθέξνληαη ζε απηόλ. Νη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο όκσο έρνπλ ην 

επηπιένλ πιενλέθηεκα όηη ρξεζηκνπνηνύληαη κε αζπλήζηζην ηξόπν, αληί δειαδή λα δεηνύλ 

πιεξνθνξία, πεξηγξάθνπλ κία θαηάζηαζε θαη εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα. Κε απηόλ 

ηνλ ηξόπν δεκηνπξγνύλ επνκέλσο εληύπσζε ζηνλ αλαγλώζηε, ζε αληίζεζε κε ηηο 

απνθαληηθέο πξνηάζεηο, πνπ είλαη ν ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο γηα λα πεξηγξαθεί κηα θαηάζηαζε. 

 

2. «Ρη ζεο ζε ηνύην ην πξναύιην;...Ξάκε» (θείκ. 1) Κεηαηξέςηε ηηο εξσηεκαηηθέο 

πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ ζε απνθαληηθέο θαη πξνζηαθηηθέο κε ηελ ίδηα ζεκαζία. 

Γηαηί ν Γηώξγνο πξνηίκεζε ηηο εξσηεκαηηθέο;  

  

 

Γηα κα ηνέρμομε ηηξ ενςηεμαηηθέξ πνμηάζεηξ ημο 

θεημέκμο ζε απμθακηηθέξ θαη πνμζηαθηηθέξ ακηίζημηπα 

πνέπεη πνώηα κα θαηακμήζμομε ημ κόεμά ημοξ. 

«Ση ζεξ ζε ημύημ ημ πνμαύιημ;» - Ο Γηώνγμξ ημ ιέεη 

ζηεκ Άκκα με ανκεηηθή πνμηά, με ηεκ έκκμηα όηη δε ζα 

έπνεπε κα βνίζθεηαη εθεί. 

 «Δε ζ’ ημ ‘πακε;»: Ο Γηώνγμξ ημ ιέεη ζηεκ Άκκα με ηεκ 

έκκμηα όηη έπνεπε κα ηεξ ημ πμοκ.  

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Δξσηεκαηηθέο Απνθαληηθέο Ξξνζηαθηηθέο 

Ρη ζεο ζε ηνύην ην πξναύιην; Γελ πξέπεη λα είζαη ζε ηνύην 

ην πξναύιην. 

Φύγε από ηνύην ην πξναύιην. 

Γε ζ‟ ην „παλε; Θα έπξεπε λα ζ‟ ην πνύλε. Ξείηε ηεο γηα απηό. 

 

Ν Γηώξγνο πξνηίκεζε κάιινλ ηηο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο, γηαηί ήζειε λα κηιήζεη κε 

δσεξό ηξόπν ζηελ Άλλα, δίλνληαο δσληάληα, ακεζόηεηα θαη παξαζηαηηθόηεηα ζην ιόγν ηνπ, 

ρσξίο όκσο λα ηελ θάλεη λα ληώζεη άζρεκα. Αλ ρξεζηκνπνηνύζε απνθαληηθέο πξνηάζεηο ν 

ιόγνο ηνπ ζα ήηαλ πην νπδέηεξνο θαη ζπλεζηζκέλνο, ελώ αλ ρξεζηκνπνηνύζε πξνζηαθηηθέο 

πξνηάζεηο, ζα ήηαλ πην απόηνκνο θαη ίζσο αγελήο ή αθόκα θαη πξνζβιεηηθόο απέλαληη ζηε 

ζπκκαζήηξηά ηνπ. Δπίζεο, ν Γηώξγνο κε ηε ρξήζε ησλ εξσηήζεσλ απηώλ ζέιεη λα ηνλίζεη ην 

ιάζνο ηεο Άλλαο, δείρλνληαο όηη γλσξίδεη πνιιά πξάγκαηα γηα ην θαηλνύξην ηνπο ζρνιείν, 

παξόηη είλαη θαη ν ίδηνο καζεηήο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ. 

 

3. Πηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ 6 βξείηε πξνηάζεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ 

άξλεζε θαη κία πνπ πεξηέρεη. Πηε ζπλέρεηα μαλαγξάςηε ην απόζπαζκα, 

πξνζζέηνληαο άξλεζε ζηηο πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ θαη αθαηξώληαο ηελ άξλεζε 

από ηελ πξόηαζε πνπ ηελ πεξηέρεη. 
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Θομήζμο όηη: 

 Άνκεζε δε(κ) παίνκμοκ μη ηύπμη ημο νήμαημξ πμο 

βνίζθμκηαη ζηεκ μνηζηηθή έγθιηζε, π.π. Δε γκςνίδς 

θάηη. 

 Άνκεζε με(κ) παίνκμοκ μη ηύπμη ημο νήμαημξ πμο 

βνίζθμκηαη ζε οπμηαθηηθή (κα, αξ + νήμα, κα παίλεηε, 

αξ πάηε – κα μεκ παίλεηε, αξ μεκ πάηε) ή ζε 

πνμζηαθηηθή έγθιηζε (πένκα, ηνέλε – μεκ πενκάξ, μεκ 

ηνέλεηξ). 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ξξνηάζεηο ρσξίο άξλεζε Ξξόηαζε κε άξλεζε 

Δίκαη καζεηήο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ. 

Πε απηήλ ηελ ηάμε ηα καζήκαηα είλαη 

πεξηζζόηεξα θαη δπζθνιόηεξα απ‟ ό,ηη ζην 

Γεκνηηθό ζρνιείν. 

Ν ρξόλνο γηα ηε κειέηε πνιιαπιαζηάζηεθε, νη 

ειεύζεξεο ώξεο κεηώζεθαλ. 

Ώξεο γηα παηρλίδη ζρεδόλ δελ ππάξρνπλ ζην 

εκεξήζην πξόγξακκά κνπ. 

 

Ξξνηάζεηο κε άξλεζε Ξξόηαζε ρσξίο άξλεζε 

Γελ είκαη καζεηήο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ. 

Πε απηήλ ηελ ηάμε ηα καζήκαηα δελ είλαη 

πεξηζζόηεξα θαη δπζθνιόηεξα απ‟ ό,ηη ζην 

Γεκνηηθό ζρνιείν. 

Ν ρξόλνο γηα ηε κειέηε δελ 

πνιιαπιαζηάζηεθε, νη ειεύζεξεο ώξεο δε 

κεηώζεθαλ. 

Ώξεο γηα παηρλίδη [...] ππάξρνπλ ζην 

εκεξήζην πξόγξακκά κνπ. (Από ηελ 

ηειεπηαία πξόηαζε αθαηξέζακε πέξα από ηελ 

άξλεζε θαη ηε ιέμε «ζρεδόλ», αθνύ δελ 

ηαίξηαδε πιένλ κε ην λόεκα ηεο πξόηαζεο). 

 

Θαιό είλαη λα μέξεηο: 

Ρν ηειηθό λ 

 Όηαλ ε αθόινπζε ιέμε αξρίδεη από θσλήελ ή από ζύκθσλν ζηηγκηαίν (θ, π, η, κπ, λη, γθ, ηζ, ηδ ) 

ή από δηπιό γξάκκα (μ, ς, δ), ηόηε ην ηειηθό λ θπιάγεηαη, π.ρ. ηνλ αέξα, δελ είδα, ηελ πξόθηαζα, 

ηελ ληξνπή, δελ κπνξώ, έλαλ μέλν, θ.ά.) 

 Όηαλ ε αθόινπζε ιέμε αξρίδεη από ζύκθσλν εμαθνινπζεηηθό (γ, β, δ, ρ, θ, ζ, κ, λ, ι, ξ, ζ, δ), 

ηόηε ην ηειηθό λ ράλεηαη, π.ρ. ηε λίθε, ηε θνβήζεθα, κε ζηακαηάο, ηε δσγξαθίδεη, ηε κεηέξα, ηε 

ραξά, δε κέλσ, δε δέρηεθα, δε ζπκάκαη, δε ιέσ, θ.ά.). 
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ακούω 

μιλώ
και

 

1. «Δίλαη καζεηήο ηεο Α’ Γπκλαζίνπ» Ρη ζεκείν ζηίμεο ζα βάδαηε ζην ηέινο ηε 

πξόηαζεο; Κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ πξόηαζε κε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, 

ώζηε ζηελ πξώηε πεξίπησζε λα δίλεη κηα πιεξνθνξία, ζηελ άιιε λα δεηάεη κηα 

πιεξνθνξία θαη ζηελ ηξίηε λα εθθξάδεη έλα ζπλαίζζεκα; 

 

  

 

Θομήζμο όηη: 

 Οη απμθακηηθέξ πνμηάζεηξ δίκμοκ πιενμθμνίεξ. 

 Οη ενςηεμαηηθέξ δηαηοπώκμοκ απμνίεξ. 

 Οη επηθςκεμαηηθέξ εθθνάδμοκ ζοκαηζζήμαηα. 

εμεία ζηίλεξ θαη πνμηάζεηξ: 

 απμθακηηθέξ: ηειεία (.) 

 ενςηεμαηηθέξ: ενςηεμαηηθό (;) 

 επηθςκεμαηηθέξ: ζαομαζηηθό (!)  

 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Απνθαληηθή : δίλσ πιεξνθνξία                 Δίλαη καζεηήο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ. 

Δξσηεκαηηθή: δεηώ πιεξνθνξία                 Δίλαη καζεηήο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ; 

Δπηθσλεκαηηθή: εθθξάδσ ζπλαίζζεκα         Δίλαη καζεηήο ηεο Α‟ Γπκλαζίνπ! 

 

2. Βξείηε κηα πξόηαζε από ην θείκελν 1 σο 7. Γηαβάζηε ηε κε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο. Πεκεηώζηε ηη εθθξάδεη θάζε θνξά θαη βάιηε ην αλάινγν ζεκείν ζηίμεο. 

 

  

 

Γηα ηεκ άζθεζε αοηή ζα εκημπίζμομε όπμηεξ πνμηάζεηξ 

ζέιμομε από ηα επηά πνώηα θείμεκα ηεξ εκόηεηαξ. 

Θα ηηξ ηνέρμομε ζηα ηνία άιια είδε (απμθακηηθέξ, 

ενςηεμαηηθέξ, επηθςκεμαηηθέξ) βάδμκηαξ ημ ακηίζημηπμ 

ζεμείμ ζηίλεξ, π.π. 

 Έθογε μόκε. – Απμθακηηθή πνόηαζε: δίκεη πιενμθμνία. 

 Έθογε μόκε; - Γνςηεμαηηθή πνόηαζε: εθθνάδεη απμνία. 

 Έθογε μόκε! – Γπηθςκεμαηηθή πνόηαζε: εθθνάδεη έθπιελε. 
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ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Γίλνπκε ελδεηθηηθά δηάθνξεο πξνηάζεηο από ηα θείκελα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

Δζείο θπζηθά, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε εθείλεο πνπ επηζπκείηε. 

 

Θείκελν 1 

Ζ Άλλα ηνλ αθνινύζεζε ακίιεηε. 

Ζ Άλλα ηνλ αθνινύζεζε ακίιεηε; 

Ζ Άλλα ηνλ αθνινύζεζε ακίιεηε! 

 

Απνθαληηθή -δίλεη κηα πιεξνθνξία 

Δξσηεκαηηθή -εθθξάδεη απνξία 

Δπηθσλεκαηηθή-εθθξάδεη έθπιεμε 

Θείκελν 2 

Ζ γξαπηή επηθνηλσλία μεθίλεζε κε δσγξαθηέο. 

Ζ γξαπηή επηθνηλσλία μεθίλεζε κε δσγξαθηέο; 

Ζ γξαπηή επηθνηλσλία μεθίλεζε κε δσγξαθηέο! 

 

Απνθαληηθή-δίλεη κηα πιεξνθνξία 

Δξσηεκαηηθή-δηαηππώλεη απνξία 

Δπηθσλεκαηηθή-εθθξάδεη ζαπκαζκό/έθπιεμε 

Θείκελν 4 

Ρειεηώλνπκε θαη ηνπο δηαγσληζκνύο ηνπ 

πξώηνπ ηξηκήλνπ. 

Ρειεηώλνπκε θαη ηνπο δηαγσληζκνύο ηνπ 

πξώηνπ ηξηκήλνπ; 

Ρειεηώλνπκε θαη ηνπο δηαγσληζκνύο ηνπ 

πξώηνπ ηξηκήλνπ! 

 

Απνθαληηθή-δίλεη κηα πιεξνθνξία 

 

Δξσηεκαηηθή-εθθξάδεη απνξία 

 

Δπηθσλεκαηηθή-εθθξάδεη αλαθνύθηζε 

Θείκελν 5 

Δίλαη ώξα γηα θαγεηό. 

Δίλαη ώξα γηα θαγεηό; 

Δίλαη ώξα γηα θαγεηό! 

 

Απνθαληηθή-δίλεη κηα πιεξνθνξία 

Δξσηεκαηηθή-εθθξάδεη απνξία 

Δπηθσλεκαηηθή-εθθξάδεη πξνηξνπή 

Θείκελν 7 

Λέα βηβιία θαη πξνγξάκκαηα θαη ίζσο λένο 

δάζθαινο ή θαζεγεηέο. 

Λέα βηβιία θαη πξνγξάκκαηα θαη ίζσο λένο 

δάζθαινο ή θαζεγεηέο; 

Λέα βηβιία θαη πξνγξάκκαηα θαη ίζσο λένο 

δάζθαινο ή θαζεγεηέο! 

 

Απνθαληηθή-δίλεη κηα πιεξνθνξία 

 

Δξσηεκαηηθή-εθθξάδεη απνξία 

 

Δπηθσλεκαηηθή-εθθξάδεη έθπιεμε 

 

3. Πην θείκελν 6 ππάξρνπλ αξθεηά εξσηεκαηηθά θαη ζαπκαζηηθά. Λνκίδεηε όηη 

ηαηξηάδνπλ ζε έλα καζεηηθό θείκελν πνπ δεκνζηεύηεθε ζε ζρνιηθό πεξηνδηθό; Γηαηί; 

Ρη ηνπ πξνζζέηνπλ; Γηα λα απαληήζεηε ζθεθηείηε ηνλ πνκπό, ην δέθηε θαη γεληθά 

ηηο ζπλζήθεο ηεο επηθνηλσλίαο. 

  

 

Θομήζμο όηη: 

 πμμπόξ: αοηόξ πμο ζηέικεη ημ μήκομα 

 δέθηεξ αοηόξ πμο ιαμβάκεη ημ μήκομα 

 ζοκζήθεξ επηθμηκςκίαξ αθμνμύκ: ηε ζπέζε μεηαλύ 

αοηώκ πμο επηθμηκςκμύκ, ημ πώνμ ζημκ μπμίμ 

βνίζθμκηαη, ηε ζοκαηζζεμαηηθή ημοξ θαηάζηαζε, ημ νόιμ 

πμο έπμοκ ζηεκ επηθμηκςκία θ.ά. 
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ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Πην θείκελν 6 ππάξρνπλ πξάγκαηη αξθεηά εξσηεκαηηθά θαη ζαπκαζηηθά. Απηό κπνξεί 

λα γίλεηαη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Θαη‟ αξρήλ ν ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ, ν πνκπόο, είλαη 

έλαο καζεηήο Γπκλαζίνπ πνπ δελ πεξηγξάθεη απιώο κηα θαηάζηαζε, αιιά ηε δεη ν ίδηνο. Νη 

πξνηάζεηο ηνπ καζεηή πνπ εθθξάδνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα, είλαη θπζηθό λα ηειεηώλνπλ κε 

ζαπκαζηηθό. Δπηπιένλ, νη αλαγλώζηεο ηνπ θεηκέλνπ, νη δέθηεο, είλαη επίζεο καζεηέο 

Γπκλαζίνπ, νπόηε ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία κηιάεη ν καζεηήο είλαη πνιύ πηζαλό λα ηνπο 

αθνξνύλ θαη ηνπο ίδηνπο. Ν ζπγγξαθέαο ινηπόλ απεπζύλεη εξσηήζεηο πξνο απηνύο, νη 

νπνίεο είλαη επόκελν λα ηειεηώλνπλ κε εξσηεκαηηθό. 

Αθόκε πξέπεη λα ζθεθηνύκε όηη ην θείκελν απηό βξίζθεηαη ζε έλα καζεηηθό πεξηνδηθό 

ηνπ Ξεηξακαηηθνύ Πρνιείνπ, νπόηε πεξηκέλνπκε λα ππάξρεη θάπνηα θξνληίδα γηα ην ιόγν ησλ 

θεηκέλσλ. Ρν θείκελν ηνπ καζεηή, επεηδή αθξηβώο πεξηέρεη εξσηήζεηο πξνο ηνπο αλαγλώζηεο 

θαη εθθξάδεη κε δσεξόηεηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, είλαη έλα θείκελν πξνζεγκέλν θαη 

θαινγξακκέλν. Αληαπνθξίλεηαη επνκέλσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζεηηθνύ πεξηνδηθνύ. 

 

Πρνιηαζκόο εηθόλαο 

 

Πην θάησ δεμηά κέξνο ηεο ζειίδαο 21 βιέπνπκε έλα αζπξόκαπξν ζρέδην, κηα 

γεινηνγξαθία πνπ έρεη αληιεζεί από ηνπο «Ξεηξακαηηζκνύο», θπιιάδην ηνπ Ξεηξακαηηθνύ 

Ιπθείνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ (παξόκνηα είλαη θαη ε πεγή ηνπ θεηκέλνπ 6). Απεηθνλίδεη έλα λεαξό 

καζεηή, ν νπνίνο δε ζέιεη λα πάεη ηελ πξώηε κέξα ηνπ αγηαζκνύ ζην ζρνιείν. Ρν 

«επηρείξεκά» ηνπ είλαη όηη ην δώδην ησλ Επγώλ ζα πεξάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά θξίζε 

ζηα επαγγεικαηηθά ηνπ θαη, εθόζνλ είλαη θαη ν ίδηνο Επγόο, ζα πξέπεη λα απνθύγεη ηνπο 

θηλδύλνπο. Ζ κεηέξα ηνπ θαίλεηαη λα ηνλ αθνύεη απνξεκέλε θαη έθπιεθηε, κε ηα ρέξηα 

ζηαπξσκέλα ζην ζηήζνο. Ξέξα από ην αζηείν ηνπ πεξηερόκελν, ην ζρέδην είλαη ζαθέο όηη 

ζπλδέεηαη κε ηε γεληθόηεξε ζεκαηνινγία ηεο πξώηεο ελόηεηαο. 
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Δ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  
 

1. Πεκεηώζηε ζην ηεηξάδηό ζαο όζν πεξηζζόηεξνπο θώδηθεο κπνξείηε λα ζθεθηείηε 

θαη ηα αληίζηνηρα ζήκαηα, ηα ζεκεία δειαδή θάζε θώδηθα. Μεθηλήζηε από ηνπο 

θώδηθεο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεζηε ζην ζρνιείν θαη ζπλερίζηε κε άιινπο 

θώδηθεο πνπ ζπλαληάηε ζηε δσή ζαο. 

 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Ηώδηθαξ είκαη θάζε ζύζηεμα ζεμείςκ/ ζομβόιςκ πμο 

μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα κα μεηαδμζεί έκα μήκομα, 

γηα πανάδεηγμα ε θοζηθή γιώζζα ή ε γιώζζα ηςκ 

ηοθιώκ. Δίκμομε ζηε ζοκέπεηα θάπμηα εκδεηθηηθά 

παναδείγμαηα από θώδηθεξ. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Θώδηθεο Πεκεία ηνπ θώδηθα 

Φπζηθή γιώζζα (αξραία ειιεληθά, λέα 

ειιεληθά, αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά) 

Ιέμεηο 

Καζεκαηηθά Αξηζκεηηθά ζύκβνια 

Κνπζηθή Ήρνη 

Εσγξαθηθή Εσγξαθηθέο εηθόλεο 

Φσηνγξαθία Φσηνγξαθηθέο εηθόλεο 

Θώδηθαο Νδηθήο Θπθινθνξίαο Πήκαηα θαη πηλαθίδεο 

 

2. Ρν ξήκα επηθνηλσλώ πξνέξρεηαη από ηε ζύλζεζε ηεο πξόζεζεο επί θαη ηνπ 

ξήκαηνο θνηλσλώ (επί + θνηλσλώ). Κπνξείηε λα βξείηε άιιεο ιέμεηο πνπ λα 

πξνέξρνληαη από ην ξήκα επηθνηλσλώ; Σξεζηκνπνηήζηε δύν από ηηο ιέμεηο πνπ 

βξήθαηε ζε πξνηάζεηο. 

  

 

Θομήζμο όηη: 

ύκζεηεξ είκαη μη ιέλεηξ εθείκεξ πμο γίκμκηαη από δομ άιιεξ 

ιέλεηξ, εκώκμκηαξ ηα ζέμαηά ημοξ. Οη ιέλεηξ πμο εκώκμκηαη γηα κα 

δώζμοκ ηε ζύκζεηε ιέλε, ιέγμκηαη ζοκζεηηθά: πνώημ ζοκζεηηθό θαη 

δεύηενμ ζοκζεηηθό, π.π. θαιόξ + ηύπε = θαιόηοπμξ(επίζεημ), θαηά + 

βάιις = θαηαβάιις(νήμα), θ.ά. 

Ρήμαηα ζύκζεηα με ανπαίεξ πνμζέζεηξ: οπάνπμοκ πμιιά νήμαηα 

ζύκζεηα με ανπαίεξ πνμζέζεηξ πμο έπμοκ δηάθμνεξ ζεμαζίεξ ακάιμγα 

με ηε ζεμαζία ηεξ ίδηαξ ηεξ πνόζεζεξ 

   Οη ανπαίεξ πνμζέζεηξ πμο πνεζημμπμημύκηαη ζηα κέα ειιεκηθά ςξ 
πνώηα ζοκζεηηθά ζηε ζύκζεζε ιέλεςκ είκαη μη ελήξ: εηξ, εθ (ελ), εκ 
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(εμ), πνμ, οπό, οπέν, επί (εθ-), εκ, ζοκ, δηά, πενί, ακά. 
αμθί-   αμθηβάιις 
ανπη-   ανπηεπίζθμπμξ 
δηα-(δη-)  δηαγώκημξ, δηέλμδμξ 
δηπμ-   δηπμηόμμξ 
δοζ-   δοζεύνεημξ 
εηζ-   είζμδμξ 
εθ-(ελ-)  εθθνάδς, ελαημίδς 
1εκ- (εγ-, εμ-)  εκήιηθμξ, εγγναθή, εμπηζημζύκε 
επί- (επ-, εθ-)  επηβιέπς, επεθηείκς, έθηππμξ 
εο-   εοιμγία, εοηοπία 
εμη-   εμηθύθιημ 
μμμ-   μμμθςκία 
πενη-   πενηθοθιώκς 
1ζοκ-(ζογ-, ζοι-)  ζύκδεζμμξ, ζογθναηώ, ζοιιαμβάκς  
1ζοκ(ζομ-, ζον-, ζοζ-) ζομμαδεύς, , ζύννηδα, ζοζζςνεύς 
1ζοκ(ζογ-,ζοκε-)  ζογπςνηακόξ, ζοκεπαίνκς 
ηειε-   ηειεζθόπημ 
οπμ-(οπ-, οθ-)  οπόγεημ, οπανπεγόξ, οθοπμονγόξ 

αεη-   αεηθίκεημξ 

 
1Α. Ρν λ κπξνζηά από ηα ρεηιηθά ζύκθσλα (π,β,θ) θαη ς γίλεηαη κ π.ρ. ζπλ+παίθηεο = 

ζπκπαίθηεο, ζπλ+βαδίδσ = ζπκβαδίδσ, ζπλ+θέξεη = ζπκθέξεη, ζπλ+ςεθίδσ = ζπκςεθίδσ,  

Β. Κπξνζηά από ηα νπξαληθά ζύκθσλα (θ,γ,ρ) γίλεηαη γ π.ρ. ζπλ+θάηνηθνο = ζπγθάηνηθνο 

ζπλ+γξαθέαο = ζπγγξαθέαο, ζπλ+ρσξώ = ζπγρσξώ 

Γ. Κπξνζηά από ηα πγξά ζύκθσλα ι, ξ θαη ηα έλξηλα κ, λ ην λ αθνκνηώλεηαη κε απηά θαη έηζη 

έρνπκε λ + ι = ιι, λ + ξ = ξξ, λ + κ = κκ θαη λ + λ=λλ, π.ρ. ζπλ+καζεηήο=ζπκκαζεηήο, 

ζπλ+ιήςε=ζύιιεςε, ζπλ+ξνή=ζπξξνή, ελ+λόκνο=έλλνκνο, ζπλ+λέθνο=ζύλλεθν 

Γ. Κπξνζηά από ην ζ ην λ ηεο πξόζεζεο ζπλ (πξώην ζπλζεηηθό), εάλ κεηά από ην -ζ- (ζην 

δεύηεξν ζπλζεηηθό) αθνινπζεί θσλήελ, ηόηε γίλεηαη θαη απηό -ζ- θαη έηζη έρνπκε δύν -ζζ-, εάλ 

όκσο αθνινπζεί ζύκθσλν, ηόηε ην -λ- ράλεηαη. π.ρ. ζπλ+ζώκα = ζύζζσκνο, ζπλ+ζηήλσ = 

ζπζηήλσ 

  

 

Θομήζμο όηη: 

Πανάγςγεξ είκαη μη ιέλεηξ πμο γίκμκηαη από άιιεξ ιέλεηξ 

ακ πνμζζέζμομε μηα θαηάιελε, π.π. νίδ(ζέμα) – α(θαηάιελε) 

– νηδ(ζέμα) – ώκς (παναγςγηθή θαηάιελε), βνμπ(ζέμα)-

ή(θαηάιελε) – βνμπ(ζέμα)-ενόξ (παναγςγηθή θαηάιελε), θ.ά.   

ύκζεηεξ θαη πανάγςγεξ ιέλεηξ ζοκηζημύκ ηηξ γκςζηέξ ςξ 

μηθμγέκεηεξ ιέλεςκ. 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

 Ξαξάγσγεο ιέμεηο Πύλζεηεο ιέμεηο 

επηθνηλσλία 

επηθνηλσλία 

επηθνηλσληαθόο –ή –ό 

επηθνηλσληνινγηθόο –ή –ό 

επηθνηλσληνινγία 

επηθνηλσληνιόγνο 

ηειεπηθνηλσλία [ηήιε(=καθξηά) +επηθνηλσλία] 

ελδνεπηθνηλσλία [έλδνλ(=κέζα)+επηθνηλσλία] 

ελδνεπηθνηλσληαθόο (έλδνλ+επηθνηλσληαθόο) 

ξαδηνεπηθνηλσλία (ξάδην+επηθνηλσλία) 
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 Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ κπνξεί λα γίλεη κε πνιινύο ηξόπνπο: πξόζσπν κε 

πξόζσπν, από ην ζηαζεξό ή θηλεηό ηειέθσλν, από ην δηαδίθηπν. 

 Ν λένο θαζεγεηήο καο είλαη πνιύ επηθνηλσληαθόο, θάλεη ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο θαη 

ζπλήζσο θαηαιαβαίλνπκε απηά πνπ ιέεη κε ηελ πξώηε. 

 

Από ηε ζύλζεζε ηεο πξόζεζεο ζπλ θαη ηνπ ξήκαηνο θνηλσλώ πξνέξρεηαη ην ξήκα 

ζπγθνηλσλώ. Κπνξείηε λα ζθεθηείηε άιιεο ιέμεηο πνπ λα πξνέξρνληαη από ην ξήκα 

ζπγθνηλσλώ; 

  

 

Θομήζμο: 

Οη ιέλεηξ πμο πνμένπμκηαη από ημ νήμα ζογθμηκςκώ ιέγμκηαη 

πανάγςγεξ θαη δεμημονγμύκηαη με ηεκ πνμζζήθε θαηαιήλεςκ 

ζημ ζέμα: ζογθμηκςκ-. 

Αξ ζομεζμύμε ηεκ πνόζεζε ζοκ- (δεξ παναπάκς ζει. 60): 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

 Ξαξάγσγεο ιέμεηο 

Ππγθνηλσλώ 

ζπγθνηλσλία 

ζπγθνηλσληαθόο –ή –ό 

ζπγθνηλσληνινγία 

ζπγθνηλσληνινγηθόο –ή –ό 

ζπγθνηλσληνιόγνο 

 

3. Νη πξώηεο κέξεο ζην Γπκλάζην πάληα πξνζθέξνπλ δπλαηέο ζπγθηλήζεηο ζηνπο 

καζεηέο. Θαηαγξάςηε ηα ζπλαηζζήκαηα απηώλ ησλ πξώησλ εκεξώλ θαη 

ζπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα. 

  

 

οκαίζζεμα: ε ροπηθή θαηάζηαζε ζηεκ μπμία βνηζθόμαζηε 

ελαηηίαξ θάπμημο εοπάνηζημο ή δοζάνεζημο γεγμκόημξ. 

Πώξ εθθνάδμομε ηα ζοκαηζζήμαηά μαξ; 

 με ηε πνήζε ημο ζοκδεηηθμύ νήμαημξ είμαη θαη εκόξ 

επηζέημο ή μεημπήξ πμο ιεηημονγεί ςξ θαηεγμνμύμεκμ(είμαη 

πανμύμεκμξ/εοηοπήξ/εοδηάζεημξ/πανμύμεκμξ/αηζηόδμλμξ, 

θ.ά.), 

 με ηε πνήζε νήμαημξ  κηώζς + μοζηαζηηθό(κηώζς 

μνγή/πανά/ιύπε, θ.ά.), με απιά νήμαηα πμο εθθνάδμοκ 

ζοκαίζζεμα (παίνμμαη/ιοπάμαη/λαθκηάδμμαη, θ.ά.).  

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

ΠΛΑΗΠΘΖΚΑΡΑ ΘΔΡΗΘΑ – ΑΟΛΖΡΗΘΑ 

είκαη ραξνύκελνο, ιππεκέλνο, αγρσκέλνο, πηεζκέλνο, θνπξαζκέλνο, έθπιεθηνο, 

ηθαλνπνηεκέλνο, δαιηζκέλνο 

ληώζσ ραξά, ιύπε, άγρνο, πίεζε, θνύξαζε, έθπιεμε, ηθαλνπνίεζε, δάιε 

ραίξνκαη, ιππάκαη, αγρώλνκαη, πηέδνκαη, θνπξάδνκαη, εθπιήζζνκαη, ηθαλνπνηνύκαη, δαιίδνκαη 
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Ε. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΤ 

 
 

 

[Ρν δηαγώληζκα] (ζει. 23) 

 

 

Ρν θείκελν 8 έρεη σο πεγή έλα απζεληηθό καζεηηθό θείκελν. Καο δείρλεη έλα θύιιν 

ηεηξαδίνπ γηα αζθήζεηο Καζεκαηηθώλ ή Γεσκεηξίαο, θαζώο βιέπνπκε όηη είλαη 

ηεηξαγσληζκέλν. Έλαο καζεηήο μεθηλάεη λα ιύζεη κηα άζθεζε Καζεκαηηθώλ, θαίλεηαη 

όκσο όηη δελ κπνξεί λα βξεη ηε ιύζε, αθνύ ζηελ πξνηειεπηαία ζεηξά κνπηδνπξώλεη όια 

όζα έρεη γξάςεη. Ζ ηειεπηαία ζεηξά ζρνιηάδεη κάιινλ ηελ ςπρνινγηθή ηνπ δηάζεζε, 

θαζώο δείρλεη έλαλ άλζξσπν λα είλαη θξεκαζκέλνο από ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο άζθεζεο, ε 

νπνία ιεηηνπξγεί σο βάζε ηεο θξεκάιαο. 
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[Έλα ζύλζεκα ζηνλ ηνίρν] (ζει. 23) 

 

 

 

Ρν θείκελν 9 είλαη κηα γεινηνγξαθία ηνπ Πηάζε από ην «Ξιεξνθνξηαθό Γειηίν» ηεο 

ΝΙΚΔ (Νκνζπνλδία Ιεηηνπξγώλ Κέζεο Δθπαίδεπζεο). Ξαξηζηάλεη έλαλ ώξηκν θύξην πνπ 

δηαβάδεη έλα ζύλζεκα ζηνλ ηνίρν. Ρν ζύλζεκα γξάθεη επάλσ, ζηα λέα ειιεληθά, «Ιεθηά 

γηα ηελ παηδεία!» θαη ακέζσο πην θάησ, ζηα αξραία ειιεληθά «Δθ παηδείαο άξμαζζαη!», 

δειαδή «Αξρίζηε από ηελ παηδεία!» Ν θύξηνο ζρνιηάδεη ζηα ιαηηληθά «Graeca sunt, non 

leguntur», γηα ην νπνίν καο δίλεη ηε κεηάθξαζε ν ίδηνο ν γεινηνγξάθνο ζην θάησ δεμηά κέξνο 

ηεο εηθόλαο: «Διιεληθά είλαη, δε δηαβάδνληαη». Απηό είλαη έλα πνιύ παιηό ιαηηληθό ξεηό, 

πνπ είρε πξνθύςεη από ηε δπζθνιία πνπ είραλ θάπνηνη λα θαηαιάβνπλ ηα αξραία ειιεληθά. Ν 

ώξηκνο θύξηνο ρξεζηκνπνηεί όκσο ην ξεηό γηα λα δείμεη όηη δελ θαηαιαβαίλεη, ελώ ζηελ νπζία 

κάιινλ δε ζέιεη λα θαηαιάβεη. 
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ακούω 

μιλώ
και

 

1. Ρν θείκελν 8 απνηειεί απζεληηθό καζεηηθό γξαπηό. Ξνηνπο θώδηθεο 

ρξεζηκνπνίεζε ν καζεηήο πνπ ην έγξαςε; Δζείο ρξεζηκνπνηήζηε ην γισζζηθό 

θώδηθα θαη πείηε ηη δείρλεη ην ζθίηζν ζην ηέινο ηεο άζθεζεο. Ξνην είλαη ην ηειηθό 

απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ; 

  

 

Θομήζμο: 

Ηώδηθαξ είκαη θάζε ζύζηεμα ζεμείςκ/ ζομβόιςκ πμο 

μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα κα μεηαδμζεί έκα 

μήκομα, π.π. ε θοζηθή γιώζζα,  ε γιώζζα ηςκ ηοθιώκ 

(ζύζηεμα Μπνάηγ), ε γιώζζα ηςκ θςθώκ (κμεμαηηθή), μ 

θώδηθαξ ηςκ μαζεμαηηθώκ, ηεξ μμοζηθήξ, θ.ά.  

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Ν καζεηήο ρξεζηκνπνίεζε ζηελ αξρή ηεο άζθεζεο ηνλ θώδηθα ησλ καζεκαηηθώλ, κε ηα 

αληίζηνηρα ζύκβνια θαη αξηζκνύο. Πην ηέινο όκσο ηεο ζειίδαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ θώδηθα 

ηεο δσγξαθηθήο, κεηαηξέπνληαο κάιηζηα έλα καζεκαηηθό ζύκβνιν, ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα, 

ζηελ εηθόλα κηαο θξεκάιαο. 

Ρν ηειηθό απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ είλαη έλα ζθίηζν πνπ απεηθνλίδεη έλαλ άλζξσπν, 

θαηά πάζα πηζαλόηεηα ηνλ ίδην ην καζεηή πνπ ην δσγξάθηζε, θξεκαζκέλν από ηελ 

ηεηξαγσληθή ξίδα. Ρν ζθίηζν κάιινλ ζπκβνιίδεη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή, ν 

νπνίνο απέηπρε λα ιύζεη ηελ άζθεζε, όπσο θαίλεηαη από ηε κνπηδνύξα ακέζσο πξηλ, θαη 

ηώξα αηζζάλεηαη άζρεκα γηα απηό. 

 

2. Γείηε ην θείκελν 9. Πε πνηνπο θώδηθεο είλαη γξακκέλα ηα ζπλζήκαηα ζηνλ ηνίρν; 

Κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ην δεύηεξν ζύλζεκα; Πε πνηνλ θώδηθα κηιά ν θύξηνο ζην 

ζθίηζν; Κπνξείηε λα δώζεηε κε ιόγν ην κήλπκα ηεο γεινηνγξαθίαο; 

  

 

Θομήζμο: 

Ηώδηθαξ είκαη θάζε ζύζηεμα ζεμείςκ/ ζομβόιςκ πμο 

μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί γηα κα μεηαδμζεί έκα 

μήκομα, π.π. ε θοζηθή γιώζζα,  ε γιώζζα ηςκ ηοθιώκ 

(ζύζηεμα Μπνάηγ), ε γιώζζα ηςκ θςθώκ (κμεμαηηθή), μ 

θώδηθαξ ηςκ μαζεμαηηθώκ, ηεξ μμοζηθήξ, θ.ά.    

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

Θαη ηα δύν ζπλζήκαηα ζηνλ ηνίρν είλαη γξακκέλα ζηνλ θώδηθα ηνπ γισζζηθνύ γξαπηνύ 

ιόγνπ, ην επάλσ ζύλζεκα όκσο είλαη ζηα λέα ειιεληθά, ελώ ην θάησ ζύλζεκα ζηα αξραία 

ειιεληθά.  
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Ρν δεύηεξν ζύλζεκα είλαη γξακκέλν ζηα αξραία ειιεληθά. Όζνη δε γλσξίδνπλ αξραία 

ειιεληθά, είλαη θπζηθό λα κελ θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηνπ. Ζ κεηάθξαζε πάλησο ηνπ 

δεύηεξνπ απηνύ ζπλζήκαηνο είλαη ε εμήο: «Από ηελ παηδεία αξρίζηε!», ελλνώληαο θπζηθά  

ηελ  ελίζρπζή ηεο ζε θάζε επίπεδν, κηαο θαη ζεσξείηαη, δηαρξνληθά, ύςηζηε ε πξνζθνξά ηεο 

ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο  δσήο θάζε ηόπνπ. 

Ν θύξηνο ζην ζθίηζν κηιά ζην γισζζηθό θώδηθα αιιά ζηε ιαηηληθή γιώζζα. 

Πην ζθίηζν θπξηαξρνύλ δύν ζπλζήκαηα γηα ηελ παηδεία: ην πξώην ζηα λέα ειιεληθά, 

«Ιεθηά γηα ηελ παηδεία!» θαη ην δεύηεξν ζηα αξραία ειιεληθά, «Δθ παηδείαο άξμαζζαη!». Ν 

θύξηνο πνπ ηα θνηηάδεη, ιέεη ζηα ιαηηληθά: «Graeca sunt, non leguntur» (δειαδή: «Διιεληθά 

είλαη, δε δηαβάδνληαη»). Γηαπηζηώλεη, ινηπόλ, όηη δε δηαβάδνληαη, γηαηί είλαη γξακκέλα ζηα 

ειιεληθά, κηα άγλσζηε ζηνλ ίδην, γιώζζα. Ρν αζηείν είλαη όηη θαη ν ίδηνο κηιά κηα 

γιώζζα πνπ δε κηιηέηαη πηα θαη είλαη αθαηαλόεηε ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. Ζ 

γεινηνγξαθία απηή, όπσο θαη θάζε γεινηνγξαθία, πεξλά κέζα από ην θσκηθό ζηνηρείν έλα 

βαζύηεξν κήλπκα, πνπ αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά ηνκέα, ηνλ πνιηηηθό, ηνλ 

θνηλσληθό, ηνλ εθπαηδεπηηθό. Ρν βαζύηεξν κήλπκα ηεο γεινηνγξαθίαο εληνπίδεηαη, ινηπόλ, 

ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηνκέα. Θέιεη λα ηνλίζεη όηη ε παηδεία απνηειεί έλα ρώξν πνπ έρεη 

αλάγθε από νηθνλνκηθή ελίζρπζε, πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα κπνξέζεη λα 

πξνζθέξεη νπζηαζηηθά εθόδηα ζην λέν. Ρα αηηήκαηα όκσο απηά, δπζηπρώο, δε γίλνληαη 

θαηαλνεηά θαη γη‟ απηό ην ιόγν ε παηδεία παξακέλεη ζηάζηκε, ρσξίο εμέιημε.  

 

 

(ζει. 24) 

1. Ππιιέμηε ζηνηρεία γηα ηηο πξώηεο κνξθέο γξαθήο από ην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο 

(από ηελ ηζηνξία ησλ Αλαηνιηθώλ ιαώλ θαη ηελ επνρή ηνπ ραιθνύ ζηελ Διιάδα). 

Ξαξνπζηάζηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ηελ ηζηνξία ηεο γξαθήο θαη παξαδείγκαηα από 

ηα πξώηα δείγκαηά ηεο.  

 

νη Πνπκέξηνη 

 

 

νη Αηγύπηηνη 

 

 

 

 

νη Φνίληθεο 

 

Νη Πνπκέξηνη, ιαόο πνπ έκελε ζηε Κεζνπνηακία από ην 4000 

π.Σ., αλαθάιπςαλ ηε ζθελνεηδή γξαθή. Απηό ην είδνο γξαθήο 

ρξεζηκνπνίεζαλ  θαη νη ιανί πνπ ηνπο αθνινύζεζαλ, όπσο νη 

Βαβπιώληνη. Νη Αηγύπηηνη ρξεζηκνπνίεζαλ έλα άιιν είδνο 

γξαθήο, ηα ηεξνγιπθηθά. Έγξαθαλ πάλσ ζε πάππξνπο, αιιά θαη 

νη ηνίρνη ησλ κλεκείσλ ηνπο είλαη γεκάηνη από ηεξνγιπθηθά θείκελα. 

Νη Σεηηαίνη είραλ θη απηνί γξαθή, ελώ πηλαθίδεο πνπ βξέζεθαλ ζηε 

Σαηηνύζα καο δίλνπλ έλα πιήζνο ηζηνξηθώλ πιεξνθνξηώλ. Ζ 

κεγάιε ζπκβνιή ησλ Φνηλίθσλ ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο 

ηζηνξίαο ήηαλ ε επηλόεζε ελόο αιθαβήηνπ, ην νπνίν 
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κηλσηθόο πνιηηηζκόο 

 

 

 

 

γξακκηθή Α 

 

 

 

 

 

γξακκηθή Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε πξνέιεπζε ηεο 

γξακκηθήο Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζρεκαηηδόηαλ από 22 ζύκθσλα. Δμέιημε απηνύ ηνπ αιθαβήηνπ 

απνηειεί ην ειιεληθό αιθάβεην. 

Πην κηλσηθό πνιηηηζκό ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ε 

πεξίπινθε δηνηθεηηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε νδήγεζαλ γύξσ 

ζηα 1700 π.Σ. ζηε ρξήζε ελόο ζπζηήκαηνο γξαθήο ην νπνίν 

αξρηθά έκνηαδε κε ηα ηεξνγιπθηθά, όπσο απνδεηθλύεη ν δίζθνο ηεο 

Φαηζηνύ. Ιίγν αξγόηεξα άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα λέν 

ζύζηεκα γξαθήο, ε Γξακκηθή Α. Ζ γξαθή ήηαλ ζπιιαβηθή, 

δειαδή, θάζε ζεκείν αληηζηνηρνύζε ζε κία ζπιιαβή, θαη 

ππήξμε ην πξόηππν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κπθελατθήο γξαθήο. 

Πεκεία απηήο ηεο γξαθήο έρνπλ βξεζεί θπξίσο επάλσ ζε αγγεία ή 

ραξαγκέλα ζε πηλαθίδεο απνγξαθήο εκπνξεπκάησλ. 

Πηελ Θλσζό νη αξραηνιόγνη αλαθάιπςαλ έλα πιήζνο από 

πήιηλεο επηγξαθέο γξακκέλεο ζε Γξακκηθή γξαθή Β, νη νπνίεο 

ρξνλνινγήζεθαλ κεηά ην 1400 π.Σ., πεξίνδν ηεο ππνηηζέκελεο 

θαηάιεςεο ηεο Θξήηεο από ηνπο Κπθελαίνπο. Ξαξόκνηεο επηγξαθέο 

βξέζεθαλ θαη ζηελ Ξεινπόλλεζν, ζηελ Ξύιν ηεο Κεζζελίαο. Ρν 

1952 νη Βξεηαλνί Κάηθι Βέληξηο θαη Ρδνλ Ρζάληγνπηθ 

απνθξππηνγξάθεζαλ ηε γξαθή ησλ πηλαθίδσλ, ηε Γξακκηθή Β. Ρόηε 

δηαπηζηώζεθε όηη ε γιώζζα ησλ πηλαθίδσλ ήηαλ ειιεληθή. 

Λεόηεξεο αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο πηλαθίδεο κε ηε Γξακκηθή 

Β ζηε Θήβα, ζηηο Κπθήλεο, ζηελ Ρίξπλζα θαη ζηα Σαληά. Ζ 

γξαθή ησλ πηλαθίδσλ είλαη ζπιιαβηθή, δειαδή, θάζε ζύκβνιν 

απνδίδεη κηα ζπιιαβή (πν, ην, ξν, κα, ηη). Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

κε ηε Γξακκηθή γξαθή Α ηεο Θξήηεο, ε νπνία δελ έρεη αθόκε 

απνθξππηνγξαθεζεί. Ξνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ε 

Γξακκηθή γξαθή Β είλαη εμειηγκέλε θαη ηειεηνπνηεκέλε 

κνξθή ηεο Γξακκηθήο γξαθήο Α. 

Ζ πξνέιεπζε ηεο Γξακκηθήο γξαθήο Β απνηέιεζε αληηθείκελν 

πνιιώλ ζπδεηήζεσλ. Γηακνξθώλνληαη δύν αληίζεηεο απόςεηο: είηε 

ε Γξακκηθή Β γελλήζεθε ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη 

κεηαθέξζεθε ζηελ Θξήηε, είηε πξνήιζε από ηε Γξακκηθή Α 

ζηελ Θξήηε θαη αξγόηεξα πέξαζε ζηελ Διιάδα. Πηα θείκελα 

ησλ πηλαθίδσλ κε Γξακκηθή γξαθή Β θαηαγξάθνληαη δηάθνξεο 

νηθνλνκηθέο – εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ αλαθηόξσλ 

πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηε δηαθίλεζε γεσξγηθώλ θαη 

θηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ. Έκκεζα, όκσο, ηα ίδηα απηά θείκελα 

καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη ηε 

ζξεζθεπηηθή δσή ηνπ κπθελατθνύ θόζκνπ. Ζ γλώζε ηεο 

γξαθήο ζηα κπθελατθά ρξόληα ήηαλ πξνλόκην κηαο νκάδαο 

εμεηδηθεπκέλσλ γξαθέσλ πνπ εξγάδνληαλ ζηα γξαθεία ησλ 

αλαθηνξηθώλ θέληξσλ. Θαη ίζσο απηόο λα ήηαλ ν ιόγνο γηα ηελ 

εμαθάληζε ηεο γξαθήο κεηά ηελ πηώζε ησλ αλαθηόξσλ, γύξσ ζηα 

1200 π.Σ. 
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2. Γξάςε κηα επηζηνιή ζε έλα θίιν ζαο πνπ πεγαίλεη ζε άιιν Γπκλάζην. 

Κνηξαζηείηε καδί ηνπ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο από ηηο πξώηεο κέξεο 

ζην λέν ζαο ζρνιείν. Αμηνπνηήζηε ην ιεμηιόγην πνπ έρεηε κειεηήζεη ζηα θείκελα θαη 

ηηο αζθήζεηο απηήο ηεο ελόηεηαο. 

Θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα αμηνινγεζεί ην θείκελό ζαο: 

α) Ξιεξόηεηα πεξηερνκέλνπ όζνλ αθνξά ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα 

β) Θαηάιιειν ύθνο – θηιηθό (αλάινγν κε ηηο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο) 

γ) Σξήζε πξνηάζεσλ πνπ ην είδνο ηνπο ηαηξηάδεη κε ηηο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο 

 

  

 

Πώξ γνάθμομε μηα επηζημιή; 
Πνμζθώκεζε: λεθηκώ ηεκ επηζημιή (γηα θηιηθά πνόζςπα: 

αγαπεηέ/ή, αγαπεμέκε/ε, θ.ά., γηα άημμα πμο δεκ έπμομε 

ζηεκέξ ζπέζεηξ: αγαπεηέ/ή – ζεβαζηέ/ή, θύνηεξ/θονία, 

αληόηημε/ε θ.ά.). 

Σμ πενηεπόμεκμ ηεξ επηζημιήξ δηαθνίκεηαη ζε: 

 πνόιμγμ (ακαθένς ημ ιόγμ πμο ζηέικς ηεκ επηζημιή), 

 θύνημ ζέμα (ακαιύς ηηξ ζθέρεηξ μμο), 

 επίιμγμ (εοπέξ, θ.ά.). 

Απμθώκεζε: θιείκς ηεκ επηζημιή (γηα θηιηθά πνόζςπα: ζε 

θηιώ, με αγάπε, θηιηά, θ.ά., γηα πνόζςπα πμο δε γκςνίδμομε 

θαιά: με άπεηνμ ζεβαζμό, με πμιιή εθηίμεζε, θ.ά.). 

ΠΡΟΟΥΕ: Μεηά ημ θόμμα ηεξ πνμζθώκεζεξ, λεθηκάμε 

με θεθαιαίμ γνάμμα. 

 

πξνζθώλεζε 

 

εηζαγσγή 

 

 

 

 

 

 

ζέκα: έλαξμε ησλ ζρνιείσλ 

 

ην γπκλάζην 

πνύ; 

 

 

 

 

ην ζρνιείν 

 

 

    Αγαπεηέ Λίθν, 

Θαηξό έρνπκε λα αληαιιάμνπκε γξάκκα, βνιεπηήθακε 

κε ηα γξαπηά κελύκαηα θαη κε ηα ηειεθσλήκαηα. Απηή ηε 

θνξά όκσο έρσ πνιιά λα ζνπ πσ θαη έηζη θάζηζα ηώξα πνπ 

είλαη Παββαηνθύξηαθν θαη απνθάζηζα λα ζνπ γξάςσ. 

Ωξαία δελ ήηαλ ην θαινθαίξη; Γξήγνξα πνπ πέξαζε όκσο! 

Θπκάκαη ηηο βόιηεο πνπ θάλακε ζηε Σαιθηδηθή, όηαλ ήξζεο 

δηαθνπέο κε ηνπο δηθνύο ζνπ, ηα κπάληα, ηηο βνπηηέο, θαη κηα 

ραίξνκαη, κηα ζηελνρσξηέκαη. Θα κε ξσηήζεηο γηαηί 

ζηελνρσξηέκαη. Μεθίλεζαλ ηα ζρνιεία, Λίθν! Ππγθξίλεηαη ην 

θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηηο παξαιίεο ηεο Σαιθηδηθήο; 

Μεθίλεζα λα πεγαίλσ ζε έλα Γπκλάζην πνπ βξίζθεηαη ιίγν 

πην πάλσ από ην ζπίηη κνπ, ζηελ νδό Νιπκπηάδνο, νπόηε δε 

ρξεηάδεηαη λα παίξλσ ιεσθνξείν, νύηε λα κε πεγαίλεη ν 

παηέξαο κνπ κε ην ακάμη. Ζ Νιπκπηάδνο όκσο έρεη πνιιή 

θαζαξία απηήλ ηελ πεξίνδν, γηαηί γίλνληαη έξγα ζην δξόκν θαη 

πξέπεη λα πξνζέρσ ζπλερώο κήπσο ζθνληάςσ θαη πέζσ. 

Ρν ζρνιείν είλαη αξθεηά κεγάιν θαη έρεη πνιινύο καζεηέο, 

εγώ όκσο έρσ γλσξίζεη κόλν ηα παηδηά ηεο ηάμεο κνπ. Γε 

κηιάσ ην ίδην κε όινπο, θάπνηα αγόξηα είλαη πνιύ θιεηζκέλα 
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ε παξέα κνπ 

 

 

ηα βηβιία 

 

 

 

 

 

 

 

 

επρή 

 

επίινγνο 

 

 

απνθώλεζε 

ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα θνξίηζηα θάλνπλ παξέα κόλν κεηαμύ 

ηνπο ιεο θαη καο θνβνύληαη. Ξνιιή παξέα θάλσ κε δύν αγόξηα, 

ηνλ Θώζηα θαη ην Κηράιε, αύξην έρνπκε θαλνλίζεη λα πάκε θαη 

γηα κπάζθεη. 

 

Ιέλε όηη θέηνο  ηα βηβιία πνπ ζα δηδαρζνύκε ζην Γπκλάζην 

είλαη πνιύ πην δύζθνια από ηνπ Γεκνηηθνύ  θαη όηη νη εμεηάζεηο 

είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο, γη ‟απηό ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθό 

δηάβαζκα θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπο. Γελ μέξσ, εγώ 

εληππσζηάζηεθα είλαη αιήζεηα από ηνλ αξηζκό ησλ βηβιίσλ πνπ 

ζα δηδαρζνύκε θέηνο, όπσο θαη γηα ηα αληίζηνηρα καζήκαηα. 

Ξαξόια απηά, όκσο, κέρξη ζηηγκήο όρη κόλν δε δπζθνιεύνκαη 

κε ην δηάβαζκά ηνπο, αιιά ηα βξίζθσ θαη πνιύ ελδηαθέξνληα. 

Πε δάιηζα κε ηα δηθά κνπ, πώο είζαη εζύ; Θάλεη θαιό θαηξό 

ζηελ Θαιακάηα, πεγαίλεηε αθόκα γηα κπάλην; Ξεο κνπ θαη εζύ 

γηα ην λέν ζνπ ζρνιείν, πώο ηα παο κε ηα παηδηά θαη ηνπο 

θαζεγεηέο, αλ δπζθνιεύεζαη. Διπίδσ πάλησο λα κε ζνπ 

θάλεθε πνιύ απόηνκε ε αιιαγή από ην Γεκνηηθό ζην 

Γπκλάζην! 

Φίιεζέ κνπ ηε κεηέξα θαη ηελ αδεξθή ζνπ. Ξεξηκέλσ λέα 

ζνπ, κε κε μεράζεηο! 

 Λα πεξλάο θαιά, 

 Λίθνο 

Γηαζεκαηηθή εξγαζία 

Σσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη θσηνγξαθίζηε ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ ζαο. 

 Φηηάμηε αλάινγα ζήκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνδεύζνπλ ρώξνπο πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο. 

 Πηε ζπλέρεηα ηαμηλνκήζηε ην πιηθό πνπ ζα ζπγθεληξώζεηε ζε θαηεγνξίεο (π.ρ. 

εζσηεξηθνί – εμσηεξηθνί ρώξνη) 

 Ρέινο γξάςηε ζε θάζε θσηνγξαθία κηα ιεδάληα ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηε 

ζύληνκα θαη λα ζρνιηάδεηε ό,ηη εηθνλίδεηαη ζηε θσηνγξαθία. 

 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα νκαδηθή εξγαζία, ζίγνπξα ε θάζε νκάδα ζα αλαιάβεη έλα ηκήκα ηεο 

εξγαζίαο. 

Γειαδή: 

 Ζ πξώηε νκάδα ζα θσηνγξαθήζεη ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ηνπ 

ρώξνπο (ην πξναύιην, ηα γήπεδα πνδνζθαίξνπ, βόιετ, κπάζθεη, ηα θπηά, ηα δέληξα, 

θ.ά.), 

 Ζ δεύηεξε νκάδα ζα θσηνγξαθήζεη ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, 

κνπζηθήο, εξγαζηήξηα Φπζηθήο – Σεκείαο, θ.ά.), 

 Ζ ηξίηε νκάδα ζα θσηνγξαθήζεη άιινπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο (δηαδξόκνπο, βηβιηνζήθε, 

θπιηθεία, θ.ά.). 

Παο δίλνπκε θάπνηα από ηα ζήκαηα πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, βάδνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο ιεδάληεο – ζρόιηα θάησ από ηελ θαζεκία. 



 Ελόηεηα 1 

69 
 

 
www.to-frontistirio.gr  εκδόσεις τσιάρα 
 

 

     

 

    

 

  

(Ρα ζήκαηα έρνπλ αληιεζεί από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.sis.gr/tree/products. 

 

Αο ζπκεζνύκε ηη κάζακε ζε απηήλ ηελ ελόηεηα 

- Δπηθνηλσλία είλαη ε αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε. 

- Γηα λα επηηεπρζεί επηθνηλσλία ρξεηάδεηαη έλαο θνηλόο θώδηθαο. 

- Ζ γισζζηθή επηθνηλσλία επεξεάδεηαη από ηηο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. 

 

πάξρνπλ δηάθνξα είδε πξνηάζεσλ: 

α) Αλάινγα κε ηα ζπζηαηηθά ηνπο: 

πξόηαζε: απιή, επαπμεκέλε, ειιεηπηηθή 

β) Αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο: 

πξόηαζε: απνθαληηθή, εξσηεκαηηθή, πξνζηαθηηθή, επηθσλεκαηηθή 

 

Θάληε ηηο ζσζηέο αληηζηνηρίζεηο: 

απνθαληηθέο                               εξσηεκαηηθό 

εξσηεκαηηθέο                              ζαπκαζηηθό 

επηθσλεκαηηθέο                          ηειεία 

πξνζηαθηηθέο 

 

 
 
 
 
 


