
ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΒΘΝΕΚΔ ΠΏΕΑΒΕΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ 
ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ  

 

ΒΚΦΡΏΔ ΒΚΘΒΔ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΒΤΥΟ Ώ΄            Συιμξ 1μξ 
ΓΒΝΕΚΟ ΛΤΚΒΕΟ  

 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΒΚΦΡΏΔ   ΒΚΘΒΔ  
 

ΓΕΏ ΣΟ ΓΒΝΕΚΟ ΛΤΚΒΕΟ 

 
ΏΝΏΘΒΧΡΔΜΒΝΔ ΒΚΑΟΔ  

Ώ΄ ΣΒΤΥΟ 
 

Συιμξ 1μξ 



οββναθζηή Οιάδα Ώκαεεχνδζδξ 

 
ΥΡΕΣΟ Λ. ΣΟΛΏΚΔ 
Καεδβδηήξ ημο Ώνζζημηεθείμο Πακεπζζηδιίμο 
Θεζζαθμκίηδξ 
 
ΚΤΡΕΏΚΔ ΏΑΏΛΟΓΛΟΤ 
Αν. Φζθμθμβίαξ, πμθζηή φιαμοθμξ 
 
ΏΐΡΏ ΏΤΑΔ 
Φζθυθμβμξ, Καεδβήηνζα Αεοηενμαάειζαξ Βηπαίδεοζδξ  
 
ΒΛΒΝΔ ΛΟΠΠΏ 
Αν. Φζθμθμβίαξ, πμθζηή φιαμοθμξ 
 
ΑΕΟΝΤΔ ΣΏΝΔ 
Φζθυθμβμξ, π. πμθζηυξ φιαμοθμξ  
 
Τπεφεοκδ βζα ημ Παζδαβ. Εκζηζημφημ 
ΥΡΕΣΕΝΏ ΏΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 
φιαμοθμξ ημο Π.Ε. 

 
Καθθζηεπκζηή Βπζιέθεζα 
ΓΕΧΡΓΟ ΠΟΤΠΔ  
ΒΕΡΔΝΔ Κ. ΥΏΣΓΔ 

 
Βπελενβαζία, Δθεηηνμκζηή Βπζιέθεζα Όθδξ  
ηαζ Βλςθφθθμο 
ΒΕΡΔΝΔ Κ. ΥΏΣΓΔ 

 
ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΐΕΐΛΕΟΤ ΓΕΏ ΜΏΘΔΣΒ  

ΜΒ ΜΒΕΧΜΒΝΔ ΟΡΏΔ 
Ομάδα Εργαζίας Υποσργείοσ Παιδείας, Δια Βίοσ 

Μάθηζης και Θρηζκεσμάηων 



 

ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΒΘΝΕΚΔ ΠΏΕΑΒΕΏ ΚΏΕ ΘΡΔΚΒΤΜΏΣΧΝ 
ΠΏΕΑΏΓΧΓΕΚΟ ΕΝΣΕΣΟΤΣΟ  

 
 

οββναθή: Υνίζημξ Λ. Σζμθάηδξ, Κονζαηή Ώδαθυβθμο, 
Άανα Ώοδή, Βθέκδ Λυππα, Αζμκφζδξ Σάκδξ 

 
οκημκζζιυξ: Υνίζημξ Λ. Σζμθάηδξ 
 
Ώκαεεχνδζδ: Υνίζημξ Λ. Σζμθάηδξ,  

Κονζαηή Ώδαθυβθμο, Άανα Ώοδή,  
Βθέκδ Λυππα, Αζμκφζδξ Σάκδξ 

 
 
 

ΒΚΦΡΏΔ  
ΒΚΘΒΔ  

 
ΓΕΏ ΣΟ ΓΒΝΕΚΟ ΛΤΚΒΕΟ 

 
ΏΝΏΘΒΧΡΔΜΒΝΔ ΒΚΑΟΔ  

Ώ΄ ΣΒΤΥΟ 

 
Συιμξ 1μξ 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΐΟΛΏ 
 

ΘΒΧΡΕΏ 
 

ΏΚΔΔ 
 

ΠΡΟΏΕΡΒΣΕΚΔ  
ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ 
 

πνςιαηζζηή 
ζεθίδα 

 



 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΕΚΏ 
 

ΣΏ ΟΡΕΏ ΣΔ ΛΒΞΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αζααάζηε πνμζεηηζηά αοηυ ημ εαοιαζηυ ηείιεκμ ημο 
Σγζάκζ Ρμκηάνζ ηαζ θνμκηίζηε κα ημ ηαηαθάαεηε. Δ 
δφκαιδ ηδξ θέλδξ, ηαεχξ λοπκάεζ ημοξ ηυζιμοξ ηδξ 
ζηέρδξ ηαζ ηδξ θακηαζίαξ, εα ζαξ εοιίζεζ ίζςξ ηα 
ιαβζηά παναιφεζα ηςκ παζδζηχκ ζαξ πνυκςκ, υπμο 
δεκ οπάνπμοκ υνζα ηαζ θναβιμί. Ο ηυζιμξ βίκεηαζ ηυζμ 
δοκαηυξ, ηυζμ ιεβάθμξ ηαζ ηυζμ ςναίμξ, υζμ ηαζ δ 
θακηαζία ημο παναιοεά. Έηζζ ηαζ ιε ηδ θέλδ… 
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[[ 

Κζ υπμο ηαηέπεζ ηαζ ιζθεί ιε βκχζδ ηαζ ιε ηνυπμ 
ηάκεζ ηαζ ηθαίζζκ ηαζ βεθμφ ηα ιάηζα ηςκ ακενχπς. 

 

(Βνςηυηνζημξ) 
 

Ζ πέηξα ζηε ιίκλε 
 

Μζα πέηνα πμο νίπκμοιε ζηα κενά ιζαξ θζικμφθαξ 
πνμηαθεί μιυηεκηνα ηφιαηα πμο απθχκμκηαζ ζηδκ 
επζθάκεζα παναζένκμκηαξ ζηδκ ηίκδζή ημοξ, ζε 
δζαθμνεηζηέξ απμζηάζεζξ, ιε δζαθμνεηζηά 
απμηεθέζιαηα, ημ κμφθανμ ηαζ ημ ηαθάιζ, ηδ πάνηζκδ 
αανημφθα ηαζ ημ θεθθυ ημο ρανά. Ώκηζηείιεκα πμο πνζκ 
ήηακ ακελάνηδηα ημ έκα απυ ημ άθθμ, ημ ηαεέκα ζηδκ 
δζοπία ημο ή ζημκ φπκμ ημο, είκαζ ζακ κα ηα λακάθενε 
ηάπμζμξ ζηδ γςή, ζακ κα ηα ακάβηαζε κα ακηζδνάζμοκ, 
κα ζπεηζζημφκ ιεηαλφ ημοξ. Άθθεξ ηζκήζεζξ, αυναηεξ, 
απθχκμκηαζ ζημ αάεμξ πνμξ υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ, 
ηαεχξ δ πέηνα ηαηεααίκεζ ιε μνιή, παναζφνμκηαξ 
θφηζα, ηνμιάγμκηαξ ράνζα, πνμηαθχκηαξ ζοκεπχξ 
ηαζκμφ-νζεξ ιμνζαηέξ ακαζηαηχζεζξ. ηακ, ηέθμξ, 
θηάζεζ ζημ αοευ, ζδηχκεζ θάζπδ, ακαπμδμβονίγεζ ηα 
πνάβιαηα πμο ηείημκηακ εηεί λεπαζιέκα, ιενζηά απ’ 
αοηά ηχνα λεεάαμκηαζ, εκχ άθθα, ιε ηδ ζεζνά ημοξ, 
ζηεπάγμκηαζ απυ ηδκ άιιμ. Ώιέηνδηα βεβμκυηα ή 
ιζηνμβεβμκυηα δζαδέπμκηαζ ημ έκα ημ άθθμ ζε εθάπζζημ 
πνυκμ. Ίζςξ, ηζ ακ αηυια είπε ηακείξ ημκ ηαζνυ ηαζ ηδ 
δζάεεζδ, δε εα ιπμνμφζε κα ηα ηαηαβνάρεζ υθα, πςνίξ 
κα παναθείρεζ ηακέκα. 

Με ημκ ίδζμ ηνυπμ, ιζα θέλδ πμο πέθηεζ ηοπαία ζημ 
ιοαθυ ιαξ δδιζμονβεί ηφιαηα ζηδκ επζθάκεζα ηαζ ζημ 
αάεμξ, πνμηαθεί ιζα αηεθεφηδηδ ζεζνά αθοζζδςηχκ 
ακηζδνάζεςκ, παναζφνμκηαξ ζηδκ πηχζδ ηδξ ήπμοξ 
ηαζ εζηυκεξ, ακαθμβίεξ ηαζ ακαικήζεζξ, ζδιαζίεξ ηαζ 
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υκεζνα, ζε ιζα ηίκδζδ πμο λοπκά ηδκ ειπεζνία ηαζ ηδ 
ικήιδ, ηδ θακηαζία ηαζ ημ αζοκείδδημ, ηαζ δ μπμία 
βίκεηαζ πζμ πενίπθμηδ, επεζδή ημ ίδζμ ημ ιοαθυ δεκ 
πανίζηαηαζ παεδηζηά ζηδκ ειθάκζζδ υθςκ αοηχκ, αθθά 
επειααίκεζ ζ’ αοηήκ ζοκεπχξ, βζα κα δεπηεί ηαζ κα 
απμννίρεζ, κα ζοκδέζεζ ηαζ κα θμβμηνίκεζ, κα 
μζημδμιήζεζ ηαζ κα ηαηαζηνέρεζ. 

Παίνκς βζα πανάδεζβια ηδ θέλδ «πέηνα». 
Πέθημκηαξ ζημ ιοαθυ παναζφνεζ ιαγί ηδξ ή ζπνχπκεζ 
ή απμθεφβεζ, ιε θίβα θυβζα ένπεηαζ ιε δζάθμνμοξ 
ηνυπμοξ ζ’ επαθή: 

ιε υθεξ ηζξ θέλεζξ πμο ανπίγμοκ απυ π αθθά ημ  

δεφηενμ βνάιια ημοξ δεκ είκαζ ε, υπςξ  
«παπμύηζζ», «πμηαιόξ», «πμοθί»·  
ιε υθεξ ηζξ θέλεζξ πμο ανπίγμοκ απυ πε, υπςξ 
«πεδζάδα», «πεγόξ», «πεθανβόξ», «πεθώνζμξ», 
«πενίπαημξ», «πενζζπςιέκδ»·  

ιε υθεξ ηζξ θέλεζξ πμο θήβμοκ ζε -έηξα,  
υπςξ «ιέηνα», «θανέηνα»·  
ιε υθεξ ηζξ θέλεζξ πμο ζοββεκεφμοκ ζδιαζζμθμβζηά ιε 
ηδκ «πέηνα»: «αόηζαθμ», «ημηνώκα», «ανάπμξ», 
«ιάνιανμ», «βνακίηδξ» ηαζ ηα θμζπά. 

Ώοημί είκαζ μζ πζμ κςενμί ζοκεζνιμί. Μζα θέλδ 
πηοπά ιζα άθθδ απυ αδνάκεζα. Ώοηυ δφζημθα εα 
ανημφζε, βζα κα ηάκεζ κα πεηαπηεί δ ζπίεα (αθθά πμηέ 
δεκ ιπμνεί κα λένεζ ηακείξ). 

Δ θέλδ, ςζηυζμ, ηζκείηαζ ιε μνιή ηαζ πνμξ άθθεξ 
ηαηεοεφκζεζξ, αοείγεηαζ ζημκ ηυζιμ ημο πανεθευκημξ, 
αβάγεζ ζηδκ επζθάκεζα πανμοζίεξ αοεζζιέκεξ. Ώπ’ αοηή 
ηδκ άπμρδ «πέηνα» βζα ιέκα είκαζ δ Ώβία Ώζηαηενίκδ 
ηδξ Πέηναξ, ιζα εηηθδζία πηζζιέκδ ρδθά, ζηδ θίικδ 
Μαηγυνε. Πήβαζκα ςξ εηεί ιε ημ πμδήθαημ. Πδβαίκαιε 
ιαγί, μ Ώιεκηέμ ηζ εβχ. Καευιαζηακ ηάης απυ ιζα 
δνμζενή ζημά, πίκαιε άζπνμ ηναζί ηαζ ζογδημφζαιε 
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βζα ημκ Κακη. οκακηζυιαζηακ ηαζ ζημ ηνέκμ πμο ιαξ 
πήβαζκε ηαεδιενζκά ζηδ πμθή ιαξ. Ο Ώιεκηέμ 
θμνμφζε ιζα ιαηνζά ιπθε ηάπα. Μενζηέξ θμνέξ ηάης 
απυ ηδκ ηάπα ημο ιάκηεοε ηακείξ ημ ζπήια ηδξ εήηδξ 
ημο αζμθζμφ ημο. Δ θααή ηδξ δζηήξ ιμο εήηδξ είπε 
ζπάζεζ ηαζ ήιμοκ οπμπνεςιέκμξ κα ηδκ ημοααθχ ηάης  
απυ ηδ ιαζπάθδ ιμο. Ο Ώιεκηέμ ηαηαηάπηδηε ζημοξ 
αθπζκζζηέξ ηαζ πέεακε ζηδ Ρςζία. 
Μζα άθθδ θμνά δ ιμνθή ημο Ώιεκηέμ  
ιμο ήνεε ζημ κμο, ζε ιζα «ένεοκα»  
ζπεηζηά ιε ηδ θέλδ «ημφαθμ», πμο  
ιμο εφιζζε ηάηζ παιδθά ηαιίκζα  
ζημοξ αβνμφξ ηδξ Λμιαανδίαξ ηαζ  
ιαηνζκμφξ πενζπάημοξ ζηδκ  
μιίπθδ ή ιέζα ζηα δάζδ· 
μ Ώιεκηέμ ηζ εβχ ζοπκά  
πενκμφζαιε μθυηθδνα απμβεφιαηα 
ζημ δάζμξ ζογδηχκηαξ: βζα ημκ  
Κακη, ημκ Νημζημβζέθζηζ,  
ημκ Μμκηάθε, ημκ Ώθθυκζμ Γηάημ.  
Οζ θζθίεξ ηςκ δεηαέλζ πνυκςκ  
είκαζ αοηέξ πμο αθήκμοκ ηα πζμ  
ααεζά ζδιάδζα ζηδ γςή ιαξ.  
Ώθθά αοηυ δε ιαξ εκδζαθένεζ εδχ. 
Μαξ εκδζαθένεζ κα δμφιε πχξ ιζα  
μπμζαδήπμηε ηοπαία θέλδ ιπμνεί  
κα θεζημονβήζεζ ςξ θέλδ ιαβζηή,  
βζα κα λεεάρεζ πενζμπέξ ηδξ  
ικήιδξ εαιιέκεξ ηάης απυ ηδ  
ζηυκδ ημο πνυκμο [...] 

 

Με ημκ ίδζμ ηνυπμ επζδνμφζε  
δ βεφζδ ηδξ "madeleine" ζηδ  
ικήιδ ημο Πνμοζη. Καζ, φζηεν’  
απ’ αοηυκ, υθμζ μζ «ζοββναθείξ  
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ηδξ ικήιδξ» έιαεακ, θηάκμκηαξ ζπεδυκ ζηδκ 
οπεναμθή, κ’ αημφκ πνμζεπηζηά ηδ εαιιέκδ δπχ ηςκ 
θέλεςκ, ηςκ μζιχκ, ηςκ ήπςκ. Βιείξ υιςξ εέθμοιε κα 
θηζάλμοιε παναιφεζα βζα παζδζά ηαζ υπζ κα βνάρμοιε 
δζδβήιαηα, βζα κα λακαηενδίζμοιε ηαζ κα ζχζμοιε ηδ 
παιέκδ ιαξ γςή. Ώθθά αηυια ηαζ ιε ηα παζδζά, πυηε 
πυηε, εα είκαζ δζαζηεδαζηζηυ ηαζ πνήζζιμ κα παίγμοιε 
ημ παζπκίδζ ηδξ ικήιδξ. Οπμζαδήπμηε θέλδ εα ιπμνέζεζ 
κα ηα αμδεήζεζ κα εοιδεμφκ «εηείκδ ηδ θμνά πμο…», 
κα ακαηαθφρμοκ ημκ εαοηυ ημοξ ιέζα ζημ πνυκμ πμο 
πενκά, κα ιεηνήζμοκ ηδκ απυζηαζδ ακάιεζα ζημ 
ζήιενα ηαζ ζημ πηεξ, ακ ηαζ ηα δζηά ημοξ «πηεξ» είκαζ 
αηυιδ, εοηοπχξ, θίβα ηαζ ζπεηζηά άδεζα. Σμ «θακηαζηζ-
ηυ εέια», ζ’ αοηυ ημκ ηφπμ ένεοκαξ πμο λεηζκά απυ ιζα 
ιυκμ θέλδ, βεκκζέηαζ υηακ δδιζμονβμφκηαζ πενίενβεξ 
βεζηκζάζεζξ, υηακ ιέζα απ’ ηζξ πμθφπθμηεξ ηζκήζεζξ ηςκ 
εζηυκςκ ηαζ ηζξ ζδζυννοειεξ αθθδθμεπζδνάζεζξ ημοξ 
πνμαάθθεζ ιζα απνυαθεπηδ ζοββέκεζα ακάιεζα ζε 
θέλεζξ πμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ αθοζίδεξ. Δ θέλδ 
«ιαηυκε» (ημφαθμ) έθενε ιαγί ηδξ ηζξ θέλεζξ «ηακηζυκε» 
(ηναβμφδζ), «ιανυκε» (ηάζηακμ), «ιαζυκε» (ηέηημκαξ), 
«ημνυκε» (αιοβδαθςηυ), «πακεηυκε» (ηζμονέηζ), πμο 
μιμζμηαηαθδηημφκιε ημ «ιαηυκε»... 

Σα ιαηυκε ηαζ ηακηζυκε ιμο θαίκμκηαζ εκδζαθένμκ 
γεοβάνζ, ακ ηαζ υπζ ηυζμ «ςναίμ υπςξ δ ηοπαία 
ζοκηάκηδζδ ιζαξ μιπνέθαξ ηαζ ιζαξ ναπημιδπακήξ 
πάκς ζε έκα ακαημιζηυ ηναπέγζ» (Λμηνεαιυκ, Σα ηνα-
βμφδζα ημο Μαθκημνυν). Μέζα ζημ ζοβηεποιέκμ 
ζφκμθμ ηςκ θέλεςκ πμο ςξ ηχνα ιαξ ήνεακ ζημ 
ιοαθυ, ημ «ιαηυκε» (ημφαθμ) έπεζ ιε ημ «ηακηζυκε» 
(ηναβμφδζ) ηδκ ίδζα ζπέζδ πμο έπεζ ηαζ ημ «ζάζμ» 
(πέηνα) ιε ημ «ημκηναιπάζμ». Σμ αζμθί ημο Ώιεκηέμ 
πνμζεέηεζ ίζςξ έκα ζημζπείμ ζοκαζζεδιαηζηυ ηαζ αμδεά 
κα βεκκδεεί ιζα ιμοζζηή εζηυκα. 
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Να ημ ιμοζζηυ ζπίηζ. Βίκαζ 
θηζαβιέκμ ιε ιμοζζηά ημφαθα, ιε 
ιμοζζηέξ πέηνεξ. Οζ ημίπμζ ημο, υηακ 
ημοξ πηοπάξ ιε ζθονάηζα, αβάγμοκ 
υθεξ ηζξ κυηεξ πμο οπάνπμοκ. Ξένς 
πςξ οπάνπεζ έκα κημ δίεζδ πάκς απυ 
ημ κηζαάκζ, πςξ ημ πζμ ρδθυ θα 
ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ πανάεονμ, 
πςξ ημ πάηςια είκαζ μθυηθδνμ ζε ζζ 
φθεζδ ιαηγυνε, ιζα ημκζηυηδηα 
ενεεζζηζηή. Έπεζ ιζα ηαηαπθδηηζηή 
πυνηα αημκζηή, δςδεηαθςκζηή, 
δθεηηνμκζηή: θηάκεζ κα ηδκ αββίλεζξ 

ιυθζξ ιε ηα δάπηοθα, βζα κα αβάθεζ ηάηζ ζημ ζηζθ ηςκ 
Νυκμ -Μπένζμ - Μακηένκα, πμο κα λεηνεθάκεζ ημκ 
ηυηπαμοζεκ (μ μπμίμξ έπεζ πενζζζυηενα δζηαζχιαηα 
απυ ημοξ άθθμοξ κα ιπεζ ζηδκ εζηυκα ιαξ, ι’ εηείκμ ημ 
«πάμοξ» (ζπίηζ) ζθδκςιέκμ ιέζα ζημ επχκοιυ ημο). 

Ώθθά δεκ πνυηεζηαζ ιυκμ βζα έκα ζπίηζ. Βίκαζ έκα 
μθυηθδνμ ιμοζζηυ πςνζυ, ιε ημ ζπίηζ-πζάκμ, ημ ζπίηζ-
ηζεθέζηα, ημ ζπίηζ-θαβηυημ. Βίκαζ έκα πςνζυ-μνπήζηνα. 
Σμ ανάδο μζ ηάημζημζ, παίγμκηαξ ζηα ζπίηζα ημοξ, 
ηάκμοκ υθμζ ιαγί ιζα ςναία ζοκαοθία πνζκ πάκε βζα 
φπκμ... Σδ κφπηα, εκχ υθμζ ημζιμφκηαζ, έκαξ θοθαηζζιέ-
κμξ παίγεζ ζηα ζίδενα ηδξ θοθαηήξ ημο... Καζ ηα θμζπά. 
Δ ζζημνία ιαξ πήνε ημ δνυιμ ηδξ. 

 
ηέθημιαζ πςξ μ θοθαηζζιέκμξ ιπήηε ζηδκ 

ζζημνία πάνδ ζηδκ μιμζμηαηαθδλία «ιμοζζηή» ηαζ 
«θοθαηή», πμο ζοκεζδδηά δεκ είπε πέζεζ ζηδκ ακηίθδρή 
ιμο, αθθά πμο, υπςξ θαίκεηαζ, ηάπμο παναθφθαβε. Σα 
ζίδενα εα ηα εεςνμφζε ηακείξ, θοζζηή ζοκέπεζα. Ώθθά 
δεκ ημ πζζηεφς. Μάθθμκ εα πνέπεζ κα ιμο ηα επέααθε δ 
ακάικδζδ, πμο θεοβαθέα πέναζε απυ ημ ιοαθυ ιμο, 
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ημο ηίηθμο ιζαξ παθζάξ ηζκδιαημβναθζηήξ ηαζκίαξ: 
Φοθαηή δίπςξ ζίδενα. 

Πέθημοκ υθα ηα ζίδενα απ’ υθεξ ηζξ θοθαηέξ ημο 
ηυζιμο. ΐβαίκμοκ υθμζ. Καζ μζ ηθέθηεξ; Ναζ, ηαζ μζ 
ηθέθηεξ. Δ θοθαηή είκαζ πμο ηάκεζ ημοξ ηθέθηεξ. Σένια 
δ θοθαηή, ηένια ηαζ μζ ηθέθηεξ… 

Κζ εδχ ιπμνχ κα παναηδνήζς πςξ ζηδ 
θαζκμιεκζηά ιδπακζηή δζαδζηαζία πέθηεζ, ζα ιέζα ζε 
ηαθμφπζ, αθθά ηαζ ηνμπμπμζχκηαξ ημ ίδζμ ημ ηαθμφπζ, δ 
ζδεμθμβία ιμο. Ώημφς ηδκ δπχ παθζχκ ηαζ πνυζθαηςκ 
ακαβκςζιάηςκ. Οζ ηυζιμζ ηςκ απμηθεζζιέκςκ απαζ-
ημφκ ιε επζιμκή κα ημοξ μκμιάζμοιε: μνθακμηνμθεία, 
ακαιμνθςηήνζα, βδνμημιεία, ροπζαηνεία, αίεμοζεξ 
δζδαζηαθίαξ. Δ πναβιαηζηυηδηα εζζαάθθεζ ζημ 
ζμονεαθζζηζηυ βφικαζια. ημ ηάης ηάης, ίζςξ, ακ ημ 
ιμοζζηυ πςνζυ βίκεζ παναιφεζ, δε εα είκαζ έκα 
μκεζνμπυθδια θοβήξ, αθθά έκαξ ηνυπμξ κα 
ακαηαθφπηεζξ λακά ηαζ κα ακαπανζζηάκεζξ ηδκ 
πναβιαηζηυηδηα ιε κέα ζπήιαηα. 

 

Ώθθά δ δζενεφκδζδ ηδξ θέλδξ «πέηνα» δεκ 
ηεθείςζε. Μμο ιέκεζ αηυιδ κα ηδκ απμννίρς ςξ 
μνβακζζιυ πμο έπεζ ιζα μνζζιέκδ ζδιαζία ηαζ έκακ 
μνζζιέκμ ήπμ, κα ηδκ ακαθφζς ζηα ρδθία ηδξ, κα 
ακαηαθφρς ηζξ θέλεζξ πμο έπς δζαδμπζηά απμννίρεζ, 
βζα κα θηάζς κα ηδκ πνμζθένς. 

Γνάθς ηα ρδθία ημ έκα ηάης απ’ ημ άθθμ: 
-Π  
-Β  
-Σ  
-Ρ  
-Ώ 
Σχνα δίπθα ζε ηάεε ρδθίμ ιπμνχ κα βνάρς ηδκ 

πνχηδ θέλδ πμο ιμο ένπεηαζ ζημ κμο, απμπηχκηαξ έηζζ 
ιζα ηαζκμφνζα ζεζνά: 
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«πέζηνμθα - εθεβηηήξ - ηζζβάνμ - νάθζ - αβνυηδξ». Ή 
ιπμνχ – εα είκαζ πζμ δζαζηεδαζηζηυ – κα βνάρς δίπθα 
ζηα πέκηε ρδθία θέλεζξ πμο κα ζπδιαηίγμοκ ιζα θνάζδ 
ιε μθμηθδνςιέκδ ζδιαζία, έηζζ: 

 

Π – Πέκηε  
Β – εθέθακηεξ  
Σ – ηνχκε  
Ρ – νίγεξ  
Ώ – αηαηίαξ 

 

Αε εα είπα ηζ άθθμ κα ημοξ ηάκς αοηή ηδ ζηζβιή ημοξ 
πέκηε εθέθακηεξ πμο ηνχκε νίγεξ, απυ ημ κα ημοξ 
πνδζζιμπμζήζς βζα κα θηζάλς έκα «πανάθμβμ» 
(nonsenso) δίπηοπμ: 

Πέκηε εθέθακηεξ θζβκμί 
ζηανθαθχκμοκ ζηδ ζηδκή… ηηθ.  

Ώθθά δε πνεζάγεηαζ κα πενζιέκμοιε εκδζαθένμκηα 
απμηεθέζιαηα ιε ηδκ πνχηδ πνμζπάεεζα. Αμηζιάγς 
ιζα άθθδ ζεζνά, ιε ημ ίδζμ ζφζηδια: 

Π – Πεκηαηυζζμζ 
Β – εθμπθζζηέξ 
Σ – ηναβμοδμφκ 
Ρ – νμιακηζηέξ 
Ώ – άνζεξ 

Βηείκμ ημ «πεκηαηυζζμζ» είκαζ αοηυιαηδ πνμέηηαζδ ημο 
πνμδβμφιεκμο «πέκηε». Σζξ «νμιακηζηέξ άνζεξ» ίζςξ κα 
ηζξ έαβαθε ζηδ ιέζδ δ «ζηδκή», αθθά δεκ ιπμνεί ηακείξ 
κα αβκμήζεζ υηζ ηζξ εοκυδζε ηαζ ημ βεζηυκειά ημοξ, ζ’ 
αοηήκ ηδκ «ένεοκα», ιε ηα ιμοζζηά υνβακα πμο 
ακάθενα θίβμ πζμ πάκς. Μζα πμιπή απυ πεκηαηυζζμοξ 
εθμπθζζηέξ πμο ηναβμοδμφκ νμιακηζηέξ άνζεξ δεκ είκαζ 
εζηυκα βζα πέηαια. 
Ββχ πνμζςπζηά έπς θηζάλεζ πμθθέξ ζζημνίεξ 
λεηζκχκηαξ απυ ιζα θέλδ ζηδκ ηφπδ. 
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Μζα θμνά π.π., λεηζκχκηαξ απυ ηδ θέλδ «θαζιυξ», πήνα 
ηδκ παναηάης αθοζίδα: «θαζιυξ - Λειμκήξ - θειυκζ - 
αοβμθέιμκμ - αοβυ - ςμεζδήξ - (εθθεζπηζηή) ηνμπζά - 
αοβυ ζε ηνμπζά». Βδχ ζηαιάηδζα ηαζ έβναρα έκα 
παναιφεζ ιε ημκ ηίηθμ: «Έκαξ ηυζιμξ ιέζα ζ’ έκα 
αοβυ», πμο ανίζηεηαζ ακάιεζα ζηδκ επζζηδιμκζηή 
θακηαζία ηαζ ηδ θάνζα. 
Μπμνμφιε ηχνα κ’ αθήζμοιε ηδ θέλδ «πέηνα» ζηδκ 
ηφπδ ηδξ. Ώθθά αξ ιδκ λεβεθζυιαζηε πςξ ελακηθήζαιε 
ηζξ δοκαηυηδηέξ ηδξ. Ο Πμθ ΐαθενί έπεζ πεζ: «Αεκ 
οπάνπεζ θέλδ πμο κα ιπμνμφιε κα ηδκ ηαηαθάαμοιε, ακ 
πνμπςνήζμοιε ζημ αάεμξ». Καζ μ ΐζηβηεκζηάζκ: «Οζ 
θέλεζξ είκαζ ζακ ηδκ ηνμφζηα ζηδκ επζθάκεζα ααεζχκ 
κενχκ». Σα παναιφεζα ράπκμοιε κα ηα ανμφιε 
αηνζαχξ έηζζ, ημθοιπχκηαξ ηάης απυ ημ κενυ. 

ζμ βζα ηδ θέλδ «ημφαθμ» ε’ ακαθένς ημ 
αιενζηάκζημ ηεζη δδιζμονβζηυηδηαξ, βζα ημ μπμίμ ιζθά δ 
Μάνηα Φαηυνζ ζημ ςναίμ ηδξ αζαθίμ «Αδιζμονβζηυηδηα 
ηαζ εηπαίδεοζδ». Ώοηυ ημ ηεζη γδηά απυ ηα παζδζά κα 
ακαθένμοκ υθεξ ηζξ δοκαηέξ πνήζεζξ πμο λένμοκ βζα ημ 
«ημφαθμ», ή πμο ιπμνμφκ κα θακηαζημφκ. 
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Ίζςξ δ θέλδ «ημφαθμ» κα ηανθχεδηε ζημ ιοαθυ ιμο ιε 
ηυζδ δφκαιδ, επεζδή είπα δζααάζεζ πνυζθαηα βζ’ αοηυ 
ημ ηεζη, ζ’ αοηυ ημ αζαθίμ. Αοζηοπχξ, ηα ηεζη αοημφ ημο 
είδμοξ δεκ έπμοκ ζημπυ κα δζεβείνμοκ ηδκ παζδζηή 
δδιζμονβζηυηδηα, αθθά ιμκάπα κα ηδ ιεηνήζμοκ, βζα κα 
επζθέλμοκ «ημοξ πζμ ζηακμφξ ζηδ θακηαζία», υπςξ ιε 
άθθα ηεζη επζθέβμκηαζ «μζ πζμ ζηακμί ζηα ιαεδιαηζηά». 
Θα έπμοκ, αέααζα, ηζ αοηά ηδ πνδζζιυηδηά ημοξ. Ώθθά 
ζηδκ μοζία επζδζχημοκ ζημπμφξ πμο αθήκμοκ απέλς 
ηα ίδζα ηα παζδζά. Ώκηίεεηα, ημ παζπκίδζ ηδξ «πέηναξ ζηδ 
θίικδ» πμο ζφκημια ζαξ πανμοζίαζα εδχ, ηζκείηαζ 
ζηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ: πνμμνίγεηαζ βζα κα 
πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηα παζδζά, υπζ βζα κα ηα 
πνδζζιμπμζεί... 

 
Σγζάκζ Ρμκηάνζ, Γναιιαηζηή ηδξ θακηαζίαξ,  

ιεη. Μ. ΐενηζχκδ, Λ. Ώββμονίδμο, εηδ. Σεηιήνζμ 
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I. ΣΏ ΟΡΕΏ ΣΔ ΓΛΧΏ 
 
1. Ζ απεξαληνζύλε ηεο 
 
       Αζααάζηε ηα ηείιεκα α ηαζ α. 

 
Γιώζζα είλαη νιόθιεξνο ν ιαόο. 

 
α. 

Γθχζζα είιαζ εβχ.  
Γθχζζα είζαζ εζφ.  
Γθχζζα είκαζ μ ηυζιμξ.  
Γθχζζα είκαζ υ,ηζ ηάκεζ μ ηυζιμξ.  
Γθχζζα είκαζ δ αβάπδ ηαζ μ πυκμξ. 
Γθχζζα είκαζ ημ κηφζζιμ, δ έηθναζδ ημο πνμζχπμο,  
μζ πεζνμκμιίεξ, δ ακηαπυηνζζδ. 
Γθχζζα είκαζ κα θακηάγεζαζ, κα ζπεδζάγεζξ, κα 
δδιζμονβείξ, κα ηαηαζηνέθεζξ. 
Γθχζζα είκαζ μ έθεβπμξ ηαζ δ πεζεχ.  
Γθχζζα είκαζ δ επζημζκςκία.  
Γθχζζα είκαζ ημ βέθζμ.  
Γθχζζα είκαζ ημ ιεβάθςια.  
Γθχζζα είιαζ εβχ. 

 
Goldenberg, S., P. Griffiths, J. Lee. M. Sandra,  

The English Programme Language, Great Britain, 1979 
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β. 
 

«Γθχζζα δεκ είκαζ, ηαεχξ θακηάγμκηαζ ηάπμζμζ, 
ανάδζαζια απυ θέλεζξ, ηφπμοξ ηαζ ηακυκεξ, υπςξ 
ακαβνάθμκηαζ ζε θελζηά ηαζ βναιιαηζηέξ… πανά δ 
έηθναζδ ημο εζςηενζημφ ιαξ ηυζιμο, ηφια γςήξ, 
άκμζβια ηαζ επαθή ροπχκ, ακηαθθαβή αζζεδιάηςκ ηαζ 
ζηέρεςκ ιέζα ζε ζοκμιζθία, ενχηδζδ ηαζ απυηνζζδ, 
άνκδζδ ηαζ ηαηάθαζδ, πνμζηαβή, απαβυνεοζδ ηαζ 
πανάηθδζδ, ιζηνμεπεζζυδζα, πεγυηδηεξ ηαζ 
ηαπεζκυηδηεξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηαζ έλανζδ ηαζ 
ηαηάκολδ, ηναβμφδζ ηαζ ηθάια, πανά ηαζ ηαδιυξ, 
ηνζηοιία ηαζ βαθήκδ, αβάπδ ηαζ πάεμξ, αβςκία ηαζ 
ηαηάνα, επζζηήιδ ηαζ γςή, ζηέρδ, εκαηέκζζδ ηδξ ιμίναξ 
ηαζ θζθμζμθία - υθα αοηά. Βίκαζ βθχζζα αημιζηή ηαζ 
εεκζηή. Γθχζζα είκαζ μθυηθδνμξ μ θαυξ, θέεζ έκα 
θθαιακδζηυ νδηυ». 

Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ 
 
  Πνμζπαεήζηε κα ακζπκεφζεηε ζημ ηείιεκμ α θνάζεζξ 

πανυιμζεξ ιε εηείκεξ ημο ηεζιέκμο α. Αδιζμονβήζηε 
ηαζ άθθεξ δζηέξ ζαξ. Ώκ, ιάθζζηα, ζπεδζάγεηε κα 
εηδχζεηε έκα πενζμδζηυ ηδξ ηάλδξ ζαξ, 
ζοβηεκηνχζηε ηέημζεξ θνάζεζξ, απυ ηα ηείιεκα ηαζ 
απυ αοηέξ πμο δδιζμονβήζαηε, βζα κα ηζξ 
πνδζζιμπμζήζεηε ςξ ιδκφιαηα ζηδκ πνχηδ ζεθίδα 
αθθά ηαζ ζε άθθεξ ζεθίδεξ ημο πενζμδζημφ ζαξ. 
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2. Δ πμθοιμνθία ηδξ  
 

      Ζ γιώζζα είλαη πξσηετθή 
 

Θα ηαηαθάααηε ηχνα υηζ δ βθχζζα είκαζ πμθφιμνθδ, 
βζαηί πμθφιμνθδ ηαζ πμθφπθμηδ είκαζ ηαζ δ ημζκςκζηή 
γςή πμο ηδκ πανάβεζ. Έηζζ μζ απενζυνζζηεξ δοκαηυηδ-
ηέξ ηδξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πμζηίθεξ ακάβηεξ ηδξ 
ημζκςκζηήξ γςήξ ηαζ ηζξ οπδνεημφκ. Γζ’ αοηυ ηαζ 
ιπμνμφιε: 

άθθμηε κα νςημφιε 
άθθμηε κα απμνμφιε 
άθθμηε κα ηνίκμοιε 
άθθμηε κα δζαηάγμοιε 
άθθμηε κα ζπεδζάγμοιε ημ ιέθθμκ 
άθθμηε κα πενζβνάθμοιε ημ πανεθευκ 
άθθμηε... 
 

Υξήζηκε πιεξνθνξία 
Οζ ιμνθέξ (ηα «άθθμηε») ιε ηζξ μπμίεξ πανμοζζάγεηαζ δ 
βθχζζα είκαζ ηςδζημπμζδιέκεξ ζημ οκηαηηζηυ ηαζ ζηδ 
Γναιιαηζηή. Σα αζαθία αοηά πενζέπμοκ ηα ζοκηαηηζηά 
ηαζ βναιιαηζηά θαζκυιεκα ηδξ βθχζζαξ. Αεκ πενζέπμοκ 
υιςξ ηδ βθχζζα. Ώοηή δε πςνάεζ ζε ηακέκα αζαθίμ. 
Βίκαζ απένακηδ. 
 
 Μεηαζπδιαηίζηε ηδ θνάζδ: 

Δ θζθία εκχκεζ ημοξ θαμφξ. 
 
Πανάδεζβια: 
- Βκχκεζ δ θζθία ημοξ θαμφξ; 
- Αεκ εκχκεζ δ θζθία ημοξ θαμφξ; (οκεπίζηε 
ιεηαζπδιαηίγμκηαξ ηδκ ίδζα θνάζδ) 
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      Οζ εζδζημί θέκε υηζ μ άκενςπμξ ιαεαίκεζ ηδ βθχζζα 
ηαηά ηα πέκηε πνχηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημο. Κζ αοηυ είκαζ 
ημ εηπθδηηζηυ. Ώπυ εηεί ηζ εηεί μζ βθςζζζημί ιδπακζ-
ζιμί ημο ακηζδνμφκ ζε ηάεε είδμοξ βθςζζζηυ ενέεζζια, 
αηυιδ ηαζ ζ’ εηείκμ πμο δέπεηαζ βζα πνχηδ θμνά. Έηζζ 
ηαηαθαααίκεζ ηαζ πνδζζιμπμζεί πζθζάδεξ απυ 
δζαθμνεηζηά είδδ μιζθίαξ –πςνίξ πμηέ κα 
ζοκεζδδημπμζεί ηδκ ζηακυηδηά ημο αοηή – ή ιεηααάθθεζ 
ηαζ πνμζανιυγεζ ηδκ μιζθία ημο ζηα εηάζημηε κέα 
δεδμιέκα. 
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3. Δ πακημδοκαιία ηδξ 
 

      Ζ γιώζζα θόθαια δελ έρεη θαη θόθαια ηζαθίδεη 
 

Δ βθχζζα, βζ’ αοηυκ πμο λένεζ κα ηδ πνδζζιμπμζεί 
ζςζηά, είκαζ δφκαιδ. Δ δφκαιή ηδξ αοηή βίκεηαζ 
ιεβαθφηενδ, υηακ ζοκδοάγεηαζ ιε πκεοιαηζηή 
ηαθθζένβεζα ηαζ ημζκςκζηή ηαηαλίςζδ. Πμθθμί αέααζα 
εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ δφκαιδ, βζα κα 
επζαάθθμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ. 
 
 Αζάααζε ηα ηείιεκα ηαζ ηζξ θνάζεζξ πμο αημθμοεμφκ 
ηαζ πνμζπάεδζε κα ακαβκςνίζεζξ ηνυπμοξ επζαμθήξ 
ηαζ ζοιπενζθμνάξ. ηέρμο αηυιδ ιε πμζμκ ηνυπμ 
ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνμζέββζζδ ή ζηδκ απμιάηνοκζδ 
ηςκ ζοκδζαθεβμιέκςκ: 
 
 ηναηζςηζηυξ κυιμξ. Δ πχνα ηδνφζζεηαζ εζξ 

ηαηάζηαζζκ πμθζμνηίαξ. Ώκαζηέθθεηαζ δ θεζημονβία 
ημο οκηάβιαημξ επί 6 ιήκαξ. Δ ηοηθμθμνία πεγχκ 
ηαζ μπδιάηςκ απαβμνεφεηαζ ιεηά ηδκ δφζζκ ημο δθίμο 
εζξ ηαξ πυθεζξ ηαζ εζξ ηδκ φπαζενμκ. Οζ πανααάηαζ εα 
πονμαμθμφκηαζ άκεο πνμεζδμπμζήζεςξ. Γήης ημ 
Έεκμξ.  

 Ώκ ηφπεζ ηαζ ανβήζς, κα πενζιέκεζξ θίβμ.  
 Πενίιεκέ ιε, ακ ανβήζς.  
 Παναηαθχ, ιδκ ηαπκίγεηε.  
 Βοπανζζημφιε πμο δεκ ηαπκίγεηε. 
 Άημοζε, ιζηνέ, ηάκε υ,ηζ ζμο θές ηαζ ιδκ ρζθμνςηάξ. 

Πάνε ημ πμδήθαηυ ζμο απυ εδχ ηαζ λεημοιπίζμο. 
 Θα ζε πείναγε, παζδί ιμο, κα ιεηαηζκήζεζξ ημ 

πμδήθαηυ ζμο απυ αοηή ηδ εέζδ; 
 Κάεζζε. 
 Αε εα ήεεθεξ κα ηαείζεζξ; 
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 Γοκαίηα, ηα παπμφηζζα ιμο. 
 Θα ζε ζοιαμφθεοα κα δεζξ αοηυ ημ ένβμ. 
 

 Πμφ είζαζ, Πέηνμ, κα πήβαζκεξ ιζα ζηζβιή κα έαθεπεξ 
ημ παζδί. 

(αθ. ηαζ ΝΒ., ζ. 76-78) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πενίιεκέ ιε, ακ ανβήζς 
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II. ΟΕ ΠΟΕΚΕΛΕΒ ΣΔ ΓΛΧΏ 
(ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΕΚΟΣΒΡΔ ΓΛΧΏ) 

 

Ζ γιώζζα είλαη πνιπθύκαληε, όπσο πνιπθύκαληε 
είλαη θαη ε γισζζηθή θνηλόηεηα πνπ ηε κηιάεη 
 

Ώπυ ηδκ έςξ εδχ πμνεία ιαξ ιπμνμφιε κα 
επαθδεεφζμοιε αοηυ πμο ήδδ έπμοιε επζζδιάκεζ, υηζ 
δδθαδή δ βθχζζα είκαζ πμθφιμνθδ ηαζ πμθφπθμηδ, 
υπςξ (πμθφιμνθδ ηαζ πμθφπθμηδ) είκαζ ηαζ δ 
βθςζζζηή ημζκυηδηα πμο ηδ πνδζζιμπμζεί. Άθθςζηε δ 
βθχζζα είκαζ ημζκςκζηυ πνμσυκ. Γζ’ αοηυ ηαζ είκαζ ηυζμ 
πμθοηφιακηδ, υζμ ηαζ δ ημζκςκία απυ ηδκ μπμία 
ακαδφεηαζ ηαζ ηδκ μπμία εηθνάγεζ ηαζ οπδνεηεί. Ώοηά 
ζδιαίκμοκ υηζ δ βθςζζζηή ημζκυηδηα δε παναηηδνίγεηαζ 
απυ βθςζζζηή μιμζμιμνθία/μιμζμβέκεζα, δεκ απμηεθεί 
δδθαδή έκα ζφκμθμ μιζθδηχκ μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκ 
πακημφ ηαζ πάκημηε ημοξ ίδζμοξ βθςζζζημφξ ηνυπμοξ. 
Ώκηίεεηα ιάθζζηα παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα πμθοιμνθία / 
εηενμβέκεζα βθςζζζηήξ ζοιπενζθμνάξ, δ μπμία υιςξ 
δεκ ηδ δζαζπά μφηε ηαζ ηδκ οπμααειίγεζ. Μζα πνμζεηηζ-
ηυηενδ ελέηαζδ εα ιαξ έπεζεε υηζ πάνδ ζ’ αοηήκ (ηδκ 
εηενμβέκεζα) δ βθχζζα οπάνπεζ ηαζ θεζημονβεί. Βίκαζ 
επμιέκςξ δ βθχζζα ζοκζζηαιέκδ πμθθχκ ηαζ 
πμζηίθςκ ζοκζζηςζχκ. 

Έηζζ, ζε ιζα βθςζζζηή ημζκυηδηα, δζαθμνεηζηέξ 
μιάδεξ μιζθδηχκ πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηέξ  
βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ/δζαθέηημοξ πμο ηα ημζκά παναηηδ-
νζζηζηά ημοξ ηζξ δζαηνίκμοκ απυ άθθεξ πμζηζθίεξ / 
δζαθέηημοξ ηδξ ίδζαξ βθχζζαξ. Οζ πμζηζθίεξ αοηέξ ιε 
ηνζηήνζα ηδ βεςβναθζηή ηαηαβςβή ημο μιζθδηή ηαζ ηδκ 
ημζκςκζηή/βθςζζζηή ζοιπενζθμνά ημο δζαηνίκμκηαζ 
ακηίζημζπα ζε βεςβναθζηέξ πμζηζθίεξ/δζαθέηημοξ 
(μνζγυκηζα ηαηάηαλδ) ηαζ ζε ημζκςκζηέξ 
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ΓΛΧΏ! 

 πμζηζθίεξ/δζαθέηημοξ (ηάεεηδ ηαηάηαλδ). ’ αοηέξ πάθζ 
ηζξ ημζκςκζηέξ πμζηζθίεξ εκηάζζμκηαζ, εηηυξ απυ ηα 
άθθα, ηα πμζηίθα είδδ ηςκ ηεζιέκςκ ηαζ μζ εζδζηέξ βθχζ-
ζεξ. θεξ ιαγί μζ πμζηζθίεξ ζοκαπμηεθμφκ ηαζ 
ηνμθμδμημφκ ηδκ εεκζηή ιαξ βθχζζα. 
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1. Γεσγξαθηθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο 
 
      Αζααάζηε ημ παναηάης ηείιεκμ ηαζ ζογδηήζηε ημοξ 
υνμοξ: ζδίςια, δζάθεηημξ, ζδζςιαηζζιυξ, ζδζςηζζιυξ. 
 

Οξηδόληηα δηαίξεζε: ηδίσκα θαη δηάιεθηνο 
 
…ζμζ έπμοιε ιδηνζηή βθχζζα ηα εθθδκζηά δεκ ηα 
ιζθμφιε αηνζαχξ ημ ίδζμ ζε υθδ ηδκ εθθδκυβθςζζδ βδ. 
Πανμοζζάγεζ δδθαδή ηαζ δ βθχζζα ιαξ, ηαεχξ υθεξ μζ 
άθθεξ, ημπζηέξ παναθθαβέξ ή ζδζςιαηζηέξ πμζηζθίεξ. Καζ 
δε δζαθένεζ ιυκμ ημ βθςζζζηυ ζδίςια δφμ ηυπςκ πμο 
απέπμοκ μ έκαξ απυ ημκ άθθμ, ηαεχξ θ.π. δ Κνήηδ ηαζ δ 
Βονοηακία, πανά ζοπκά ηαζ δ βθχζζα δφμ βεζημκζηχκ 
πςνζχκ, έηζζ ηδξ Ώνάπμααξ ηαζ ηδξ Ααφθεζαξ ζηδ 
ΐμζςηία. ηδκ ζδζςιαηζηή πμζηζθία ηδξ βθχζζαξ ιζαξ 
πχναξ εειεθζχκεηαζ δ δζαίνεζή ηδξ ζε υ,ηζ μκμιάγμοιε 
ζδζχιαηα ηαζ δζαθέηημοξ. 

Εδίςια ηαζ δζάθεηημ μκμιάγμοιε ζοκήεςξ ημ ίδζμ 
πνάβια, οπμδζαζνέζεζξ ηδξ ίδζαξ βθχζζαξ. οπκά 
μκμιάγμοκ δζάθεηημ έκα ζδίςια ιε ιεβάθδ έηηαζδ ή 
πμο δζαθένεζ ζδιακηζηά απυ ηδκ ημζκή βθχζζα. 
Κάπμηε πάθζ μκμιάγμοκ ιεζςηζηά ημ ζδίςια πμο έιεζκε 
θμβμηεπκζηά αηαθθζένβδημ ηαζ λέπεζε έηζζ ζηδ 
ζοκείδδζδ ηςκ μιμβθχζζςκ. 

Εδζςιαηζζιυ πάθζ θέιε ηφπμ δζα-θεπηζηυ άβκςζημ 
ζηδκ ημζκή (π.π. ζηαναεθχκς ακηί ζηανθαθχκς), εκχ 
ζδζςηζζιυξ είκαζ έηθναζδ πμο θέβεηαζ ιυκμ ζηδ 
βθχζζα ιαξ (ηδκ εθθδκζηή) ηαζ έπεζ πάνεζ λεπςνζζηή 
ζδιαζία: Ο Σάηδξ πενπαηεί ζηα δφμ, δ Νίηδ πάηδζε 
ζηα πέκηε, αημφμκηακ θςκέξ ηαζ ηαηυ, ιένα ιεζδιένζ 
ηηθ... 

 

Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Νεμεθθδκζηή Γναιιαηζηή 
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 Μζθήζηε ιε ημοξ βμκείξ ζαξ ηαζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ 
ζαξ βζα ηδκ ηαηαβςβή ζαξ ηαζ βζα ηδ βθχζζα (ζδίςια, 
δζάθεηημξ, Κμζκή Νεμεθθδκζηή) ημο ζπζηζμφ ζαξ. 
Πνμζέληε αηυια ηδ βθχζζα ημο παππμφ ηαζ ηδξ 
βζαβζάξ, ηςκ βεζηυκςκ, εκυξ μζημβεκεζαημφ θίθμο πμο 
ήνεε απυ ιαηνζά (Θνάηδ, Μαηεδμκία, Θεζζαθία, 
Ήπεζνμ, Κφπνμ, Κνήηδ, Κένηονα ηηθ.) ζημκ ηυπμ 
ζαξ. Παναηδνήζηε ακ δ βθχζζα ημο(ξ) ή εηείκδ πμο 
ιζθάηε ζημ ζπίηζ ζαξ είκαζ ίδζα ιε ηείκδκ πμο ιζθάηε 
ζηδκ ηάλδ. 

 
     Σα ζδζχιαηα (ηαζ ηζξ δζαθέηημοξ) ηα μκμιάγμοιε απυ 

ηζξ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ ζοκδείγμκηαζ: α) βόξεηα 
(εναηζχηζηα, ιαηεδμκζηά, δπεζνχηζηα, εεζζαθζηά, 

ζηενεμεθθαδίηζηα ηηθ.) ηαζ λόηηα (πεθμπμκκδζζαηά, 

ηνδηζηά ηηθ.) ηαζ α) αλαηνιηθά (ηοπνζαηά, πζχηζηα, 

πμκηζαηά, ηαππαδμηζηά ηηθ.) ηαζ δπηηθά 
(ηαηςζηαθζηά, εθηακδζζχηζηα, ηνδημηοηθαδζηά). Ώπυ 

αοηά ηα πνληηαθά, ηα θαππαδνθηθά, ηα ηζαθώληθα ηαζ 

ηα θαησηηαιηθά εεςνμφκηαζ απυ πμθθμφξ δζάθεηημζ. 
θα ιαγί, ζδζχιαηα ηαζ δζάθεηημζ, απμηεθμφκ ηδ 
Νεμεθθδκζηή βθχζζα. 

 
 Να δζααάζεηε ηζξ πανμζιίεξ πμο αημθμοεμφκ ηαζ κα 

επζζδιάκεηε ηα ζδζςιαηζηά ζημζπεία ημοξ. 
 
 Μία πεθζδχκ ἔαν μὐ πμζεί. (Ώνπαία) 
 Έκα πεθζδυκζ δε θένκεζ ηδκ άκμζλδ. (Κμζκή)  
 Με ημκ ηαζνυκ μ αιπεθμονβυξ εθφηερεκ αιπέθζ, ηζ 

αβάθζα αβάθζα έβζκεκ δ αβμονίδα ιέθζ. (Θήνα)  
 Μζ ημοκ ηζνυκ ζθφηδοβζ βζ’ απζθμονβυξ απέθζ ηζ αβάθζα 

αβάθζα βίκζηζ βδ αβμονίδα ιέθζ. (Λέζαμξ)  
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[[[ 

 Δ αθπμφ έθζβζ ιζα θμονά· «η’ πνυκ’ εα βέκμοκ πμοθθά 
ζφηα. - Πμφ λέν’ξ; - Γζαηί η’ αβαπάεζ δ ηθζα ι’», είπζ. 
(Εςάκκζκα)  

 «Μάκα, ημο πνυκμο εα βίκμοκ πμθθά ζφηα; - Γζαηί, βζε 
ιμο; - Γζαηί, ιάκα ιμο, η’ αβαπχ. (Κμζκή) 

 Άβζμξ πμο δεε εαιαημονβεί ηδδ δυλα ηζ ηδε εέθεζ; 
(Κάνπαεμξ)  

 Άβζμξ πμο δε εαιαημονβεί, ιδδέ δμλμθμβζέηαζ. 
(Πεθμπυκκδζμξ)  

 Άβζε ιμο Γζχνβδ, αυδεα ιε.  
- Κμφκα ηαζ ζο ηα πένζα ζμο.     (Κμζκή)  

 Ώσ-Γζχνβδ αμφεα ιμο!  
- Καζ ζο ημκ πυδα ζάθεοηε.     (Κφπνμξ)  

 Ώσ-Γζχνβδ ιμο, αμήεα ιμο!  
- Μα ζείε ηαζ ζο ηα πυδζα ζμο.     (Κνήηδ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ογδηήζηε ημκ αθθδβμνζηυ παναηηήνα ηςκ 
πανμζιζχκ πμο δζααάζαηε ηαζ πείηε ζε πμζα 
πενίπηςζδ πνδζζιμπμζμφιε ηαεειζά απυ αοηέξ. 
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 Ώπμδχζηε ζηδκ Κμζκή Νεμεθθδκζηή ηα ηείιεκα: 
 

ΐμφζκ ηζ’ εχ, 
αμφζκ ηζ’ εζφ 

 

Μζα Πονβμφζαζκα ενςηά ιζακ αννεαςκζαζιέκδκ:  
«Πυηε εα πακηνεοηείξ;»  
«Σδκ Σζονζαηζή».  
«Σζ’ εχ ηδκ άθθδ Σζονζαηζή».  
«Σζ’ ίκηα εα ζθάλεζξ;»,  
«ΐμφζκ».  
«ΐμφζκ ηζ’ εχ, αμφζκ ηζ’ εζφ». 
 

Υζχηζηα ακέηδμηα* 
 

Σμο Μζζέ Σγακή ημ ηεθάθζ 
 

Ο Μζζέ Σγακήξ, μ Μζζέ Μπμονθήξ ηαζ άθθμζ επήβακε 
ζημ ηοκήβζ. Έκα αβνίιζ επήνεκ ημο Μζζέ Σγακή ημ 
ηεθάθζ. Άια είδακ ημ Μζζέ Σγακή μζ ζφκηνμθμζ ημο 
πςνίξ ηεθάθζ, ενμοημφζακε μ έκαξ ημκ άθθμκ: «Βίπε 
ηεθάθζ μ Μζζέ Σγακήξ βζα εκ είπεκ;». Βζηέθημοκηακ, 
εζηέθημο-κηακ, δεκ ειπυνεζακ κα ανμφκε ακ είπεκ 
ηεθάθζ. Βπήβακε ηυηε ζηδ βοκαίηα ημο ηαζ ηδκ 
ενςηήζακε ακ είπεκ ηεθάθζ μ άκηναξ ηδξ. Βηείκδ ηςξ θε: 
«Ξένς βς, αθεκηζηά; Ήνημοκηακ μ ιπανιπένδξ ηζ 
ειπανιπένζγέκ ημκ». 
 

Υζχηζηα ακέηδμηα 
 
 
 
 
 

*Οζ Υζχηεξ είκαζ βκςζημί βζα ηα έλοπκα ακέηδμηά ημοξ. 
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[ 

Υνζζηέ ι’ 
 

Υνζζηέ ι’, μφθα ηαθά πμίηεξ, ηνία ηαθά ηί επμίηεξ· 
πμίηεξ ημκ μονακυκ ρδθά, ηζ αηεί ζηάθακ ηί εθηάκεζ. 
πμίηεξ ηδκ εάθαζζακ πθαηφκ, ηζ αηεί βεθφν’ ηί ζηέηεζ, 
πμίηεξ ηδκ λεκζηζάκ ιαηνά, ηζ αηεί θαθζά ηί πάβεζ. 
 

Αδιμηζηυ ηναβμφδζ ημο Πυκημο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Μα ζείε ηαζ ζο ηα 

πυδζα ζμο 

Έκα πεθζδυκζ  

δε θένκεζ ηδκ άκμζλδ 

Ώσ-Γζχνβδ αμφεα 

ιμο! 
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Βίπε ηεθάθζ μ Μζζέ 

Σγακήξ βζα εκ είπεκ; 

Ξένς βς, Ήνημοκηακ  
μ ιπανιπένδξ 

ηζ ειπανιπένζγέκ ημκ 

Άβζμξ πμο δεε 
εαιαημονβεί ηδδ 
δυλα ηζ ηδε εέθεζ; 

Άβζμξ πμο δε 
εαιαημονβεί, ιδδέ 

δμλμθμβζέηαζ 
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Δ αθπμφ  

έθζβζ ιζα θμονά 

"η’ πνυκ’ εα 
βέκμοκ  

πμθθά ζφηα 

Πμφ λέν’ξ; 

Γζαηί η’ αβαπάεζ  

δ ηθζα ι’», είπζ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δ ηζιή δ θμοηζά ηζ ημο κζνυ 
 

Έηαιακ ιζα θμονά ζοκηνμοθζά δ ηζιή, δ θμοηζά ηζ ημο 
κζνυ. Κεζ π’ πζνααημφζακ, θεκ ηξ θμοηζάξ μζ άθθ’ δομ μζ 
ζοκηνυθ’ηξ· «Άια ζζ πάζμοιζ, πμφ εα ζζ ιαηαανμφιζ;».  
- «π’ ζδείηζ ηαπκυ, ηξ θέεζ, ζηεί ιζ ανίζηζηζ». Ρμοημφκ ηζ 
ημ κζνυ: «α ζζ πάζμοιε ζζέκα, πμφ εα ζζ ιαηαανμφιζ;». 
- «π’ πθμονυ θαάδ’, ζηεί είιζ ζβχ». Λεκ ζημο ηέθμοξ ηζ 
ηξ ηζιήξ: «Κζ ζζέκα, ηονά ηζιή, ζα ζζ πάζμοιζ, πμφ εα ζζ 
ιαηαανμφιζ;» - «Ειέκα, ηξ είπζ, κα ιδκ ι’ αθήκζηζ απυ 
ημο ημοκηυ. Άια ιζ πάζζηζ ιζα θμονά, πεζκά δε εα ιζ 
ανείηζ».                  

Εδίςια Παπίβημο, Ήπεζνμξ 
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πμίηεξ ηδκ εάθαζζακ  
πθαηφκ, ηζ αηεί βεθφν’  

ηί ζηέηεζ 

Μάκα, ημο πνυκμο εα 
βίκμοκ πμθθά ζφηα 

βζαηί η’ αβαπχ. 
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 Αζααάζηε ιζα ζζημνία, ζηδκ Πμκηζαηή δζάθεηημ ηαζ 
ζηδκ απυδμζή ηδξ ζηδ Νεμεθθδκζηή: 
 
Δ Νφθε 
 

Δ Θμδχνα είπεκ έκακ βζμζιάκ, ημκ Γμνβυν’, απ’ εηεί κα 
ηενείξ αημκ… Βεάν’κεκ άιμκ η’ εηείκμκ ηακείξ’ η’ εκ. 
Έκακ διένακ μ Γμνβυνηξ εππάζηεκ κα πάεζ’ξ ζμ 
πακαΰν’ξ ζδκ ΠακαΎακ μοιεθά. Βηεί εθέπ’ έκακ 
έιμνθμκ ημνίηζ’. Παίνεζ αηεκ ηαζ πάεζ’ξ ζδ ιάκκακ αη’.  
 

Ώηέ λάζ’ η’ ενέπηεκ αηέκ. «Κ’ εκ αηέ βζα ημκ Γμνβυν’-ζ-ι’» 
έθεεκ. «Βπάεαιε...»  

Σμ άθθμκ πνςί εζ’ηχεεκ θέεζ αηεκ:  
 [[[ 

- Σ’ζάκζλμκ ηαζ ιδ η’ζακίεζξ. πυβλμκ ηαζ ιδ ζπμββίεζξ. 
Ώκ’ η’ εοηάξ αεηζ’, α παξ’ ξ ζδ ιάκκα ζ’. 

Σμ ημνηζυπμκ έηαηζεκ ηαζ κμοκίγ’, εζηάθςζεκ ηαζ 
ηθαίεζ.  
 
Δ Νφθδ 
 

Δ Θμδχνα είπε έκα θεαέκηδ, ημ Γνδβυνδ, απυ ιαηνζά 
λεπχνζγε… Νυιζγε ζακ εηείκμκ ηακείξ δεκ ήηακ. Μζα 
ιένα μ Γνδβυνδξ λεηίκδζε κα πάεζ ζημ πακδβφνζ ηδξ 
Πακαβίαξ μοιεθά. Βηεί αθέπεζ έκα υιμνθμ ημνίηζζ. Σμ 
παίνκεζ ηαζ ημ πδβαίκεζ ζηδ ιάκα ημο.  
Ώοηήξ ηαευθμο δεκ ηδξ άνεζε. «Αεκ είκαζ αοηή βζα ημ 
Γνδβυνδ ιμο, παεήηαιε!».  

Σμ άθθμ πνςί ζδηχεδηε ηαζ ηδξ είπε:  
- Καηάανελε ηαζ ιδκ ηαηαανέλεζξ. ημφπζζε ηαζ ιδκ 
ζημοπίζεζξ. Ώκ δεκ ηάκεζξ έηζζ, εα παξ ζηδ ιάκα ζμο. 

Σμ ημνζηζάηζ ηάεδζε ηάης ηαζ ζηεθηυηακ, άνπζζε 
κα ηθαίεζ.  
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Δ Νφθε 
 

Ένεεκ μ Γμνβυνηξ, είδεκ άηεκ κα ηθαίεζ. Ονςηά’ 
ηεκ:  
- Νημ έπαεεξ, βζαηί ηθαζξ;  
Άιμκ κημ είπεκ άημκ βζαηί ηθαίεζ, είπεκ άηεκ: 
- Μδ θμβάζαζ, ιδ ηθαζξ. Ώηυ εφημθμκ εκ’. Ώ παζνηξ ημ 
θμνηάθ’ ηαζ ηα ζπμββζζιέκα α ζπμββίεζξ ηαζ ηα 
ηα’ακζβιέκα α η’ζακίεζξ. Ών’ επμίηεκ αέηζ’. 
Ένεεκ δ Θμδχνα η’ εονήηεζ αηα αιυκ κημ είπεκ. Ονςηά’ 
ηεκ: 
- Ώαμφηα πχξ επμίηεξ αηα; Γζα ιάβμκ ηφνδκ έπεζξ, βζα 
ιάζζζακ ιάκκακ έπεζξ, βζα ημ βζμ ι’ ημ Γμνβυν' 
δζανιεκεοηήκ έπεζξ.  
- Νε ιάβμκ ηφνδκ έπς, κε ιάζζζακ ιάκκακ έπς, κε ημκ 
βζμ ζ’ ημκ Γμνβυν’ δζανιεκεοηήκ έπς. Σ’ απμφθζ ι’ 
ακεαάγ’ ιε, η’ απμφθζ ι’ ηαηήααγ’ ιε. Καζ Λζζάθ’ εκ’ η’ 
υκεια ι’.  
 
Δ Νφθδ 
 

Ήνεε μ Γνδβυνδξ, ηδκ είδε κα ηθαίεζ. Σδ νςηά: 
- Σζ έπαεεξ; Γζαηί ηθαζξ; 
Καζ υηακ ημο είπε βζαηί ηθαίεζ, ηδξ είπε: 
- Μδ θμαάζαζ, ιδκ ηθαζξ. Ώοηυ είκαζ εφημθμ. Θα πάνεζξ 
ηδ ζημφπα ηαζ ηα ζημοπζζιέκα εα ζημοπίζεζξ ηαζ ηα 
ηαηαανεβιέκα εα ηαηαανέλεζξ. 
Έηακε θμζπυκ υπςξ ηδξ είπε. Ήνεε δ Θμδχνα ηαζ ηα 
ανήηε υπςξ ηα υνζζε. Σδ νςηάεζ: 
- Ώοηά πχξ ηα έηακεξ; Ή ιάβμ παηένα έπεζξ ή ιάβζζζα 
ιάκα έπεζξ ή ημ βζμ ιμο ημ Γνδβυνδ μνιδκεοηή έπεζξ. 
- Οφηε ιάβμ παηένα έπς μφηε ιάβζζζα ιάκα έπς μφηε ημ 
βζμ ζμο ημκ Γνδβυνδ μνιδκεοηή έπς. Σμ ιοαθυ ιμο ι’ 
ακεαάγεζ, ημ ιοαθυ ιμο ιε ηαηεαάγεζ. Καζ Βθζζάαεη είκαζ 
ημ υκμιά ιμο. 
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Δ Νφθε 
 

- Λζζάθ, πμοθί ι’, θέεζ απ’ ααμφημ ηδκ χνακ κα έεζξ ηδκ 
εοπή ι’ ηαζ ημο Υνζζημφ ηαζ ημο Ώαναάι ηδκ εοθμΎακ. 
 
Δ Νφθδ 
 

- Βθζζάαεη, πμοθάηζ ιμο, ηδξ θέεζ, απυ αοηή ηδκ χνα κα 
έπεζξ ηδκ εοπή ιμο ηαζ ημο Υνζζημφ ηαζ ημο Ώαναάι ηδκ 
εοθμβία. 
 

Γζχηα Φςηζάδμο-Μπαθαθμφηδ,  
Πμκηζαηέξ ζζημνίεξ ηαζ αθδβήζεζξ 

(δζαζηεοή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ογδηήζηε ηδκ ςθεθζιυηδηα (ή ηαζ ηδκ αθαπηζηυηδηα, 
ακ ημ κμιίγεηε) ηςκ ζδζςιάηςκ. Υνήζζιμ οθζηυ ιπμνείηε 
κα ακηθήζεηε απυ ηα ηείιεκα πμο αημθμοεμφκ: 
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Εδζχιαηα ηαζ δζάθεηημζ πθμοηίγμοκ ηδ βθχζζα ιαξ. 
 
«Πμθθμί εονςπασημί θαμί υπζ ιυκμ έδεζλακ, ζδίςξ ηζξ 
ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ιεβάθμ εκδζαθένμκ βζα κα 
βκςνίζμοκ ηα ζδζχιαηά ημοξ, αθθά ηαζ αμήεδζακ ηδκ 
πναηηζηή ημοξ ηαθθζένβεζα ζημ εέαηνμ ηαζ ηδκ 
οπυθμζπδ θμβμηεπκία. Πενζηηή ηαζ άζημπδ δ ηάζδ αοηή 
υηακ δεκ πενζμνίγεηαζ ζε υνζα θμβζηά, επζηίκδοκδ 
εκδεπμιέκςξ υηακ έπεζ ή ιπμνεί κα πάνεζ πμθζηζηυ 
πςνζζηζηυ παναηηήνα, είκαζ ςθέθζιδ ηαζ ηαθμπνυζδε-
ηηδ υζμ δίκεζ αθμνιή κα εηθναζημφκ θμβμηεπκζηά είδδ 
ζδζυηοπα, πμο αθθζχξ δε εα έαθεπακ ηαευθμο ημ θςξ ή 
εα κμεεφμκηακ». 
 

Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ 
 
«Δ ανπαία εθθδκζηή βθχζζα είπε δφμ εοηοπίεξ: κ’ 
απμπηήζεζ ιεβάθδ θμβμηεπκία πνζκ θακενςεμφκ μζ 
βναιιαηζημί ηαζ πςξ βζα ηαζνυ ηαιζά δζάθεπηυ ηδξ δεκ 
ηαεοπενηένδζε ηζξ βεζημκζηέξ ηδξ ηαζ δεκ ορχεδηε ζ’ 
επίζδιδ βθχζζα. Έηζζ πθμοηίζηδηε δ βθχζζα ιε υθεξ 
ηζξ εηθνάζεζξ εηείκεξ πμο θένκμοκ πάκηα ιαγί ημοξ 
ηάηζ ζακ ημ άνςια ηδξ παηνίδαξ πμο ηζξ βέκκδζε. 
Αζδάζηεζ αοηυ ηάηζ πμο εα έπνεπε κα ημ ζημπαζημφκ ηα 
ζφβπνμκα έεκδ ηαζ πμο παίνκς ημ εάννμξ κα ημ 
ζοζηήζς ζημοξ ζδιενζκμφξ Έθθδκεξ. Θα είπακ άδζημ 
ηδκ χνα πμο παβζχκμοκ ηδ βθχζζα ημοξ κα δζχπκμοκ 
εηθναζηζηά ζημζπεία βειάηα μοζία πμο ημοξ πανέπμοκ 
ηα θασηά ζδζχιαηα απυ ημοξ  δζάθμνμοξ ηυπμοξ». 

 

M. Breal 
 
 πμθζάζηε ηα ηείιεκα πμο αημθμοεμφκ. Μπμνείηε κα 
δζαθςκήζεηε ιε ηζξ εέζεζξ πμο δζαηοπχκμκηαζ ζ’ αοηά· 
θηάκεζ κα ιζθήζεηε πεζζηζηά. 
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(α) 
«Δ ηαηάηηδζδ ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ είκαζ απυ ηζξ πζμ 
ζδιακηζηέξ ακαηαθφρεζξ ημο παζδζμφ. ε μθυηθδνδ ηδ 
γςή ημο, είπε μ Αακυξ θζθυζμθμξ Sibbern, δεκ 
ηαημνεχκεζ μ άκενςπμξ ηίπμηε πμο κα είκαζ ηυζμ 
εαοιάζζμ, υζμ εηείκμ πμο πναβιαημπμίδζε ιε ημ κα 
ιάεεζ κα ιζθάεζ».  

 
(α) 

«Υςνίξ ηδ βθχζζα δε εα ήηακ δοκαηυκ κα 
ζοβηνμηδεμφκ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ, ηαζ θαίκεηαζ 
ελαζνεηζηά αιθίαμθμ ακ εα ιπμνμφζαιε κα ζηεθημφιε 
πςνίξ αοηήκ». 

P. Hofstatter 
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 πεηζηά ιε ηα ζδζχιαηα ηαζ ιε ηζξ δζαθέηημοξ ιπμνείηε 
κα ακηθήζεηε οθζηυ απυ ηζξ παναηάης δθεηηνμκζηέξ 
δζεοεφκζεζξ: 
 

■ www.pontos.gr : ζζημζεθίδα αθζενςιέκδ 
ζημκ πμκηζαηυ εθθδκζζιυ. Πενζθαιαάκεζ ιζηνυ 
θελζηυ ηδξ πμκηζαηήξ δζαθέηημο 

 

■ http://www.cretan-musik.gr/ mantinades.htm : 
ζζημζεθίδα αθζενςιέκδ ζηζξ ηνδηζηέξ ιακηζκάδεξ 
(ηνδηζηυ ζδίςια) 
 

■ http://arkadia.ceid.upatras.gr/ 
arkadia/culture/tsakonia/tsakonia. htm : ζζημζεθίδα 
αθζενςιέκδ ζηδκ πενζμπή ηδξ Σζαηςκίαξ (ηαζ ζηδκ 
ηζαηχκζηδ δζάθεηημ) 
 

2. Κμζκςκζηέξ βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ 
 

Θάζεηε δηαίξεζε: θνηλσληθέο δηάιεθηνη 
 

      Οζ βεςβναθζηέξ βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ (ζδζχιαηα ηαζ 
δζάθεηημζ) πανμοζζάγμκηαζ ζε πενζυδμοξ ηαηά ηζξ 
μπμίεξ μζ δζάθμνεξ μιάδεξ ηςκ μιζθδηχκ ιζαξ 
βθςζζζηήξ ημζκυηδηαξ βζα δζαθυνμοξ θυβμοξ 
(βεςβναθζημφξ, μζημκμιζημφξ, πμθζηζημφξ, δζμζηδηζημφξ 
ηηθ.) επζημζκςκμφκ υθμ ηαζ θζβυηενμ ιεηαλφ ημοξ ηδξ 
εθθδκζηήξ βθςζζζηήξ . Αε ζοιααίκεζ υιςξ αοηυ 
ζήιενα. Γζαηί ζήιενα πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθδ 
θμνά ηα ιέθδ ημζκυηδηαξ επζημζκςκμφκ ιε υθα ηα 
βκςζηά ιέζα επζημζκςκίαξ: ηδθέθςκμ, ναδζυθςκμ, 
ηδθευναζδ, ηφπμ, ηάεε είδμοξ ζοβημζκςκίεξ ηηθ. Γζ’ 
αοηυ ηαζ ζήιενα παναηδνείηαζ δ ηάζδ μζ βεςβναθζηέξ 
βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ (δζάθεηημζ) κα πενζμνίγμκηαζ ή κα 
ελαθακίγμκηαζ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ Κμζκήξ 
Νεμεθθδκζηήξ, υπςξ αοηή έπεζ δζαιμνθςεεί,  
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ηαζ δζαιμνθχκεηαζ, ζηα αζηζηά ηέκηνα ηδξ πχναξ ιαξ, 
ηαζ υπςξ δζδάζηεηαζ ζηα ζπμθεία ιαξ. 
Αεκ παναηδνείηαζ υιςξ ημ ίδζμ ηαζ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ 
βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ. Ώοηέξ ηάκμοκ πάκημηε αζζεδηή 
ηδκ πανμοζία ημοξ ζηδ βθςζζζηή ημζκυηδηα ηαζ 
οθαίκμοκ ηζξ πμζηίθεξ ιμνθέξ ηδξ γςήξ ηδξ πμο δεκ 
είκαζ άζπεηεξ ιε ημοξ πμζηίθμοξ πανάβμκηεξ πμο ηζξ δδ-
ιζμονβμφκ: δθζηία, ιυνθςζδ, ημζκςκζηή ηάλδ, θφθμ, 
ζδεμθμβία, επάββεθια, ηαηαβςβή, πενίζηαζδ, πθήεμξ 
πανάβμκηεξ πμο ζοκεέημοκ ηδκ πμζηζθχκοιδ ημζκμηζηή 
γςή ηαζ πμο ακαηθχκηαζ ζηζξ δζάθμνεξ βθςζζζηέξ 
πνήζεζξ ηςκ ιεθχκ ηδξ. 

 
 
 
 
 
 
Γιώζζα θαη ειηθία 
 
 Βπζζήιακε υζμ ιπμνείξ πενζζζυηενα είδδ ηεζιέκςκ 
(βναπηχκ ή πνμθμνζηχκ) πμο ανέζμοκ ζηζξ δζάθμνεξ 
δθζηίεξ: ζηα παζδζά ημο δδιμηζημφ ηαζ ημο βοικαζίμο, 
ζημοξ/ζηζξ εθήαμοξ, ζημοξ εκδθίημοξ, ζημοξ βένμκηεξ, 
ζηζξ βενυκηζζζεξ. 
 
 Πμζμ είκαζ ημ κυδια ημο ανπαίμο βκςιζημφ: «Γένςκ 
βένμκηζ, βθῶηηακ ἡδίζηδκ ἔπεζ, παῖξ παζδί». 
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 Πμζεξ απυ ηζξ θέλεζξ: 
παβςκζένα, ημκδοθμθόνμξ, ζππζηό, άνιαηα ιάπδξ, ζηοθό, 
ροβείμ, ηναι, βζαθόξ, πθαγ, ηνόθεσ, ιεθακμδμπείμ, 
βναιιόθςκμ, πζη-απ, δθεηηνμκζηόξ οπμθμβζζηήξ, 
δζαδίηηομ 
εα ηαίνζαγακ ζημ ζηυια ημο παππμφ ηαζ ηδξ βζαβζάξ ηαζ 
πμζεξ ζημ ζηυια ημο εββμκμφ ηαζ ηδξ εββμκήξ; 
 

Γιώζζα θαη κόξθσζε 
 

 Πμζεξ απυ ηζξ παναηάης θνάζεζξ εα ηαίνζαγακ 
πενζζζυηενμ ζημ ζηυια εκυξ ενβάηδ θζβκζηςνοπείμο, 
απυθμζημο δδιμηζημφ, ηαζ πμζεξ ζημ ζηυια εκυξ 
πδιζημφ - ιδπακζημφ, απυθμζημο πακεπζζηδιίμο; 
Βκκμείηαζ υηζ ενβάγμκηαζ ηαζ μζ δφμ ζε ενβμζηάζζμ 
ελυνολδξ ηαζ επελενβαζίαξ θζβκίηδ: 
- Ο θζβκίηδξ ζπδιαηίγεηαζ απυ ηδκ απμζφκεεζδ θοηζηχκ 
μοζζχκ. 
- Πμθθά είκαζ ηα παβηυζιζα απμεέιαηα θζβκίηδ. 
- Δ Γενιακία ένπεηαζ πνχηδ ζημ θζβκίηδ. 
- Δ πνχηδ παναβςβυξ πχνα θζβκίηδ είκαζ δ Γενιακία. 
- Δ Βθθάδα έπεζ πμθφ θζβκίηδ. 
- Δ ελυνολδ θζβκζημθυνςκ ημζηαζιάηςκ έπεζ μζημκμιζηή 
ζδιαζία βζα ηδ πχνα ιαξ. 

«Γένςκ βένμκηζ, βθῶηηακ 

ἡδίζηδκ ἔπεζ, παῖξ παζδί» 
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- Ο ηυζιμξ έπεζ πμθφ θζβκίηδ. 
- Ώκ ιζα πχνα αβάγεζ πμθφ θζβκίηδ, ηυηε δ μζημκμιία ηδξ 
πδβαίκεζ ηαθά. 
- Δ Βθθάδα δζαεέηεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ θζβκίηδ. 
 
 ογδηήζηε ηδκ άπμρδ ακ δζαθμνμπμζμφκηαζ 
βθςζζζηά ή υπζ δφμ άκενςπμζ ηδξ ίδζαξ δθζηίαξ πμο 
ηαημζημφκ ζηδκ ίδζα πενζμπή ηαζ ακήημοκ ζηδκ ίδζα 
βθςζζζηή ημζκυηδηα, υηακ δζαθένμοκ ςξ πνμξ: ηδ 
ιυνθςζδ, ηδκ ημζκςκζηή ηάλδ, ηδκ ηαηαβςβή. 
 

Γιώζζα θαη θνηλσληθή νκάδα 
 

 Σα ηείιεκα πμο αημθμοεμφκ ακαθένμκηαζ ζηδκ 
αββθζηή ημζκςκία. ογδηήζηε ηα ηαζ πείηε ακ ζζπφμοκ 
ηαζ βζα ηδκ εθθδκζηή. 

(1) 
«Ώκ αθθάλεζξ ημκ ηνυπμ πμο ιζθάξ, ηαεχξ βενκάξ, 
πζεακυκ κα απμιαηνφκεζαζ απυ ημοξ ζοββεκείξ ηαζ 
ημοξ θίθμοξ ζμο, βζα κα εκηάλεζξ ημκ εαοηυ ζμο ζε ιζα 
ηαζκμφνβζα ημζκςκζηή μιάδα. Μπμνεί κα ζδιαίκεζ υηζ 
λεηυαεζξ απυ ηζξ νίγεξ ζμο. Γζα κα πεηφπμοκ ηδκ έκηαλή 
ημοξ ζε ιζα ακχηενδ ημζκςκζηή μιάδα ιενζημί 
άκενςπμζ, άθθαλακ ηδκ πνμθμνά ημοξ». 
 

(2) 
«Ώοηυ ιε εκμπθμφζε πμθφ. Νυιζγα υηζ, ακ δεκ πνυθενα 
ηζξ θέλεζξ ζςζηά, ή ηζξ έθεβα θακεαζιέκα, ηα άθθα 
ημνίηζζα εα ιε ημνυζδεοακ. Πνάβιαηζ ημ έηακακ». 
 

(3) 
«Ώνηεηά κςνίξ απμθάζζζα ηζ αθθαβέξ έπνεπε κα ηάκς 
ζηδκ πνμθμνά ιμο, ηαζ ηζξ έηακα. Γζ' αοηυ ίζςξ ηαζ 
απμιαηνφκεδηα απυ ηα άθθα παζδζά... 
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Ώθθά δ πνμθμνά, αηυιδ ηαζ ακ άθθαλε, ελαημθμοεμφζε 
κα είκαζ αάνμξ, αθμφ δδιζμονβμφζε  
 

(4) 
«Πάκς απυ υθα, υιςξ, ήηακ ακάβηδ κα ιδκ πθδβςεεί 
ηακείξ, ηαζ βζ’ αοηυ ιενζηά παζδζά έβζκακ δίβθςζζα, 
ιζθχκηαξ ηα αββθζηά ημο ΐΐΟ ζημ ζπμθείμ, αθθά 
αθθάγμκηαξ ηδκ πνμ-θμνά ημοξ ζημ ζπίηζ. Δ ιεηααμθή 
υιςξ αοηή δε βζκυηακ αοηυιαηα ηαζ δεκ ήηακ πάκηα 
εοπνυζδεηηδ. Μενζηά ηνάηδζακ ηδκ ηαζκμφνζα 
πνμθμνά ημο ζπμθείμο ζημ ζπίηζ, ηαζ πανυθμ πμο 
έανζζηε ζφιθςκμοξ ημοξ βμκείξ, πμο πθήνςκακ ηα 
ιαεήιαηα εοθςκίαξ, δδιζμονβμφζε ιζα αίζεδζδ 
δοζθμνίαξ ζηα ζπίηζα ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ». 
 

B. Jackson ηαζ D. Marsden, 
Δηπαίδεοζδ ηαζ ενβαηζηή ηάλδ 

 
 Γνάρηε έκα θακηαζηζηυ δζάθμβμ ακάιεζα ζημοξ 

μδδβμφξ ιζαξ νμθξ-νυζξ ηαζ εκυξ θμνηδβμφ πμο ηα 
αοημηίκδηά ημοξ ιυθζξ ζοβηνμφζηδηακ. 

 
 ογδηήζηε ηδκ άπμρδ ημο ηεζιέκμο πμο αημθμοεεί· δ 

ιζηνή ή δ ιεβάθδ ζαξ πείνα ελάπακημξ ιπμνεί κα 
απμηεθέζεζ πμθφηζιμ οθζηυ βζα ηδ ζογήηδζή ζαξ. 

 

Γιώζζα θαη θύιν 
 
Οζ νυθμζ ημοξ μπμίμοξ «ιμζνάγεζ» δ ημζκςκία ηαζ ζηα 
δφμ θφθα, ημοξ άκδνεξ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ, θαίκεηαζ υηζ 
είκαζ ηέημζμζ, χζηε πμθθμί ημζκςκζμβθςζζμθυβμζ κα 
οπμζηδνίγμοκ υηζ επδνεάγμοκ ηαζ δζαθμνμπμζμφκ ηδ 
βθχζζα πμο αοηά πνδζζιμπμζμφκ. Πμθθμί π.π. 
πζζηεφμοκ υηζ μζ βοκαίηεξ έπμοκ ηδκ ηάζδ κα πνδζζιμ-
πμζμφκ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ απυ ημοξ άκδνεξ 
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εηθνάζεζξ ιε ημζκςκζηυ ηφνμξ. Ο θυβμξ ηςκ βοκαζηχκ 
δδθαδή είκαζ ημζκςκζηά «ηαθφηενμξ» απυ ημ θυβμ ηςκ 
ακδνχκ. Ώοηυ, θέκε, ίζςξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ πίεζδξ 
πμο δέπεηαζ δ βοκαίηα κα είκαζ ημζκςκζηά «ζςζηυηενδ». 
Βκχ δ ηάζδ ηδξ ημζκςκίαξ κα επζηνέπεζ ζημκ άκδνα 
πενζζζυηενδ ημζκςκζηή  
εθεοεενία ημφ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα απμηθίκεζ 
πενζζζυηενμ απυ ημοξ βθςζζζημφξ ηακυκεξ, υπςξ 
αοημί πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηδκ ηαθθζενβδιέκδ 
ημζκςκζηή ιενίδα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Πνμζπαεήζηε κα ζηδνίλεηε ηδ εέζδ ζαξ ζε 
βθςζζζηά, ζζημνζηά ηαζ ημζκςκζηά ζημζπεία πμο εα 
ανείηε ζημ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί. 
 

Θνηλσληθό επίπεδν θαη πθνινγηθό επίπεδν 
 

Βίκαζ βκςζηυ υηζ οπάνπμοκ μνζζιέκεξ ημζκςκίεξ 
(ΚαναΎαεξ, Γμοθμφ), ζηζξ μπμίεξ μζ βοκαίηεξ ηαζ μζ 
άκδνεξ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε πενζθνυκδζδ, υηακ 
πνδζζιμπμζμφκ βθχζζα (πνςιαηζζιυ ηδξ θςκήξ, 
πνμθμνά, θελζθυβζμ ηηθ.) πμο δε ζοκδείγεηαζ απυ ημ 
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θφθμ ημοξ. Δ βθςζζζηή ημζκυηδηα δδθαδή παίνκεζ 
απέκακηί ημοξ ιζα ζηάζδ ακάθμβδ ιε ηείκδκ πμο εα 
παίνκαιε ειείξ απέκακηζ ζ’ έκακ ηνα πμο εα θμνμφζε 
θμφζηα. Μζα ιμνθή υιςξ ζοιπενζθμνάξ, βζα κα είκαζ 
απμηεθεζιαηζηή, δεκ ανηεί κα ηαζνζάγεζ ζημ 
ζοβηεηνζιέκμ άημιμ πμο ηδκ οζμεεηεί· πνέπεζ ζοβπνυ-
κςξ, θέκε μζ ημζκςκζμβθςζζμθυβμζ κα είκαζ ακάθμβδ 
ηαζ ιε ηδκ πενίπηςζδ βζα ηδκ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ. 
Γζα πανάδεζβια, θέεζ μ Tradgill (Σνάκηβηζθ), οπάνπμοκ 
πενζπηχζεζξ ζηζξ μπμίεξ αηυιδ ηαζ ιζα βοκαίηα πμο εα 
θμνμφζε θμφζηα εα ηζκδφκεοε κα βεθμζμπμζδεεί· ακ θ.π. 
έπαζνκε ιένμξ ζε αβχκεξ δνυιμο ή ακ έιπαζκε ζηδ 
εάθαζζα βζα ιπάκζμ ιε ηδ θμφζηα ηδξ. Κάηζ ακάθμβμ 
ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδ βθχζζα. Σμ κα πενζβνάρεζ ή κα 
ζπμθζάζεζ ηακείξ έκακ ποβιαπζηυ αβχκα ζηδ βθχζζα 
ηδξ Ώβίαξ Γναθήξ ή ημ κα ηάκεζ εηηθδζζαζηζηυ ηήνοβια 
ζε κμιζηή βθχζζα εα ήηακ ή ζμαανυ θάεμξ ή αζηείμ. 

Ώοηά ζδιαίκμοκ υηζ ε γιώζζα πνηθίιιεη/ 
δηαθνξνπνηείηαη υπζ ιυκμ ζε ζπέζδ ιε ηα ημζκςκζηά / 
παναηηδνζζηζηά ημφ μιζθδηή (ιυνθςζδ, δθζηία, θφθμ 

ηηθ.) (ιυνθςζδ, δθζηία, θφθμ ηηθ.) αθθά θαη ζε ζρέζε 

κε ηηο θνηλσληθέο πεξηπηώζεηο/πεξηζηάζεηο θαηά ηηο 
νπνίεο απηόο εθθξάδεηαη.  
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Ο ίδηνο νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο 
γισζζηθέο πνηθηιίεο ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 
θαηαζηάζεηο θαη κε δηαθνξεηηθέο επηδηώμεηο.  
 

Ώκάθμβα δδθαδή ιε ηδκ πενίζηαζδ μ μιζθδηήξ είκαζ 
οπμπνεςιέκμξ κα ιζθήζεζ ζε δζαθμνεηζηυ επίπεδμ. 
Έηζζ, δ βθχζζα θεζημονβεί ζε πμθθά επίπεδα πμο ημ 
ηαεέκα ημοξ πανμοζζάγεζ ηα δζηά ημο βκςνίζιαηα. 
Πνυηεζηαζ βζα ζδζαίηενεξ πνήζεζξ ηδξ πμο ελοπδνεημφκ 
ζδζαίηενμοξ ζημπμφξ. Σμ ζφκμθμ ιάθζζηα ηςκ βθςζ-
ζζηχκ πνήζεςκ απμηεθεί ημ βθςζζζηυ νεπενηυνζμ, 
υπςξ είπακ, ιζαξ βθςζζζηήξ ημζκυηδηαξ. Πμθθμί 
ιάθζζηα πανμιμζάγμοκ ημ νεπενηυνζμ αοηυ ιε 
ακελάκηθδηδ βθςζζζηή δελαιεκή απυ ηδκ μπμία μ ηάεε 
μιζθδηήξ επζθέβεζ ηαζ πνδζζιμπμζεί ηδκ πμζηζθία πμο 
ηαζνζάγεζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ. Έηζζ, 
πνμζδζμνίγμκηαξ μ μιζθδηήξ ημ ηαηάθθδθμ επίπεδμ 
θυβμο, δζαιμνθχκεζ ημκ ζδζαίηενμ ηάεε θμνά  

πνμζςπζηυ-ηνυπμ, ημ θαηάιιειν δδθαδή ύθνο (ζηζθ), 
βζα κα εηθναζηεί. Γζ’ αοηυ ηαζ οπάνπεζ ιζα δζααάειζζδ 
ζημ φθμξ ηδξ βθχζζαξ πμο ηαθφπηεζ ηάεε έηθναζδ 
(απυ ηδκ πζμ ηοπζηή ηαζ  
επίζδιδ ςξ ηδκ πζμ άηοπδ  
ηαζ ακεπίζδιδ) ηαζ ηάεε  
πενίπηςζδ επζημζκςκίαξ:  
φθμξ πνμθμνζημφ ηαζ  
βναπημφ θυβμο, φθμξ  
επζζηδιμκζηυ, δμηζιζαηυ,  
πμζδηζηυ,  αθδβδιαηζηυ,  
πενζβναθζηυ, μοδέηενμ,  
θζθζηυ, θασηυ, θυβζμ, ορδθυ,  
πανζηςιέκμ, ηαπεζκυ, ημιρυ,  
ποδαίμ ηηθ. Όθμξ ηεθζηά  
πμο δζαιμνθχκεηαζ απυ  
πανάβμκηεξ υπςξ:  
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πνηνο κηιάεη, ζε πνηνλ, κε πνην ζθνπό, κε πνην ζέκα, 
πνύ,  πόηε, γηαηί, πώο ηηθ. Ώοηά  ζδιαίκμοκ υηζ ημ ίδζμ 
άημιμ ιπμνεί κα ιζθήζεζ ακάθμβα ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ 

ηάεε θμνά ακάβηεξ ζε πνιιά επίπεδα θαη κε 
δηαθνξεηηθό ύθνο. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  ΦΒΤΓΒΣΒ;  
 

 2  - ΓΕΏΣΕ ΝΏ ΜΔ ΓΒΝΝΕΟΤΝΣΏΕ ΟΛΏ ΣΏ ΓΧΏ ΕΑΕΏ; 

ΓΕΏΣΕ ΏΛΛΟΕ ΝΏ ΒΕ-ΝΏΕ ΏΥΔΜΟΕ ΚΏΕ ΏΛΛΟΕ 
ΟΜΟΡ-ΦΟΕ; ΑΒΝ ΒΕΝΏΕ ΏΑΕΚΟ ΏΤΣΟ;  

 

 3  - ΟΥΕ ΓΕΏ ΜΏ ΣΟΤ ΟΜΟΡΦΟΤ… 
 

 4  Θα ήεεθα έκα ζεναίηζζμ ηζαβζμφ! 

1 
2 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

3 
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 5  Γζαηνέ, κζχες πςξ ηακείξ δεκ ιμο δίκεζ ζδιαζία. 
 
 

 6  Β, ΦΕΣ, ΜΏΝΣΏΜ! 
 

 7  ΒΓΧ ΒΝΏ ΑΒΝ ΚΏΣΏΛΏΐΏΕΝΧ!  
 

 8  ΚΑ ΓΗΑΣΗ ΓΔΛ ΙΔ ΘΑΣΗ;  
 

 9  Χ, οββκχιδ!  

 

Γιώζζα θαη πεξίζηαζε 
 

 ογδηήζηε ηδκ άπμρδ: 
«Μζθμύιε ιε δζαθμνεηζηό ηνόπμ, ζε δζαθμνεηζηό ηόπμ, ζε 
δζαθμνεηζηό πνόκμ, ιε δζαθμνεηζημύξ ακενώπμοξ, βζα 
δζαθμνεηζηά πνάβιαηα. 
θα ελανηώκηαζ από ηζξ ηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ 
ανζζηόιαζηε»  
ηαζ δχζηε ηζξ ζςζηέξ δζαζηάζεζξ ηαζ ηα υνζα: ηζ εκκμεί; 
ηζ υθα είκαζ νεοζηά; Αεκ οπάνπμοκ ζηαεενέξ ζημοξ 
ακενχπμοξ ηαζ ζηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ; Συηε πχξ 
οπάνπμοκ: κυιμζ, εεζιμί, ημζκςκίεξ, πμθζηζζιμί, αλίεξ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ρε βζα δεξ ζηοθάηζ ημ άημιμ! 

? 
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Αεκ ημ 

πζζηεφς… 
Σχνα ιυθζξ ιμο ζοκέαδ  

ηάηζ ηεθείςξ ημοθυ! Κζ εβχ πμο 
πίζηεοα υηζ μζ ακηζδνάζεζξ αοημφ 
ημο είδμοξ είκαζ λεπεναζιέκεξ! 

ηεθηείηε υηζ… 

Ρε βζα δεξ 
ζηοθάηζ ημ 

άημιμ! 

Καζ ηαθά! 

ΥΟΥΟΥΟ! ακ πμθθέξ αιενζηάκζηεξ  

ηαζκίεξ δε αθέπεζ μ ηφπμξ! 

θα ηα ’πεζ: ηαζηεηάηζ, ιπθμφγα, 
αεθδηζηυ παπμφηζζ…  

Βίκαζ ηαζ ιμοζζηυξ απυ πάκς!... 
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 Ώκαγδηήζηε ζηζξ επζζημθέξ πμο αημθμοεμφκ 
βθςζζζηά ζημζπεία πμο πνμζδζμνίγμοκ ημ φθμξ ημοξ 
(μζηείμ, επίζδιμ ηηθ.) ηαζ ημ επίπεδμ ηςκ ζπέζεςκ 
εηείκςκ πμο αθθδθμβναθμφκ. Παναηδνήζηε δδθαδή 
πχξ μ ίδζμξ άκενςπμξ δζαθμνμπμζεί ημ φθμξ ημο 
ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ ηςκ ζπέζεςκ πμο έπεζ 
δδιζμονβήζεζ ιε δομ δζαθμνεηζηά πνυζςπα. 
 
 
 
 

 
 

Ώεήκα, 13 επηέιανδ 1913 
 

Φίθε ηφνζε Πάθθδ
1
, 

Έζηεζθα ηδ «Γθχζζα ηαζ Γςή» ζημ πφνμ 
Αεζπμηυπμοθμ ζημ Ώίβζμ. Έθααα ηαζ ημ βνάιια ζαξ 
βζα ημ γήηδια ημο Νμοιά. Βλαημθμοεχ κα κμιίγς πςξ 
ακ ηαζ υζμ δεκ ιπμνμφιε κα αβάγμοιε άθθδ δδιμηζηή 
εθδιενίδα πμο κα έπεζ ηαζ πμθζηζηά ηαζ ημζκςκζηά 
άνενα, βζα κα ζοκδείγμοκ μζ κέμζ κα ζηνχκμοκ ηδ 
δδιμηζηή ηαζ βζ’ αοηή ηδ πνήζδ, εα έπνεπε κα αβαίκεζ μ 

Νμοιάξ
2
. Ώκ έπεηε ζημπυ κα αβάθεηε άθθδ εθδιενίδα 

ηέημζα, ηυηε δεκ έπς ηίπμηε κα πς. 
 

 
 
 

1. Ώθέλακδνμξ Πάθθδξ (1851-1935): πμζδηήξ, θυβζμξ ηαζ 
ιεηαθναζηήξ, ηονίςξ ένβςκ ηδξ Ώνπαίαξ Βθθδκζηήξ 
Γναιιαηείαξ. οκέδεζε ημ υκμιά ημο ιε ημ ηίκδια ημο 
δδιμηζηζζιμφ.  
2. Νμοιάξ: εθδιενίδα ηςκ δδιμηζηζζηχκ ζηζξ ανπέξ ημο 
20μο αζχκα. Βηδίδμκηακ ζηδκ Ώεήκα.  
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Βίδα ημ βζμ ζαξ εδχ, είκαζ ηαθά ηαζ ήηακ 
εοπανζζηδιέκμξ ιε ημ ηαλίδζ ημο ζηδ Μαηεδμκία. Έιαεα 
πςξ εα ιαξ ένεεηε ηαζ ζεζξ ζε θίβμ ηαζ πάνδηα, βζαηί ηδκ 
πεναζιέκδ θμνά δε ζαξ είδα. 

 
Πμθφ θζθζηά,  

Ίςκ Αναβμφιδξ
3 

 
 

Ώβαπδηέ ιμο Πέηνμ
4
, 

Βπεζδή πνυηεζηαζ κα ιεθεηήζμοιε ηαζ κα ζοκηάλμοιε 
έκα ακαβκςζηζηυ βζα ιζηνά παζδζά Βθθδκυπμοθα, ζε 
παναηαθχ κα ιαξ πεζξ ηαζ ζο ηδ βκχιδ ζμο ζακ ηζ 
ακαβκχζιαηα έπεζξ ζημ κμο ζμο πςξ πνεζάγμκηαζ ηχνα 
βζα ηα Βθθδκυπμοθα, ηαζ ακ έπεζξ ηίπμηε έημζιμ ζηείθε 
ιάξ ημ. 

Σμ βνάιια ζμο ημ έθααα ηχνα ηαζ ηάιπμζμ ηαζνυ, 
ια δε ζδιαίκεζ πμο δε ζ’ απάκηδζα. Βίιαζ πάκηα θίθμξ 
ζμο, πάκηα ζε ζοθθμβίγμιαζ ηαζ ζ’ αβαπχ. Λοπμφιαζ 
ιμκάπα πμο δεκ είζαζ εδχ κα αμδεήζεζξ ημ αδενθάημ

5
 

ιαξ πμο υθμ ηαζ ζοβονίγεηαζ, βζα κα δμοθεφεζ υθμ ηαζ 
ηαθφηενα. 
 
 
 
 
 
 

3. Εςκ. Αναβμφιδξ (1878-1920): δζπθςιάηδξ, πμθζηζηυξ 
ηαζ ζοββναθέαξ. Ώπυ ημοξ πνςηενβάηεξ ημο 
δδιμηζηζζηζημφ ηζκήιαημξ. 
4. Πέηνμξ ΐθαζηυξ (1879-1941): πμζδηήξ, ηνζηζηυξ, 
δζδβδιαημβνάθμξ. Τπένιαπμξ ημο δδιμηζηζζιμφ. 
5. αδενθάημ: δ εηαζνεία «Δ Βεκζηή Γθχζζα» πμο 
ζδνφεδηε ημ 1905 απυ ημκ I. Αναβμφιδ, ημκ Ώκδν. 
Κανηααίηζα, ημκ Κ. Υαηγυπμοθμ ηαζ άθθμοξ. 
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Πεξ ηδκ Ώθελάκδνα πςξ ηδ θζθχ ηαζ εέθς κα βίκεζ 
ιέθμξ ημο αδενθάημο. Αζάααζα ηδκ ηνζηζηή ζμο βζα ημ 
«Αςδεηάθμβμ ημο Γφθημο», είκαζ ηαθή ηαζ ι’ άνεζε· 
πμθθά απυ ηείκα πμο θεξ εηεί ηα είπα ζδιεζχζεζ ηζ εβχ, 
ιάθζζηα εηείκμ πμο θεξ βζα ηδκ οπεναμθζηή εέζδ πμο 
δίκεζ ηδξ επζζηήιδξ μ Παθαιάξ ζημ πμίδιά ημο. 
 

Γεζα ζμο θίθε,  
Ίςκ 
Πυθδ, 30 επηειανίμο 1907 
 

 Πνμζέληε υηζ δ πνχηδ επζζημθή (δ πζμ επίζδιδ) 
πανμοζζάγεζ πενζζζυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζημ ηεκηνζηυ 
εέια (δδθαδή ζηζξ εθδιενίδεξ πμο βνάθμκηαζ ζηδ 
δδιμηζηή βθχζζα), εκχ δ δεφηενδ απθχκεηαζ ζε 
δζάθμνα επζιένμοξ εέιαηα. 
- Μπμνείηε κα εκημπίζεηε ηα εέιαηα αοηά; 
- Γζα πμζμ θυβμ κμιίγεηε υηζ ζοιααίκεζ αοηή δ εειαηζηή 
δζάποζδ ζε επζζημθέξ πνμξ μζηεία πνυζςπα; 
 
 
 Γνάρε ηαζ εζφ δφμ επζζημθέξ πμο δε εα λεπενκμφκ 
ζε έηηαζδ ηζξ πνμδβμφιεκεξ. Δ πνχηδ εα έπεζ εέια ηδκ 
έηδμζδ εκυξ ζπμθζημφ εκηφπμο ηαζ εα απεοεφκεηαζ ζε 
έκακ επζζηήεζμ θίθμ ζμο, δ δεφηενδ εα έπεζ εέια ηζξ 
εκηοπχζεζξ ζμο απυ έκα αζαθίμ ηαζ εα απεοεφκεηαζ ζε 
έκακ παθζυ ζμο ηαεδβδηή / δάζηαθμ πμο ζμο ζφζηδζε 
αοηυ ημ αζαθίμ. 

Πνυζελε υηζ ιπμνείξ κα ζοιπενζθάαεζξ, ηαζ ζηζξ 
δφμ επζζημθέξ, ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ δεοηενεφμοζεξ 
πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ εέιαηα ημζκήξ ειπεζνίαξ 
ακάιεζα ζημκ απμζημθέα ηαζ ζημκ παναθήπηδ. Σμ 
ιεβαθφηενμ, αέααζα, ιένμξ ηδξ επζζημθήξ εα είκαζ 
αθζενςιέκμ ζημ ηφνζμ εέια ηδξ. 
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IΕΕ. ΟΕ ΟΠΣΕΚΒ ΣΔ ΓΛΧΏ 
 

     Ζ γιώζζα θαιύπηεη θαη απνθαιύπηεη 
 

Δ βθχζζα ηαθφπηεζ ηαζ απμηαθφπηεζ ημκ πξνζσπηθό 
ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ άκενςπμζ ζοκδείγμοκ κα 
αζχκμοκ, κα εκκμμφκ ηαζ κα αλζμθμβμφκ πνάβιαηα, 
βεβμκυηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ. Έηζζ ζοζημηίγεηαζ δ αθήεεζα.  
Γζαηί μζ άκενςπμζ: 
α) μκμιάγμοκ/παναηηδνίγμοκ ιε δζαθμνεηζηέξ θέλεζξ ηα 
ίδζα πνάβιαηα. Δ αθαίνεζδ π.π. ηδξ γςήξ ημο ακηζπά-
θμο ιε θμκζηυ ζε αεκηέηα είκαζ: απχθεζα, πνμζαμθή ηαζ 
ενήκμξ βζα ηδκ μζημβέκεζα πμο πάκεζ ημκ άκενςπυ ηδξ· 
επζηοπία ηαζ «(β)δζηζςιυξ» βζα ηδκ μζημβέκεζα πμο 
δμθμθμκεί· έβηθδια βζα ηζξ αζηοκμιζηέξ ανπέξ.  
Δ βθχζζα πάκηςξ ηζξ οπδνεηεί ηαζ ηζξ ηνεζξ αοηέξ 
ηαηαζηάζεζξ. Έηζζ: δ ιάκα ημο κεηνμφ εα ενδκήζεζ ημ 
βζμ ηδξ 

Δπάεδ· μ ηάθθζμξ ημο ζπζηζμύ ηζ μ πνςημκμζημηύνδξ 
 
δ άθθδ ιάκα εα ηναηήζεζ ίζςξ ημ βζμ ηδξ ημ θμκζά ζηδκ 
αβηαθζά ηδξ βζα κα ημο πεζ 

Καθά ’ηακεξ. Πήβε ζακ ημ ζηοθί ζη’ αιπέθζ. 
Πήνεξ πίζς ημ αίια ημο παηένα ζμο ηαζ ηδκ ηζιή ιαξ 

 
ηαζ δ αζηοκμιία εα δδθχζεζ εκηεθχξ μοδέηενα ζημ 
δεθηίμ ηδξ  

Γμθμθμκήεδηε ζήιενα, 25 Ιμοκίμο 198…, διένα Σνίηδ, 
ώνα 5.30' ι.ι. ζηδ εέζδ… ημο Σαΰβεημο μ Α. Κ.,  
είημζζ πέκηε εηώκ, από ημκ Π. Ρ., είημζζ εηώκ.  

Ο δμθμθόκμξ έπεζ ζοθθδθεεί. Ακάιεζα ζημ εύια ηαζ ζημ 
δνάζηδ οπήνπακ παθζέξ μζημβεκεζαηέξ δζαθμνέξ. 
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α) Φμνηίγμοκ ιε δζαθμνεηζηέξ απμπνχζεζξ ηδξ ίδζαξ 
έκκμζαξ ηδκ ίδζα θέλδ. Αε αζχκμοκ ηαζ δε θμνηίγμοκ θ.π. 
ηδκ έκκμζα ηδξ εθεοεενίαξ ημ ίδζμ μζ Βθαεημί πμο 
βεφμκηαζ υθα ηα αβαεά ηδξ ηαζ μζ ηάημζημζ ιζαξ πχναξ 
πμο γμοκ ηάης απυ ημ ηαεεζηχξ αίαξ. 
 
 Αχζηε μνζζιέκα παναδείβιαηα βζα ηαεειζά απυ ηζξ 
πενζπηχζεζξ (α) ηαζ (α), ηαζ ζπμθζάζηε ηδκ αηυθμοεδ 
επζζημθή: 
 
ΐθέπς υηζ μ άκηναξ ιμο έπεζ δφμ δζαθμνεηζηά θελζθυβζα. 
ηακ εβχ ιζθχ ιε ηδ βεζηυκζζζα, ημοηζμιπμθεφς· υηακ 
υιςξ αοηυξ ιζθάεζ ζημ ζφγοβυ ηδξ, ζογδηάεζ ζμαανά 
βζα δζάθμνα εέιαηα· ακ ηθείζς ηα ιάηζα ιμο, εκχ 
ηάεμιαζ ζηδκ ακαπαοηζηή πμθοενυκα, απμημζιζέιαζ· 
υηακ αοηυξ ηάκεζ ημ ίδζμ πνάβια, ζημπάγεηαζ· ηζ υηακ 
εβχ είιαζ ζζςπδθή, είιαζ ηαηυηεθδ, εκχ, θοζζηά, αοηυξ 
ζηέθηεηαζ. 
 

Γνάιια ζε βοκαζηείμ πενζμδζηυ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ζηνράδεηαη… είλαη θαθόθεθνο… 
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 Γνάρηε ηχνα εζείξ ιία επζζημθή ακάθμβδ ζε φθμξ 
ηαζ δμιή ιε ηδκ επζζημθή πμο δζααάζαηε. Σμ πενζε-
πυιεκυ ηδξ ιπμνείηε κα ημ ακηθήζεηε απυ ηζξ ζπέζεζξ 
ζαξ ιε ακενχπμοξ ημο μζημβεκεζαημφ, ημο ζπμθζημφ ή 
ηαζ ημο εονφηενμο πενζαάθθμκημξ ζημ μπμίμ ηζκείζηε. 
Καθυ οθζηυ, ςζηυζμ, ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ 
πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ηάπμζμζ (ζζπονμί, ιεβάθμζ, 
θίθμζ, ζοιιαεδηέξ ηηθ.) ζαξ αδζημφκ ή δέπμκηαζ / 
ενιδκεφμοκ / παναηηδνίγμοκ / μκμιάγμοκ ηα πνάβιαηα 
ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ υηακ πνυηεζηαζ βζα ζαξ, ηαζ ιε 
δζαθμνεηζηυ ηνυπμ υηακ πνυηεζηαζ βζα ημκ εαοηυ ημοξ, 
πνδζζιμπμζχκηαξ άθθα ιέηνα ηαζ άθθα ζηαειά. Δ 
πμνεία ηδξ επζζημθήξ ιπμνεί κα είκαζ ζοβηνζηζηή - 
ακηζεεηζηή, υπςξ είκαζ ηαζ ζηδκ επζζημθή πμο 
δζααάζαηε. 
 
 Πμζεξ είκαζ μζ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ ηαζ πμφ ανίζηεηαζ 
δ αθήεεζα ζημ ηείιεκμ: 

 
Πμζμξ είκαζ μ Γζακκάηδξ; 

ημ ζπμθείμ μζ ηαεδβδηέξ ημο ημκ εεςνμφκ εδνίμ· μ 
γςδνυηενμξ, θέκε, πμο είδαιε εδχ ηαζ δέηα πνυκζα. Ο 
παππμφξ ημο υιςξ ημκ θαηνεφεζ· είκαζ, θέεζ, ημ πζμ 
αβαπδιέκμ ημο εββυκζ· αοηυκ ακάιεζα ζηα δέηα 
εββυκζα ημο αθέπεζ ακηάλζμ δζάδμπυ ημο. Δ ιδηένα ημο, 
ηζ εηείκδ ημκ θαηνεφεζ· εοπανζζηεί ημ Θευ πμο ηδξ 
έδςζε αοηυ ημ αββεθμφδζ. Σμκ παηέ-να ημο ημκ έπαζε 
κςνίξ. Έπεζ υιςξ μ Γζακκάηδξ ηαζ θίθμοξ αθμζζςιέ-
κμοξ ηαζ εζθζηνζκείξ. Κζ αοηυξ απέκακηί ημοξ, θέκε, 
ηέημζμξ είκαζ. Οζ βείημκέξ ημο πάθζ είκαζ ιμζναζιέκμζ: 
έπεζ πείζια ηαζ εέθδζδ, οπμζηδνίγμοκ μζ ιζζμί, ηαζ εα 
πεηφπεζ ζηδ γςή ημο. Σέναξ, θέκε μζ άθθμζ, ηαζ ζηθδνυ 
παζδί· αοηυξ, ηαζ ηδ ιάκα ημο είκαζ ζε εέζδ κα πμοθήζεζ 
βζα κα ακέαεζ. 
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Πενίενβμ· ηαεέκαξ αθέπεζ ηαζ δζαθμνεηζηή εζηυκα· έηζζ 
πμο μ Γζακκάηδξ βίκεηαζ πμθοπνυζςπμξ ηαζ 
αζκζβιαηζηυξ. Ώηυιδ ηαζ ημ υκμιά ημο αθθάγεζ απυ 
ζηυια ζε ζηυια: Εςάκκδξ, Γζάκκμξ, Γζάκκδξ, Γζακκάηδξ, 
Γζακκμφθδξ, Νμφθδξ ηαζ υζα άθθα παναπένα… 
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 Αζαθμνεηζημί άκενςπμζ, δζαθμνεηζηέξ ζημπζέξ, 
δζαθμνεηζηέξ εηθνάζεζξ, ηζ υηακ αηυιδ ημ ακηζηείιεκμ 
παναιέκεζ ημ ίδζμ. Πνυζεεζε ηζ εζφ πέκηε ημοθάπζζημκ 
παναδείβιαηα: 
 

(βζα ημ ίδζμ πνυζςπμ) 
 

μ πνχημξ θέεζ: 
 
- Βίκαζ ημ αθεκηζηυ ιμο 
- Βίκαζ δδιυζζμξ 

οπάθθδθμξ 
- Ώκαβηάζηδηε κα 

πενζμνίζεζ ημκ ανζειυ 
ηςκ ενβαγμιέκςκ 

- Πμθζηζηή θζηυηδηαξ 

μ δεφηενμξ θέεζ: 
 
- Βίκαζ επζπεζνδιαηίαξ 
- Βίκαζ δζεοεοκηήξ ημο 

οπμονβείμο 
 
- Πέηαλε ζημ δνυιμ ημοξ 

ενβαγμιέκμοξ 
- Πμθζηζηή πείκαξ 

 
 Ώηυια ηαζ μ ίδζμξ άκενςπμξ ιζθχκηαξ βζα ημ ίδζμ 
ακηζηείιεκμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ δζαθμνεηζηυ 
επίπεδμ θυβμο ακάθμβα ιε ηδκ πενίζηαζδ. Έηζζ θέεζ: 
 

Βδχ: 
 
- αξ παναηαθχ, ημο είπα, 
κα ιε πνμζθάαεηε… 
 
- Αεκ είκαζ ζδζαίηενα 
εοθοήξ, αθθά πνμζπαεεί… 

Βηεί: 
 
Σμο ηα είπα ςιά: ή ιε 
πνμζθαιαάκεζ ή 
ακαθαιαάκεζ ηζξ εοεφκεξ 
ημο. 
Αεκ ημο ηυαεζ, αθθά 
ζημηχκεηαζ ζηδ δμοθεζά. 

 
(οκεπίζηε) 
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 Γνάρηε βζα έκακ κέμ ιαεδηή ημο ζπμθείμο ζαξ ή ημο 
βοικαζηδνίμο ζαξ ή ημο ημθοιαδηδνίμο ζαξ ή ημο 
ςδείμο ή... ή... μνζζιέκμοξ ηακυκεξ πμο πνέπεζ κα 
ηδνεί. Σμ φθμξ ηςκ ηακυκςκ (ήπζμ, αοζηδνυ / αοηανπζ-
ηυ, επζεζηέξ ηηθ.) εα ημ απμθαζίζεηε εζείξ. Χζηυζμ, 
υπςξ ηαηαθαααίκεηε, δεκ ιπμνεί κα είκαζ άζπεημ ιε ημ 
«φθμξ» ημο ζδνφιαημξ (ζπμθείμο ηηθ.) ζημ μπμίμ 
ακαθένεηαζ. 

Πάκηςξ, αθμφ βνάρεηε ημοξ ηα-κυκεξ ζημ φθμξ ηδξ 
επζθμβήξ ζαξ, δζαηοπχζηε ημοξ ζε έκα ημοθάπζζημκ 
αηυιδ φθμξ, δζαθμνεηζηυ απυ ημ πνχημ. Πανάδεζβια: 

 
(α) 

Ώπαβμνεφεηαζ αοζηδνά δ έλμδμξ ηςκ ιαεδηχκ απυ ημ 
πχνμ ημο ζπμθείμο ηαηά ηδκ χνα ημο δζαθείιιαημξ. Οζ 
πανααάηεξ ηζιςνμφκηαζ. 

 
(α) 

Δ έλμδμξ ηςκ ιαεδηχκ απυ ημ πχνμ ημο ζπμθείμο ηαηά 
ηδκ χνα ημο δζαθείιιαημξ επζηνέπεηαζ ιυκμ ιε άδεζα 
ημο δζεοεοκηή ή ημο ηαεδβδηή πμο εθδιενεφεζ. 

 
(β) 

Καηά ηδκ χνα ηςκ δζαθεζιιάηςκ μζ ιαεδηέξ, ζεαυιεκμζ 
ημκ άβναθμ ηακμκζζιυ ημο ζπμθείμο, δεκ αβαίκμοκ έλς. 
Ώκ, ςζηυζμ, πνεζαζηεί ηάπμζμξ ηάπμο κα πάεζ, ηυηε 
γδηάεζ άδεζα. 
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 1  …ημο είπα, ή ιε πνμζθαιαάκεζ ή ακαθαιαάκεζ ηζξ 

 εοεφκεξ ημο  
 

 2  αξ παναηαθχ, ημο είπα, κα ιε πνμζθάαεηε  
 
 

 3  πμθζηζηή θζηυηδηαξ 

 

 4  είκαζ δδιυζζμξ οπάθθδθμξ 

 

 5  πέηαλε ζημ δνυιμ ημοξ ενβαγμιέκμοξ 

 

 6  είκαζ δζεοεοκηήξ ημο οπμονβείμο 

 

 7  είκαζ ημ αθεκηζηυ ιμο 

 

 8  πμθζηζηή πείκαξ 

 

 9  επζπεζνδιαηίαξ 

 

10  ακαβηάζηδηε κα πενζμνίζεζ ημκ ανζειυ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ 
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IV. Δ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΚΟΣΔΣΏ ΣΔ ΓΛΧΏ 

 
Οζ θεζημονβίεξ ηδξ βθχζζαξ: ακαθμνζηή ηαζ πμζδηζηή 
θεζημονβία 
 

Σδ βθχζζα ηδ πνδζζιμπμζμφιε  
ιε δφμ ηονίςξ ηνυπμοξ: 

 
Βίδαιε υηζ δ βθχζζα ιε ηζξ θέλεζξ ηαζ ημοξ ηακυκεξ ηδξ 
απμηεθεί έκα εκενβυ ενβαζηήνζμ πμο πανάβεζ θυβμ· ηαζ 
υπςξ ζε έκα ενβαζηήνζμ έηζζ ηζ εδχ, υζμ πζμ πζζηά 
ηδνμφκηαζ μζ ηακμκζζιμί, ηυζμ πζμ μιαθή είκαζ δ 
θεζημονβία ηαζ ηυζμ πζμ πθμφζζα δ παναβςβή· ακηίεεηα 
δ πενζθνυκδζδ ηςκ ηακμκζζιχκ μδδβεί ζε 
απμννφειζζδ. 
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οπκά, υιςξ, ζηδ θμβμηεπκία, ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ 
πμίδζδ, βίκεηαζ ηέημζα πνήζδ ηδξ βθχζζαξ, χζηε κα 
δδιζμονβείηαζ δ εκηφπςζδ υηζ παναααίκμκηαζ μζ 
ηακμκζζιμί. Οζ πμζδηέξ, δδθαδή, βζα κα εηθναζημφκ, 
πθάεμοκ ιέζα ζηδκ εονφηενδ βθχζζα ιζα δζηή ημοξ 
βθχζζα· ιζα βθχζζα πμο ηοαενκζέηαζ απυ δζημφξ ηδξ 
κυιμοξ ηαζ έπεζ ηδ δζηή ηδξ «Πμζδηζηή Γναιιαηζηή». Δ 
βθχζζα ηυηε αθήκεζ ημκ πεγυ ηδξ αδιαηζζιυ ηαζ πζάκεζ 
ημκ πμζδηζηυ πμνυ, βζα κα πμνέρεζ ιε ημ πμνυ ηδξ 
ζοβηίκδζδξ, υπςξ είπε μ Valery, μ μπμίμξ πανμιμίαζε 
ηδκ πμίδζδ ιε ημ πμνυ ηαζ ημκ πεγυ θυβμ ιε ημ 
πενπάηδια, εέθμκηαξ έηζζ κα εηθνάζεζ ημ δζαθμνεηζηυ 
ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ θεζημονβεί δ βθχζζα ζε ηαεέκα 
απυ ηα δφμ αοηά είδδ ημο θυβμο. 
 
 

Ο έκαξ αθμνά ημ θμβζηυ ιαξ. 
 

Ώοηά ζδιαίκμοκ υηζ δ βθχζζα θεζημονβεί ιε 
πμθθμφξ ηνυπμοξ, βζαηί πμθθέξ είκαζ ηαζ μζ ακάβηεξ ημο 
ακενχπμο. Αείπκεζ ηζ αοηυ ηδ δφκαιή ηδξ. Ώπυ ημοξ 
ηνυπμοξ αοημφξ μζ θμβμηέπκεξ ηαζ μζ βθςζζμθυβμζ 
επζζδιαίκμοκ ηονίςξ δφμ: «ημκ έκακ πμο αθμνά ημ 
θμβζηυ ιαξ, ηαζ ημκ άθθμ πμο αθμνά ηζξ ζοβηζκήζεζξ 
ιαξ» (Γ. εθένδξ). ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ μζ 
βθςζζμθυβμζ ιζθμφκ βζα ακαθμνζηή θεζημονβία ηδξ 
βθχζζαξ, ζηδ δεφηενδ βζα πμζδηζηή θεζημονβία. ηδκ 
ακαθμνζηή θεζημονβία δ πνάλδ επζημζκςκίαξ (αθ. ηαζ 
Νεμεθθδκζηή Γθχζζα βζα ημ Γοικάζζμ, η.Ώ΄, εκυη.1, έηδ. 
2001) ακαθένεηαζ ηονίςξ ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ ή 
ζηδκ ακηίθδρδ πμο έπμοιε βζ’ αοηυκ· πανάδεζβια: 
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 Οζ ηθέθηεξ ημο 21 δεκ είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ιόκμκ 
ηδ θςηζά ηδξ ιάπδξ, είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζ άθθμοξ 
επενμύξ: ηδκ πείκα, ηδ δίρα, ημ αανύ πεζιώκα ζηα αμοκά. 
 
ημ πανάδεζβια αοηυ  
ηαηά ηδκ επζημζκςκζαηή  

πνάλδ ν δέθηεο ηνπ  
κελύκαηνο δέπεηαζ  
ηάπμζα πθδνμθμνία  
ζπεηζηή ιε ηδ γςή ηαζ  
ημοξ αβχκεξ ηςκ  
ηθεθηχκ. Δ βθχζζα  
πανμοζζάγεζ ιζα  

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ακηίθδρδ πμο έπεζ βζ’ αοηήκ ν 
πνκπόο. 

 
Ο άθθμξ αθμνά ηζξ ζοβηζκήζεζξ ιαξ. 

 

ηδκ πνηεηηθή ιεηηνπξγία δ πνάλδ επζημζκςκίαξ 
ακαθένεηαζ ηονίςξ ζημκ εαοηυ ηδξ, ζημ ίδζμ ημ ιήκοια, 
ηαζ ιάθζζηα ζηδ ιμνθή ημο. Πανάδεζβια: μζ ηθέθηεξ ημο 
’21 
 

 Χζόκζ έηνςβακ, πζόκζ έπζκακ ηαζ ζηδ θςηζά ααζημύζακ. 
 
ημ δεφηενμ πανάδεζβια ηδκ πνμζμπή ημο δέηηδ δεκ 
ηδκ εθηφεζ ηυζμ δ πθδνμθμνία πμο θένκεζ ημ ιήκοια, 
υζμ ημ ίδζμ ημ ιήκοια βζα ηδ ιμνθή πμο παίνκεζ: ήπμζ 
θέλεςκ, ιεηαθμνζηή ημοξ πνήζδ, επακαθήρεζξ, 
ζοκδπήζεζξ, ιέηνμ, νοειυξ ηηθ. Αζαπζζηχκμοιε δδθαδή 
υηζ ημ ίδζμ ημ ιήκοια δεκ αθθάγεζ· ημ πανάδεζβια είκαζ 
ημ ίδζμ· έπμοιε δφμ δζαθμνεηζηέξ υρεζξ ημο ίδζμο 
κμιίζιαημξ: ηδκ πνχηδ θμνά πανέπεζ ζημ δέηηδ 
πθδνμθυνδζδ ηονίςξ, εκχ ηδ δεφηενδ ημο πνμζθένεζ 
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ηδκ ίδζα ημο ηδ ιμνθή βζα αζζεδηζηή απυθαοζδ. Δ 
βθχζζα θεζημφνβδζε ιε δφμ ηνυπμοξ: ηδ ιζα θμνά ιε 
ημ θμβζηυ ηνυπμ ηαζ ηδκ άθθδ ιε ημ ζοβηζκδζζαηυ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  αοηυξ, πεηάεζ ζηα ζφκκεθα… 

 

 2  ημ ζφκκεθμ έθενε ανμπή ηζ έπμοιε ιείκεζ ιμκαπμί… 

 

 3  ζφκκεθμ ήηακ ηαζ πέναζε… 

 

 4  ζοκκεθμφθα ζοκκεθμφθα κα βονίζεζξ ζμο γδηχ… 

 

 5  υηακ ημ έιαεα έπεζα απυ ηα ζφκκεθα… 

1 
2 

3 
4 

5 
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 ε πμζα απυ ηα παναδείβιαηα πμο αημθμοεμφκ δ 
βθχζζα πνδζζιμπμζείηαζ ιε ημκ θμβζηυ ηνυπμ, ζε πμζα 
ιε ημ ζοβηζκδζζαηυ ηαζ ζε πμζα ιεζηηά (ηαζ ιε ημοξ 
δφμ): 
 

 Καζ ημ αμνζά ημ δνμζενό ημκ πήνακ ηα ηανάαζα. 
(Αδιμηζηυ) 

 

 Σμ άενμζζια ηςκ βςκζώκ ηάεε ηνζβώκμο ζζμύηαζ ιε 
δύμ μνεέξ. 

(Βπζζηήιδ) 
 

 

 ημοξ Φμίκζηεξ ηαζ ζημοξ Αζβοπηίμοξ έδςζε αηόιδ 
δζαηαβή μ Ξένλδξ. 

(Δνυδμημξ, ιεηάθναζδ Γζάκκδ ΐθαπμβζάκκδ) 
 
 Πμζμ απόζηαβια ηαηά ηεξ ζοκηαβέξ ανπαίςκ 

Δθθδκμζύνςκ ιάβςκ ηαιςιέκμ. 
(Κ. Π. Κααάθδξ) 

 
 Έαβαθε δζάηα μ Κνμύηαβμξ, ηδξ Βμοθβανζάξ μ 

ηζάνμξ. 
(Κ.Παθαιάξ) 

 
 
«Σα βναπηά ιδκφιαηα απυ ημ ηζκδηυ ηδθέθςκμ»: 

 
  Αζαηοπχζηε πνμθμνζηά ή βναπηά ηδκ άπμρή ζαξ 
βζα ημ νυθμ πμο παίγεζ αοηυξ μ ηνυπμξ έηθναζδξ 
(βναπηυ ιήκοια ζημ ηζκδηυ) ζηδκ ηαεδιενζκή ζαξ 
επζημζκςκία. Σμ ηείιεκυ ζαξ κα έπεζ πθδνμθμνζαηυ 
παναηηήνα, κα πνδζζιμπμζήζεηε δδθαδή ηδ βθχζζα ιε 
ηδκ ακαθμνζηή ηδξ θεζημονβία. 
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 Αζαηοπχζηε ηζξ απυρεζξ ζαξ βζα ημ ίδζμ εέια 
πνμζπαεχκηαξ κα εηθνάζεηε ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ζαξ 
βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ επζημζκςκίαξ.  
 

 Πάκηα ζπεηζηά ιε ημ ίδζμ εέια, βνάρηε έκα ηείιεκμ ζημ 
μπμίμ εα δχζεηε έιθαζδ ζηδ ιμνθή: πνδζζιμπμζήζηε 
βζα πανάδεζβια ιεηαθμνέξ, πανμιμζχζεζξ, εζηυκεξ ηηθ. 
Μπμνείηε κα δχζεηε αηυιδ ηαζ πμζδηζηή ιμνθή ζημ 
ηείιεκυ ζαξ. 
 
(ογήηδζδ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ζαξ ζηδκ ηάλδ ή 
ακηαθθαβή απυρεςκ ιε ιαεδηέξ άθθςκ ζπμθείςκ, ιε ημ 
δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ). 
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V. ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΒΕΜΒΝΧΝ 
 
 Σμ δεηαπεκηαιεθέξ ζοιαμφθζμ ημο ζπμθείμο ζαξ 
ηαθεί ημοξ ιαεδηέξ κα ζοιιεηάζπμοκ ιε πνμζςπζηέξ ή 
μιαδζηέξ δδιζμονβίεξ (έηεεζδ ένβςκ ηέπκδξ, εηηέθεζδ 
ιμοζζηχκ ζοκεέζεςκ, πανμοζίαζδ θμβμηεπκζηχκ ή 
εεαηνζηχκ ένβςκ ηηθ.) ζηδκ μνβάκςζδ εκυξ ηνζδιένμο 
ηαθθζηεπκζηχκ εηδδθχζεςκ πμο εα πναβιαημπμζδεεί 
ζε βκςζηή βζα ηδ θζθμλεκία ηέημζςκ εηδδθχζεςκ 
αίεμοζα ηδξ πυθδξ ζαξ. 

 Να ζοκηάλεηε ιζα αλαθνίλσζε εηαηυ πενίπμο θέλεςκ 
ζπεηζηά ιε ηδκ εηδήθςζδ αοηή, ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο 
πνμέδνμο ημο δεηαπεκηαιεθμφξ ζοιαμοθίμο. Καθυ 
είκαζ ηα ηείιεκα πμο εα πνμηφρμοκ κα αθμνμφκ ιζα 
πναβιαηζηή εηδήθςζδ ημο ζπμθείμο 
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Βνεζεηηθό πιηθό: 
 
α) Σφπμοξ ακαημζκχζεςκ εα ανείηε ζηα ρζθά ηςκ 
εθδιενίδςκ ηαζ ζημκ πίκαηα ηςκ ακαημζκχζεςκ ημο 
θοηείμο ζαξ. Βηεί ιπμνείηε κα δείηε ηδ ιμνθή ιζαξ 
ακαημίκςζδξ: πμφ ιπαίκεζ π.π. μ ηίηθμξ ημο ζπμθείμο, 
πμφ δ έκδεζλδ «ακαημίκςζδ», πμφ δ οπμβναθή ημο 
ζοκηάηηδ ηαζ δ ζθναβίδα ημο ζπμθείμο, πμζα θεηηζηά 
ζημζπεία επακένπμκηαζ ζηαεενά ζπεδυκ ζε ηάεε 
ακαημίκςζδ ηαζ υ,ηζ άθθμ ζαξ πνεζαζηεί. 
 

α) Δ ακαημίκςζδ εα έπεζ παναηηήνα πιεξνθνξηαθό / 
ππεξεζηαθό / νπδέηεξν (ακαθμνζηή θεζημονβία ηδξ 
βθχζζαξ) ηαζ εα πενζμνίγεηαζ ζηα απμθφηςξ ακαβηαία. 
 
β) Σμ θελζθυβζμ πμο αημθμοεεί ίζςξ ζαξ είκαζ πνήζζιμ 
ηαηά ηδ ζφκηαλή ηδξ: 
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Ιεμηιόγην 
- ακαημίκςζδ, βκςζημπμίδζδ, ακαββεθία, δήθςζδ, 
ημζκμπμίδζδ: δζαθςηζζηζηή, έηηαηηδ, εκδζαθένμοζα, 
επείβμοζα, επίζδιδ, θαηςκζηή, ναδζμθςκζηή. 

- ακαημζκχκς: βκςζημπμζχ, ημζκμπμζχ, ακαββέθθς, 
ημζκμθμβχ. 

- ζοιιεηέπς, παίνκς ιένμξ, ιεηέπς, έπς ζοιιεημπή. 
- ηαηαβίκμιαζ ιε ηζξ ηαθέξ ηέπκεξ, θζθμπμκχ, 
θζθμηεπκχ, θεζημονβχ. 

- βναθζηέξ ηέπκεξ: παναηηζηή, (θζεμβναθία, λοθμβναθία, 
παθημβναθία η.ά.). Βζηαζηζηέξ ηέπκεξ: ανπζηεηημκζηή, 
βθοπηζηή, γςβναθζηή. Αζαημζιδηζηέξ ηέπκεξ. 

- αβάπδ πνμξ ηζξ ηαθέξ ηέπκεξ, εναζζηεπκία, θζθμηεπκία. 
- ένβμ ηέπκδξ, ηαθθζηέπκδια, θζθμηέπκδια, 
ημιρμηέπκδια, ανζζημφνβδια, ανζζημηέπκδια. 

- έηεεζδ: πζκάηςκ γςβναθζηήξ, βθοπηχκ, πζκαημεήηδ, 
βθοπημεήηδ. 

- εναζζηέπκδξ, θίθμξ ηςκ ηαθχκ ηεπκχκ, θζθυηεπκμξ, 
δελζμηέπκδξ, ημιρμηέπκδξ. 

- ηεπκζηή, ζδζαίηενδ ηεπκζηή ιέεμδμξ, ηεπκμηνμπία, ζηζθ. 
- πενίηεπκμξ, έκηεπκμξ, ηαθμδμοθειέκμξ, 
μιμνθμηαιςιέκμξ. 

- γςβναθζηή: παναδμζζαηή, αθδνδιέκδ, πνςηυβμκδ, 
νεαθζζηζηή, ζφβπνμκδ, θμοημονζζηζηή. 

- γςβναθζά, αημοανέθα, εαθαζζμβναθία, κςπμβναθία, 
ζηδκμβναθία, ημζπμβναθία, ημπζμβναθία. 

 

 οκηάληε ιζα δεύηεξε αλαθνίλσζε ιε ημ ίδζμ 
αηνζαχξ πενζεπυιεκμ. Αζαθμνμπμζήζηε υιςξ ηχνα 
ηάπςξ ημ θυβμ ζαξ: ζηδκ πνμζπάεεζά ζαξ κα πεηφπεηε 
ημ ζημπυ ζαξ, πμο είκαζ δ δζμνβάκςζδ ημο ηνζδιένμο 
ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ εηδδθχζεςκ, θνμκηίζηε κα 
ζοβηζκήζεηε ημοξ ζοιιαεδηέξ ζαξ ηαζ κα ημοξ επδ-
νεάζεηε, χζηε κα ζοιιεηάζπμοκ υζμ βίκεηαζ 
πενζζζυηενμζ ηαζ ιε πενζζζυηενα ένβα. 
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Πνζκ ανπίζεηε κα βνάθεηε ηδ δεφηενδ ακαημίκςζδ, 
ζογδηήζηε υθμζ ιαγί ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ εα 
επζδζχηαηε κα ζοβηζκήζεηε ημοξ ιαεδηέξ. Θα ημοξ 
ζοβηζκμφζε θ.π.: δ ακαθμνά ζηδ θαιπνή ζζημνία ημο 
ζπμθείμο, ηδξ μπμίαξ εα έπνεπε κα θακμφκ ακηάλζμζ; δ 
οπυζπεζδ εηδνμιχκ ζημ ελςηενζηυ βζα ηείκμοξ πμο εα 
είπακ ηζξ εηθεηηυηενεξ ηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ 
ζοιιεημπέξ; δ απμκμιή επαίκςκ ηαζ ανααείςκ ιε 
μζημκμιζηυ ακηίηνζζια; ηάηζ άθθμ; 
 
 Να πανμοζζάζεηε, ςξ πνυεδνμζ ημο δεηαπεκηαιε-

θμφξ ζοιαμοθίμο, ζηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ ηδξ 
ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ δεφηενδξ 
ακαημίκςζδξ. 

 
 Να ιεηαθένεηε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ακαημίκςζδξ, ςξ 

ιαεδηέξ ηχνα, ζηζξ μζημβέκεζέξ ζαξ. 
 

 Να εημζιάζεηε δηαθεκηζηηθό θπιιάδην ή /ηαζ αθίζα 
εαδμιήκηα έςξ μβδυκηα θέλεςκ, βζα κα ηάκεηε 
βκςζηή ζημ ημζκυ ηδκ εηδήθςζή ζαξ. οκδοάζηε ημ 
θυβμ ιε ηδκ εζηυκα. Αζαθέληε εζηυκεξ ή ζηίηζα 
ακάθμβα ιε ημ εέια ηδξ εηδήθςζήξ ζαξ. Πνμζέληε ηα 
πνχιαηα, ημ ιέβεεμξ ηδξ εζηυκαξ, ημ ιήκοια πμο 
ζηέθκεζ. 

 

 Να δδιμζζεφζεηε ιε ημ ίδζμ πενζεπυιεκμ ζύληνκε 

αλαθνίλσζε, πμο δε εα λεπενκάεζ ηζξ είημζζ θέλεζξ, 

ζηηο εθεκεξίδεο. Αείβια ηέημζαξ ακαημίκςζδξ 
ιπμνείηε κα δείηε ζηδ ζοκέπεζα. πςξ ηαηαθαααίκεηε, 
ζηδκ ακαημίκςζδ αοηή εα δχζεηε ηα εκηεθχξ 
απαναίηδηα ζημζπεία. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ 
ακαημίκςζδ ημο Σφπμο εα είκαζ πθήνδξ ηαζ ζφκημιδ. 
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 1  ΣΟΝ ΠΟΙΤΥΩΡΟ «ΑΤΙΑΗΑ», ζημ πθαίζζμ ηςκ 

εηδδθχζεςκ «Λύρηεο jazz», ειθακίγμκηαζ ζήιενα μ 

Roberto Gatto ηαζ μ… 
 

 2  e-ζπληήξεζε αξραηνηήησλ  

 Πνςημπμνζαηυ πνυβναιια ηδθεδζάζηερδξ 
οθμπμζείηαζ απυ ημ ΏΠΘ ζημ πθαίζζμ εονςπασημφ 
πνμβνάιιαημξ βζα ηδ δζάζςζδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ 
ηθδνμκμιζάξ. 
 

 3  ΚΑΘΔΓΟΛΗΘΟ ΚΟΤΔΗΟ ΤΓΥΡΟΛΖ ΣΔΥΛΖ 

Ββκαηίαξ 154. ηδθ.: 2310.240002 
e-mail: mmcart@mmca.org.gr  
 

Σμ ΚΑΘΔΓΟΛΗΘΟ ΚΟΤΔΗΟ ΤΓΥΡΟΛΖ ΣΔΥΛΖ 
πανμοζζάγεζ απυ ηζξ 4 Ώπνζθίμο 2003 ηδκ έηεεζδ 

"Γηαγξάθνληαο ην ζήκεξα, ην αύξην, ην ρζεο. Λένη 
Έιιελεο θαιιηηέρλεο". 

1 

2 

3 
4 

5 
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 4  ΑΗΘΟΤΑ ΣΔΥΛΖ ΣΗΛΣ 

Υνοζ. ιφνκδξ 13, ηδθ. 2310 220191  
e-mail: info@tint.gr 

Δ αίεμοζα ηέπκδξ TinT πανμοζζάγεζ […] ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ ηδ Καληαιίλα […] Αζάνηεζα έηεεζδξ απυ 
5 Ώπνζθίμο έςξ… 
 

 5  Σδκ πανάζηαζδ «Miss Sony» πανμοζζάγεζ μ είαζμξ 

Μαφνμο εεάηνμο ημο Φνάκηζζεη Κνάημζαζθ ζημ εέαηνμ 
«Ώπίθθεζμκ» (Ώβ. Αδιδηνίμο 115, ηδθ. 2310 203973), ζηζξ 
21.00. 
 
 Να απεοεφκεηε, ςξ ιαεδηζηή ημζκυηδηα, αίηδζδ πνμξ 
ημ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ, ιε ηδκ μπμία κα γδηάηε ηδκ 
μζημκμιζηή ηάθορδ ηςκ εηδδθχζεχκ ζαξ. Πανάθθδθα, 
μ ηαεέκαξ απυ ζαξ αξ ζηείθεζ ιε ημκ ίδζμ ζηυπμ (ηδξ 
μζημκμιζηήξ ηάθορδξ ηςκ εηδδθχζεςκ ζαξ) επζζημθή 
ζε μζημκμιζηά ζζπονυ θίθμ ή ζοββεκή ημο. (Αείβιαηα 
αίηδζδξ ηαζ επζζημθήξ ιπμνείηε κα δείηε ζημ αζαθίμ 
«Νεμεθθδκζηή Γθχζζα βζα ημ Γοικάζζμ», η. Γ΄, εκυη. 30, 
έηδ.2002. 
 
Ίζςξ ζαξ είκαζ πνήζζιμ ηαζ ημ θελζθυβζμ πμο αημθμοεεί:  
 

Βνήζεηα, ε:  
 

ζπλώλπκα: εκίζποζδ, ζοκδνμιή,  
οπενάζπζζδ, ανςβή, επζημονία,  
πνμζηαζία, ζοιπανάζηαζδ, οπμζηήνζλδ,  
αμήεδια, ζοιαμθή. 
 

αληώλπκα: ηαηαηνεβιυξ, δζςβιυξ, πυθειμξ, 
αδζαθμνία, εβηαηάθεζρδ. 
 

ζύλζεηα: επζαμήεεζα, αθθδθμαμήεεζα. 
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επίζεηα: αδενθζηή, άιεζδ, αιμζααία, ακαβηαία, 
ακεηηίιδηδ, ακέθπζζηδ, ακεπανηήξ, ακοζηενυαμοθδ, 
ακχθεθδ, ανηεηή, βνήβμνδ, δεζηή, εεσηή, ζηακμπμζδηζηή, 
ηαηάθθδθδ, ηναηζηή, ιεβάθδ, ιζηνή, μζημκμιζηή, 
πνμζςνζκή, ζμαανή, οθζηή, θζθζηή, πνδιαηζηή. 
 

Βνεζώ: 
 

ζπλώλπκα: εκζζπφς, πνμζθένς αμήεεζα,  
επζημονχ, ζοκηνέπς, ελοπδνεηχ,  
παναζηέημιαζ, οπμζηδνίγς, ςθεθχ. 
 

αληώλπκα: ηαηαηνέπς, γδιζχκς, ηαηαδζχης,  
πμθειχ, αδζαθμνχ, εβηαηαθείπς, αθάπης.  
Δ θμβζηή πνδζζιμπμίδζδ ημο θεηηζημφ οθζημφ πμο 
αημθμοεεί ιπμνεί κα δχζεζ ημ ηείιεκμ ηδξ αίηδζδξ: 
 
αίηδζδ, πνμξ, εέια, πμνήβδζδ, ηαθθζηεπκζηυξ, 
εηδήθςζδ, ηνζήιενμ, πμνδβχ, εκζζπφς, πνμζπάεεζα, 
απχηενμξ ζημπυξ, δδιζμονβία, ζπμθζηυξ, γςή, 
πκεοιαηζηυξ, Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ, παναηαθχ, έλμδμ, 
μνβακχκς, ιαεδηζηή ημζκυηδηα, αβςβή, παζδεία, 
δζηαίςζδ, ηυπμξ, ενβαζία, ζηθδνυξ, πανάθθδθα, 
ιάεδια, αθίζα, δζαθήιζζδ, πνυζηθδζδ, εκμζηζάγς, 
πθδνχκς, αίεμοζα ηαθθζηεπκζηχκ εηδδθχζεςκ, 
ιεηαθμνά, πίκαηαξ, ιμοζζηυ υνβακμ, ζοκαοθία, εζδζηή 
ιζηνμθςκζηή/ιεβαθςκζηή εβηαηάζηαζδ, εεαηνζηή 
πανάζηαζδ, ζηδκζηυ, ημζημφιζ, ζοκδιιέκμξ, 
πνυβναιια. 
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Βκκμείηαζ υηζ ηυζμ δ θζθζηή ζαξ επζζημθή υζμ ηαζ δ 
αίηδζδ πνέπεζ κα πείεμοκ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα 
πνδζζιμπμζήζεηε ηα ηαηάθθδθα επζπεζνήιαηα. Αεκ εα 
ήηακ άζημπμ, θ.π., ιαγί ιε ηδκ ακαθμνά ζημ 
ηαθθζηεπκζηυ ιένμξ ημο πνμβνάιιαημξ ζαξ, κα 
ακαθενεείηε ηαζ ζηζξ μζημκμιζηέξ ζαξ ακάβηεξ, 
εηεέημκηαξ ζε βεκζηέξ βναιιέξ πμφ ηαζ πχξ εα 
πνδζζιμπμζήζεηε ηα πνήιαηα πμο γδηάηε. 
 

 οκηάληε, ηέθμξ, ιζα πξόζθιεζε ηαζ έκα πξόγξακκα 
βζα ημ ημζκυ, υπςξ ζοκδείγεηαζ ζ’ αοηέξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ, ηαζ ηαηαπςνίζηε ζημ βηβιίν πξάμεσλ ηδξ 

ιαεδηζηήξ ζαξ ημζκυηδηαξ ηδ ζπεηζηή πξάμε, ιε ηδκ 
μπμία απμθαζίζαηε κα πναβιαημπμζήζεηε ημ ηνζήιενμ 
ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ εηδδθχζεςκ. 
 
 Μπμνείηε κα ζηείθεηε πμθθά απυ ηα ηείιεκά ζαξ, 
υπςξ ηζξ ακαημζκχζεζξ, ημ πνυβναιια, ηδκ πνυζηθδ-

ζδ, ηδκ αθίζα ηηθ., ιε ημ ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζε 
άθθα ζπμθεία ηδξ πενζμπήξ ζαξ ή ηαζ άθθςκ πυθεςκ, 
εκδιενχκμκηαξ ημοξ ζοιιαεδηέξ ζαξ βζα ηδκ 
εηδήθςζδ, ηδκ μπμία ιπμνμφκ κα παναημθμοεήζμοκ, 
εθυζμκ είκαζ δοκαηυκ. Σα ηείιεκά ζαξ ιπμνμφκ κα 
ακανηδεμφκ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ζπμθείμο ζαξ. 
 
Ώημθμοεμφκ δείβιαηα πνυζηθδζδξ, πνμβνάιιαημξ 
(ζ.77-80) ηαζ ιζαξ πνάλδξ ζοθθυβμο ηαεδβδηχκ  
(ζ. 81-82), πμο, ακ ηαζ δεκ ακαθένμκηαζ άιεζα ζημ 
ζοβηεηνζιέκμ εέια, ςζηυζμ πενζέπμοκ ηα απαναίηδηα 
θεηηζηά ζημζπεία, ιε ηα μπμία εα έπεηε ηδ δοκαηυηδηα κα 
ζοκεέζεηε ηδ δζηή ζαξ πνυζηθδζδ, ημ δζηυ ζαξ 
πνυβναιια ηαζ ηδ δζηή ζαξ πνάλδ. 
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ΒΛΜΒ ΝΏΤΠΛΕΟΤ  
Ναφπθζμ 25-4-1986 

 
ΠΡΟΚΛΔΔ 

Δ πμθή Βπζιυνθςζδξ Λεζημονβχκ Μέζδξ 
Βηπαίδεοζδξ ζαξ πνμζηαθεί ζηδ ιμοζζηή εηδήθςζδ  

νεζζηάθ πζάκμο ηαζ έκηεπκμο θασημφ ηναβμοδζμφ.  
Πζάκμ εα παίλεζ δ ηαεδβήηνζα ηδξ ιμοζζηήξ Ώ. Σ.  
Σμ έκηεπκμ θασηυ ηναβμφδζ εα ημ ενιδκεφζεζ ημ 

πμνςδζαηυ ζοβηνυηδια «Παίμκεξ».  
Θα ηναβμοδήζεζ δ Β. Κ. 

 

Αεοηένα, 12 ΜαΎμο, χνα 8 ι.ι., 

Σδκ εηδήθςζδ μνβακχκεζ δ ΒΛΜΒ Ναοπθίμο 
ζημ Ώνζζημηέθεζμ Πκεοιαηζηυ Κέκηνμ  

ζημ πθαίζζμ ηςκ εηδδθχζεςκ ηδξ εαδμιάδαξ  
βζα ηδκ εζνήκδ. 
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ΜΟΝΔ ΛΏΓΏΡΕΣΧΝ 
ΚΔΝΔ ΧΚΡΏΣΔ ΚΏΡΏΝΣΕΝΟ 
Παναζηεοή 29 Νμειανίμο 2002  

 
ΜΠΒΡΣΟΛΣ ΜΠΡΒΥΣ 

Ο ΚΏΛΟ ΏΝΘΡΧΠΟ ΣΟΤ ΒΣΟΤΏΝ 
 

ηεαε 
ΚΡΏΣΕΚΟ ΘΒΏΣΡΟ ΐΟΡΒΕΟΤ ΒΛΛΏΑΟ 
ΒΝΧΔ ΣΧΝ ΘΒΏΣΡΧΝ ΣΔ ΒΤΡΧΠΔ 

www.ntng.gr 
 

ΚΡΏΣΕΚΟ ΘΒΏΣΡΟ ΐΟΡΒΕΟΤ ΒΛΛΏΑΟ 
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ΚΡΏΣΕΚΔ ΟΡΥΔΣΡΏ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

STATE ORCHESTRA  
of THESSALONIKI 

 

ΒΡΓΏ ΚΟΡΤΦΏΕΧΝ ΤΝΘΒΣΧΝ 
ειπκεοζιέκα απυ ηδκ ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΏ ηαζ ΜΤΘΟΛΟΓΕΏ 

Αεοηένα 31 Μανηίμο 1997,  
χνα 21.00 

Αζεοεοκηήξ μνπήζηναξ:  
OLAF KOCH 

 

Solo ηναβμφδζ:  
MARTINA KOPPELSTETTER,  

KARLA POHL, JOHANN WERNER 
PREIN, ΝΕΚΟ ΚΏΠΒΣΏ 

 

CHR. W. GLUCK: 
Βζζαβςβή ηδξ υπεναξ «Εθζβέκεζα εκ Ώοθίδζ». 

 

CL. MONTEVERDI 
Θνήκμξ ηδξ Ώνζάδκδξ, άνζα. 

R. STRAUSS: 
Βζζαβςβή ηδξ υπεναξ «Ώνζάδκδ ζηδ Νάλμ». Άνζα ηδξ 

Ώνζάδκδξ «Es gibt ein Reich», απυ ηδκ υπενα.  
Σνία απμζπάζιαηα απυ ηδκ «Δθέηηνα». 

…………………… 
 

Αεοηένα 14 Ώπνζθίμο 1997,  
χνα 21.00 

 

Αζεοεοκηήξ μνπήζηναξ 
OLAF KOCH 

ΏΝΑΡΕΚΔ ΥΟΡΧΑΕΏ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ ηαζ ΒΡΣ  
Solo ηναβμφδζ: 

INGRID HAUBOLD, ΐΏΡΐΏΡΏ ΣΏΜΠΏΛΔ,  
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MICHAEL RABSILBER, WOLF MATTHIAS FRIEDRICH,  
ΚΧΣΏ ΣΓΒΜΟ, ΘΒΟΑΧΡΟ ΠΏΝΣΕΟ 

Ώθδβδηήξ: ΑΔΜΔΣΡΔ ΐΏΓΕΏ 
 

CHR. W. GLUCK: 
Βζζαβςβή ηδξ υπεναξ «Ονθέαξ – Βονοδίηδ»  

ηαζ πμνυξ ηςκ «ιαηάνζςκ ροπχκ». 
Άνζα ημο Ονθέα, απυ ηδκ υπενα. 

Άνζα ηδξ Εθζβέκεζαξ απυ ηδκ υπενα  
«Εθζβέκεζα εκ Σαφνμζξ». 

L.v. BEETHOVEN: 
Βζζαβςβή Πνμιδεέαξ, ένβμ 43. 

I. STRAWINSKY: 
«Οζδίπμοξ Σφνακκμξ», βζα ζμθίζη, μνπήζηνα ηαζ 

ακδνζηή πμνςδία 
…………………… 

 

Μ. Σεηάνηδ 23 Ώπνζθίμο 1997, χνα 21.00 
 

Αζεοεοκηήξ μνπήζηναξ: 
ΚΏΡΟΛΟ ΣΡΕΚΟΛΕΑΔ 

ΏΝΑΡΕΚΔ ΥΟΡΧΑΕΏ HONVED ΐΟΤΑΏΠΒΣΔ 
 

L. CHERUBINI 
Requiem, ζε νε εθάζ. βζα μνπήζηνα  

ηαζ ακδνζηή πμνςδία. 
 

Μ.RAVEL: 
«Αάθκζξ ηαζ Υθυδ». μοίηα αν. 2 βζα μνπήζηνα. 

 

ΏΕΘΟΤΏ ΣΒΛΒΣΧΝ ΏΡΕΣΟΣΒΛΒΕΟΤ ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟΤ 
ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ 

 

Θεζζαθμκίηδ 
ΠΟΛΕΣΕΣΕΚΔ ΠΡΧΣΒΤΟΤΏ ΣΔ ΒΤΡΧΠΔ 1997 

 

Thessaloniki 
CULTURAL CAPITAL OF EUROPE 1997 
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ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ  
2μ ΛΤΚΒΕΟ ΔΡΏΚΛΒΕΟΤ 

 

ΠΡΏΞΔ 15δ 
 

Θέια: Ώπμηεθέζιαηα πνμαβςβζηχκ ηαζ απμθοηήνζςκ 
ελεηάζεςκ. 
 

Ο φθθμβμξ ηςκ ηαεδβδηχκ ημο 2μο Λοηείμο Δναηθείμο 
ζοκήθεε ζήιενα, 19 Εμοκίμο 1987, ζημ βναθείμ ημο 
Λοηείμο, φζηενα απυ πνυζηθδζδ ημο θοηεζάνπδ η..., βζα 
κα ζογδηήζεζ ηα αηυθμοεα εέιαηα ηδξ διενήζζαξ 
δζάηαλδξ:  
α) Ώπμηέθεζια πνμαβςβζηχκ ηαζ απμθοηήνζςκ 

ελεηάζεςκ ζπμθζημφ έημοξ 1986-1987ηαζ  
α) Αζαβςβή ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ημ ίδζμ ζπμθζηυ έημξ. 
 

Ώπυκηεξ μζ ηαεδβδηέξ... 
 

Ο φθθμβμξ ηςκ ηαεδβδηχκ αθμφ έθααε οπυρδ 
ημο: 
1. ηα άνενα 15, 16, 27, 28, 31 … ημο Πνμεδνζημφ 
Αζαηάβιαημξ 264/75 «βζα πνμαβςβζηέξ ηηθ. ελεηάζεζξ». 
2. ηδ ααειμθμβία ηδξ πνμθμνζηήξ ηαζ βναπηήξ ελέηαζδξ 
ηςκ ιαεδηχκ, 
 

απνθαζίδεη 
Ώ. Πνμάβεζ: α) απυ ηδκ Ώ΄ ηάλδ ζηδ ΐ΄ ημοξ ιαεδηέξ: 1..., 

2..., 3..., 
α) απυ ηδκ ΐ΄ ηάλδ ζηδ Γ΄ ημοξ: 1...,  

ΐ. Ώπμθφεζ ημοξ: 1... , 2... , 
Γ. Παναπέιπεζ ζε επακελέηαζδ ημ επηέιανζμ ημοξ: 

1....2....3...,  
Α. Ώπμννίπηεζ ημοξ: α) απυ ηδκ Ώ΄ ηάλδ: 1 ..., 2..., 
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Έπεζηα μ ζφθθμβμξ ηςκ ηαεδβδηχκ, αθμφ έθααε οπυρδ 
ημο ηδ δζαβςβή ηςκ ιαεδηχκ… ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 
1986-1987, 

απνθαζίδεη 
Ώ. Υαναηηδνίγεζ ηαθή ηδ δζαβςβή ηςκ 1 ..., 2..., 3...,  

δζυηζ... 
ΐ. Υαναηηδνίγεζ ημζιία ηδ δζαβςβή ηςκ 1 ..., 2..., 3...,  

δζυηζ... 
Γ. Υαναηηδνίγεζ ημζιζυηαηδ ηδ δζαβςβή υθςκ ηςκ 

οπυθμζπςκ ιαεδηχκ ηαζ ιαεδηνζχκ ημο πμθείμο. 
 

Ο φθθμβμξ ηςκ ηαεδβδηχκ δζάααζε ηδκ πνάλδ 
αοηή, ηδ αεααίςζε ηαζ ηδκ οπμβνάθεζ: 
 

Ο Λοηεζάνπδξ  Οζ ηαεδβδηέξ 
 

μκυιαηα      οπμβναθέξ 
 

Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο: πςξ εα δζαπζζηχζαηε ήδδ, 
ημ ηείιεκμ πμο δζααάζαηε είκαζ θζηυ ηαζ αοζηδνυ. 
Βλάθθμο απμηεθεί δδιυζζμ έββναθμ. Σμ πενζεπυιεκυ 
ημο δζανενχκεηαζ θμβζηά ηαζ ιεεμδζηά: δεκ οπάνπμοκ 
ηεκά, υπςξ δεκ οπάνπμοκ ηαζ πενζηηά· πενζμνίγεηαζ 
ζηα απμθφηςξ ακαβηαία. Ώκ ηακείξ δμηζιάζεζ κα 
πνμζεέζεζ ή κα αθαζνέζεζ ηάηζ, είκαζ αέααζμ υηζ εα 
δζαηανάλεζ ηδ ιαεδιαηζηή ημο ζζμννμπία. Θα 
ιπμνμφζαιε κα πμφιε, πςνίξ οπεναμθή, υηζ είκαζ έκα 
δείβια ηδξ θμβζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ βθχζζαξ. Ώοηυ 
άθθςζηε εα ημ ακηζθδθεείηε, ακ επζπεζνήζεηε κα ημ 
απαββείθεηε, υπςξ εα απαββέθθαηε θ.π. έκακ 
πακδβονζηυ θυβμ ή έκα πμίδια. Θα κζχεαηε αιέζςξ υηζ 
ημ πνμδίδεηε ηαζ υηζ δ ζμαανυηδηα ζάξ εβηαηαθείπεζ. 
Έπεζ ημ ηείιεκμ αοηυ, υπςξ ηαζ ηάεε ηείιεκμ, ημ δζηυ 
ημο νοειυ: ημ δζηυ ημο φθμξ. Σμ φθμξ πμο ανιυγεζ ζηδκ 
πενίπηςζδ βζα ηδκ μπμία βνάθηδηε. 
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οκηάληε, θμζπυκ, ηζ εζείξ ηδ δζηή ζαξ πνάλδ, αθμφ 
ιεθεηήζεηε πνμζεηηζηά υθα ηα ζδιεία ημο ηεζιέκμο-
μδδβμφ, ζημ μπμίμ ιπμνείηε κα ηάκεηε υπμζεξ 
πνμζεαθαζνέζεζξ, ακηζηαηαζηάζεζξ ή ηνμπμπμζήζεζξ 
ηνίκεηε ακαβηαίεξ. 
 
 Ώθδβδεείηε, ηχνα, ζε βναπηυ 
θυβμ πεκηαημζίςκ, πενίπμο, 
θέλεςκ, υθα υζα έηακε δ 
ιαεδηζηή ημζκυηδηα, βζα κα 
μνβακχζεζ ημ ηνζήιενμ ηςκ 
ηαθθζηεπκζηχκ εηδδθχζεςκ,  
ηαζ ζηεβάζηε ηα ηάης απυ ημκ 
ηίηθμ: 
 

«Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο:  
ε πξνεηνηκαζία  
θαη ε νξγάλσζε  
ελόο θαιιηηερληθνύ ηξηεκέξνπ» 
 
Φνμκηίζηε κα ζοιπενζθάαεηε  
ζηδκ αθήβδζή ζαξ ηάεε  
αλζμζδιείςηδ θεπημιένεζα  
ηζκμφιεκμζ πάκς ζημκ άλμκα ημο πνυκμο. Βκκμείηαζ υηζ 
ηα δζάθμνα ηείιεκα (ακαημζκχζεζξ ζημκ ηφπμ, 
πναηηζηυ/πνάλδ ηηθ.) δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ζοιπενζθδ-
θεμφκ αοημφζζα ζηδκ αθήβδζή ζαξ· εα εκηαπεμφκ ζ’ 
αοηήκ ιε ηάεε δοκαηή ζοκημιία. Φνμκηίζηε επίζδξ κα 

πςνζζηείηε ζε δύν νκάδεο, απυ ηζξ μπμίεξ δ πνχηδ κα 

πνμζπαεήζεζ κα δχζεζ έιθαζδ ζηδ κνξθή ημο θυβμο, 

εκχ δ δεφηενδ ζημ πεξηερόκελν ημο θυβμο· πνάβια 
πμο ζδιαίκεζ υηζ δ πνχηδ μιάδα εα θνμκηίζεζ κα 

δζδβδεεί κε ηξόπν πνπ λα ζπγθηλεί, υπςξ ζοιααίκεζ 
ζηδ θμβμηεπκία, εκχ δ δεφηενδ μιάδα εα θνμκηίζεζ κα 
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αθδβδεεί κε ηξόπν πνπ ζα πιεξνθνξεί, υπςξ 
ζοκδείγεηαζ ζηδκ επζζηήιδ, ζηδ δζμίηδζδ, ζημ ζπμθείμ, 
ζηδκ ηαεδιενζκή επζημζκςκία. Δ πνχηδ δδθαδή μιάδα 
εα εεςνήζεζ υηζ απμδέηηεξ ημο ηεζιέκμο ηδξ είκαζ 
άκενςπμζ πμο εα γδηήζμοκ ζ’ αοηυ ηδκ ηένρδ πενζζ-
ζυηενμ ημο θυβμο πανά ηδκ πθδνμθυνδζδ. Ώκηίεεηα, δ 
δεφηενδ μιάδα εα εεςνήζεζ απμδέηηεξ ημο ηεζιέκμο 
ηδξ ακενχπμοξ πμο ηονίςξ επζεοιμφκ κα 
πθδνμθμνδεμφκ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ θ.π., εα 
ιπμνμφζε κα ακήηεζ ηάπμζμξ ακαβκχζηδξ πμο εα 
εοπανζζηζυηακ κα δζααάγεζ αθδβδιαηζηυ θυβμ, εκχ 
απμδέηηδξ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ εα ιπμνμφζε κα 
είκαζ ημ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ, ημ μπμίμ, υπςξ 
ηαηαθαααίκεηε, δζηαζμφηαζ κα πθδνμθμνδεεί απυ ιζα 
ζοκμπηζηή / αηνζαή / ζαθή / θζηή / ειπενζζηαηςιέκδ 
έηεεζή ζαξ ηα ζπεηζηά ιε ηδκ απυθαζδ, ημ ζπεδζαζιυ, 
ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο ηνζδιένμο 
ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ ζαξ εηδδθχζεςκ.  
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Σμ δεφηενμ δδθαδή ηείιεκμ εα ιπμνμφζε κα πάνεζ ηδ 

ιμνθή έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ή αλαθνξάο.  
Ώημθμοεμφκ δφμ δείβιαηα βναθήξ. Σμ πνχημ (α) δίκεζ 
έιθαζδ ζηδκ έηθναζδ, ημ δεφηενμ (α) εκδζαθένεηαζ βζα 
ηδκ πθδνμθυνδζδ. Χζηυζμ ακαθένμκηαζ ηαζ ηα δφμ 
ζημ ίδζμ εέια. 
διείςζδ. Μδκ ανπίζεηε ημ βνάρζιμ πνζκ ιεθεηήζεηε 
ηαζ ζοβηνίκεηε υθμζ ιαγί ηα δείβιαηα (α) ηαζ (α). 

 
Γείγκα α΄ 

 

Οζ ζογδηήζεζξ 
ηδκ αοθή ημο ζπμθείμο, ζημοξ δζαδνυιμοξ, ζηζξ 

ηάλεζξ, πακημφ, ιένεξ ηχνα μζ ιαεδηέξ ζογδημφζακ βζα 
ηδ δνάζδ ηδξ Μαεδηζηήξ ημοξ Κμζκυηδηαξ ηαζ ηδκ 
έανζζηακ θηςπή. θμζ ημοξ οπμζηήνζγακ υηζ ηάηζ 
έπνεπε κα βίκεζ. ζπμο ημ εέια έθηαζε ζημ ιαεδηζηυ 
ζοιαμφθζμ. 
 

 
Δ απυθαζδ ημο Μαεδηζημφ οιαμοθίμο 

Βηεί ιε εζζήβδζδ ημο πνμέδνμο πάνεδηε δ ιεβάθδ 
απυθαζδ: εα μνβάκςκακ έκα ηνζήιενμ ηαθθζηεπκζηχκ 
εηδδθχζεςκ ιε ένβα γςβναθζηήξ, ιμοζζηήξ, εεάηνμο 
ηαζ θμβμηεπκίαξ. θα δδιζμονβίεξ ηςκ ιαεδηχκ. 

Τπήνπε άθεμκδ παναβςβή ζημ ζπμθείμ ημοξ. 
Ώηυιδ ηαζ ιμοζζηέξ ζοκεέζεζξ δζηέξ ημοξ είπακ κα πα-
νμοζζάζμοκ ηα παζδζά. Αεκ έιεζκε, θμζπυκ, πανά κα 
ανπίζμοκ ηδ δμοθεζά. 

 
Δ ακαημίκςζδ ηδξ απυθαζδξ 

Έηζζ ηζ έβζκε. ε θίβμ δ απυθαζδ ηαιάνςκε ζημκ 
πίκαηα ηςκ ακαημζκχζεςκ, εκχ μ πνυεδνμξ ημο 
15ιεθμφξ ηδ βκςζημπμίδζε ιε θυβμ ζφκημιμ ηαζ 
δοκαηυ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ· ήηακ (μ θυβμξ ημο) έκα  
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ηείιεκμ πμο ιζθμφζε ζε υθεξ ηζξ ηανδζέξ. Γζ’ αοηυ ηαζ μζ 
δδθχζεζξ βζα ζοιιεημπή ήηακ πμθθέξ. 

Μπμνείξ κα ζοκεπίζεζξ αημθμοεχκηαξ, ακ εέθεζξ, 
ηαζ πνμεηηείκμκηαξ ηδκ πμνεία ημο δείβιαημξ.  
Σδ ζοκέπεζά ηδξ είκαζ δοκαηυκ κα ηδ ζοκεέζεζξ 
ανιμθμβχκηαξ ηζξ εκένβεζεξ ηςκ παζδζχκ ζημ ζοκεηηζηυ 
ζζηυ ημο πνυκμο. Οζ πθαβζυηζηθμζ πμο αθέπεζξ πθάζ ζημ 
δεζβιαηζηυ ηείιεκμ ζημζπεζμεεημφκ ηδκ πμνεία έςξ εδχ. 
Βκκμείηαζ υηζ εα ζοκεπίζεζξ κα βνάθεζξ ημοξ πθαβζυηζ-
ηθμοξ, υπμο ημ ηνίκεζξ ακαβηαίμ. 

Μπμνείξ ςζηυζμ, ακ εέθεζξ, κα βνάρεζξ έκα 
εκηεθχξ δζηυ ζμο ηείιεκμ αημθμοεχκηαξ ιζακ εκηεθχξ 
δζηή ζμο πμνεία. Μπμνείξ δδθαδή κα πανμοζζάζεζξ, ιε 
ημκ ηνυπμ πμο εζφ εα έηνζκεξ πζμ εοπάνζζημ, ημ οθζηυ 
ημ ζπεηζηυ ιε ηδκ εηδήθςζδ αοηή ηδξ ιαεδηζηήξ ζμο 
ημζκυηδηαξ. 
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Γείγκα β΄ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ 
ΜΏΘΔΣΕΚΔ ΚΟΕΝΟΣΔΣΏ 
2μο ΛΤΚΒΕΟΤ ΏΡΣΏ 
 

ΠΡΟ 
Σμ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ 
ηαζ Βπζζηδιχκ 
Σιήια Πμθζηζζηζηχκ 
Βηδδθχζεςκ 
Ώεδκάξ 42 
Ώεήκα (35818) 

 

ΘΒΜΏ: Πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ: δ πνμεημζιαζία ηαζ δ 
μνβάκςζδ εκυξ ηαθθζηεπκζημφ ηνζήιενμο  
ΥΒΣ.: Έββναθυ ζαξ 14/10.14/53/3/ 26 Μανηίμο 1999. 
 

Βλαββεθία ημο εέιαημξ 
Όζηενα απυ ηδκ μζημκμιζηή εκίζποζδ πμο ιαξ 
πμνδβήζαηε, ακηαπμηνζκυιεκμζ ζηδκ απυ 20.1.1999 
αίηδζή ιαξ, ζαξ πθδνμθμνμφιε υηζ πναβιαημπμζήζαιε 
ημ ηνζήιενμ ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ εηδδθχζεςκ, 
ζοιαάθθμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ζηδ δδιζμονβία 
πμθζηζζηζηήξ γςήξ ζηδκ πυθδ ιαξ ηαζ ζηδκ πενζμπή 
ιαξ. Γζ’ αοηυ ηαζ ζαξ εοπανζζημφιε. αξ πανμοζζάγμοιε 
ζηδ ζοκέπεζα, υπςξ ελάθθμο γδηήζαηε, αδνμιενή 
έηεεζδ ηςκ απμθάζεςκ, ηςκ εκενβεζχκ ηαζ ημο ηνυπμο 
ιε ημκ μπμίμ μνβακχζαιε ηαζ πναβιαημπμζήζαιε ημ 
ηνζήιενμ ηςκ πμθζηζζηζηχκ ιαξ εηδδθχζεςκ: 
 

Δ απυθαζδ ημο Μαεδηζημφ οιαμοθίμο 
ηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ 15δξ Οηηςανίμο 1999 ημ ιαεδηζηυ 
ζοιαμφθζμ ημο ζπμθείμο ιαξ απμθάζζζε, φζηενα απυ 
ζπεηζηή εζζήβδζδ ημο πνμέδνμο ημο, ηδ δζμνβάκςζδ 
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εκυξ ηνζήιενμο ηαθθζηεπκζηχκ εηδδθχζεςκ ιε 
ζηυπμοξ: α) ημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ ημζκμηζηήξ γςήξ ηδξ 
ζπμθζηήξ ιαξ ημζκυηδηαξ, α) ηδκ εκίζποζδ ηδξ 
πμθζηζζηζηήξ γςήξ ηδξ ιζηνήξ ιαξ πυθδξ ηαζ ημο κμιμφ 
ιαξ, ηαζ β) ηδ δδιζμονβία εοηαζνζχκ ζηζξ μπμίεξ μζ 
ιαεδηέξ ημο θοηείμο ιαξ εα πανμοζίαγακ ηζξ 
πνμζςπζηέξ ημοξ δδιζμονβίεξ: ένβα γςβναθζηήξ ηαζ 
βεκζηυηενα, εζηαζηζηχκ ηεπκχκ, ιμοζζηήξ, εεάηνμο ηαζ 
θμβμηεπκίαξ. 
 

Ώκαημίκςζδ ηδξ απυθαζδξ 
Σδκ επυιεκδ ηδξ ζοκεδνίαζδξ (16 Οηηςανίμο) δ 

απυθαζδ ημο ζοιαμοθίμο ακανηήεδηε ζηδκ πζκαηίδα 
ακαημζκχζεςκ ημο ζπμθείμο, εκχ θίβεξ διένεξ 
ανβυηενα μ πνυεδνμξ ιε θυβμ πεζζηζηυ ηδ 
βκςζημπμίδζε ζηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ. 
 
οκέπζζε. 
 
Σχνα πμο μθμηθδνχζαηε ηδκ εηδήθςζή ζαξ ηαζ 
ακηαπμηνζεήηαηε ζηζξ πμζηίθεξ οπμπνεχζεζξ ζαξ, εα 
δζαπζζηχζεηε, ακ επμπηεφζεηε πάθζ μθυηθδνδ ηδκ 
πμνεία πμο δζακφζαηε, υηζ έκα πθήεμξ ζηυπςκ 
μδήβδζακ ζε ακηίζημζπμ πθήεμξ ηεζιέκςκ. 
 
Πνυηεζηαζ βζα ιζα δοκαιζηή πανμοζία ηδξ βθχζζαξ, δ 
μπμία μθείθεηαζ ζηδ θεβυιεκδ βθςζζζηή ζηακυηδηα πμο 
μδδβεί ζηδ βθςζζζηή επζημζκςκία ηςκ ακενχπςκ. 
Αείηε θ.π. πχξ ακααθφγεζ απυ ιζα πδβή εκενβεζχκ, 
υπςξ ήηακ δ εηδήθςζή ζαξ, ιζα πμζηζθία ηεζιέκςκ : 
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 1  ΠΔΓΔ ΚΒΕΜΒΝΧΝ 
 

 2  (ΟΡΓΏΝΧΔ ΚΏΛΛΕΣΒΥΝΕΚΔ ΒΚΑΔΛΧΔ) 
 

 3  ΠΡΧΣΔ ΏΝΏΚΟΕΝΧΔ 
 

 4  ΑΒΤΣΒΡΔ ΏΝΏΚΟΕΝΧΔ 
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13 

12 
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 5  ΤΓΔΣΔΔ ΣΟ ΠΕΣΕ 
 

 6  ΑΕΏΦΔΜΕΣΕΚΟ ΦΤΛΛΏΑΕΟ 
 

 7  ΏΝΏΚΟΕΝΧΔ ΣΕ ΒΦΔΜΒΡΕΑΒ 
 

 8  ΏΕΣΔΔ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ 
 

 9  ΒΠΕΣΟΛΔ 
 

10 ΠΡΟΚΛΔΔ 
 

11 ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 
 

12 ΠΡΏΚΣΕΚΟ 15ΜΒΛΟΤ 
 

13 ΣΒΛΕΚΟ ΚΒΕΜΒΝΟ: ΏΠΟΛΟΓΕΜΟ 
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VI. ΒΕΑΕΚΒ ΓΛΧΒ 
 
     Ώκάιεζα ζηζξ βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ ζοβηαηαθέβμκηαζ 
ηαζ εηείκεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημκ ηαηαιενζζιυ ηδξ 
ημζκςκζηήξ / επαββεθιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. 
Πνυηεζηαζ βζα εοδζάηνζηεξ βθςζζζηέξ πμζηζθίεξ πμο 
δδιζμονβμφκηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ επαββεθιαηζηέξ 
μιάδεξ. Μζα επαββεθιαηζηή μιάδα δδθαδή, βζα κα 
ελοπδνεηήζεζ ημοξ επαββεθιαηζημφξ ηδξ ζημπμφξ, 
δζαιμνθχκεζ ζημ πθαίζζμ ηδξ εεκζηήξ βθχζζαξ ηδ δζηή 
ηδξ βθςζζζηή πμζηζθία ιε ζδζυηοπμοξ υνμοξ ηδξ 
εζδζηυηδηάξ ηδξ. Μενζημί μκμιάγμοκ ηζξ βθςζζζηέξ 
αοηέξ πμζηζθίεξ εζδζηέξ βθχζζεξ. Έηζζ έπμοιε ηζξ εζδζηέξ 
βθχζζεξ ηςκ κμιζηχκ, ηςκ βζαηνχκ, ηςκ ιδπακζηχκ, 
ηςκ ρανάδςκ, ηςκ πμδμζθαζνζζηχκ, ηςκ εεμθυβςκ,  
ηςκ ιαεδιαηζηχκ, ηςκ πδιζηχκ ηηθ., μζ μπμίεξ 
παναηηδνίγμκηαζ ηονίςξ απυ θελζθμβζηέξ δζαθμνέξ πμο 
μθείθμκηαζ είηε ζηδ πνήζδ εζδζηχκ υνςκ είηε ζηδ πνήζδ 
ηαεδιενζκχκ θέλεςκ πμο θμνηίγμκηαζ υιςξ ηαηά 
πενίπηςζδ ιε ζδζαίηενμ ζδιαζζμθμβζηυ θμνηίμ. Δ θέλδ 
θ.π. πμθμηοζημβναθία (ζφκεεηδ απυ ηζξ θέλεζξ πμθή, 
ηφζηδ ηαζ βνάθς) απμηεθεί υνμ ιυκμ ηδξ ζαηνζηήξ 
επζζηήιδξ ηαζ δδθχκεζ (βζ’ αοηυ ελάθθμο ηαζ 
ηαηαζηεοάζηδηε) ηδκ αηηζκμβναθία ηδξ πμθδδυπμο 
ηφζηδξ. Αε ζοιααίκεζ υιςξ ημ ίδζμ ιε ηδ θέλδ ιέηνμ ηδκ 
μπμία ζοκακημφιε ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκή πνήζδ (ιμκάδα 
ιέηνδζδξ, ζφβηνζζδξ πμζχκ ηηθ.) ηαζ ζηδκ εζδζηή 
βθςζζζηή πμζηζθία εκυξ ζοβηεηνζιέκμο θζθμθμβζημφ 
ηθάδμο, ηδξ ιεηνζηήξ: ιέηνμ ζηίπμο, ιέηνμ ηαζ νοειυξ 
ηηθ. Με ηέημζεξ ζοκήεςξ θέλεζξ - υνμοξ θεζημονβμφκ μζ 
εζδζηέξ βθχζζεξ. 
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Δηδηθό Ιεμηιόγην 
 
 Υαναηηήνζζε απυ ημ εζδζηυ θελζθυβζυ ημοξ ηα 
αηυθμοεα ηείιεκα (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ηαζ ηαηαπχνζζε ηζξ 
εζδζηέξ θέλεζξ (υνμοξ) ημοξ ζημ πζμ ηάης πθαίζζμ ηαζ 
ζηδκ μζηεία βζα ηδκ ηαεειζά βναιιή. 
 

Θείκελα Βζδζηέξ θέλεζξ 

Καζεκαηηθά αημθμοεία 

Βνηαληθή Εσνινγία  

Φπζηθή  

Ηζηνξία  

Θξεζθεπηηθά  

Γεσγξαθία  

Υεκεία  

Ρεηνξηθόο ιόγνο  

 
(1) Ώνζειδηζηή ηαζ βεςιεηνζηή πνυμδμξ 

 
α) «Ώκ πνμζέλμοιε ημοξ υνμοξ ηδξ αημθμοείαξ 2, 5, 8, 
11, 14, 17...», παναηδνμφιε υηζ ηάεε υνμξ, εηηυξ απυ 
ημκ πνχημ, είκαζ άενμζζια ημο πνμδβμφιεκμο υνμο ηαζ 
ημο ανζειμφ 3. Έηζζ π.π. είκαζ 5 = 2 + 3, 8 = 5 + 3…  

Μζα ηέημζα αημθμοεία θέβεηαζ αξηζκεηηθή πξόνδνο ιε 
θυβμ 3. 
 
α) «Ώκ πνμζέλμοιε ηχνα ημοξ υνμοξ ηδξ αημθμοείαξ 2, 
6, 18, 54, 162…», παναηδνμφιε υηζ ηάεε υνμξ, εηηυξ 
απυ ημκ πνχημ, είκαζ βζκυιεκμ ημο πνμδβμφιεκμο 
υνμο επί ημκ ανζειυ 3. Έηζζ π.π. είκαζ  
6 = 23, 18 = 63, 54 = 183… Μζα ηέημζα αημθμοεία 

θέβεηαζ γεσκεηξηθή πξόνδνο ιε θυβμ 3. 
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(2) Σμ ηφηηανμ 
Σμ ζχια ηυζμ ηςκ θοηχκ υζμ ηαζ ηςκ γχςκ 
απμηεθείηαζ απυ ιζηνέξ ιμκάδεξ πμο μκμιάγμκηαζ 
ηφηηανα. Σμ ηφηηανμ είκαζ δ ιμνθμθμβζηή ηαζ δ 
θεζημονβζηή ιμκάδα ηςκ μνβακζζιχκ ηαζ επμιέκςξ ηδξ 
γςήξ. Πάκς ζημ ηφηηανμ ειθακίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 
γςήξ ηαζ είκαζ ημ ιζηνυηενμ ημιιάηζ ηδξ γςκηακήξ φθδξ. 
Σμ ιέβεεμξ ημο ηοηηάνμο είκαζ ζοκήεςξ ιζηνμζημπζηυ, 
ημ δε ζπήια ημο πμζηίθθεζ. Σα ζπμοδαζυηενα ιένδ ημο 
ηοηηάνμο απέλς πνμξ ηα ιέζα είκαζ: δ ιειανάκδ, ημ 
ηοηηανυπθαζια ηαζ μ πονήκαξ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Έκηαζδ πεδίμο. 
Έκα παναηηδνζζηζηυ ιέβεεμξ ημο δθεηηνζημφ πεδίμο 
είκαζ δ έκηαζδ. Δ έκηαζδ θακενχκεζ πυζμ ζζπονυ είκαζ 
ημ πεδίμ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο ηαζ μνίγεηαζ ιε ημκ 
αηυθμοεμ ηνυπμ: 

Θεςνμφιε έκα θμνηίμ q ζε ηάπμζμ ζδιείμ Z ημο 
πεδίμο. Ώκ F είκαζ δ δφκαιδ πμο αζηεί ημ πεδίμ ζημ 
θμνηίμ, ηυηε ημ πδθίημ F/q εηθνάγεζ ηδκ έκηαζδ ημο 
δθεηηνζημφ πεδίμο ζημ ζδιείμ Z. Αδθ. 
 

έκηαζδ   δφκαιδ 
δθ. πεδίμο  θμνηίμ  

  F. 
 q 

 

ε = 
= 
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Η έκηαζδ είκαζ ιέβεεμξ δζακοζιαηζηό ηαζ έπεζ ηδκ ίδζα 
δζεύεοκζδ ηαζ θμνά ιε ηδ δύκαιδ πμο αζηείηαζ πάκς ζε 
εεηζηό θμνηίμ. 

 
(4) Δ απυηνμοζδ ηςκ Πενζχκ 

Δ πενζζηή επίεεζδ εκακηίμκ ηδξ Βθθάδαξ είπε 
απμηνμοζηεί μνζζηζηά ηαζ δ ζιπενζαθζζηζηή πμθζηζηή 
ηςκ Πενζχκ ααζζθζάδςκ είπε δεπηεί έκα απμθαζζζηζηυ 
πθήβια. Σδκ πμθζηζηή αοηή υιςξ ηδκ είπακ πθδνχζεζ 
ιε ηδ γςή ημοξ πζθζάδεξ κέμζ άκενςπμζ, Έθθδκεξ ηαζ 
Πένζεξ, πμο έπεζακ ζηα πεδία ηςκ ιαπχκ ή πάεδηακ 
ζηζξ εάθαζζεξ, υπμο έβζκακ μζ καοηζηέξ ζοβηνμφζεζξ. 

Δ απυηνμοζδ ηδξ πενζζηήξ επίεεζδξ είκαζ έκα 
βεβμκυξ ιε πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ημκ εθθδκζηυ 
ηυζιμ αθθά ηαζ βζα ημκ ηυζιμ μθυηθδνμ. Οζ εθθδκζηέξ 
πυθεζξ ελαζθάθζζακ ηδκ εθεοεενία ημοξ, δδθαδή ηδκ 
απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ μζημκμιζηή, πμθζηζηή 
ηαζ πμθζηζζηζηή ημοξ ακάπηολδ… 

Οζ πμθειζζηέξ πμο ηαηυνεςζακ ιε ημκ δνςζζιυ 
ηαζ ηδκ αοηαπάνκδζή ημοξ κα ζοκηνίρμοκ ηδκ πενζζηή 
επίεεζδ, ήηακ μζ εθεφεενμζ ζοκεζδδημί πμθίηεξ, πμο δεκ 
έκζςεακ ηδκ παηνίδα ημοξ ζακ ιζα ιαηνζκή ηαζ λέκδ 
ηαηαπζεζηζηή δφκαιδ, αθθά ηδκ ηαφηζγακ ιε ημκ εαοηυ 
ημοξ. Ήηακ, ηέθμξ, εθεφεενμζ άκενςπμζ, πμο ιε ηα υπθα 
ημοξ οπενάζπζγακ ηδκ εθεοεενία απυ ηδκ επζαμοθή ημο 
δεζπμηζζιμφ. 
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[ 

(5) Δ Πεκηδημζηή 
Δ πνχηδ επίζδιδ ηαζ δοκαιζηή θακένςζδ ηδξ 
Βηηθδζίαξ ζημκ ηυζιμ έβζκε ζηα Εενμζυθοια, ηδκ 
διένα πμο μζ Εμοδαίμζ βζυνηαγακ ηδκ Πεκηδημζηή. Οζ 
Πνάλεζξ ηςκ Ώπμζηυθςκ δζδβμφκηαζ ιε παναζηαηζηυ-
ηδηα ηα ζπεηζηά βεβμκυηα: 

«Σδκ διένα ηδξ Πεκηδημζηήξ ήηακ ζοβηεκηνςιέκμζ 
υθμζ ιαγί (μζ πνχημζ πνζζηζακμί) ζημ ίδζμ ιένμξ. 
Ξαθκζηά ήνεε απυ ημκ μονακυ ιζα αμή, ζακ κα θφζδλε 
μ δοκαηυξ άκειμξ, ηαζ βέιζζε υθμ ημ ζπίηζ ζημ μπμίμ 
ανίζημκηακ. Συηε είδακ κα ιμζνάγμκηαζ ζ’ αοημφξ 
βθχζζεξ υιμζεξ ιε θθυβεξ θςηζάξ ηαζ ζημκ ηαεέκακ 
ηάεζζε απυ ιζα ηέημζα βθχζζα. Καζ πθδιιφνζζακ υθμζ 
απυ Πκεφια Άβζμ ηζ άνπζζακ κα ιζθάκε άθθεξ βθχζζεξ, 
ηαεχξ ημ Πκεφια ημφξ έδζκε δφκαιδ θυβμο». 
 

(6) Ώθημυθεξ 
Ώθημυθεξ μκμιάγμκηαζ μζ μνβακζηέξ εκχζεζξ πμο έπμοκ 
ζημ ιυνζυ ημοξ έκα ή πενζζζυηενα οδνμλφθζα (-ΟΔ).  
Δ αθημυθδ CH3CH2OH ακήηεζ ζηδκ μιυθμβδ ζεζνά ηςκ 
ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθημμθχκ πμο έπμοκ έκα 
οδνμλφθζμ ζημ ιυνζμ ημοξ. Τπάνπμοκ επίζδξ αθημυθεξ 
ιε δφμ οδνμλφθζα (δζαζεεκείξ), ιε ηνία οδνμλφθζα 
(ηνζζεεκείξ) ηηθ. 
Μία ημνεζιέκδ δζζεεκήξ αθημυθδ είκαζ δ αζεακμδζυθδ 
(ή βθοηυθδ) πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ακηζπδηηζηυ (ή 
ακηζροηηζηυ) οβνυ ζηα ροβεία ηςκ αοημηζκήηςκ. Δ 
βθοηενίκδ είκαζ ηνζζεεκήξ αθημυθδ. 
 

(7) Αζπθή εκένβεζα 
Φνμκχ, θμζπυκ, υηζ ιε δζπθή εκένβεζα πνέπεζ εζείξ κα 
ζοκδνάιεηε ηδκ ηαηάζηαζδ, ηαζ ιε ημ κα ζχγεηε πάνδ 
ηςκ Οθοκείςκ ηζξ πυθεζξ ημοξ ζηέθκμκηαξ ζηναηζχηεξ 
πμο εα ημ πναβιαημπμζήζμοκ αοηυ, ηαζ ιε ημ κα 
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θεδθαηείηε ηδ πχνα ημο Φζθίππμο ιε πμθειζηά πθμία 
ηαζ ιε άθθμκ ζηναηυ. Ώκ, υιςξ, ημ έκα απυ αοηά ημ 
αιεθήζεηε, θμαμφιαζ ιήπςξ ιαξ πάεζ παιέκδ δ 
εηζηναηεία· βζαηί, ακ εζείξ ιυκμ ηδ πχνα ημο αθάπηεηε, 
εα ημ ακηέλεζ αοηυ, εα οπμηάλεζ ηδκ θοκεμ ηαζ φζηενα 
εα έθεεζ ζηδκ παηνίδα ημο ηαζ εφημθα εα ζαξ απμηνμφ-
ζεζ. Βάκ πάθζ εζείξ ζηείθεηε αμήεεζα ιυκμ ζηδκ θοκεμ, 
αθέπμκηαξ ηδ πχνα ημο κα ιδ δζαηνέπεζ ηακέκα 
ηίκδοκμ, εα ηαείζεζ εηεί βζα ηδκ πμθζμνηία ηαζ εα 
παναημθμοεεί απυ ημκηά ηδκ επζπείνδζδ, ηαζ ιε ημκ 
ηαζνυ εα οπμηάλεζ ημοξ πμθζμνηδιέκμοξ. Πνέπεζ 
θμζπυκ δ αμήεεζα κα είκαζ ιεβάθδ ηαζ κα πνμζθενεεί ιε 
δζπθή εκένβεζα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ογδηήζηε ημοξ υνμοξ ηάεε βναιιήξ ημο πίκαηα ηδξ 
ζεθ. 92 ηαζ ηαηαηάληε ημοξ ζε δφμ μιάδεξ:  
ζηδκ πνχηδ μιάδα κα ζοιπενζθάαεηε ημοξ υνμοξ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ απυ ηζξ 
εζδζηέξ βθχζζεξ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ, ζηδ δεφηενδ 
μιάδα κα ζοιπενζθάαεηε ημοξ υνμοξ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ή ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ, 
εηηυξ απυ ηζξ εζδζηέξ βθχζζεξ ζηζξ μπμίεξ ακήημοκ, ηαζ 
αθθμφ: ζε άθθεξ εζδζηέξ βθχζζεξ, ζηδκ ηαεδιενζκή 
μιζθία ηηθ. πδιαηίζηε φζηενα ιε ηζξ θέλεζξ – υνμοξ ηδξ 
δεφηενδξ μιάδαξ υζμ ιπμνείηε πενζζζυηενεξ θνάζεζξ, 
βζα κα δείλεηε ηζξ δζάθμνεξ πνήζεζξ ημοξ. Πανάδεζβια: 
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Ο υνμξ πδξνμύιην πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζηδ πδιεία· εα 
εκηαπεεί, ζοκεπχξ ζηδκ πνχηδ μιάδα. Ο υνμξ υιςξ 
ηφηηανμ εα εκηαπεεί ζηδ δεφηενδ μιάδα, δζυηζ εηηυξ 
απυ ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ (αμηακζηή, γςμθμβία, 
ακενςπμθμβία ηηθ.), υπμο ζοκδείγεηαζ, είκαζ δοκαηυκ 
κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ αθθμφ: 
- Δ μζημβέκεζα απμηεθεί ηφηηανμ ηδξ ημζκςκίαξ. 
- Δ πνυηαζδ είκαζ ημ ηφηηανμ ημο θυβμο, πνμθμνζημφ 
ηαζ βναπημφ. 

- Δ ζπμθζηή ηάλδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ εα ιπμνμφζε κα 
εεςνδεεί ημ ηφηηανμ ημο εηπαζδεοηζημφ ιαξ 
μνβακζζιμφ. 

 

 ημ αθθααδηζηυ θελζθυβζμ, πμο έπεζ πνμζανηδεεί ςξ 
επίιεηνμ ζημ ηέθμξ ημο αζαθίμο ζαξ, κα ιεηαθένεηε 
ηάεε εαδμιάδα ακεθθζπχξ ηαζ κα ηαηαβνάρεηε ημοξ 
κέμοξ υνμοξ ηδξ ηεθεοηαίαξ ηάεε θμνά δζδαηηζηήξ 
εκυηδηαξ ηςκ ιαεδιαηζηχκ, ηδξ θοζζηήξ, ηδξ πδιείαξ, 
ηδξ ζζημνίαξ, ηςκ ενδζηεοηζηχκ, ηδξ πμθζηζηήξ  
αβςβήξ ηηθ., ημοξ μπμίμοξ (υνμοξ) θνμκηίζηε κα ημοξ 
ζπμθζάγεηε ηαηηζηά, δζενεοκχκηαξ, ιαγί ιε ηδκ 
εηοιμθμβία ημοξ ηαζ άθθεξ, δδθςηζηέξ ή ιεηαθμνζηέξ, 
πνήζεζξ ημοξ. Ώημθμοεεί δείβια ημο θελζθμβίμο: 
 
πονήκαξ, μ 
ημ ηεκηνζηυ / εζςηενζηυ ιένμξ εκυξ ζχιαημξ 
 
άθθεξ πνήζεζξ ηδξ θέλδξ «πονήκαξ» 
- Δ επζζηήιδ έπεζ δζαπζζηχζεζ υηζ μ πονήκαξ ηδξ βδξ 
είκαζ ποναηηςιέκμξ. 
- Σα ηέζζενα εηείκα εςνδηηά απμηέθεζακ ημκ πονήκα 
ημο πμθειζημφ ιαξ καοηζημφ. 
- Σμκ πονήκα ηδξ ζοκςιμηζηήξ μιάδαξ δεκ ιπυνεζε 
ηακείξ κα ημκ ακαηαθφρεζ. 
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ζοκζζηαιέκδ, δ 
ιεημπή ημο νήιαημξ ζοκίζηαιαζ. οκήεςξ 
πνδζζιμπμζείηαζ ςξ μοζζαζηζηυ, φζηενα απυ 
πανάθεζρδ ηδξ θέλδξ δφκαιδ ηδκ μπμία πνμζδζμνίγεζ: 
ζοκζζηαιέκδ δφκαιδ, δ ζοκζζηαιέκδ ηςκ δοκάιεςκ: 
εκκμμφιε ηδ δφκαιδ πμο ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ 
άθθεξ δοκάιεζξ, ηζξ ζοκζζηχζεξ (θοζζηή). 
 
άθθεξ πνήζεζξ ηδξ θέλδξ «ζοκζζηαιέκδ» 
- Πμθζηζηέξ ηαζ πκεοιαηζηέξ δοκάιεζξ ζοκέηθζκακ ιε 
απμηέθεζια κα δδιζμονβδεεί ιζα ζοκζζηαιέκδ, δ μπμία 
έαβαθε ηδκ πμθζηεία απυ ημ πκεοιαηζηυ ηαζ ημ πμθζηζηυ 
ηδξ ηέθια. 
- Καζ πμζα είκαζ, ζε παναηαθχ, δ ζοκζζηαιέκδ ηςκ 
θυβςκ ζμο; ιπμνείξ κα ιμο πεζξ; 
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VII. ΟΡΓΏΝΧΔ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 

α) Δ μνβάκςζδ ημο θυβμο ηαζ μζ εζδζηέξ βθχζζεξ 
 
     Κθζιάηςζε ηα ηείιεκα (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) πμο 
δζάααζεξ ιε αάζδ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 
πνδζζιμπμζείηαζ ζημ ηαεέκα δ βθχζζα: ζε πμζα δδθαδή 
απυ αοηά δ βθχζζα είκαζ (πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ) 
απνυζςπδ ηαζ ακηζηεζιεκζηή ηαζ ζε πμζα είκαζ 
θμνηζζιέκδ ιε (ηάπμζα) οπμηεζιεκζηυηδηα ή ιε (ηάπμζα) 
δζάεεζδ / ζοβηίκδζδ. 
 
Ώκ ιεθεηήζεηε πνμζεηηζηά ηα ηείιεκα (1), (3), (4) ηαζ (5), 
εα δζαπζζηχζεηε υηζ ηαζ ηα πέκηε έπμοκ παναηηήνα 
πθδνμθμνζαηυ. Έηζζ; ημ (1) ιαξ πανέπεζ ηδκ 
πθδνμθμνία ηζ είκαζ ανζειδηζηή ηαζ ηζ βεςιεηνζηή 
πνυμδμξ· ημ (3) ιζθάεζ βζα ηδκ έκηαζδ ημο πεδίμο· ημ (4) 
βζα ηδ ζδιαζία πμο είπε βζα ημκ εθθδκζζιυ ηαζ βζα ημκ 
ηυζιμ δ απυηνμοζδ ηδξ επίεεζδξ ηςκ Πενζχκ· ημ (5) 
ακαθένεηαζ ζηδ βζμνηή ηδξ Πεκηδημζηήξ. 

Καζ υιςξ, εκχ υθα ηα ηείιεκα είκαζ πθδνμθμνζαηά, 
δεκ είκαζ βναιιέκα ζηδκ ίδζα βθςζζζηή πμζηζθία. θα 
ζπεδυκ, άθθμ πενζζζυηενμ ηαζ άθθμ θζβυηενμ, 
δζαθμνμπμζμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ βθςζζζηά, ακάθμβα ιε 
ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ πθδνμθυνδζήξ ημοξ, ακάθμβα 
δδθαδή ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο εέιαηυξ ημοξ ηαζ ημκ 
ζδζαίηενμ ζηυπμ ημοξ. Κζ αοηυ βίκεηαζ θακενυ, ακ 
παναηδνήζμοιε ιε ζοβηνζηζηή δζάεεζδ δφμ απυ ηα 
ηείιεκα: ημ (1), πμο ακαθένεηαζ ζε ιαεδιαηζηή 
πθδνμθυνδζδ, ηαζ ημ (5) πμο ακαθένεηαζ ζε 
ενδζηεοηζηή πθδνμθυνδζδ. 
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Δ βθχζζα ημο ηεζιέκμο (1) 
 

Σμ εέια ημο ηεζιέκμο (1): ακήηεζ ζηδκ επζζηήιδ ηςκ 
ιαεδιαηζηώκ είκαζ βναιιέκμ ζηδκ εζδζηή βθςζζζηή ημοξ 
πμζηζθία· ζηόπμ ημο έπεζ κα δζδάλεζ ηζ είκαζ ανζειδηζηή 
πνόμδμξ. Καζ βζα κα ημ πεηύπεζ αοηό: 
 

α) αημθμοεεί ιζα θμβζηή δζαδζηαζία:  
- παναεέηεζ ιέζα ζε οπόεεζδ θόβμο ιζα αημθμοεία 
ανζειώκ 

«2, 5, 8, 11, 14, 17» 
- παναηδνεί ηαζ δείπκεζ ζηδκ απόδμζδ ημο θόβμο ηα ηύνζα 
βκςνίζιαηα ηδξ αημθμοείαξ 

«παναηδνμύιε όηζ... ημο ανζειμύ 3» 
- δζεοηνζκίγεζ ηδκ αημθμοεία πνδζζιμπμζώκηαξ πανάδεζβια 

«5 = 2 + 3, 8 = 5 + 3, …» 
- μκμιάγεζ / μνίγεζ ηδκ αημθμοεία 

«Μζα ηέημζα... πνόμδμξ ιε θόβμ 3»  
α) πνδζζιμπμζεί: 
- θέλεζξ πμο ηονζμθεηημύκ 

«Ακ πνμζέλμοιε… εα παναηδνήζμοιε…» 
- ιαεδιαηζημύξ όνμοξ 

«άενμζζια, αημθμοεία, ανζειόξ, θόβμξ» 
- ζδιεία ημο ιαεδιαηζημύ ηώδζηα (ζύιαμθα) 

«Ι 2 Ι, Ι 4 Ι, Ι + Ι , Ι = Ι , Ι . Ι ηηθ.»  
Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ ιέζα 
απυ υθδ αοηή ηδ δζαδζηαζία  
μ ζοκηάηηδξ ημο ηεζιέκμο ιάξ  
πανμοζίαζε ιε ηνυπμ θμβζηυ, 
απμδεζηηζηυ ηαζ δζδαηηζηυ ιζα  
ιαεδιαηζηή αθήεεζα:  
ηζ είκαζ ανζειδηζηή πνυμδμξ.  
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Μαξ έδεζλε δδθαδή ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ ζπέζεζξ πμο έπμοκ 
ηα πνάβιαηα ιεηαλφ ημοξ ζε ιζα πενζμπή ηςκ 
ιαεδιαηζηχκ. Καζ βζα κα ημ πεηφπεζ, πνδζζιμπμίδζε ηδ 
βθχζζα έηζζ πμο κα θακενχκεζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ 
δοκαηή αηνίαεζα ηζξ ζπέζεζξ ηςκ πναβιάηςκ. Γζ’ αοηυ 
ηαζ υθεξ μζ θέλεζξ ηαζ μζ πνμηάζεζξ είκαζ θμνηζζιέκεξ ιε 
ηα ακαβηαία ιυκμ ζδιαζζμθμβζηά ημοξ θμνηία, χζηε κα 
απμδίδμοκ ιε πζζηυηδηα ηδκ αθήεεζα. Σα κμδιαηζηά 
ημοξ πενζβνάιιαηα είκαζ ζοβηεηνζιέκα· δεκ οπάνπεζ 
δζάποζδ κμδιαηζηή ή θυνηζζδ ζοβηζκδζζαηή. Δ βθχζζα 
είκαζ ακάθμβδ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πναβιάηςκ: 
απνυζςπδ, απνςιάηζζηδ ζοκαζζεδιαηζηά, ακηζηεζιεκζ-
ηή, ιε θμβζηή ζηενευηδηα ηαζ απμδεζηηζηυηδηα. 
Αζαθμνεηζηά δε εα ήηακ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ πενίπηςζδ. 

 
 

Αμιζηυ δζάβναιια ημο ηεζιέκμο (1) 
 

1. Πνμαάθθεηαζ 
ημ εέια  
(ιε οπυεεζδ) 

  

Ώκ πνμζέλμοιε ημοξ υνμοξ ηδξ 
αημθμοείαξ 2, 5, 8, 11, 14, 17 

 

2. Παναηδνείηαζ 
ηαζ δζαπζζηχκε-
ηαζ δ αθήεεζα  
(ιε απυδμζδ) 

 

παναηδνμφιε υηζ ηάεε υνμξ, 
εηηυξ απυ ημκ πνχημ, είκαζ 
άενμζζια ημο πνμδβμφιεκμο 
υνμο ηαζ ημο ανζειμφ 3. 

 

3. Ώπμδεζηκφεηαζ 
(δ αθήεεζα)  
(ιε πανάδεζβια) 

 

Έηζζ π.π. είκαζ 5 = 2 + 3,  
8 = 5 + 3 

 

4. Οκμιάγεηαζ (δ 
αθήεεζα) 

 

Μζα ηέημζα αημθμοεία θέβεηαζ 
ανζειδηζηή πνυμδμξ ιε θυβμ 3. 
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Δ βθχζζα ημο ηεζιέκμο. (5) 
 
Ώημθμοεεί δμιζηυ δζάβναιια ημο ηεζιέκμο  

Σμ εέια ημο ηεζιέκμο (5) είκαζ ακηθδιέκμ απυ ηδ ΐίαθμ 
ηαζ πανμοζζάγεηαζ ιε ηδ δζηή ημο βθςζζζηή πμζηζθία, δ 
μπμία, υπςξ αθέπεηε, είκαζ δζαθμνεηζηή απυ ηδ 
βθςζζζηή πμζηζθία ηςκ ιαεδιαηζηχκ. Αζαθμνεηζηυξ 
είκαζ άθθςζηε ηαζ μ ζηυπμξ ημο ηεζιέκμο: απεοεφκεηαζ 
ζε μπαδμφξ ιζαξ ενδζηείαξ ηαζ γδηάεζ κα ημοξ 
πθδνμθμνήζεζ βζα ημ εαφια ηδξ Πεκηδημζηήξ. 
Αζαθμνεηζηυ θμζπυκ ημ εέια, δζαθμνεηζηυξ ηαζ μ ζηυπμξ 
ημο ηεζιέκμο. Γζ’ αοηυ δζαθμνεηζηή είκαζ ηαζ δ 
πναβιάηεοζή ημο. Αεκ ηίεεηαζ ηχνα ιζα αθήεεζα βζα κα 
απμδεζπεεί ιε ζοθθμβζζιμφξ· δ αθήεεζα βζα ημκ 
ακαβκχζηδ / πζζηυ είκαζ δεδμιέκδ: πνυηεζηαζ βζα έκα 
εαφια ημ μπμίμ αοηυξ απμδέπεηαζ. Έηζζ μ ζοκηάηηδξ / 
ζοββναθέαξ ημο ηεζιέκμο δεκ ημ δζενεοκά, αθθά ημ 
απμηαθφπηεζ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ βθςζζζημί 
ιδπακζζιμί ηδξ θμβζηήξ απυδεζλδξ αημκμφκ ηαζ ζηδ 
εέζδ ημοξ θεζημονβμφκ άθθμζ: μζ βθςζζζημί ιδπακζζιμί 
ηδξ αθήβδζδξ ηαζ ηδξ πενζβναθήξ εκυξ βεβμκυημξ-
εαφιαημξ· ιζαξ πνάλδξ πμο ζοκηεθείηαζ ζηδκ πενζμπή 
ημο οπένθμβμο. 

Δ βθχζζα θμζπυκ μνβακχκεηαζ βζα κα απμηαθφρεζ 
ημ εαφια ηαζ υπζ βζα κα απμδείλεζ ιε ζοθθμβζηή δζαδζ-
ηαζία ιζα αθήεεζα ηςκ ιαεδιαηζηχκ. Έηζζ ημ ηείιεκμ 
απμηεθείηαζ απυ δφμ ηιήιαηα: 
 
α) Σμ εζζαβςβζηυ ηιήια  

«δ πνώηδ επίζδιδ...  ηα ζπεηζηά βεβμκόηα»  
ημ μπμίμ απμηεθεί πνμθμβζηυ ζπυθζμ ημο δεφηενμο: 
εεςνεί ημ εαφια ηδξ Πεκηδημζηήξ ςξ ηδκ πνχηδ 
θακένςζδ ηδξ Βηηθδζίαξ, πνμζδζμνίγεζ ημκ ηυπμ ηαζ 
ημ πνυκμ ηαζ ζδιεζχκεζ ηδκ πδβή ημο.  
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α) Σμ ηφνζμ ηιήια 

«ηδκ διένα ηδξ Πεκηδημζηήξ... δύκαιδ θόβμο»  
υπμο ιε ηνυπμ αθδβδιαηζηυ ηαζ πενζβναθζηυ 
πανμοζζάγμκηαζ ηα εαοιαζηά βεβμκυηα. Υαναηηδνζζηζ-
ηά βκςνίζιαηα ημο δεφηενμο ηιήιαημξ είκαζ: 
- Σμ λεηφθζβια ημο βεβμκυημξ ημ μπμίμ ζζβά ζζβά 
δζμβηχκεηαζ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ, ηαεχξ ιεηαααίκεζ απυ 
ηδ ζθαίνα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ζηδ ζθαίνα ημο 
εαφιαημξ. 
- Οζ ιεηαααηζηέξ θέλεζξ πμο ιε ηζξ αθοζζδςηέξ ημοξ 
εηνήλεζξ ακμίβμοκ ηζξ αθθεπάθθδθεξ εζηυκεξ ημο 
εαφιαημξ: 
«Ξαθκζηά ήνεε...», «Σόηε είδακ...», «Καζ πθδιιύνζζακ 
όθμζ...» 
- Δ θεζημονβία ηδξ εζηυκαξ ηαζ ημο ήπμο. 
- Ο ενζαιαζηυξ ηυκμξ ημο ηεζιέκμο. 
- Δ πνήζδ ηδξ πμζδηζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ βθχζζαξ:  
«ιζα αμή, ζακ κα θύζδλε δοκαηόξ άκειμξ», «βθώζζεξ 
όιμζεξ ιε θθόβεξ θςηζάξ», «πθδιιύνζζακ όθμζ» ηηθ. 

 

α) Δ μνβάκςζδ ημο θυβμο ηαζ δ πεζεχ 
 
     Θα παναηήνδζεξ ίζςξ υηζ πμθθέξ θμνέξ ζηδκ 
ηαεδιενζκή ή ζηδ ζπμθζηή γςή ζμφ έπεζ γδηδεεί κα 
εηθνάζεζξ ηαζ κα ζηδνίλεζξ ηδ δζηή ζμο εέζδ, ηδκ 
άπμρδ πμο έπεζξ ζπδιαηίζεζ βζα ηα δζάθμνα εέιαηα. 
μο έπεζ γδηδεεί δδθαδή κα πανμοζζάζεζξ αοηά πμο εζφ 
πζζηεφεζξ, ημζηάγμκηαξ ηαζ ελεηάγμκηαξ ηα εέιαηα / 
πνάβιαηα / πνμαθήιαηα απυ ηδ δζηή ζμο μπηζηή 
βςκία. Ώοηυ αέααζα ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα έπεζξ – ηαζ 
έπεζξ – απυρεζξ. Ώκ ηαζ δε θηάκεζ ιυκμ αοηυ· πνέπεζ 
πανάθθδθα κα είζαζ ζε εέζδ κα ζηδνίγεζξ ηζξ απυρεζξ 
ζμο ηαζ κα πείεεζξ βζα ηδκ μνευηδηά ημοξ· κα πείεεζξ  
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ημοξ αηνμαηέξ ή ημοξ ακαβκχζηεξ υηζ δ άπμρή ζμο 
είκαζ ζςζηή, κα πείεεζξ δδθαδή βζαηί (βζα πμζμοξ  
θυβμοξ) αοηά πμο οπμζηδνίγεζξ είκαζ υπςξ ηα κμιίγεζξ / 
αζζεάκεζαζ εζφ. Με άθθα θυβζα εα πνέπεζ κα αζηζμθμβείξ 
ηζξ εέζεζξ ζμο: κα θεξ βζαηί είκαζ έηζζ ηαζ υπζ 
δζαθμνεηζηά. 

ε ιζα ηέημζα πενίπηςζδ, υπςξ ηαηαθαααίκεζξ, εα 
πνέπεζ πνχηα κα ανίζηεζξ ημ απμδεζηηζηυ ζμο οθζηυ 
(ζηέρεζξ, επζπεζνήιαηα, ζοθθμβζζιμφξ, παναδείβιαηα, 
βεβμκυηα, πενζζηαηζηά ηηθ.) ηαζ φζηενα κα ημ 
ηαηαηάζζεζξ μνβακχκμκηάξ ημ πεζζηζηά πάκς ζε έκα 
(μζημ)δμιζηυ ζπέδζμ. Καζ δεκ είκαζ ηαευθμο πενίενβμ υηζ 
ζημ ζδιείμ αοηυ ιμζάγμοκ υθμζ μζ μιζθδηέξ ηαζ μζ 
ζοββναθείξ πμο πνμζπαεμφκ κα πείζμοκ βζα ηδκ 
άπμρή ημοξ. Βλάθθμο, δ ηέπκδ κα πείεεζξ βζα ηζξ 
απυρεζξ ζμο – είηε πμθζηζηυξ είζαζ είηε δζηδβυνμξ είηε 
ιαεδιαηζηυξ ηηθ. – είκαζ πακάνπαζα ηαζ θηάκεζ ςξ ειάξ 
απυ ηδκ ανπαία Βθθάδα. 
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β) Δ μνβάκςζδ ημο θυβμο ηαζ ημ επζπείνδια 
 

Σμ παναηάης ηείιεκμ ακήηεζ ζε νδημνζηυ θυβμ. Κφνζμ 
παναηηδνζζηζηυ ημο βκχνζζια είκαζ δ πεζεχ. Ο 
Αδιμζεέκδξ – απυ δζηυ ημο θυβμ είκαζ πανιέκμ ημ 
ηείιεκμ – πνμζπαεεί κα πείζεζ ημοξ Ώεδκαίμοξ κα 
πθήλμοκ ιε δζπθή ημοξ εκένβεζα ημ Φίθζππμ. ηδκ 
πνμζπάεεζά ημο αοηή μνβακχκεζ ημ θυβμ ημο ηαζ 
ακαπηφζζεζ ηα επζπεζνήιαηά ημο ιε ημκ αηυθμοεμ 
ηνυπμ: 
 

1. Πνμαάθθεζ ηδ εέζδ ημο (απυθακζδ) 
 

Φνμκχ, θμζπυκ, υηζ ιε δζπθή εκένβεζα πνέπεζ εζείξ κα 
ζοκδνάιεηε ηδκ ηαηάζηαζδ, 

 

 
2. Σδ δζεοηνζκίγεζ (επελήβδζδ) 

 

ηαζ ιε ημ κα ζχγεηε πάνδ ηςκ Οθοκείςκ ηζξ πυθεζξ ημοξ 
ζηέθκμκηαξ ζηναηζχηεξ πμο εα ημ πναβιαημπμζήζμοκ 

αοηυ, ηαζ ιε ημ κα θεδθαηείηε ηδ πχνα ημο Φζθίππμο  
ιε πμθειζηά πθμία ηαζ ιε άθθμκ ζηναηυ. 

 
3. Σδκ αζηζμθμβεί, απμδεζηκφμκηαξ ηζ εα ζοιαεί, ακ δε 

δνάζμοκ ιε δζπθή εκένβεζα, ακ δδθαδή δνάζμοκ ζε ιζα 
ηαηεφεοκζδ ιυκμ (αζηζμθυβδζδ) 

 

Ώκ υιςξ ημ έκα απυ αοηά ημ αιεθήζεηε, θμαμφιαζ 
ιήπςξ ιαξ πάεζ παιέκδ δ εηζηναηεία· βζαηί, ακ εζείξ 
ιυκμ ηδ πχνα ημο αθάπηεηε, εα ημ ακηέλεζ αοηυ, εα 

οπμηάλεζ ηδκ θοκεμ ηαζ φζηενα εα έθεεζ ζηδκ παηνίδα 
ημο ηζ εφημθα εα ζαξ απμηνμφζεζ. Βάκ πάθζ εζείξ 
ζηείθεηε αμήεεζα ιυκμ ζηδκ θοκεμ, αθέπμκηαξ ηδ 

πχνα ημο κα ιδ δζαηνέπεζ ηακέκακ ηίκδοκμ, 
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εα ηαείζεζ εηεί βζα πμθζμνηία ηαζ εα παναημθμοεεί απυ 
ημκηά ηδκ επζπείνδζδ, ηαζ ιε ημκ ηαζνυ εα οπμηάλεζ 

ημοξ πμθζμνηδιέκμοξ. 
 

4. οιπεναίκεζ (ζοιπέναζια) 
 

Πνέπεζ, θμζπυκ, δ αμήεεζα κα είκαζ ιεβάθδ ηαζ κα 
πνμζθενεεί ιε δζπθή εκένβεζα. 

 

Σν επηρείξεκα 
 

     Βπζπείνδια, θέεζ δ Λμβζηή, είκαζ ιζα ζεζνά απυ 
πνμηάζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ πςνίξ πάζιαηα 
ηαζ απμθήβμοκ ζε ιζα ηεθζηή πνυηαζδ, πμο θέβεηαζ 
ζοιπέναζια· ζημπυξ ημο επζπεζνήιαημξ είκαζ κα  
οπμδείλεζ ηδκ αθήεεζα ιζαξ εέζδξ / απυθακζδξ 
(απμθαίκμιαζ). Ώοηά ζδιαίκμοκ υηζ μζ πνμηάζεζξ πμο 
μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια ανίζημκηαζ ζε θμβζηέξ 
ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ, δ επυιεκδ δδθαδή είκαζ θμβζηή 
αημθμοεία ηδξ πνμδβμφιεκδξ. Γζ’ αοηυ ηαζ έπμοκ 
ηάπμζμοξ υνμοξ ημζκμφξ, πμο βίκμκηαζ δ βέθονα βζα ηδ 
ιεηάααζδ απυ ηδ ιζα (πνυηαζδ) ζηδκ άθθδ. 
 
 Ώκαγδηήζηε αοηή ηδ ζπέζδ ηςκ πνμηάζεςκ. 
 
α) ζημ ηείιεκμ ημο Αδιμζεέκδ πμο ήδδ έπεηε ιεθεηήζεζ.  
α) ζηα αηυθμοεα παναδείβιαηα: 
 Σμ ηνίβςκμ είκαζ ηνίπθεονμ. Άνα ημ ηνίβςκμ δεκ είκαζ 
ηεηνάπθεονμ. 
 Δ βδ είκαζ πθακήηδξ. Άνα δ βδ δεκ είκαζ απθακήξ. 
 Ο ακαηνζηήξ ηαθεί ημ ιάνηονα (ειπεζνμβκχιμκα 
αζηοκμιζηυ) κα απμδείλεζ ηδ βκχιδ ημο (απυθακζδ) υηζ 
μ αοημονβυξ ηδξ ηθμπήξ, πμο απαζπμθεί ηδ 
δζηαζμζφκδ, είκαζ έκαξ έιπεζνμξ ηαζ επζδέλζμξ 
δζαννήηηδξ. 
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Καζ μ ιάνηοναξ ακαπηφζζεζ ηζξ ζηέρεζξ ημο ςξ ελήξ:  
α. ημ πνδιαημηζαχηζμ πμο θδζηεφηδηε δ ηθεζδανζά 
ανέεδηε άεζηηδ, παναηδνήεδηακ υιςξ ααεζέξ εκημιέξ 
ζε μνζζιέκα ζδιεία.  
α. Σα ζδιεία αοηά είκαζ ηαίνζεξ εέζεζξ ημο ιδπακζζιμφ 
αζθάθεζαξ πμο πνμζηαηεφεζ ημ πνδιαημηζαχηζμ.  
β.  Οζ εκημιέξ θμζπυκ δεκ είκαζ ηοπαίεξ, αθθά μθείθμκηαζ 
ζημ ενβαθείμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ δζάννδλδ.  
δ.  Ο ηφπμξ ηςκ εκημιχκ ηαζ ημ απμηέθεζια πμο 
έθενακ δείπκμοκ υηζ έβζκακ απυ εζδζηυ ενβαθείμ, θεπηυ, 
ιοηενυ, ζζπονυ.  
ε. Σέημζα ενβαθεία ιεηαπεζνίγμκηαζ έιπεζνμζ ηαζ επζδέλζμζ 
δζαννήηηεξ. ζη. Άνα μ αοημονβυξ ηδξ ηθμπήξ είκαζ έκαξ 
έιπεζνμξ ηαζ επζδέλζμξ 
δζαννήηηδξ. 
 
 α. Βηείκμξ πμο ιε εζδζηυ ενβαθείμ ηαημνεχκεζ κα 
ακμίλεζ έκα ηαθά αζθαθζζιέκμ πνδιαημηζαχηζμ, είκαζ 
έκαξ έιπεζνμξ ηαζ επζδέλζμξ δζαννήηηδξ.  
α. Ο αοημονβυξ ηδξ ηθμπήξ ημο δζα-ιενίζιαημξ Υ 
άκμζλε ημ πνδιαημηζαχηζυ ημο ι’ έκα ηέημζμ ενβαθείμ, 
υπςξ απμδείπκμοκ ηα ίπκδ πμο άθδζε δ πνάλδ ημο.  
β. Άνα μ αοημονβυξ ηδξ ηθμπήξ ημο δζαιενίζιαημξ Υ 
είκαζ έκαξ έιπεζνμξ ηαζ επζδέλζμξ δζαννήηηδξ. 
 

Β. Παπακμφηζμξ, Λμβζηή, εηδ. Αςδχκδ, 1970 

 
 

ΔΗΓΖ ΤΙΙΟΓΗΚΩΛ 
Δ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία μ κμοξ ηαηαζηνχκεζ έκα 
επζπείνδια θέβεηαζ ζοθθμβζζιυξ. Οζ ζοθθμβζζιμί είκαζ 
άιεζμζ, έιιεζμζ, παναβςβζημί, επαβςβζημί, ακαθμβζημί.  
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Υαναηηδνίζηε ημοξ ζοθθμβζζιμφξ ηδξ μιάδαξ α΄. Θα ημ 
πεηφπεηε, ακ ημοξ ακηζζημζπίζεηε ζςζηά ιε ημοξ 
μνζζιμφξ ηδξ μιάδαξ α΄, βνάθμκηαξ ιπνμζηά απυ ηάεε 
ζοθθμβζζιυ ημ βνάιια ημο μνζζιμφ πμο ηαζνζάγεζ. 

 

Οιάδα α΄ 
     (1) Σα ιέηαθθα είκαζ ακυνβακα.  

 Ο πνοζυξ είκαζ ακυνβακμ. 
     (2) Οζ πθακήηεξ είκαζ εηενυθςηα ζχιαηα.  

 Δ βδ είκαζ πθακήηδξ.  
 Άνα δ βδ είκαζ εηενυθςημ ζχια 

     (3) Σα θοηά είκαζ μνβακζζιμί.  
 Δ ιδθζά είκαζ θοηυ.  
 Άνα δ ιδθζά είκαζ μνβακζζιυξ. 

     (4) Δ ιδθζά, δ απθαδζά… είκαζ μνβακζζιμί.  
 Δ ιδθζά, δ απθαδζά… είκαζ θοηά.  
 Άνα ηα θοηά είκαζ μνβακζζιμί. 

     (5) Κάπμζα ηαθή ιαεήηνζα ανααεφηδηε.  
 Δ Βθπίδα είκαζ ηαθή ιαεήηνζα.  
 Άνα δ Βθπίδα είκαζ πζεακυ κα ανααεοηεί. 

 

Οιάδα α΄ 

(α) ημκ παξαγσγηθό ζοθθμβζζιυ απυ ημ υθμκ 
ζοιπεναίκμοιε βζα ηα επζιένμοξ. 

(α) Έκκεζνη είκαζ μζ ζοθθμβζζιμί ηςκ μπμίςκ ημ 
ζοιπέναζια πνμηφπηεζ απυ δφμ ή πενζζζυηενεξ 
πνμηάζεζξ - ηνίζεζξ. 

(β) Άκεζνη είκαζ μζ ζοθθμβζζιμί ηςκ μπμίςκ ημ 
ζοιπέναζια πνμηφπηεζ απυ ιζα ιυκμ πνυηαζδ - 
ηνίζδ. 

(δ) ημκ επαγσγηθό ζοθθμβζζιυ απυ ηα επζιένμοξ 
ζοιπεναίκμοιε βζα ημ υθμ. 

(ε) ημκ αλαινγηθό ζοθθμβζζιυ απυ ηα επζιένμοξ 
ζοιπεναίκμοιε πάθζ βζα ηα επζιένμοξ. 
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Παναβςβζημί   

 

Έιιεζμζ  

 

Άιεζμζ  

 

Βπαβςβζημί  

 

Ώκαθμβζημί  

 
άνα  

 
 
 ημ εεχνδια πμο αημθμοεεί κα δείλεηε πμζα είκαζ δ 
εέζδ / απυθακζδ, πμζα είκαζ δ ζοθθμβζζηζηή δζαδζηαζία 
ηαζ πμζμ ημ ζοιπέναζια. 

 
Θεώξεκα θ 
ε ηάεε ηνίβςκμ απέκακηζ απυ ίζεξ  
πθεονέξ ανίζημκηαζ ίζεξ βςκίεξ,  
δδθαδή  
Ώΐ=ΏΓ  ΐ=Γ 

 
Απόδεημε:  
Ώξ εεςνήζμοιε  
έκα ηνίβςκμ ΏΐΓ ιε Ώΐ=ΏΓ. 
Ώκ θένμοιε ηδ δζπμηυιμ ημο ΏΑ, έπμοιε  
ηνίβ. ΏΐΑ = ηνίβ. ΏΓΑ (βζαηί: Ώΐ=ΏΓ, ΏΑ=ΏΑ, 
 
Ώ1=Ώ2) ηαζ άνα ΐ=Γ. 
 
 

1 2 

Ώ 

Α 
Γ ΐ 
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 Να πείηε ζηδ ζοκέπεζα ακ δ ζοθθμβζζηζηή δζαδζηαζία 
ζάξ πείεεζ ή υπζ ηαζ βζαηί. 
 
 Ξακαβνάρηε ημ εεχνδια, πνδζζιμπμζχκηαξ ιυκμ 
θέλεζξ – πενζζζυηενεξ θέλεζξ. Ώκηζηαηαζηήζηε θ.π. ηα 
ζφιαμθα ιε θέλεζξ. Πανάδεζβια: 
ε ηάεε ηνίβςκμ απέκακηζ απυ ίζεξ πθεονέξ ανίζημκηαζ 
ίζεξ βςκίεξ· ζημ ηνίβςκμ π.π. ΏΐΓ απέκακηζ απυ ηζξ 
πθεονέξ Ώΐ ηαζ ΏΓ, πμο είκαζ ιεηαλφ ημοξ ίζεξ, 
ανίζημκηαζ  
 
μζ βςκίεξ ΐ ηαζ Γ πμο ηαζ αοηέξ είκαζ ιεηαλφ ημοξ ίζεξ. Δ 
εέζδ/απυθακζδ αοηή απμδεζηκφεηαζ ιε ημκ αηυθμοεμ 
ζοθθμβζζιυ… 
(ζοκεπίζηε) 
 

δ) Δ μνβάκςζδ ημο θυβμο ηαζ δ αζηζμθυβδζδ 
 

Παναθθδθίζηε ημ νδημνζηυ ηείιεκμ πμο δζααάζαηε 
παναπάκς ιε ημ εεχνδια θ ςξ πνμξ ηδ ζοθθμβζζηζηή 
ημοξ πμνεία ηαζ ςξ πνμξ ηα εηθναζηζηά ημοξ ζημζπεία 
(θέλεζξ, ζφιαμθα ηηθ.), ηαζ ακαγδηήζηε ηζξ μιμζυηδηεξ 
ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ. 
 
     Ώπυ ημκ παναθθδθζζιυ ημοξ εα δζαπζζηχζαηε ήδδ 
υηζ ηαζ ηα δφμ ηείιεκα πνμζπαεμφκ κα πείζμοκ 
πνδζζιμπμζχκηαξ ζηδκ απυδεζλδ ηδκ αζηζμθυβδζδ. 
Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνμαάθθμοκ ιζα εέζδ ηαζ φζηενα 
γδημφκ ηα οπμζηδνίβιαηά ηδξ, ηδκ αζηζμθμβμφκ, θέκε 
δδθαδή βζαηί αοηή δ εέζδ είκαζ ζςζηή. Καζ ζηζξ δφμ  
πενζπηχζεζξ δ εέζδ πνμδβείηαζ απυ ηζξ απμδείλεζξ, εα 
ιπμνμφζε υιςξ ηαζ κα αημθμοεεί ή κα είκαζ πςκειέκδ 
ιέζα ζημ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ. 
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     Δ οπμζηήνζλδ πάθζ ηδξ εέζδξ ιέζα ζε ιζα 
πανάβναθμ ή ζε εονφηενμ ηείιεκμ ιπμνεί κα βίκεζ ιε 
πμζηίθμοξ ηνυπμοξ αζηζμθυβδζδξ ηαζ πεζεμφξ, υπςξ 
είκαζ π.π. μζ ζοθθμβζζιμί, μζ ζηαηζζηζηέξ εκδείλεζξ, μζ 
ιανηονίεξ ηςκ εζδζηχκ ηηθ.· αοημί πάθζ μζ ηνυπμζ 
εηθνάγμκηαζ ιε αζηζμθμβζηέξ πνμηάζεζξ, μζ μπμίεξ, 
υπςξ ζαξ είκαζ βκςζηυ, εζζάβμκηαζ ιε αζηζμθμβζημφξ 
ζοκδέζιμοξ: βζαηί, δζυηζ, επεζδή, αθμφ, πμο, ηαεχξ ηηθ. 

(αθ. ΝΒ.Γ., ζ. 200 ηαζ ΝΒ.., ζ. 140) 
 
Ώκ ηαζ αοηυ δεκ είκαζ απυθοημ, αθμφ δ αζηζμθυβδζδ 
ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ιε άθθα εηθναζηζηά ιέζα· έηζζ ζοι-
ααίκεζ π.π. ζημοξ οπμεεηζημφξ θυβμοξ, υηακ ιε ηδκ 
οπυεεζδ εηθνάγεηαζ παναζηαηζηυηενα ημ αίηζμ εηεί-κμο 
πμο πενζέπεηαζ ζηδκ απυδμζδ:  
 Ββχ δε θηαίς, ακ (= επεζδή) εζφ δεκ ηαηαθαααίκεζξ. 
 Ήηακ θίθμξ ιμο. μο θαίκεηαζ θμζπυκ πενίενβμ, ακ 
εκδζαθένμιαζ βζα ημ παζδί ημο; 
 

Κάπμηε δ αζηζμθυβδζδ πενζέπεηαζ ιέζα ζε έκα εονφηενμ 
ηείιεκμ, ζημ μπμίμ, εηηυξ απυ ημοξ αζηζμθμβζημφξ, 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ άθθμζ ζφκδεζιμζ. Ώκαβκςνίζηε 
π.π. ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ βίκεηαζ δ αζηζμθυβδζδ ζημ 
ηείιεκμ ημο Αδιμζεέκδ ηαζ ζημ εεχνδια θ ηαζ 
επζζδιάκεηε ηα εηθναζηζηά ημο ιέζα: ζοκδέζιμοξ, 
ζοκηάλεζξ ηηθ. 
 
 Πανμοζζάζηε ηδ δμιή (εειαηζηή πενίμδμ, ζπυθζα, 
ηαηαηθείδα) ηαζ ηδκ απμδεζηηζηή δζαδζηαζία ηδξ 
παναβνάθμο: 
 

Ζ αγάπε ηνπ πινύηνπ 
… Δ αβάπδ ημο πθμφημο, πμο δ απυνηαβδ ακαγήηδζή 
ημο ιαξ έπεζ βίκεζ ιυκζιδ αννχζηζα, ηαζ δ θζθδδμκία 
ηαηαδμοθχκμοκ, ή, ηαθφηενα, ηαηαπμκηίγμοκ αφηακδνδ 
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ηδ γςή ιαξ· ηζ δεκ οπάνπεζ αννχζηζα πμο κα 
ηαπεζκχκδ ημκ άκενςπμ πενζζζυηενμ απυ ηδ 
θζθανβονία, μφηε κα ημκ ελεοηεθίγδ πενζζζυηενμ απυ ηδ 
θζθδδμκία. Γζαηί δεκ ιπμνεί αέααζα μ κμοξ ιμο κα 
ελήβδζδ πχξ είκαζ δοκαηυκ, υηακ έπμοιε εηηζιήζεζ 
ηυζμ πμθφ ημκ οπεναμθζηυ πθμφημ ή βζα κα ιζθήζμοιε 
αθδεζκχηενα ημκ έπμοιε εεμπμζήζεζ κα ιδ δεπημφιε ηα 
ζφιθοηα ι’ αοηυκ ηαηά πμο ιπαίκμοκ ζηδκ ροπή ιαξ. 
[...] Με ημκ άιεηνμ πθμφημ ζθζπημδειέκδ ηαζ ιε ημ ίδζμ 
[...] αήια πενπαηχκηαξ ένπεηαζ δ πμθοηέθεζα, ηζ υηακ 
εηείκμξ ακμίβδ ηζξ πφθεξ ηςκ πυθεςκ ηαζ ηςκ ζπζηζχκ, 
ιπαίκεζ ηζ αοηή ιαγί ημο ηαζ ζοβηαημζημφκε. Με ημκ 
ηαζνυ, ημ γεοβάνζ ημφημ ζηήκεζ ηδ θςθζά ημο ζηδ γςή 
ηςκ ακενχπςκ η’ ένπεηαζ ηαπζά ζηδκ χνα κα βεκκήζδ 

ηαζ βεκκμφκ ηυηε ηδκ  
πθεμκελία ηαζ ηδκ αθαγμκεία 
ηαζ ηδκ ηνοθή, υπζ κυεα 
βεκκήιαηά ημοξ, ια πμθφ 
πμθφ βκήζζα. Κζ ακ αθήζδ 
ηακείξ ηαζ ημφηα ημο πθμφημο 
ηα αθαζηάνζα κάνεμοκε ζ’ 
χνζιδκ δθζηία, ηαπζά ηζ αοηά 
βεκκμφκ αδοζχπδημοξ ζηζξ 
ροπέξ ηονάκκμοξ, ηδκ 
αοεάδεζα,  ηδκ πανακμιία ηαζ 
ηδκ ακαζζποκηία… 

 
Ώκχκοιμο, Πενί ύρμοξ, ιεη. Π. Λεηαηζά,  

εηδ. I. Ν. Γαπανυπμοθμο, Ώεήκα. 1956, ζ. 141 
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ηδκ ελέηαζδ ηδξ απμδεζηηζηήξ δζαδζηαζίαξ εα 
αμδεδεείηε, ακ παναηδνήζεηε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 
πηίγεηαζ δ αζηζμθυβδζδ ηδξ παναβνάθμο: μζ 
απμδεζηηζηέξ ηδξ θεπημιένεζεξ δζανενχκμκηαζ ζημκ 
άλμκα ημο πνυκμο; ζημκ άλμκα ημο πχνμο; ή 
αημθμοεμφκ ζοθθμβζζηζηή πμνεία ζημκ άλμκα ηδξ 
θμβζηήξ; Σμ ηεθεοηαίμ αοηυ, υπςξ ήδδ έπμοιε βκςνίζεζ, 
ζδιαίκεζ υηζ μ ζοββναθέαξ:  
α) ανπίγεζ ιε ιζα βεκζηή απυθακζδ ηαζ έπεζηα 
πνμζημιίγεζ ηζξ απμδεζηηζηέξ ημο θεπημιένεζεξ 
(παναβςβή)· α) λεηζκάεζ απυ ηάηζ ιενζηυ ηαζ φζηενα 
μδδβείηαζ ζε βεκζηυ ζοιπέναζια (επαβςβή)· β) 
ζοιπεναίκεζ απυ ηάηζ ιενζηυ βζα ηάηζ επίζδξ ιενζηυ 
(ακαθμβία). 
 
διεζχζηε ηζξ εζδζηέξ ςξ πνμξ ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια 
θέλεζξ (εζδζηυ θελζθυβζμ), ιε ηζξ μπμίεξ πθέηεηαζ μ 
εκκμζμθμβζηυξ ζζηυξ ηδξ παναβνάθμο. Πανάδεζβια: 

πθμύημξ, απόνηαβδ ακαγήηδζδ, ιόκζιδ αννώζηζα,  
θζθδδμκία, ηαηαδμοθώκς 

 

(ζοκεπίζηε) 

 
ε) Ονβάκςζδ εονφηενμο ηεζιέκμο (έηεεζδξ) ιε 
αζηζμθυβδζδ 
 

     Δ έηεεζδ (εονφηενμ ηείιεκμ) ιπμνεί κα 
παναθθδθζζηεί ιε ηδκ πανάβναθμ, βζαηί ηα ιένδ ημοξ 
ανίζημκηαζ ζε ακηζζημζπία: δ εειαηζηή πενίμδμξ ηδξ 
παναβνάθμο ακηζζημζπεί ζοκήεςξ ζημκ πνυθμβμ ηδξ 
έηεεζδξ, ηα ζπυθζα ζημ ηφνζμ ιένμξ ηδξ ηαζ δ 
ηαηαηθείδα ζημκ επίθμβυ ηδξ. Υηίγμκηαζ δδθαδή ηαζ μζ 
δομ ημοξ ιε ηδκ ημζκή θμβζηή: πανμοζζάγμοκ ιζα εέζδ 
ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνμζπαεμφκ κα ηδ ζηδνίλμοκ 
ακαπηφζζμκηαξ ιζα επζπεζνδιαημθμβία.  
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Αε εα ήηακ, επμιέκςξ, άζημπμ, ακ θέβαιε υηζ δ 
πανάβναθμξ είκαζ ιζηνμβναθία ηδξ έηεεζδξ. Βίκαζ ηζ 
αοηή ιζα ιζηνή έηεεζδ ιε ημ εέια ηδξ, ημ απμδεζηηζηυ 
ηδξ οθζηυ ηαζ ημκ επίθμβυ ηδξ. Αεκ έπεζ, αέααζα, δ 
πανάβναθμξ ηδκ αοημηέθεζα ηδξ έηεεζδξ, βζαηί 
ελανηάηαζ κμδιαηζηά απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ 
πανάβναθμ ή πνμεημζιάγεζ ηδκ επυιεκδ. Έπεζ, υιςξ, 
ακάθμβδ δμιή ηαζ μνβάκςζδ. Βλάθθμο πμθθέξ 
πανάβναθμζ ιαγί μνβακςιέκεξ θμβζηά βφνς απυ έκα 
κμδιαηζηυ ηέκηνμ ζοκαπμηεθμφκ ηδκ έηεεζδ. 
Βπμιέκςξ, ιζακ έηεεζδ ιε αζηζμθυβδζδ ηδκ 
μνβακχκμοιε, υπςξ μνβακχκμοιε ιζα πανάβναθμ ιε 
αζηζμθυβδζδ. 
 

► Μεθεηήζηε πνμζεηηζηά ημ πζμ ηάης ηείιεκμ, 
παναηδνχκηαξ ηδκ εζηυκα πμο ημ ζοκμδεφεζ, ηαζ 
ζογδηήζηε ηδ ζπέζδ πμο ιπμνεί κα οπάνπεζ ακάιεζα 
ζηδ δμιή εκυξ ηναπεγζμφ ηαζ ζηδ δμιή ιζαξ 
παναβνάθμο ή εκυξ εονφηενμο ηεζιέκμο. 
 

Σζ είκαζ δμιή;  
Ώξ πάνμοιε ημ ηεηνζιιέκμ ηαζ απθυ πανάδεζβια εκυξ 
ηναπεγζμφ απυ εθάηδ. Ώκάθοζδ ηδξ δμιήξ αοημφ ημο 
ηναπεγζμφ είκαζ δ ακαγήηδζδ ηςκ αθδεζκχκ ιμκάδςκ 
ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο, δ απμζφκδεζή ημο ζηα ημιιάηζα 
απυ ηα μπμία απμηεθείηαζ, έηζζ χζηε κα είκαζ δοκαηυ κα 
λακαζοκανιμθμβδεεί ζε ηναπέγζ (βζαηί ιπμνχ επίζδξ 
κα ημ δζαθφζς εκηεθχξ δζαθμνεηζηά, βζα κα ημο 
ελαζθαθίζς ιζα άθθδ θεζημονβία, ιε ημ ηζεημφνζ π.π., 
βζα κα ηαηαζηεοάζς ηαοζυλοθα. Συηε υιςξ απυ αοηέξ 
ηζξ δμιέξ πμο πνμήθεακ ιε ημ ηζεημφνζ δεκ εα 
ιπμνέζς κα λακαηαηαζηεοάζς έκα ηναπέγζ ιε 
θεζημονβία ηναπεγζμφ). Έηζζ ανίζημοιε ηέζζενζξ  
ιμκάδεξ ηφπμο I, ηα πυδζα· δομ ιμκάδεξ ηφπμο II ηαζ  
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δομ ιμκάδεξ ηφπμο III, πμο απμηεθμφκ ημ θαζιυ ημο 
ηναπεγζμφ· έπεζηα ιζα ιμκάδα ηφπμο IV, ηδκ ίδζα ηδκ 
ηάαθα· ηαζ ηέθμξ ιζα ιμκάδα ηφπμο V, ημ ζονηάνζ, πμο 
ηαζ αοηυ ιπμνεί κα ακαθοεεί ζε ιζηνυηενεξ ιμκάδεξ, 
ζφιθςκα ιε ηδκ ίδζα δζαδζηαζία. Τπάνπεζ δμιή εη 
πνχηδξ υρεςξ, βζαηί οπάνπμοκ ιμκάδεξ ιε 
δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζφιθςκα  
ιε δζαθμνεηζημφξ ηακυκεξ ζοκανιμθυβδζδξ ηαζ υπζ ιε 
μπμζαδήπμηε ζεζνά. Τπάνπεζ δμιή, βζαηί οπάνπεζ ηαζ 
επζθμβή ζηδ δζεοεέηδζδ ηςκ ιμκάδςκ. Πμζμ είκαζ ημ 
ηνζηήνζμ αοηήξ ηδξ επζθμβήξ;  

Δίλαη ε ιεηηνπξγία… 
 

George Mounin, Κθεζδζά βζα ηδ Γθςζζμθμβία, 
ιεη. Ώ. Ώκαζηαζζάδμο, Ώεήκα 1984 
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 Μεθεηήζηε ημ ηείιεκμ «Δ Γθςζζμιάεεζα» πμο 
αημθμοεεί ηαζ πανμοζζάζηε ημ δμιζηυ ημο δζάβναιια. 
διακηζηή αμήεεζα ιπμνείηε κα έπεηε απυ ηζξ 
ενςηήζεζξ: 
 

- Πμζμ είκαζ ημ πνυαθδια πμο απαζπμθεί ημ ζοββναθέα 
ηαζ πμφ (ζε πμζμ ιένμξ ημο ηεζιέκμο) ημ πανμοζζάγεζ; 
- Πμζα είκαζ δ εέζδ πμο παίνκεζ απέκακηζ ζημ πνυαθδια 
ηαζ ιε πμζεξ θέλεζξ/θνάζεζξ ηδ δζαηοπχκεζ; 
- Με πμζα επζπεζνήιαηα ζηδνίγεζ ηδ εέζδ ημο ηαζ ζε 
πμζεξ παναβνάθμοξ ηδκ εηεέηεζ; 
- Πμζεξ επζθοθάλεζξ δζαηδνεί βζα ημ εέια ηαζ πχξ ηζξ 
δζαηοπχκεζ; 
- Πχξ πνμζδζμνίγμκηαζ ηαζ πμζμζ είκαζ μζ ααειμί ηδξ 
βθςζζμιάεεζαξ ηαηά ημ ζοββναθέα; 
 

Δ ΓΛΧΟΜΏΘΒΕΏ 
 

πμζμξ δεκ λένεζ λέκεξ βθχζζεξ, 
δεκ λένεζ ηίπμηε απυ ηδ δζηή ημο. 

(Goethe) 
 

εκαζία θαη ρξεζηκόηεηα ηεο γισζζνκάζεηαο 
 

1.  Δ ζδιαζία πμο έπεζ δ βθςζζμιάεεζα, ημ κα έπδ 
ιάεεζ ηακείξ ηαζ κα λένδ πθάζ ζηδ δζηή ημο ιζα ή  
πενζζζυηενεξ λέκεξ βθχζζεξ, ηαζ δ ακάβηδ κα βίκδ 
αοηυ, ζηα πνυκζα πνμπάκηςκ πμο εημζιάγεηαζ βζα ηδ 
γςή, είκαζ ηυζμ ιεβάθδ, ζπεδυκ αοημκυδηδ – ζδίςξ ζηδκ 
επμπή ιαξ ιε ηδκ ηυζμ ζηεκή ηαζ έκημκδ δζεεκζηή 
ζοβημζκςκία ηαζ επζημζκςκία (ηαλίδζα, αενμπθάκα, 
ναδζυθςκα, ηζκδιαημβνάθμζ) – πμο δε πνεζάγεηαζ κα 
βίκδ δζελμδζηυξ θυβμξ. 
2.  Οζ θυβμζ πμο ιαξ ζπνχπκμοκ ζηδ βθςζζμιάεεζα 
είκαζ πμθθμί. Πνχηα πναπηζημί: πνεζαγυιαζηε ηδκ λέκδ 
βθχζζα βζα ηδ γςή, βζα κα ζοκεκκμμφιαζηε ιε ημοξ 

116 / 77  



[[ 

αθθυβθςζζμοξ άια ηαλζδεφμιε ζηδκ παηνίδα. ημοξ, ή 
ηαζ ζημκ ηυπμ ιαξ, ζδίςξ υιςξ βζα ημ επάββεθια πμο 
εκδεπμιέκςξ εα δζαθέλςιε (θ.π. έιπμνμξ οπάθθδθμξ, 
δαπηοθμβνάθμξ, δζπθςιάηδξ ηηθ). Μαξ πνεζάγεηαζ  
έπεζηα δ λέκδ βθχζζα ακ εημζιαγυιαζηε βζα ζηάδζμ 
επζζηδιμκζηυ, αθμφ ιε αοηή, ηαζ ιάθζζηα ιε αοηέξ, εα 
ηαηανηζζημφιε ανηζυηενα ηαζ εα ιπμνμφιε κα ηαηαθφ-
βςιε ζηδκ λεκυβθςζζδ αζαθζμβναθία. Σέθμξ ιε ηδκ 
λέκδ βθχζζα ενπυιαζηε ζε επζημζκςκία, επζπυθαζδ ή 
ααεφηενδ, ιε ηζξ λεκυβθςζζεξ θμβμηεπκίεξ ηαζ ιε ημκ 
εονςπασηυ πμθζηζζιυ. 
3. Γζαηί δ βκχζδ ιζαξ λέκδξ βθχζζαξ πμο 
ιαεαίκμιε δε ιαξ απμηαθφπηεζ ιυκμ, απυ ηζξ άιεζεξ 
πδβέξ, ημοξ εδζαονμφξ ηδξ ζμθίαξ εκυξ λέκμο θαμφ, 
ηυζμ απαναίηδηεξ βζα ιαξ· ακ πνμζέλςιε ηδκ ζδζμηοπία 
ηδξ λέκδξ βθχζζαξ ηαζ ιεθεηήζςιε ηδκ εεκζηή ηδξ 
θμβμηεπκία, ιαξ θένκεζ ζ’ επαθή ιε ηδ ζηέρδ ηαζ ηδκ 
ζδζμθοΎα ημο θαμφ ηδξ· ιαξ ιεηαθένκεζ απυ ημκ 
μνζζιέκμ ηαζ πάκηα πενζμνζζιέκμ μνίγμκηα ηδξ 
ιδηνζηήξ βθχζζαξ – πμο ζα δζηή ιαξ ηαζ βκχνζιδ απυ 
ηδ ανεθζηή δθζηία δε ιαξ αθήκεζ ζοκήεςξ κα πάνςιε 
απυζηαζδ – ζε ζδίςια δζαθμνεηζηυ. Μαξ πάεζ ζηδκ 
ροπμθμβία ηαζ ζηδ κμμηνμπία άθθμο θαμφ, δζαθμνεηζηή 
απυ ηδ δζηή ιαξ. Μαξ ακμίβεζ έκα κέμ ηυζιμ ηαζ ζα κα 
ιαξ πανίγδ ιζα ηαζκμφνζα ροπή· ιαξ ηάκεζ αηυιδ, ιε ηδ 
ζφβηνζζδ, κα κζχζςιε ηαθφηενα ηδ δζηή ιαξ εεκζηή 
βθχζζα ηαζ ηδκ ζδζμηοπία ημο έεκμοξ ιαξ. Γζ’ αοηυ είπε 
έκαξ Γενιακυξ πμζδηήξ, μ Rückert, πςξ ιε ηάεε 
βθχζζα πμο ιαεαίκεζξ παναπάκς, εθεοεενχκεζξ ιέζα 
ζμο έκα πκεφια δειέκμ ςξ ηυηε. Βηηυξ απυ ημ 
πενζεπυιεκμ αοηυ ηδξ λέκδξ βθχζζαξ, αξ πνμζηεεή 
αηυιδ ηαζ υηζ ιε αοηή ηαζ ιε ηδκ πνμζπάεεζα κα ηδκ 
ηαηαθαααίκςιε ηάκεζ ημ ιοαθυ ιαξ ζδζαίηενδ άζηδζδ. 
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4. Ώκ ηέημζα είκαζ βεκζηά δ ζδιαζία ηδξ 
βθςζζμιάεεζαξ, αοηή βίκεηαζ αηυιδ ιεβαθφηενδ βζα  
θαυ ηαεχξ ειείξ μζ Έθθδκεξ, πμο είιαζηε θίβμζ 
ανζειδηζηά πθάζ ζημοξ ιεβάθμοξ εονςπασημφξ, πμο 
ηαλζδεφμιε πμθφ ζημ ελςηενζηυ ηαζ ζε ηυπμοξ πμο δεκ 
λένμοκ ηδ βθχζζα ιαξ, πμο δεκ έπμιε αηυιδ θζθμθμβία 
ανηεηά ακαπηοβιέκδ ηαζ πμο δεκ ιπμνμφιε κα 
ηαηανηζζημφιε επζζηδιμκζηά πςνίξ λέκδ βθχζζα. 

 
 
 
 
 
5. Γκχνζζα ηαζ εβχ απυ κςνίξ ζπεηζηά λέκεξ 
βθχζζεξ ηαζ θζθμθμβίεξ· ηαλίδερα ηαζ ηαημίηδζα ζημ  
ελςηενζηυ, υπμο έηαια ηαζ ιένμξ ηςκ ζπμοδχκ ιμο· 
έπς ζοββνάρεζ ηαζ ιζθήζεζ δδιυζζα ζε λέκεξ βθχζζεξ 
ηαζ είπα έηζζ ζοπκυηαηα εοηαζνίεξ κα δζαπζζηχζς ηαζ 
πναπηζηά ηζ αλίγεζ κα ηαηέπδ ηακείξ λέκεξ βθχζζεξ ηαζ 
ηα πμθθαπθά πθεμκεπηήιαηα πμο ιπμνεί κα ιαξ 
ελαζθαθίζδ δ βκχζδ ημοξ. Γζ’ αοηυ υπζ ιυκμ δεκ έπς 
ηαη’ ανπήκ ακηίννδζδ, αθθά ηαζ εα ζοιαμφθεοα εηείκμκ 
πμο ιπμνεί ηαζ ημ εέθεζ, κα ηαηαβίκεζ ιε ιζα, ιε δομ ή 
ηαζ ιε ηνεζξ αηυιδ λέκεξ βθχζζεξ. Σμ γήηδια είκαζ: 
πυηε, πχξ ηαζ ςξ πμζμ ζδιείμ εα επζδζχλδ αοηυ. 
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6. Γζ’ αοηυ δεκ είιαζ ζφιθςκμξ ηαζ ιε ηάεε 
πνμζπάεεζα πμο βίκεηαζ απυ ηαζνυ ζημκ ηυπμ ιαξ 
ζπεηζηά ιε ηζξ λέκεξ βθχζζεξ ηαζ δε εα ιπμνμφζα κα 
επζδμηζιάζς πάκηα ημκ ηνυπμ ηαζ ημ ααειυ πμο 
βίκεηαζ δ πνμζπάεεζα αοηή. πςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε 
ηυζα άθθα πνάιαηα ζηδ γςή, ημ γήηδια ηδξ 
βθςζζμιάεεζαξ δεκ είκαζ ηυζμ απθυ υζμ θαίκεηαζ ζηδκ 
ανπή ηαζ πανμοζζάγεζ πμθθαπθέξ δοζημθίεξ, υπςξ 
ηάεε ακηζκμιία. Γζαηί υζμ απαζηδηζηή ηαζ ακ είκαζ δ 
ακάβηδ ηςκ λέκςκ βθςζζχκ βζα ιζηνμφξ θαμφξ, έπμιε 
απυ ημ άθθμ ιένμξ ημ γήηδια: ςξ πμζμ ζδιείμ 
ιπμνμφιε κα πναβιαηχζμιε αοηυ πςνίξ γδιία ιαξ. 
«Οὐδαιά βάν ἀδοκαζίδξ ἀκάβηδ ηνέζζςκ ἔθο», 
παναηδνεί ηαζ μ Δνυδμημξ. 
 

Έλλνηα θαη βαζκνί ηεο γισζζνκάζεηαο 
 

Σζ εκκμμφιε θέβμκηαξ «λένς ιζα λέκδ βθχζζα»;  
Βίκαζ αοηυ ηάηζ πμο πνεζάγεηαζ κα λεηαεανζζηή, επεζδή 
ημ πενζεπυιεκμ ηδξ έκκμζαξ «βθςζζμιάεεζα» 
πανμοζζάγεζ ιεβάθδ πμζηζθία ηαηά ημ είδμξ ηδξ 
βθχζζαξ, ηαηά ηζξ ακάβηεξ ή ηζξ αθέρεζξ ημο 
δζδαζηυιεκμο ηαζ ηαηά ηζξ πμζηίθεξ πενζπηχζεζξ πμο 
ηοπαίκμοκ ζηδ γςή. 

Λέβμκηαξ βζα ηάπμζμκ πςξ λένεζ ηαθά, πςξ ηαηέπεζ 
ιζα βθχζζα, εκκμμφιε εδχ ζηδκ Βθθάδα πςξ ηδ ιζθεί 
ηαθά, πςξ εηθνάγεηαζ ζ’ αοηήκ ηαθά, ζα κα ήηακ δ 
ιδηνζηή ημο πενίπμο, ιε ηδκ πνμθμνά ηςκ λεκμβθχζ-
ζςκ ηαζ ιε ηδ βναιιαηζηή ηδξ, ιε ημοξ ζδζςηζζιμφξ ηδξ 
ηαζ ιε ηδκ μνεμβναθία ηδξ. Σέημζμξ μνζζιυξ εα θακεί 
ίζςξ οπεναμθζηυξ ιε ημ απυ-θοηυ ημο, είκαζ υιςξ μ 
ιυκμξ πμο δίκεζ ιε ημ ζδακζηυ ημο ηάηζ μνζζιέκμ ηαζ 
πμο δεκ ιπμνεί κ’ αιθζζαδηδεεί. 
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ηδκ πνάλδ ηδξ γςήξ πάθζ πανμοζζάγμκηαζ 
δζάθμνμζ ααειμί βθςζζμιάεεζαξ ακάθμβα ιε ημ ζημπυ  
πμο επζδζχημιε ιαεαίκμκηαξ ιζα λέκδ βθχζζα ή ηαζ ιε 
ημ ζδιείμ πμο ιπμνέζαιε κα θηάζμοιε ζπμοδάγμκηάξ 
ηδκ. Ώκάθμβα ιε ημ ηίκδηνμ θμζπυκ αοηυ δ εηιάεδζδ 
 

ηδξ λέκδξ βθχζζαξ ιπμνεί κα είκαζ ζημπυξ ή ιέζμ. 
ημπυξ είκαζ υηακ επζγδημφιε κα είιαζηε ζηακμί κα 

ηδ πνδζζιμπμζμφιε πνμθμνζηά ή βναπηά. Μέζμ είκαζ 
υηακ ηδ ζπμοδάγμοιε βζα κα βκςνίζμοιε ηδ θμβμηεπκία 
ηδξ, ηα επζζηδιμκζηά αζαθία, ημκ ηυζιμ βεκζηά πμο 
ακηζπνμζςπεφεζ· αοηυ βίκεηαζ ηακμκζηά ιε ηζξ 
θεβυιεκεξ κεηνέξ βθχζζεξ, αθθά υπζ ζπάκζα ηαζ ιε ηζξ 
ζδιενζκέξ, απ’ υζμοξ εκδζαθένμκηαζ πνμπάκηςκ ή 
ηονίςξ κα βκςνίζμοκ ιζα θμβμηεπκία, κα δζααάγμοκ 
μνζζιέκδ αζαθζμβναθία ή κα επζημζκςκμφκ βναπηά βζα 
ηζξ επαββεθιαηζηέξ ημοξ δμοθεζέξ… 
 

Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Οζ λέκεξ βθώζζεξ ηαζ δ αβςβή, 
Άπακηα, Θεζζ., 1965, ζεθ. 409-411. 
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 Σμ ηείιεκμ, υπςξ εα ακαηαθφραηε ήδδ, 
ακαπηφζζεηαζ ιε αζηζμθυβδζδ. Μπμνείηε κα πείηε πχξ 
ακαπηφζζεηαζ ηαεειζά απυ ηζξ παναβνάθμοξ 2, 3, 4 ηαζ 
5; 
 
Πανμοζζάζηε ηδ δμιή ηδξ παναβνάθμο 2 ηαζ πείηε ζε 
πμζα ζπέζδ ανίζηεηαζ δ ηαηαηθείδα ηδξ ιε ηδκ ανπή ηδξ 
επυιεκδξ παναβνάθμο 3. Θα απακηήζεηε ζςζηά, ακ 
παναηδνήζεηε πμφ ακαθένεηαζ δ αζηζμθυβδζδ ηδξ 
παναβνάθμο 3 πμο ανπίγεζ ιε ημ «Γζαηί δ βκχζδ ιζαξ 
λέκδξ βθχζζαξ…». 

Έζ! Γηαθδιπένα Σαιημφι!.. 
Νηζ βηάκεζξ; Γηαθά, βηαθά;…! 

Γηννν! 

Γηννν! 

 Μμο ηδ ζπάεζ αοηή εηεί!...  
Μ’ εκμπθεί! 
Αεκ ηαηαθαααίκς  

ηδ βθχζζα ηδξ!... 
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[ 

 Αείηε ηζξ θέλεζξ/θνάζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ δζανενχκμκηαζ 
μζ πανάβναθμζ ιεηαλφ ημοξ.  

Πανάδεζβια: 
Δ πανάβναθμξ 5 ζοκδέεηαζ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ 

πανάβναθμ ιε ημ ζφκδεζιμ θαη, μ μπμίμξ 
πνμζεέηεζ ζε υζα επζπεζνήιαηα ακαπηφπεδηακ ηαζ 
ηδκ πνμζςπζηή ιανηονία ημο ζοββναθέα: 

«Γλώξηζα θαη εγώ από λσξίο ζρεηηθά μέλεο 
γιώζζεο θαη «θηινινγίεο». Πμο ζδιαίκεζ: ημκηά 
ζηα άθθα πμο ζαξ ελέεεζα, πνμζεέης ηαζ ηδκ 

πνμζςπζηή ιμο πείνα. Παναθείρηε ημ θαη, ηαζ εα 
δζαπζζηχζεηε αιέζςξ υηζ δ πανάβναθμξ 5 
απμζοκδέεηαζ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ.  

Ώκάθμβμοξ ανιμφξ ακαγδηήζηε ακάιεζα ηαζ ζηζξ άθθεξ 
παναβνάθμοξ. Πνυηεζηαζ βζα θέλεζξ ή θνάζεζξ 
δζανενςηζηέξ πμο ανίζημκηαζ ζοκήεςξ ζηδκ ανπή ηδξ 
επυιεκδξ ηάεε θμνά παναβνάθμο ηαζ ακαθένμκηαζ ζημ 
πενζεπυιεκμ ηδξ αιέζςξ πνμδβμφιεκδξ ή ηςκ 
πνμδβμφιεκςκ. Ώπυ ηδκ ελέηαζδ εα δζαπζζηχζεηε πχξ 
ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ μζ πανάβναθμζ, βζα κα δχζμοκ 
ημ εονφηενμ ηείιεκμ. 
 
 Πμζα είκαζ δ δζηή ζαξ εέζδ απέκακηζ ζημ πνυαθδια; 
Πμζα είκαζ ηα επζπεζνήιαηα ιε ηα μπμία ζηδνίγεηε ηδ 
εέζδ ζαξ; 

Μπμνείηε κα ζοιθςκήζεηε ή κα δζαθςκήζεηε ιε ηδ 
βκχιδ ημο ζοββναθέα, ανηεί κα αζηζμθμβήζεηε πεζζηζηά 
ηδκ άπμρή ζαξ. Να ακαπηφλεηε ηδ εέζδ ζαξ ηαζ ηα 
επζπεζνήιαηά ζαξ ζε έκα ηείιεκμ 250 - 300 θέλεςκ. 
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VIII. ΘΒΜΏΣΏ ΓΕΏ ΤΓΔΣΔΔ ΚΏΕ  
ΒΚΦΡΏΔ - ΒΚΘΒΔ 

 

Δ βθςζζμιάεεζα ηαζ δ πνδζζιυηδηά ηδξ 
 
 ημ παναηάης ηείιεκμ κα εκημπίζεηε: 
- Σμ εέια ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ 
- Σζξ δζάθμνεξ απυρεζξ πμο δζαηοπχκμκηαζ ζπεηζηά ιε 
ημ εέια ηαζ ηα επζπεζνήιαηα πμο ηζξ ζηδνίγμοκ. 
 

«ρνιεία δύν ηαρπηήησλ» 
Σζ θέκε μζ ηαεδβδηέξ, πχξ απμδέπμκηαζ 

ημ ιέηνμ ηα παζδζά 
 

Δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, πμο ςξ ηχνα ήηακ 
εκζαία, ηζκδοκεφεζ κα ηαηαθήλεζ ζδζαίηενμ ιάεδια ζε 
ηαθμφξ ή ιέηνζμοξ ιαεδηέξ, ημκίγμοκ μζ εηπαζδεοηζημί. 

Σζ αηνζαχξ ζδιαίκμοκ υιςξ ηα επίπεδα ηαζ πμφ 
εθανιυγμκηαζ; Βθανιυγμκηαζ ηονίςξ ζηα βοικάζζα, 
αθθά ηαζ ζηδκ α΄ ηάλδ μνζζιέκςκ θοηείςκ ηαζ 
ηαεμνίγμοκ ηδκ ηαηακμιή ηςκ ιαεδηχκ ιζαξ ηάλδξ 
αάζεζ ηςκ βκχζεχκ ημοξ ζηδκ αββθζηή βθχζζα. Σμ 
γήηδια υιςξ είκαζ υηζ δεκ εθανιυγμκηαζ ιυκμ ζημ 
ιάεδια ηςκ αββθζηχκ, υπςξ ανπζηά είπε πνμαθεθεεί, 
αθθά ελαζηίαξ ηεπκζηχκ δοζημθζχκ ηαζ – ζε ανηεηέξ 
πενζπηχζεζξ – θυβς ηδξ κμμηνμπίαξ ιζαξ ιενίδαξ 
εηπαζδεοηζηχκ επεηηείκμκηαζ ζε άθθα ιαεήιαηα, υπςξ 
είκαζ δ ζζημνία, δ θοζζηή, δ βεςβναθία, ηα ενδζηεοηζηά, 
δ βοικαζηζηή. 

Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά μζ ειπκεοζηέξ ηαζ 
οπμζηδνζηηέξ ηδξ επζπεδμπμίδζδξ ζηδ δζδαζηαθίαξ 
εθπίγμοκ υηζ, ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηαζ μ ηαθυξ ιαεδηήξ 
εα βίκεζ αηυιδ ηαθφηενμξ ηαζ μ «ηαηυξ» εα αεθηζςεεί 
ζδιακηζηά.  

124 / 82  



 

Ο ηαθυξ, επεζδή δεκ εα είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα 
αημφεζ ηα ίδζα ηαζ ηα ίδζα ζηδκ ηάλδ, ηάκμκηαξ πνάβ-
ιαηα πμο ήδδ ηαηέπεζ, βζα πάνδ ηςκ αδφκαιςκ 
ιαεδηχκ. Καζ μ «ηαηυξ», βζαηί εα παναημθμοεεί ημ 
ιάεδια πςνίξ κα κηνέπεηαζ ακ εα ηάκεζ θάεμξ, επεζδή 
μζ βκχζεζξ ημοξ είκαζ ηαηχηενεξ απυ εηείκεξ ηάπμζςκ 
ζοιιαεδηχκ ημο. 

Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ άπμρδ ημο πνμέδνμο ηδξ 
Ώ΄ ΒΛΜΒ Ώεήκαξ, μ μπμίμξ ημκίγεζ υηζ «δεκ ιπμνεί 
ηνζηήνζμ ηδξ πανεπυιεκδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ βζα ηδκ 
επίζδιδ δδιυζζα εηπαίδεοζδ κα είκαζ μζ βθχζζεξ πμο 
πνμζθένμκηαζ απυ ηα ηάεε θμβήξ ζδζςηζηά 
θνμκηζζηήνζα, μφηε ζημ υκμια ημο νεαθζζιμφ ηαζ ηδξ 
υπμζαξ δζεοηυθοκζδξ ζηδ δζελαβςβή ημο ιαεήιαημξ 
ηδξ λέκδξ βθχζζαξ κα βίκεζ δεηηυξ έκαξ υπζ ιυκμ 
ιμνθςηζηυξ, αθθά ηαζ ημζκςκζηυξ δζαπςνζζιυξ ηςκ 
ιαεδηχκ». Πνμζέεεζε ιάθζζηα υηζ «είκαζ ειθακήξ μ 
ηίκδοκμξ βεκίηεοζδξ ηδξ ίδζαξ παζδαβςβζηήξ ανπήξ ηαζ 
ζε άθθα ιαεήιαηα, ζηα μπμία ειθακίγμκηαζ έκημκεξ δζα-
θμνέξ επζδυζεςκ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ». Ώθθά ηαζ δ 
Οιμζπμκδία Λεζημονβχκ Μέζδξ Βηπαίδεοζδξ (ΟΛΜΒ) 
έπεζ εηθνάζεζ ηδκ ακηίεεζή ηδξ ζηδκ εθανιμβή ημο 
εεζιμφ ηδξ επζπεδμπμίδζδξ. πςξ ηυκζζε, ιάθζζηα, μ 
πνυεδνμξ ηδξ ΟΛΜΒ, δ ηαηδβμνζμπμίδζδ αοηή, πμο 
ακαπυθεοηηα βίκεηαζ ηαζ ζε άθθα ιαεήιαηα, εα 
μδδβήζεζ «ζημκ απμηθεζζιυ ηάπμζςκ ιαεδηχκ απυ 
ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ». «Έηζζ», οπμβνάιιζζε, 
«εζζάβεηαζ έκαξ ημζκςκζηυξ ηαηαιενζζιυξ ζηα ζπμθεία 
ηαζ οπμκμιεφεηαζ δ δεζηή ηδξ παζδαβςβζηήξ». 

Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ άπμρδ ημο ΐαββέθδ, 
ιαεδηή ηδξ Γ΄ ηάλδξ Γοικαζίμο ζημ Πενζζηένζ: «ημ 
ζπμθείμ ιμο ακαβηάζηδηακ κα ιαξ πςνίζμοκ, ιε αοηά 
ηα επίπεδα πμο θέκε, ηαζ ζημ ιάεδια ηδξ Εζημνίαξ. 
ΐέααζα ηα επίπεδα ζζπφμοκ βζα ηα αββθζηά ιυκμ. 
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Ώπ’ υ,ηζ αθέπς εβχ υιςξ υζμζ δεκ λένμοιε ηαθά 
αββθζηά ή δεκ πμθοδζααάγμοιε, ε...... δεκ είιαζηε ηαζ 
θςζηήνεξ ζηδκ Εζημνία! ηέρμο ηχνα ημ ιπένδεια 
πμο βίκεηαζ. Έπεζηα δεκ είκαζ δίηαζμ, ημ ανίζης θίβμ 
ναηζζζηζηυ αοηυ ημ ζφζηδια». 

Δ Μανία, ζηδκ Ώ΄ ηάλδ Γοικαζίμο, ηαθή ιαεήηνζα 
ηαζ ζηα αββθζηά, αθθά ηαζ ζηα οπυθμζπα ιαεήιαηα, 
υπςξ θέεζ δ ίδζα, δεκ εκμπθήεδηε ζδζαίηενα απυ ηδκ 
επζπεδμπμίδζδ.  
 «Νμιίγς υηζ είκαζ ηαθφηενμ βζα υθμοξ ιαξ κα ηάκμοιε 
ιάεδια ακάθμβα ιε ηζξ βκχζεζξ ιαξ. Πζζηεφς υηζ εα 
έπνεπε κα ιαξ πςνίγμοκ έηζζ ζε υθα ηα ιαεήιαηα». 

 

Ναηάζα Ρμοββένδ (Βθδι. «Σμ ΐήια») 
 
 Μζα ιδηένα ζηέθκεζ έκα ηείιεκμ ζε ναδζμθςκζηυ 
ζηαειυ. ημ ηείιεκυ ηδξ οπμζηδνίγεζ πςξ δ εηιάεδζδ 
ηαζ δεφηενδξ λέκδξ βθχζζαξ ζημ ζπμθείμ μοζζαζηζηά 
επζαανφκεζ ημοξ βμκείξ, επεζδή ακαβηάγμκηαζ κα 
ζηέθκμοκ ηα παζδζά ημοξ ζηα θνμκηζζηήνζα λέκςκ 
βθςζζχκ ηαζ βζα δεφηενδ βθχζζα. 
Να οπμεέζεζξ υηζ ζηέθκεζξ ηαζ εζφ ιε ηδ ζεζνά ζμο έκα 
ηείιεκμ ζημ ναδζμθςκζηυ ζηαειυ, ζημ μπμίμ εηεέηεζξ ηδ 
δζηή ζμο άπμρδ βζα ημ εέια πμο έεζλε δ ιδηένα (250-
300 θέλεζξ). 
 
 Να οπμεέζεηε υηζ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ μνβακχκεζ 
ιζα ηαιπάκζα – εηζηναηεία βζα ηδ βθςζζμιάεεζα. Μέζα 
ζημ πθαίζζμ αοηυ κα βνάρεηε ιζα εηηεηαιέκδ 
εκδιενςηζηή ακαημίκςζδ, ιε ζημπυ κα πεζζημφκ μζ 
κέμζ ηαζ μζ βμκείξ ημοξ βζα ηδκ αλία ηδξ βθςζζμιάεεζαξ, 
ιε ααζζηή πνμτπυεεζδ ηδκ ηαθή βκχζδ ηδξ 
Νεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ. 
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 Πμζμ ιήκοια ζπεηζηά ιε ηδ βθςζζμιάεεζα 
πνμζπαεεί κα πενάζεζ δ δζαθήιζζδ πμο αημθμοεεί ζηζξ 
ζεθ. 60-61; 
 
 Ώκαθφζηε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πνμζπαεεί κα 
πείζεζ δ δζαθήιζζδ: 
Πμζεξ απυ ηζξ θνάζεζξ απμηεθμφκ ηα ζηδνίβιαηά ηδξ ηαζ 
βζαηί. Πχξ πνμαάθθμκηαζ αοηέξ μζ θνάζεζξ ηαζ βζαηί. 
ογδηήζηε επίζδξ ακ οπάνπεζ αιεζυηδηα επζημζκςκίαξ 
ζηδ δζαθήιζζδ ηαζ πμφ μθείθεηαζ αοηή. 
 

 Πχξ θεζημονβμφκ μζ πνμζηαηηζηέξ ημο ηεζιέκμο; 
 

 Ώκαπηφληε ηα επζπεζνήιαηα πμο θακεάκμοκ ζηδ 
δζαθήιζζδ, χζηε κα θαίκεηαζ ηαεανυηενα δ μνβάκςζή 
ημοξ, ζε έκα ηείιεκμ 50-60 θέλεςκ. 
 

Βνεζεηηθά ζηνηρεία. Οζ δζαθδιίζεζξ δεκ έπμοκ 
ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ βναθήξ / ζφκεεζδξ (δμιή / 
δζάνενςζδ ηδξ φθδξ ηηθ.)· μ ζοκηάηηδξ ιζαξ δζαθήιζ-
ζδξ δίκεζ ηάεε θμνά, ακάθμβα ιε ημ ζημπυ πμο 
επζδζχηεζ, ζημ ηείιεκυ ημο ηέημζα ιμνθή, χζηε κα ημ-
κίγεζ, απυ ηδ ιζα, εηείκμ πμο επζεοιεί κα δζαθδιίζεζ, ηαζ 
κα ανίζηεζ, απυ ηδκ άθθδ, ηδκ εοαζζεδζία, ηα 
εκδζαθένμκηα δδθαδή ηαζ ηζξ επζεοιίεξ, ημο πεθάηδ / 
ημζκμφ. Γζ’ αοηυ ηαζ ηα ηείιεκα αοημφ ημο είδμοξ δεκ 
επζπεζνμφκ κα πείζμοκ ιε πανάεεζδ / δζάνενςζδ 
επζπεζνδιάηςκ. Βίκαζ ζοκήεςξ ηείιεκα ζφκημια ηαζ 
πενζεηηζηά, πμο πνμζπαεμφκ κα εκηοπςζζάζμοκ ιε 
θυβμ έλοπκμ ηαζ ζθμδνυ, πμο ζημπεφεζ ηαηεοεείακ 
ζηδκ ηανδζά ημο πεθάηδ / εκδζαθενμιέκμο, πμο 
επζδζχηεζ δδθαδή κα ηάιρεζ ηδ αμφθδζή ημο. Γεκζηά μ 
θυβμξ ηδξ δζαθήιζζδξ έπεζ δζηυ ημο ηνυπμ θεζημονβίαξ 
ηαζ πεζεμφξ, μ μπμίμξ ακηθεί ηδ δφκαιή ημο απυ 
πανάβμκηεξ πμο νοειίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ πνμζθμνάξ ηαζ  
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γήηδζδξ. Ώπυ αοημφξ οπμβναιιίγμοιε: ημ ηθίια ηδξ 
ηαηακαθςηζηήξ ημζκςκίαξ ιέζα ζηδκ μπμία γμφιε· ηδκ 
ζδζάγμοζα ροπμζφκεεζδ ημο αβμναζηή, μ μπμίμξ είκαζ 
βέκκδια ηαζ ενέιια ιζαξ ηέημζαξ ημζκςκίαξ· ηδκ ζηακυ-
ηδηα ημο δζαθδιζζηή, μ μπμίμξ πνδζζιμπμζεί ηάεε 
βκχζδ ηαζ ηάεε ηέπκδ ημο θυβμο πνμηεζιέκμο κα 
πεηφπεζ ημκ ζημπυ ημο· έηζζ θ.π. μ θυβμξ ημο ηεζιέκμο 
ημο θαζκμιεκζηά ιυκμ είκαζ αηδιέθδημξ (αθμφ δεκ έπεζ 
ζοκμπή, εκυηδηα, μνευδμλδ δμιή ηηθ.)· ζηδκ πναβια-
ηζηυηδηα είκαζ έκαξ θυβμξ πενίηεπκα ζηδιέκμξ 
/μνβακςιέκμξ, χζηε κα εθηφεζ ηαζ κα πείεεζ ημκ 
ακαβκχζηδ /πεθάηδ. 
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 Ώπυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ δζαθήιζζδξ  
ηδξ πνμδβμφιεκδξ ζεθίδαξ: 

 
1. ηδκ επυιεκδ δεηαεηία μ άκενςπμξ πμο δεκ εα λένεζ 

ζςζηά Ώββθζηά εα είκαζ πνμαθδιαηζηυξ. Πνχηα 
ζηεθηείηε ημ παζδί ζαξ 

ηαζ αιέζςξ ιεηά ημκ εαοηυ ζαξ. 
Βιείξ ζαξ δίκμοιε ηδ θφζδ. Μπμνεί ηδκ ηαθφηενδ 

 
2. Βζδζηά ηιήιαηα βζα παζδζά Αδιμηζημφ πμθείμο 

 

 Πνμζέληε ηδκ εηθόλα ηδξ δζαθήιζζδξ ηαζ ζογδηήζηε 
- Γζα πμζμ θυβμ επζθέπηδηε δ ζοβηεηνζιέκδ εζηυκα 
- Πυζδ έηηαζδ ηαηαθαιαάκεζ ζε ζπέζδ ιε ημ ηείιεκμ 
- Ώκ κμιίγεηε υηζ θεζημονβεί απμηεθεζιαηζηά βζα ημ 
ζημπυ πμο επζθέπηδηε. 
 
 Αζααάζηε ημ ηείιεκμ «Σμ ηαθμηαίνζ ηςκ βθςζζχκ» 
ημο Π. Μπμοηάθα, ζ.35-36 ζημ αζαθίμ «Θειαηζημί 
ηφηθμζ», ηαζ ζογδηήζηε ηζξ ενςηήζεζξ ημο ηεζιέκμο. 
Έπμκηαξ οπυρδ ζαξ ηα ηείιεκα ημο Μ. Σνζακηαθοθθίδδ, 
ηδξ Ν. Ρμοββένδ ηαζ ημο Π. Μπμοηάθα, ηαεχξ ηαζ ημ 
ηείιεκμ ηδξ δζαθήιζζδξ, ζογδηήζηε ζηδκ ηάλδ ζαξ βζα 
ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ πνδζζιυηδηα ηδξ βθςζζμιάεεζαξ, ιε 
άλμκεξ ηα παναηάης ενςηήιαηα: 
- Βίκαζ απαναίηδηδ δ βθςζζμιάεεζα ηαζ βζαηί; Μπμνείηε 
κα επζηαθεζηείηε ηαηά ηδ ζογήηδζδ ηα αζχιαηά ζαξ ηαζ 
ηδκ πείνα ζαξ, εθυζμκ έπεηε. Μπμνείηε θ.π. κα πείηε 
εζείξ ηζ ςθεθδεήηαηε ή ηζ γδιζςεήηαηε απυ ηδ 
βθςζζμιάεεζά ζαξ. 
- Βίκαζ ημ ίδζμ ακαβηαία δ βθςζζμιάεεζα ζε έκακ 
Έθθδκα, ζε έκακ μοδδυ, ζε έκακ Άββθμ; 
- Πμθθμί άκενςπμζ, βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ, πδβαίκμοκ 
βζα κα γήζμοκ ηαζ κα ενβαζημφκ ζε λέκδ πχνα.  
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[[[ 

Πυζμ ζδιακηζηή είκαζ βζα ημοξ ακενχπμοξ αοημφξ δ 
εηιάεδζδ ηδξ βθχζζαξ ημο ηυπμο υπμο δζαιέκμοκ; 
- Σζ νυθμ παίγεζ ή ιπμνεί κα παίλεζ δ εηιάεδζδ λέκςκ 
βθςζζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηδξ πχναξ ιαξ; 
 
 Βκαθθαηηζηά, ιπμνείηε κα εηεέζεηε ηζξ απυρεζξ ζαξ 
ζηδ ζογήηδζδ ιέζς ημο δζαδζηηφμο, είηε ζηέθκμκηάξ ηεξ 
ιε ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ ζε άθθμ ζπμθείμ είηε 
παίνκμκηαξ ιένμξ, ιαγί ιε ζοιιαεδηέξ ζαξ απυ άθθμ 
ζπμθείμ, ζε δζαδζηηοαηή ζογήηδζδ (Forum). Καζ ζηζξ 
δφμ πενζπηχζεζξ ζηυπμξ ζαξ εα είκαζ κα ακηαθθάλεηε 
απυρεζξ, κα ζογδηήζεηε ηα δζάθμνα επζπεζνήιαηα ηαζ 
κα ηαηαθήλεηε ζε μνζζιέκα ζοιπενάζιαηα ζοκεέημκηαξ 
ηζξ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ. 
 
 Αζααάζηε ημ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί, ζπεηζηά ιε ηδ 
βθχζζα ηαζ ημκ πμθζηζζιυ, απυζπαζια απυ εονφηενδ 
μιζθία ιε ημ εέια αοηυ: 
 

Γιώζζα θαη πνιηηηζκόο 
[…] 

Οζ βθχζζεξ, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ, ανίζημκηαζ ζηα 
ιπυβζα ηςκ θαχκ, ρδθχκμοκ ιε ημ ρήθςια ηαζ ζοννζ-
ηκχκμκηαζ ιε ηδ ζοννίηκςζδ ηςκ ζηέρεςκ ηαζ ηςκ 
πμθζηζζιχκ ηςκ ακενχπςκ. Αεκ είκαζ δοκαηυκ μζ 
πμθζηζζιμί ηαζ μζ ζηέρεζξ κα πνμάβμκηαζ ηαζ μζ 
βθχζζεξ κα θείκμοκ. Ώοηυ ηαζ ημ ακηίζηνμθυ ημοξ απμ-
ηθείμκηαζ. ηδκ ηεπκμθμβία μζ θαμί, ζηδκ ηεπκμθμβία ηαζ 
μζ βθχζζεξ. ηδκ πμίδζδ μζ θαμί, ζηδκ πμίδζδ ηαζ μζ 
βθχζζεξ.  

Δ βθχζζα είκαζ ημζκςκζηυ πνμσυκ. Φμαμφιαζ, 
θμζπυκ, υηζ δ ακάιεζλδ ηςκ ημζκςκζχκ εα μδδβήζεζ ζε 
ακάιεζλδ ηςκ βθςζζχκ ιε ηονίανπεξ ηζξ βθχζζεξ 
εηείκεξ πμο εα εηθνάγμοκ ηζξ ηονίανπεξ ημζκςκίεξ.  
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Δ πάθδ εα είκαζ αιείθζηηδ ηαζ ημ απμηέθεζια 
ζοκηνζπηζηυ βζα ηζξ αδφκαηεξ ημζκςκίεξ ηαζ ηζξ αδφκα-
ηεξ βθχζζεξ. Κζ αοηυ εα βίκεζ ανβά ηαζ ζηαεενά ηαζ 
ίζςξ κα μδδβήζεζ, πςνίξ κα ημ ζοκεζδδημπμζήζμοιε, 
ζηδ βθςζζζηή ηαζ πμθζηζζηζηή αθθμηνίςζδ ημο Έθθδκα. 
Φμαμφιαζ πςξ ήδδ μ Έθθδκαξ αζζεάκεηαζ έηζζ.  
Ώζζεάκεηαζ ηαηχηενδ ηδ βθχζζα ημο ηαζ ημκ πμθζηζζιυ 
ημο, εκχ αζζεάκεηαζ ακχηενμξ, υηακ ιζθάεζ ηα αββθζηά 
βζα πανάδεζβια. Ώοηή είκαζ δ ηανδζά ημο πνμαθήιαημξ: 
μ λενζγςιυξ απυ ηα δζηά ιαξ. Δ κυεεοζδ φζηενα 
αημθμοεεί. Καζ εδχ είκαζ πμο εα ζηήνζγα ηδκ πνυηαζή 
ιμο: Γζα κα απμθφβμοιε ηδ βθςζζζηή ιαξ παναιυν-
θςζδ, είκαζ ακάβηδ κα απoθφβμοιε ηδκ πμθζηζζηζηή 
ιαξ παναιυνθςζδ. Ώκ εέθμοιε κα έπμοιε δζηή ιαξ 
βθχζζα, είκαζ ακάβηδ κα έπμοιε δζηυ ιαξ πμθζηζζιυ, 
ζηακυκ κα εκζςιαηχκεζ ηαζ κα αθμιμζχκεζ ηα λέκα 
βθςζζζηά ζημζπεία. Αεκ είκαζ, θμζπυκ, ημ πνυαθδιά ιαξ 
πνυαθδια ηάπμζςκ θέλεςκ. Σμ βθςζζζηυ πνυαθδια 
πμο εέζαιε είκαζ πνυαθδια ηςκ πμθζηζζηζηχκ 
επζθμβχκ ιαξ. Ώοηυ μθείθμοκ κα ηαηακμήζμοκ ηυζμ μ 
Έθθδκαξ υζμ ηαζ μ Βονςπαίμξ, υηζ είκαζ ηθδνμκυιμζ 
ημο εθθδκζημφ πκεφιαημξ, ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ 
ηαζ ημο εθθδκζημφ θυβμο. 

Βίκαζ αθήεεζα πςξ φζηενα απυ μδφκεξ αζχκςκ 
«λοπκήζαιε ιε έκα ηεθάθζ αανφ», υπςξ θέεζ μ πμζδηήξ. 
Καζ δεκ είκαζ εφημθμ κα ανμφιε ημκ ήθζμ ιαξ. Σμκ 
γδηήζαιε εηεί υπμο δεκ ήηακ. Αεκ ιπμνέζαιε κα 
ακαηαθφρμοιε ηζξ ανεηέξ ιαξ ηαζ κα ζπκμβναθήζμοιε 
ηζξ ιμνθέξ ηδξ δζηήξ ιαξ γςήξ. θα αοηά είκαζ αθήεεζα. 
ιςξ αθήεεζα επίζδξ είκαζ πςξ δεκ έπμοιε πζα ημκ 
πνυκμ («μζ ηαζνμί μο ιεκεημί») ηαζ ηδκ πμθοηέθεζα βζα 
άθθεξ ηέημζμο είδμοξ αθήεεζεξ. 

Ώξ πνμζέλμοιε, θμζπυκ. Καζ πνμπάκηςκ αξ 
πνμζέλμοιε ημ θυβμ ημο πμζδηή: 
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«Με ηα λυαενβα πζάκεζξ ηα πμοθζά, δεκ πζάκεζξ υιςξ ημ 
ηεθαδδδηυ ημοξ». Κζ μζ βθχζζεξ είκαζ ηα ηεθαδδδηά ηςκ 
θαχκ. Να αθήζμοιε ηα πμοθζά κα ηεθαδδμφκ ημ ηαεέκα 
ημ δζηυ ημο ηεθαδδδηυ. Έηζζ ακαδφμκηαζ μζ ζοιθςκίεξ 
ηαζ μζ ζοκαοθίεξ ηςκ πμθζηζζιχκ. Ώθθζχξ εα ’νεεζ 
ηαζνυξ πμο ζηδκ Βονχπδ ηδξ απαζηνάπημοζαξ 
ηεπκμθμβίαξ εα αημφβεηαζ έκα ιυκμ πμοθί, μ βηζυκδξ, 
πμο ιμκυημκα εα γδηάεζ ημκ παιέκμ αδενθυ ημο. 
 

Υ. Λ. Σζμθάηδξ, μιζθία δ μπμία εηθςκήεδηε ζημ 17μ 
Βμνεζμεθθαδζηό Ιαηνζηό οκέδνζμ ηδξ Ιαηνζηήξ Δηαζνίαξ 

Θεζζαθμκίηδξ, Ώπνίθζμξ 2003 (δζαζηεοή) 
 
 Πνμζέληε ημ φθμξ ημο ηεζιέκμο. Πχξ εα ημ 
παναηηδνίγαηε; ηεθεείηε ηδκ πενίζηαζδ ηδκ μπμία 
«οπδνεηεί». 
 
 Πμζμκ ηίκδοκμ επζζδιαίκεζ μ μιζθδηήξ βζα ηζξ 
«αδφκαηεξ» βθχζζεξ; 
 
 Να ζογδηήζεηε ηδκ άπμρδ ημο μιζθδηή: «Γζα κα 
απμθφβμοιε ηδ βθςζζζηή ιαξ παναιυνθςζδ, είκαζ 
ακάβηδ κα απμθφβμοιε ηδκ πμθζηζζηζηή ιαξ 
παναιυνθςζδ. Ώκ εέθμοιε κα έπμοιε δζηή ιαξ 
βθχζζα, είκαζ ακάβηδ κα έπμοιε δζηυ ιαξ πμθζηζζιυ, 
ζηακυκ κα εκζςιαηχκεζ ηαζ κα αθμιμζχκεζ ηα λέκα 
βθςζζζηά ζημζπεία». 
 
 Σμ ηείιεκμ ηθείκεζ ιε θυβμ ιεηαθμνζηυ. 
■ Πχξ αζζεάκεζηε εζείξ ημ κυδια ηδξ ιεηαθμνάξ; 
■ Γζα πμζμ θυβμ κμιίγεηε υηζ μ μιζθδηήξ επζθέβεζ αοηυκ 
ημκ ηνυπμ, βζα κα ηθείζεζ ηδκ μιζθία ημο; 
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 Να «ζοκμιζθήζεηε» ιε ημ ηείιεκμ πμο δζααάζαηε 
βνάθμκηαξ έκα δζηυ ζαξ ηείιεκμ βζα ηδ βθχζζα πμο 
ημοααθά πμθζηζζιυ, ημκ πμθζηζζιυ ημο ηάεε θαμφ. 
Φάληε ζηζξ ειπεζνίεξ ζαξ, ζηα υζα θέβμκηαζ ζημ 
μζημβεκεζαηυ ηαζ ζημ εονφηενμ πενζαάθθμκ ζαξ. 
Μπμνείηε κα πνδζζιμπμζήζεηε ηαζ θυβμ ιεηαθμνζηυ, 
εζηυκεξ ηηθ, ακ αοηυξ μ ηνυπμξ ζάξ αμδεάεζ κα 
εηθνάζεηε ηαθφηενα ηζξ ζηέρεζξ ζαξ. 
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Ε. ΠΡΟΦΟΡΕΚΟ ΚΏΕ ΓΡΏΠΣΟ ΛΟΓΟ 

 
1. Βπζζδιαίκς ηα ζημζπεία ηδξ μιζθίαξ 
 
     Ο πνμθμνζηυξ θυβμξ είκαζ εθήιενμξ· δ εοεφβναιιδ 
νμή ημο βνήβμνα ζαήκεζ ιε ηζξ ζηζβιέξ ημο πνυκμο, 
ηαεχξ ηα αημοζηζηά αζζεήιαηα πμο πνμηαθεί ένπμκηαζ 
ηαζ πανένπμκηαζ ιε βμνβυ νοειυ, ιέκμκηαξ ηυζμ ιυκμ 
υζμ ημ αημοζηζηυ ιαξ αζζεδηήνζμ ή δ ζοκείδδζή ιαξ 
ηαζ δ ικήιδ ιαξ είκαζ δοκαηυκ κα ηα ζοβηναηήζμοκ. Γζ’ 
αοηυ ηαζ αημφιε ζοπκά κα θέκε υηζ μ πνμθμνζηυξ θυβμξ 
βίκεηαζ αεάκαημξ ιε ημ βναπηυ θυβμ. Χζηυζμ, ζηδκ 
επμπή ιαξ, οπάνπμοκ ηάπμζα ηεπκζηά ιέζα, υπςξ δ 
ιαβκδημθχκδζδ ηαζ δ ιαβκδημζηυπδζδ /ηζκδιαημβνά-
θδζδ, πμο ιαξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα «δεζιεφμοιε» 
ημκ πνμθμνζηυ θυβμ ηαζ έηζζ κα παναηείκμοιε ηδκ 
εθήιενδ «γςή» ημο, αθμφ ιπμνμφιε κα ημκ αημφιε 
υζεξ θμνέξ εέθμοιε. 
 

     Ο ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα κα παναηδνήζμοιε ημκ 
πνμθμνζηυ θυβμ ηαζ κα ιεθεηήζμοιε ιε άκεζδ ηζ  
αηνζαχξ εζπχεδηε ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ είκαζ κα ημκ 
απμιαβκδημθςκήζμοιε. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ 
απμηοπχκμοιε ημκ πνμθμνζηυ θυβμ βναπηά θέλδ πνμξ 
θέλδ, εκχ ζοβπνυκςξ πνμζπαεμφιε ιε ηάπμζα 
ζφιαμθα* κα απμδχζμοιε ηαζ μνζζιέκα άθθα 
βκςνίζιαηά ημο, υπςξ είκαζ μζ παφζεζξ, δ ακμδζηή ηαζ 
ηαεμδζηή ηίκδζδ ηδξ θςκήξ ηηθ. 
 

*Σα ζφιαμθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ζηδκ 
απμιαβκδημθχκδζδ είκαζ: - = ιζηνή παφζδ. + = ιέηνζα 
παφζδ, + + = παναηεηαιέκδ παφζδ,  
 = ακμδζηή ηίκδζδ ηδξ θςκήξ,  
 = ηαεμδζηή ηίκδζδ ηδξ θςκήξ 
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 Σμ παναηάης απμιαβκδημθςκδιέκμ απυζπαζια 
(Ώ) πνμένπεηαζ απυ απάκηδζδ πμο δυεδηε ζηα ελήξ 
ενςηήιαηα: 
Νμιίγεηε υηζ οπάνπεζ αολδιέκδ επζεεηζηυηδηα ζημοξ 
κέμοξ ζήιενα; 
Ώκ δέπεζηε υηζ οπάνπεζ, πχξ αζηζμθμβείηε ημ θαζκυιεκμ; 
 
Παναηδνήζηε πχξ απμδίδεηαζ ζ’ αοηυ (ημ απυζπαζια 
Ώ) μ πνμθμνζηυξ θυβμξ. 
 

(Ώ) Κμίηαλε δεκ ιπμνχ κ’ απακηήζς ι’ έκα καζ ή ι’ 
έκα υπζ – βζαηί είκαζ πμθφ ζφκεεημ ημ εέια – ε πι. πι ε 
δεκ εβχ δε εα ’ααγα ηαευθμο ακ οπάνπεζ επζεεηζηυηδηα 
ε ζημοξ κέμοξ ζήιενα δδθαδή δε κμιίγς υηζ οπάνπεζ 
πενζζζυηενδ ή εηθνάγεηαζ πενζζζυηενμ απ’ υ,ηζ παθζά 
απθχξ είκαζ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ε ηζ έπμοιε έκα 
δζαθμνεηζηυ είδμξ ημζκςκίαξ – ει + ημ ηζ είκαζ 
επζεεηζηυηδηα  
ή πχξ εηθνάγεηαζ αοηυ είκαζ ιζα άθθδ ημοαέκηα – 
δδθαδή παθζυηενα αξ πμφιε πμο ηα ζοζηήιαηα ηαζ ηα 
ημζκςκζηά ηαζ ηα ημζκςκζηά αξ πμφιε ηα μζημβεκεζαηά 
ήηακ πζμ αοηανπζηά ε ε δ αία ηςκ απμπάκς δε  
εεςνμφκηακ επζεεηζηυηδηα [...] + + ηχνα, ακ ζήιενα 
ιπμνμφιε κα δμφιε, ηάπμζα πζμ αηναία αξ πμφιε λένς 
βς – βεβμκυηα επζεεηζηυηδηαξ ζημοξ κέμοξ – εα έθεβα 
υηζ εβχ αοηή ηδ ζηζβιή πμο ημ ζηέθημιαζ δεκ ημ αθέπς 
ζημοξ κέμοξ ημ αθέπς βεκζηυηενα [...] –  
δδθαδή οπάνπμοκ ηέημζα ει εέιαηα ημζκςκζηά πνάβια-
ηα αξ πμφιε ζε ημζκςκίεξ υπμο ηα ηαηακαθςηζηά αβαεά 
είκαζ ζηδ αζηνίκα έηζζ ηαζ ακμίβμοκε ηδκ υνελδ – απ’ ηδκ 
άθθδ ιενζά αοηυξ μ πθδεοζιυξ πμο ηα μνέβεηαζ ή 
μνέβεηαζ μνζζιέ-κα αξ πμφιε – ε δεκ ιπμνεί κα ηα 
πθδνχζεζ αθθά δε εα ιπμνεί ηαζ ζημ ιέθθμκ κα ηα 
πθδνχζεζ εθυζμκ εα είκαζ άκενβμξ ή εα έπεζ έκα ηαιείμ 
ακενβίαξ αξ πμφιε – ε αοηέξ είκαζ – εβχ δεκ ημ  
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εεςνχ πνυαθδια ηςκ κέςκ αοηυ – εβχ ημ εεςνχ 
πνυαθδια ηδξ ημζκςκίαξ αξ πμφιε υηζ υηακ ημοξ αάγεζ 
ιέζα ζε ιία ιοθυπεηνα. 

 

Β. Μ., ροπμθυβμξ 
 
 Ώκ είπαηε ηδ δοκαηυηδηα κα αημφζεηε ηδ ιαβκδημθχ-
κδζδ ημο ίδζμο απμζπάζιαημξ ή κα παναημθμοεήζεηε 
ηδ ιαβκδημζηυπδζή ημο, πμζα επζπθέμκ βκςνίζιαηα 
ηδξ μιζθίαξ εα εκημπίγαηε; 
 
     ΐθέπμοιε υηζ ζημκ πνμθμνζηυ θυβμ, εηηυξ απυ ημ 
θεηηζηυ εηθχκδια, έπμοκ ιεβάθδ ζδιαζία ηαζ ηάπμζα 
άθθα βκςνίζιαηα ηδξ μιζθίαξ πμο ημ ζοκμδεφμοκ, 
υπςξ: 
– ηα παναβθςζζζηά βκςνίζιαηα (επζημκζζιυξ*, 
παφζεζξ, πνμθμνά, έκηαζδ θςκήξ)  
– ηα ελςβθςζζζηά βκςνίζιαηα (πεζνμκμιίεξ, ηζκήζεζξ, 
έηθναζδ πνμζχπμο, αθέιια, δζάεεζδ). 

 
 
 
 
 
 
 

* Βπζημκζζιυξ είκαζ δ ηφιακζδ (ημ ακεαμηαηέααζια) ηδξ 
θςκήξ πμο παναηηδνίγεζ ιζα μθυηθδνδ εηθχκδζδ, ιζα 
θνάζδ ή πνυηαζδ. Βπμιέκςξ δζαηνίκεηαζ απυ ημκ 
ηυκμ, πμο παναηηδνίγεζ ιζα ιυκμ θέλδ.  
Ο επζημκζζιυξ πθδνμθμνεί: α) ζπεηζηά ιε ηδ δζάεεζδ ή 
ηδ ζηάζδ ημο μιζθδηή: μνβή, ζηχιια, εζνςκεία ηηθ., 
α) ζπεηζηά ιε ημ είδμξ ηςκ πνμηάζεςκ: ενςηδιαηζηή, 
επζθςκδιαηζηή ηηθ.  
Βπμιέκςξ, μ επζημκζζιυξ ιε ηδκ ηφιακζδ ηδξ θςκήξ 
δζαιμνθχκεζ ζδιαζίεξ. 
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 Να παναηδνήζεηε ηδ ζπέζδ ημο θεηηζημφ 
εηθςκήιαημξ ιε ηα οπυθμζπα βκςνίζιαηα ηδξ μιζθίαξ 
ζηζξ παναηάης αζηήζεζξ: 
 

1. Να πνμθένεηε ηδ θνάζδ «ζήιενα ημ απυβεοια» ιε 
δζαθμνεηζηυ ηυκμ θςκήξ εηθνάγμκηαξ ηάεε θμνά ιζα 
μνζζιέκδ ροπζηή ηαηάζηαζδ. Ο ιεβάθμξ Ρχζμξ 
ζηδκμεέηδξ ηακζζθάθζηζ* γδημφζε απυ ημοξ 
δεμπμζμφξ ημο κα πνμθένμοκ αοηή ηδ θνάζδ ιε 
ζανάκηα δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Να επακαθάαεηε ηδκ πνυηαζδ «Ο Γζάκκδξ εα ένεεζ 
απυρε» ημκίγμκηαξ ηάεε θμνά έκα δζαθμνεηζηυ υνμ ηδξ. 
3. Να δείλεηε: α) ιε πμζεξ πεζνμκμιίεξ εηθνάγμοιε ηα 
παναηάης ιδκφιαηα: 
Γεκ λένς. Έθα εδώ! Ίζζα ιπνμζηά. Κάηζε ηάης! Ακηίμ! 
ηαιαηήζηε! Θνίαιαμξ! ε παναηαθώ! Ήζοπα! 
α) ιε πμζμοξ ιμνθαζιμφξ ηαζ ηζ ήπμοξ εηδδθχκμοιε 
ζοκήεςξ ηδκ έηπθδλδ, ηδκ αδδία, ημκ πυκμ, ηδκ 
εζνςκεία. 
 

* ηακζζθάθζηζ: Ρχζμξ ζηδκμεέηδξ ηαζ δεμπμζυξ ημο 
19μο αζ. Άκμζλε κέμοξ δνυιμοξ ζηδ εεαηνζηή ηέπκδ, ηαζ 
ςξ πνμξ ηδ ζηδκμεεζία ηαζ ςξ πνμξ ηδκ δεμπμζία. 

ήιενα  
ημ απυβεοια 

ζήκεξα  
ην απόγεπκα 

ζήκεξα  
ην απόγεπκα 
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2. οβηνίκς ημκ πνμθμνζηυ ιε ημ βναπηυ θυβμ  
 

α) Ο πξνθνξηθόο θαη ν γξαπηόο ιόγνο σο κέζα 
επηθνηλσλίαο 
 
     ηδκ επζημζκςκία ιε πνμθμνζηυ θυβμ ημ ιήκοια 
εηπέιπεηαζ απυ ημκ πμιπυ ηαζ ηδκ ίδζα πνμκζηή ζηζβιή 
πνμζθαιαάκεηαζ απυ ημ δέηηδ πμο ανίζηεηαζ ζοκήεςξ 
ζημκ ίδζμ πχνμ. Ώκηίεεηα, δ επζημζκςκία ιε βναπηυ 
θυβμ είκαζ ηαηά ηακυκα ιμκαπζηή δναζηδνζυηδηα, ζηδκ 
μπμία μ πμιπυξ απεοεφκεηαζ ζε δέηηδ απυκηα πμο 
πνμζθαιαάκεζ ημ ιήκοια φζηενα απυ έκα πνμκζηυ 
δζάζηδια. 
 
 ογδηήζηε ηα πθεμκεηηήιαηα ημο πνμθμνζημφ θυβμο 
ςξ ιέζμο επζημζκςκίαξ. Σζ νυθμ παίγεζ ζηδκ πνυζθδρδ 
ηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ ημο ιδκφιαημξ ημ βεβμκυξ υηζ μ 
δέηηδξ είκαζ πανχκ ζηδκ πνμθμνζηή επζημζκςκία; 
 
 ογδηήζηε ηα πθεμκεηηήιαηα ημο βναπημφ θυβμο ςξ 
ιέζμο επζημζκςκίαξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ μ πμιπυξ 
δζαεέηεζ ζοκήεςξ πνυκμ, βζα κα επελενβαζηεί ημ  
ηείιεκυ ημο, πνζκ κα ημ παναθάαεζ μ δέηηδξ. 
 

… άκ ἐβώ ιζθῶ ηίξ βθῶζζεξ ηῶκ ἀκενώπςκ ηαί ηῶκ 
ἀββέθςκ, ἀθθά δέκ ἔπς ἀβάπδ, ἔβζκα πάθηζκμ ζηεῦμξ 
ημύθζμ ἤ ηύιααθμ ἠπδνό.  

Καί ἄκ ἔπς πνμθδηζηό πάνζζια κά βκςνίγς ὅθα ηά 
ιοζηήνζα ηαί ἔπς ὅθδ ηήκ πίζηδ, ὥζηε κά ιεηαημπίγς ὄνδ, 
δέκ ἔπς ὅιςξ ἀβάπδ, δέκ εἶιαζ ηίπμηα. Καί ἄκ δζακείις ηά 
ὑπάνπμκηά ιμο ηαί ἄκ παναδώζς ηό ζῶια ιμο βζά κά 
ηαῶ, ἀβάπδ ὅιςξ δέκ ἔπς, ζέ ηίπμηε δέκ ὠθεθμῦιαζ. Ἡ 
ἀβάπδ ιαηνμεοιεῖ, ἀβαεμενβεῖ, ἡ ἀβάπδ δέκ θεμκεῖ, δέκ  
αὐεα-δζάγεζ, δέκ ὑπενδθακεύεηαζ, δέκ ἀζεθβεῖ, δέκ εἶκαζ 
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ἰδζμηεθήξ, δέκ ἐλμνβίγεηαζ,  
δέκ ζηέπηεηαζ ηό ηαηό, δέκ  
παίνεηαζ ιέ ηήκ ἀδζηία, παίνεηαζ  
ιέ ηήκ ἀθήεεζα· ὅθα ηά ἀκέπεηαζ,  
ὅθα ηά πζζηεύεζ, ὅθα ηά ἐθπίγεζ,  
ὅθα ηά ὑπμιέκεζ. Ἡ ἀβάπδ δέκ  
πάκεηαζ πμηέ. Σά ὑπόθμζπα ὅιςξ,  
ἄκ εἶκαζ πνμθδηεῖεξ, εά ηαηανβδεμῦκ· 
ἄκ εἶκαζ βθῶζζεξ εά παύζμοκ· ἄκ εἶκαζ  
βκώζδ εά ἀηονςεῆ, δζόηζ ἕκα ιένμξ ιόκμ  
βκςνίγμοιε ηαί βζά ἕκα ιένμξ  
πνμθδηεύμοιε, ὅηακ ὅιςξ ἔνεεζ ηό  
ηέθεζμ, ηόηε ηό ιένμξ εά ηαηανβδεῆ. 

 

Α΄ πνμξ Κμνζκείμοξ  13.  1-9.  5 
 

 β) Γηαθνξέο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ  

από ην γξαπηό (ζύληαμε, δηαηύπσζε,  
ιεμηιόγην, λνεκαηηθή ππθλόηεηα, ζπλνρή) 
 
Να δζααάζεηε πνμζεηηζηά ηα παναηάης απμζπάζιαηα 
απυ πνμθμνζηυ ηαζ βναπηυ θυβμ ημο ίδζμο πνμζχπμο 
βζα ημ ίδζμ εέια ηαζ κα ηα ζοβηνίκεηε. 

 
Α΄ 

Απνκαγλεηνθσλεκέλνο πξνθνξηθόο ιόγνο 
Κμίηαλε δεκ ιπμνχ κα απακηήζς ι’ έκα καζ ή ι’ έκα υπζ 
– βζαηί είκαζ πμθφ ζφκεεημ ημ εέια – ε πι πι ε δεκ εβχ 
δε εα ’ααγα ηαευθμο ακ οπάνπεζ επζεεηζηυηδηα ε ζημοξ 
κέμοξ ζήιενα δδθαδή δε κμιίγς υηζ οπάνπεζ 
πενζζζυηενδ ή εηθνάγεηαζ πενζζζυηενμ απ’ υ,ηζ παθζά 
απθχξ είκαζ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ε ηζ έπμοιε έκα  
δζαθμνεηζηυ είδμξ ημζκςκίαξ – ει + ημ ηζ είκαζ 
επζεεηζηυηδηα ή πχξ εηθνάγεηαζ αοηυ είκαζ ιζα άθθδ 
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ημοαέκηα – δδθαδή παθζυηενα αξ πμφιε πμο ηα 
ζοζηήιαηα ηαζ ηα ημζκςκζηά ηαζ ηα ημζκςκζηά αξ πμφιε 
ηα μζημβεκεζαηά ήηακ πζμ αοηανπζηά εε δ αία ηςκ 
απμπάκς δε εεςνμφκηακ επζεεηζηυηδηα [...] + + ηχνα 
ακ ζήιενα ιπμνμφιε κα δμφιε ηάπμζα πζμ αηναία αξ 
πμφιε λένς βς – βεβμκυηα επζεεηζηυηδηαξ ζημοξ κέμοξ 
– εα έθεβα υηζ εβχ αοηή ηδ ζηζβιή πμο ημ ζηέθημιαζ δεκ 
ημ αθέπς ζημοξ κέμοξ ημ αθέπς βεκζηυηενα [...]  
– δδθαδή οπάνπμοκ ηέημζα ει εέιαηα ημζκςκζηά 
πνάβιαηα αξ πμφ-ιε ζε ημζκςκίεξ υπμο ηα ηαηακαθς-
ηζηά αβαεά είκαζ ζηδ αζηνίκα έηζζ ηαζ ακμίβμοκε ηδκ 
υνελδ – απ’ ηδκ άθθδ ιενζά αοηυξ μ πθδεοζιυξ πμο ηα  
μνέβεηαζ ή μνέβεηαζ μνζζιέκα αξ πμφιε – ε δεκ ιπμνεί 
κα ηα πθδνχζεζ αθθά δεκ εα ιπμνεί ηαζ ζημ ιέθθμκ κα 
ηα πθδνχζεζ εθυζμκ εα είκαζ άκενβμξ ή εα έπεζ έκα ηα-
ιείμ ακενβίαξ αξ πμφιε – ε αοηέξ είκαζ –εβχ δεκ ημ 
εεςνχ πνυαθδια ηςκ κέςκ αοηά – εβχ ημ εεςνχ 
πνυαθδια ηδξ ημζκςκίαξ αξ πμφιε υηζ υηακ ημοξ αάγεζ 
ιέζα ζε ιζα ιοθυπεηνα. 
 

Β΄ 
Γξαπηόο ιόγνο 

Αεκ ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα αολδιέκδ επζεεηζηυηδηα 
ζήιενα ή βζα επζεεηζηυηδηα ζημοξ κέμοξ. πςξ ηαεεηί 
άθθμ, δ επζεεηζηυηδηα δεκ ιπμνεί κα ελεηαζηεί έλς απυ 
ημ πθαίζζμ πμο ζοιααίκεζ ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ-
δνάζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε αοηήκ. Δ ζδιαζία ηδξ ενχ-
ηδζδξ έβηεζηαζ ζημ υηζ μ ενςηχκ έπεζ πάνεζ εέζδ πάκς 
ζημ εέια ηαοηζγυιεκμξ ι’ έκα βμκζυ ή ιζα ημζκςκζηή ή 
πμθζηζηή ελμοζία. [...] 
 

[...] ηακ ελάθθμο πνμηαθείξ ηάπμζμκ ιε πζθζάδεξ 
δζεβενηζηά ηαηακαθςηζηά αβαεά, εκχ ζοβπνυκςξ ημο 
ελαζθαθίγεζξ ηδκ ακενβία ηαζ ζοκεπχξ ηδκ αδοκαιία 
απυηηδζήξ ημοξ, αοηυ είκαζ επζεεηζηυηδηα. 
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Γζα κα ιπμνμφιε κα πμφιε μηζδήπμηε ζπεηζηά ιε ηδκ 
έηθναζδ ηςκ κέςκ, πνέπεζ κα ημοξ δμφιε ζε 
ζοκάνηδζδ ιε ημοξ εκήθζηεξ πμο ανίζημκηαζ ζε 
μπμζαδήπμηε ζπέζδ ιαγί ημοξ. 
 
     Βίδαιε υηζ ζηδκ επζημζκςκία ιε βναπηυ θυβμ μ 
πμιπυξ έπεζ, ζοκήεςξ, ημ πνυκμ κα πνμζπεδζάζεζ ηαζ 
κα επζιεθδεεί ημ θυβμ ημο, εκχ αοηυ δε ζοιααίκεζ ζηδκ 
επζημζκςκία ιε πνμθμνζηυ θυβμ, μ μπμίμξ είκαζ βεκζηά 

αοευνιδημξ ηαζ απνμζπεδίαζημξ. Ο γξαπηόο ιόγνο 

είλαη, επνκέλσο, πξνζρεδηαζκέλνο θαη γη’ απηό πην 
επηκειεκέλνο από θάζε άπνςε από ηνλ πξνθνξηθό. 
 

Δ δηαηύπσζε είκαζ πζμ επζιεθδιέκδ ζημ βναπηυ θυβμ 
απυ υ,ηζ ζημκ πνμθμνζηυ.  

οβηεηνζιέκα: 
 ημκ πνμθμνζηυ θυβμ πανμοζζάγμκηαζ ζοπκά 
εθθεζπηζηέξ πνμηάζεζξ ή ακμθμηθήνςηεξ θνάζεζξ, εκχ 
αοηυ δε ζοιααίκεζ ζοκήεςξ ζημ βναπηυ θυβμ, π.π. 

«αθθά δε εα ιπμνεί ηαζ ζημ ιέθθμκ κα ηα πθδνώζεζ, 
εθόζμκ εα είκαζ άκενβμξ ή εα έπεζ έκα ηαιείμ ακενβίαξ 
αξ πμύιε -εε αοηέξ είκαζ- εβώ δεκ ημ εεςνώ πνόαθδια 
ηςκ κέςκ αοηό».  
 ημκ πνμθμνζηυ θυβμ οπάνπμοκ πμθθά «βειίζιαηα» 
(εε, αξ πμύιε, πι, πι, λένς ’βώ ηηθ.) ηαζ παφζεζξ. 
 

 ημκ πνμθμνζηυ θυβμ οπάνπεζ ζοκήεςξ ιζα 
πνμπεζνυηδηα ζηδκ έηθναζδ, πανυθμ πμο μνζζιέκεξ 
θμνέξ θαίκεηαζ ηαεανά δ πνμζπάεεζα ημο μιζθδηή κα 
αθθάλεζ ή κα αεθηζχζεζ ιζα θνάζδ πμο πνδζζιμπμίδζε. 
Ώκηίεεηα, ιζα ηέημζα πνμζπάεεζα δεκ είκαζ ειθακήξ ζημ 
βναπηυ ηείιεκμ, αθμφ έπμοιε ιυκμ ηδκ ηεθζηή ημο 
ιμνθή.  
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Αείηε π.π. ιζα πνμζπάεεζα βζα δζυνεςζδ ζημκ 
πνμθμνζηυ θυβμ: «παθζόηενα αξ πμύιε πμο ηα 
ζοζηήιαηα ηαζ ηα ημζκςκζηά ηαζ ηα ημζκςκζηά αξ πμύιε ηαζ 
ηα μζημβεκεζαηά... ». 
 Ο βναπηυξ θυβμξ πνέπεζ κα είκαζ ζαθήξ ηαζ αηνζαήξ, 
βζαηί πνεζάγεηαζ κα πνμαθέπεζ ηζξ απμνίεξ ημο δέηηδ, 
πμο είκαζ ζοκήεςξ απχκ. Ώκηίεεηα μ πνμθμνζηυξ 
θυβμξ είκαζ ζοκήεςξ θζβυηενμ αηνζαήξ, δεδμιέκμο υηζ μ 
δέηηδξ, πμο είκαζ πανχκ, έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα γδηήζεζ 
δζεοηνζκίζεζξ, π.π. ζφβηνζκε ηζξ θνάζεζξ: α) «...πνμηαθεί 
ηάπμζμκ ιε πζθζάδεξ δζεβενηζηά αβαεά» (βναπηυξ θυβμξ) 
ηαζ α) «όπμο ηα ηαηακαθςηζηά αβαεά είκαζ ζηδ αζηνίκα 
έηζζ ηαζ ακμίβμοκε ηδκ όνελδ...». (πνμθμνζηυξ θυβμξ). 
Ώπυ ημ πνμδβμφιεκμ πανάδεζβια θαίκεηαζ, ελάθθμο, 
υηζ μ βναπηυξ θυβμξ είκαζ πζμ ποηκυξ απυ ημκ 
πνμθμνζηυ πμο είκαζ ζοκήεςξ ακαθοηζηυξ. 
 Γεκζηά ζημ βναπηυ θυβμ ημ θελζθυβζμ είκαζ πζμ 
επελενβαζιέκμ απυ υ,ηζ ζημκ πνμθμνζηυ, π.π. 
ζφβηνζκε ηζξ θέλεζξ/ θνάζεζξ : «έβηεζηαζ», «ζε ζοκάνηδζδ 
ιε», «δζεβενηζηά ηαηακαθςηζηά αβαεά»(βναπηυξ θυβμξ), 

«δεκ ιπμνώ κα απακηήζς ι’ έκα καζ ή ι’ έκα όπζ», «είκαζ 
ιζα άθθδ ημοαέκηα», «δ αία ηςκ απμπάκς», «δεκ ημ αθέπς 
ζημοξ κέμοξ» (πνμθμνζηυξ). 
 

Δ ζύληαμε είκαζ πζμ θνμκηζζιέκδ ζημ βναπηυ θυβμ 
απυ υ,ηζ ζημκ πνμθμνζηυ, υπμο ηάπμζεξ θμνέξ 
ζοκακημφιε ηαζ αζοκηαλίεξ, π.π. πα. ημ βναπηυ «δ 
επζεεηζηόηδηα δεκ ιπμνεί κα ελεηαζηεί έλς από ημ 
πθαίζζμ πμο ζοιααίκεζ ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ -δνάζεζξ πμο 
ζοκδέμκηαζ ι’ αοηήκ» ιε ημ ακηίζημζπμ πνμθμνζηυ «εβώ 
δε εα ’ααγα ηαεόθμο ακ οπάνπεζ επζεεηζηόηδηα ζημοξ 
κέμοξ ζήιενα, δδθαδή δε κμιίγς όηζ οπάνπεζ 
πενζζζόηενδ ή εηθνάγεηαζ πενζζζόηενμ απ’ ό,ηζ παθζά 
απθώξ είκαζ ιε δζαθμνεηζημύξ ηνόπμοξ..».  
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[ 

ημκ πνμθμνζηυ θυβμ, ελάθθμο, πνδζζιμπμζείηαζ 
ζοκήεςξ δ παναηαηηζηή ζφκηαλδ ηαζ ζοκδείγμκηαζ μζ 
ζπεηζηά ιζηνέξ θνάζεζξ, εκχ ζημ βναπηυ θυβμ 
ειθακίγεηαζ, ζοπκά, δ οπμηαηηζηή ζφκηαλδ ηαζ μ 
ιαηνμπενίμδμξ θυβμξ. 
 

Δ ζπλνρή ηαζ δ ζπλεθηηθόηεηα είκαζ πζμ επζιεθδιέκδ 
ζημ βναπηυ θυβμ, υπμο πνδζζιμπμζείηαζ βεκζηά ιεβα-
θφηενμξ ανζειυξ ηαζ πμζηζθία ιεηαααηζηχκ θέλεςκ/ 
θνάζεςκ απυ υ,ηζ ζημκ πνμθμνζηυ θυβμ.  
Σέθμξ, δ μνβάκςζδ ημο βναπημφ θυβμο είκαζ ζοκήεςξ 
πζμ θνμκηζζιέκδ απυ αοηήκ ημο πνμθμνζημφ. ημ 
βναπηυ θυβμ μ πμιπυξ έπεζ ημ πνυκμ κα μνβακχζεζ ημ 
ηείιεκμ ημο, βζα κα πανμοζζάζεζ ιε θμβζηή ζεζνά ηζξ 
ζδέεξ ημο, εκχ αοηυ δε ζοιααίκεζ ζηδκ πνμθμνζηή 
επζημζκςκία. 
Αζαπζζηχζαιε, θμζπυκ, υηζ μ βναπηυξ θυβμξ είκαζ πζμ 
επζιεθδιέκμξ απυ ημκ πνμθμνζηυ.  
Ώοηυ, υιςξ, δε ζδιαίκεζ υηζ είκαζ ηαζ «ακχηενμξ». 
Πνυηεζηαζ απθχξ βζα δφμ δζαθμνεηζηά είδδ θυβμο ημ 
ηαεέκα απυ ηα μπμία πανμοζζάγεζ ηζξ ζδζαζηενυηδηέξ 
ημο. 
 [ 

 
γ) Απξνζρεδίαζηνο θαη πξνζρεδηαζκέλνο ιόγνο 
Έλα κεηθηό είδνο ιόγνπ αλάκεζα ζηνλ πξνθνξηθό θαη 
ζην γξαπηό ιόγν 
 
     Βίδαιε υηζ μ πνμθμνζηυξ θυβμξ είκαζ θζβυηενμ 
επζιεθδιέκμξ απυ ημ βναπηυ, αθμφ παναηηδνίγεηαζ 
απυ αοεμνιδηζζιυ ηαζ είκαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ 
απνμζπεδίαζημξ, εκχ ακηίεεηα μ βναπηυξ θυβμξ είκαζ 
ζπεδυκ πάκηα πνμζπεδζαζιέκμξ.  
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Χζηυζμ, οπάνπμοκ ηαζ μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ 
πνμζπεδζαζιέκμο πνμθμνζημφ θυβμο, π.π. ιζα δζάθελδ, 
έκαξ πμθζηζηυξ θυβμξ ηηθ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ 
πνυηεζηαζ βζα έκα ιεζηηυ είδμξ θυβμο, ακάιεζα ζημκ 
πνμθμνζηυ ηαζ ζημ βναπηυ θυβμ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σμ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί είκαζ πανιέκμ απυ ημκ 
διενήζζμ ηφπμ ηαζ ακαθένεηαζ ζηα ιέζα εκδιένςζδξ. 
Αζααάζηε ημ ηαζ επζπεζνήζηε κα ημ πανμοζζάζεηε ζε 
πνμζπεδζαζιέκμ πνμθμνζηυ θυβμ ζηδκ ηάλδ.  
 [ 

πεδζάζηε ηδκ εζζήβδζή ζαξ ιε αάζδ ημ πενζεπυιεκμ 
ημο ηεζιέκμο, θαιαάκμκηαξ υιςξ οπυρδ υηζ δ εζζήβδζή 
ζαξ δε εα δζαααζηεί, αθθά εα αημοζηεί. Ώοηυ ζδιαίκεζ 
υηζ πνέπεζ κα ιεηαηνέρεηε ημ βναπηυ θυβμ ζε 
πνμθμνζηυ, υηζ δδθαδή πνέπεζ κα ηάκεηε ηζξ 
ηαηάθθδθεξ αθθαβέξ, π.π. επζθέληε ιζηνυηενεξ θνάζεζξ, 
ηονίςξ παναηαηηζηή ζφκηαλδ, απθμφζηενμ θελζθυβζμ 
ηηθ., βζα κα ιπμνέζεζ ημ ημζκυ κα παναημθμοεήζεζ ηδκ 
πνμθμνζηή ζαξ εζζήβδζδ. Φνμκηίζηε αηυιδ κα 
αλζμπμζήζεηε ηα παναβθςζζζηά ηαζ ηα ελςβθςζζζηά 
ζημζπεία ηδξ μιζθίαξ, βζα κα βίκεζ δ εζζήβδζή ζαξ 
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γςκηακή ηαζ εκδζαθένμοζα βζα ημ ημζκυ. Δ εζζήβδζή 
ζαξ ιπμνεί, ελάθθμο, κα ααζζζηεί ζε ηάπμζμ άθθμ 
δδιμζίεοια απυ ημκ ηφπμ ή απυ ημ δζαδίηηομ πμο ζαξ 
εκδζαθένεζ πενζζζυηενμ. 
 
 

Έκαξ πνμθήηδξ  
ηςκ «ιέζςκ» 
 
Ο ΜΏΡΏΛ ΜΏΚ ΛΟΤΏΝ  
ΚΏΕ Δ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ 

 

ημο 
ΜΏΡΕΟΤ ΠΛΧΡΕΣΔ 

 
ΣΔΝ ΣΒΛΒΤΣΏΕΏ ΜΒΡΏ ημο πνυκμο πμο πέναζε, έθοβε 
έκαξ απ’ ημοξ πζμ μκμιαζημφξ ζφβπνμκμοξ 
«πνμθήηεξ», μ Marshall Mac Luhan, μ ημνοθαίμξ 
ακαηυιμξ ημο ακαιθζζαήηδημο ημζιμηνάημνα ηδξ 
επμπήξ ιαξ: ηςκ ιέζςκ ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ. 
Δ ηαίνζα ζοιαμθή ημο Κακαδμφ ζοββναθέα δεκ είκαζ υηζ 
επζζήιακε ηδκ ηενάζηζα – ηνμιαπηζηή, ζοπκά – ειαέθεζα 
ηςκ «ιέζςκ» αοηχκ, πνάβια πμο ημ λένεζ πζα μ 
ηαεέκαξ. Ώθθά υηζ δζέβκςζε ηζ ακέθοζε ηδκ ζζημνζηή 
ζδιαζία ημοξ βζα ημκ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ δνάζδξ ημο 
ακενχπμο, βζα ηδκ ίδζα ηδκ ακέθζλδ ημο ακενχπζκμο 
πμθζηζζιμφ. 
ΏΓΝΧΣΟ ςξ ηα 50 ημο πνυκζα (βεκκήεδηε ημ 1911), μ 
ηαεδβδηήξ αοηυξ ηδξ αββθζηήξ θμβμηεπκίαξ ζημ πακε-
πζζηήιζμ ημο Σμνυκημ, πήδδλε ιειζάξ ζηδ δζαζδιυηδηα, 
υηακ εηδυεδηακ ηα αζαθία ημο  
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«Ο Γαθαλίαξ Γημφηεκιπενβη» (1962) ηαζ «Γζα κα 
ηαηαθάαμοιε ηα ιέζα επζημζκςκίαξ» (1964). Βηεί, ηαζ ζε 
πθήεμξ άθθα ηαημπζκά αζαθία ηαζ δδιμζζεφιαηα, μ Μαη 
Λμφακ δζαηφπςζε ηζξ «επακαζηαηζηέξ εεςνίεξ» ημο βζα 
ηζξ επακαζηάζεζξ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ ιέζςκ 
επζημζκςκίαξ, πμο ζζμδοκαιμφκ ι’ επακαζηάζεζξ ζηδκ 
πμνεία ηδξ Εζημνίαξ.  
Δ ααζζηή –ηαζ «ηθαζζηή» πζα– εέζδ ημο Μαη Λμφακ 
είκαζ πςξ ημ ιέζμ, μ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ δεκ απμηε-
θεί απθυ «ιεηαθμνέα» κμδιάηςκ ηαζ ιδκοιάηςκ. 
Ώκηίεεηα, αοηυξ ηαεμνίγεζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, ηυζμ ηδ 
ιμνθή υζμ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο ιδκφιαημξ. 
Πενζθάθδημξ είκαζ πζα μ αθμνζζιυξ ημο Κακαδμφ δζα-
κμδηή. 
«Σμ ιέζμ απμηεθεί ημ ιήκοια». 
οκαηυθμοεα, ζηδ δζαδνμιή ηδξ Εζημνίαξ ηαζ ζ’ υθα ηα 
πθάηδ ηδξ Γδξ, δ δζαιυνθςζδ ηςκ ημζκςκζχκ ηαζ ηςκ 
πμθζηζζιχκ επδνεάζηδηε πζμ πμθφ απ’ ημ είδμξ ηςκ 
«ιέζςκ» αοηχκ πανά απ’ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 
ιδκοιάηςκ πμο ιεηαδίκακε. 
Μ’ αοηή ηδ εέζδ ηαζ ι’ αοηυ ημ ηνζηήνζμ μ Μαη Λμφακ 
πχνζγε ηδκ ακενχπζκδ Εζημνία ζε ηνεζξ ιεβάθεξ επμπέξ: 

ΠΡΧΣΔ, δ «αθνπζηηθή επνρή» (ή πνμ-αθθααδηζηή), 
υηακ ιμκαδζηυ ιέζμ επζημζκςκίαξ ήηακ δ θςκή ημο 
ακενχπμο. Καζ ηαεχξ μ θυβμξ ηαζ μ ήπμξ έπμοκ 
πενζμνζζιέκδ ειαέθεζα, μζ άκενςπμζ γμφζακ ζε θοθέξ 
ηαζ ιζηνέξ ημζκυηδηεξ, υπμο ηνυπμξ επζημζκςκίαξ ηαζ 
επίδναζδξ ζηδκ ημζκςκία ήηακ δ θςκή ημο ανπδβμφ 
πμο νδηυνεοε ή δζάηαγε ημ «θαυ ημο», δ θςκή ημο 
πμζδηή πμο δζδβζυηακ ιφεμοξ, δ θςκή ηςκ 
πνςηυβμκςκ οπμηνζηχκ ηαζ πμνεοηχκ πμο 
ακαπανάζηαζκακ ημοξ ιφεμοξ ηζ ελυνηζγακ ημοξ εεμφξ 
ημοξ.  
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Δ ΒΠΏΝΏΣΏΣΕΚΔ επζκυδζδ ηδξ βναθήξ, ημο 
θςκδηζημφ αθθάαδημο, εβηαζκζάγεζ ηδ δεφηενδ, ηδκ 

«νπηηθή επνρή» ηδξ επζημζκςκίαξ. 
Σχνα, δεκ επζημζκςκμφκ έκαξ ή πενζζζυηενμζ άιεζα, 
ηαοηυπνμκα ηαζ δπδηζηά ιε ιζα ιζηνή ημζκυηδηα... ηχνα, 
ιε ημ βναθηυ θυβμ, επζημζκςκεί έκαξ, έιιεζα ηαζ 
μπηζηά, ιε έκακ ηαζ ιε πάιπμθθμοξ πένα απυ ηυπμ  
 [ 

ηαζ πνυκμ. Ο άκενςπμξ, πμο ςξ ηυηε γμφζε ηαζ 
«ιάεαζκε» μιαδζηά ηαζ αημοζηζηά, ηχνα βκςνίγεζ ημκ 
ηυζιμ ιμκαπυξ ημο, ιέζα ζηδ ζζςπή, έπμκηαξ ιπνμζηά 
ημο έκα ημιιάηζ πανηί, πμο ημο ιεηαθένεζ ζδέεξ απμ-
ηθεζζηζηά ιε ηδκ υναζδ. Σμ αθθάαδημ, ιε ηα 24, 26 ή 30 
βνάιιαηά ημο πμο ιπμνείξ κα ηα επακαθάαεζξ άπεζνεξ 
θμνέξ ιε άπεζνμοξ ζοκδοαζιμφξ, ειθφηεοζε ζημοξ 
ακενχπμοξ ηζξ έκκμζεξ ηδξ μιμζμβέκεζαξ, ηδξ 
μιμζμιμνθίαξ ηαζ ηδξ επακάθδρδξ – πμο απμηεθμφκ 
ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ ηεπκζηήξ πνμυδμο. θδ δ 
επζζηήιδ, υθμξ μ πμθζηζζιυξ –οπμζηδνίγεζ μ Μαη 
Λμφακ– υθδ δ ηονζανπία ημο ακενχπμο πάκς ζηδ 
θφζδ ιε ηδ ζηέρδ ημο, είκαζ ζημπυξ αοημφ ημο 
θαζκμιέκμο ηδξ «μπηζημπμίδζδξ» (visualisation), πμο 
αημθμφεδζε ηδκ εθεφνεζδ ημο αθθάαδημο. 
Σδκ απμθαζζζηζηή χεδζδ ζ’ αοηή ηδκ ελέθζλδ ηδκ 
έδςζε δ εθεφνεζδ ηδξ ηοπμβναθίαξ, απ’ ημκ Γμοηει-
αένβζμ. Σα 26 ακάβθοθα, ηζκδηά ζημζπεία ημο πμο 
ηοπχκμκηακ πάκς ζε πζθζάδεξ μιμζυιμνθα θφθθα  
ακαπανάβμκηαξ ημ ίδζμ ιμνθζηά ηείιεκμ, ζηάεδηακ δ 
πδβή ηαζ ημ πνυηοπμ ηδξ παναβςβήξ ακηζηεζιέκςκ ζε 
πμθοάνζεια υιμζα ακηίβναθα πμο δ ηαηαζηεοή ημοξ 
ζηδνίγεηαζ ζηδκ επακάθδρδ ιζαξ ιδπακζηήξ ηίκδζδξ. 
Ήηακ, αοηυ, δ αάζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ. Καζ ημ 
αζαθίμ ζηάεδηε» «ημ πνχημ πνμσυκ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ 
ημζκςκίαξ». 
Ώθθά ηαζ παναπένα: ημ ηοπςιέκμ αζαθίμ – θέεζ πάκηα μ 
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Μαη Λμφακ – έβζκε δ αθεηδνία δομ απμθαζζζηζηχκ 
παναβυκηςκ ημο κευηενμο εονςπασημφ πμθζηζζιμφ: 
ημο αημιζηζζιμφ, (αθμφ δ βκχζδ ηαζ δ επζημζκςκία 
ήηακ πζα αημιζηή ηαζ υπζ ζοθθμβζηή οπυεεζδ) ηαζ ημο 
εεκζηζζιμφ (αθμφ μζ εονςπασημί θαμί είδακ βζα πνχηδ 
θμνά ηοπςιέκδ ηδ βθχζζα ημοξ ηαζ ακαηάθορακ έηζζ 
ηδκ εεκζηή ημοξ ηαοηυηδηα).  

Καζ μ Μαη Λμφακ θηάκεζ κα πεζ πςξ μθυηθδνμξ μ 
δοηζηυξ πμθζηζζιυξ ιαξ δε εα είπε δεζ ημ θςξ, ακ δεκ 
είπακ πνμδβδεεί ηα 26 λφθζκα βνάιιαηα ημο ακοπμρία-
ζημο ηοπμβνάθμο ημο Μάζκηξ… 
Δ ΣΡΕΣΔ επμπή – δ δζηή ιαξ – είκαζ, θοζζηά, δ 

«ειεθηξνληθή επνρή». Πμο απμηεθεί, ηαηά έκακ ηνυπμ, 
επζζηνμθή ζηδκ αημοζηζηή ηαζ μπηζηή επμπή.  
Δ ακενςπυηδηα, πμο είπε πςνζζηεί (ελαζηίαξ ηδξ 
βναθήξ ηαζ ημο αζαθίμο) ζε ιμκαπζηά άημια ηαζ έεκδ, 
λακαβονίγεζ ζήιενα ζηδκ επμπή ηδξ θοθήξ, ηδξ 
ημζκυηδηαξ. Μυκμ πμο, ζήιενα, δεκ οπάνπμοκ πζα 
άπεζνεξ θοθέξ ηαζ ημζκυηδηεξ, αθθά ιζα ηαζ ιυκδ: πάνδ 
ζημ ναδζυθςκμ ηαζ, πνμπάκηςκ, ηδκ ηδθευναζδ, θοθή 
ηαζ ημζκυηδηα είκαζ μθυηθδνδ δ μζημοιέκδ.  

«Η οδνόβεζμξ ζθαίνα ιαξ, ζοννζηκςιέκδ απ’ ημκ 
δθεηηνζζιό, δεκ είκαζ πζα πανά έκα πθακδηζηό πςνζό». 
Καζ είκαζ, αέααζα, αθμφ, εηαημιιφνζα άκενςπμζ 
ιπμνμφκ κα αθέπμοκ ηδκ ίδζα ζηζβιή (ζοπκά, ηδ ζηζβιή 
πμο βίκεηαζ), έκα βεβμκυξ ή κ’ αημφκε ηαοηυπνμκα έκακ 
μιζθδηή – υπςξ μζ πνςηυβμκμζ άημοβακ ημ θφθανπυ 
ημοξ ή παναημθμοεμφζακ ιζα ημπζηή ζενμηεθεζηία. 
Υάνδ ζημ ναδζυθςκμ, μ Υίηθεν ιπμνμφζε κα αθζμκίγεζ  
εηαημιιφνζα Γενιακμφξ… Υάνδ ζηδκ ηδθευναζδ, μ 
Άνιζηνμκβη πμο παημφζε ημ θεββάνζ, είπε ιαγί ημο 
δζζεηαημιιφνζα ακενχπμοξ ηάεε θοθήξ ηαζ 
πνχιαημξ…ηακ μ αίλπδν έθεβε, εκάιζζδκ αζχκα ιεηά 
ημκ Γημφηεκιπενβη, «πςξ εέαηνμ είκ’ μ ηόζιμξ όθμξ», 
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δε θακηαγυηακ αέααζα πςξ δ πανμιμίςζή ημο εα 
βζκυηακ ιζα ιένα ηονζμθεηηζηή πναβιαηζηυηδηα, πςξ «μ 
ηυζιμξ υθμξ» εα απμηεθμφζε έκα απεζνμηέθαθμ 
«εέαηνμ» ηαζ αηνμαηήνζμ ηςκ «εεαηνίκςκ» ηαζ ηςκ 
πνάλεςκ ηδξ ηάεε ζηζβιήξ… 
 

Ώθθά δ δθεηηνμκζηή θένκεζ ημκ αοημιαηζζιυ. Πμο 
πανάβεηαζ – θέεζ μ Μαη Λμφακ – «ηακ δ «δθεηηνζηή 
ανπή» ηανπίγεζ ηζξ ιδπακζηέξ βναιιέξ ηδξ αζμιδπακζηήξ 
παναβςβήξ». 
Κζ αοηυ δεκ είκαζ ιζα απθή ηεπκζηή ηεθεζμπμίδζδ. Βίκαζ 
έκα ιεβάθμ άθια πνμξ ηα ειπνυξ: «Δ δθεηηνζηή επμπή 
ηςκ «αοηυιαηςκ οπδνεηζηχκ ιδπακχκ» θεοηενχκεζ 
ιειζάξ ημκ άκενςπμ απ' ηδ ιδπακζηή δμοθεία υπμο ημκ 
είπε οπμηάλεζ δ ελεζδίηεοζδ ηδξ επμπήξ ηδξ ιδπακήξ. Ο 
αοημιαηζζιυξ θεοηενχκεζ ημκ άκενςπμ, υπςξ δ 
ιδπακή ηαζ ημ αοημηίκδημ θεοηένςζακ ημ άθμβμ ηαζ ημ 
ιεηαηάλακε ζημ πχνμ ηδξ ροπαβςβίαξ. Ώπεζθμφιαζηε 
λαθκζηά απυ ιζακ εθεοεενία, πμο αάγεζ ζε ζηθδνή 
δμηζιαζία ηα εζςηενζηά ιαξ εθυδζα ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ 
ιζαξ δδιζμονβζηήξ ζοιιεημπήξ ζηδκ ημζκςκία».  
ΟΠΧ μζ πενζζζυηενεξ ηεπκζηέξ πνυμδμζ (εα πνυζεεηε 
μ ηαεέκαξ), δ οπενηεθεζμπμίδμδ ηςκ ιέζςκ 
επζημζκςκίαξ απμηεθεί ηαοηυπνμκα ιζακ οπυζπεζδ 
εθεοεενίαξ ηαζ ιζακ απεζθή ηαζκμφνζαξ δμοθείαξ. Κζ 
αοηυ, θοζζηά, ελαζηίαξ ηδξ δφκαιδξ επζαμθήξ ηαζ 
οπμαμθήξ πμο έπμοκ ηα ιέζα αοηά – δφκαιδξ πμο δεκ 
πενζμνίγεηαζ ζε ιζα ημζκυηδηα ή ζε ιενζηέξ πζθζάδεξ 
«ακαβκχζηεξ», αθθά ιπμνεί κα δζαπενάζεζ ηάεε 
ηάημζημ ημο πθακδηζημφ πςνζμφ ιαξ. Οζ «ιάγεξ» 
ιπμνμφκ κα βίκμοκ (ηαζ βίκμκηαζ, ζοπκά) ένιαζα εηείκμο 
πμο εθέβπεζ ηα «ιαγζηά ιέζα επζημζκςκίαξ», κα 
πεζναβςβδεμφκ απ’ ημοξ ηαηυπμοξ ηδξ πζμ δζάημνδξ 
θςκήξ πμο βκχνζζε μ ηυζιμξ, κα ιεηαηναπμφκ αοηέξ 
ζε αοηυιαηα ηαζ οπδνέηεξ ηδξ ηαζ εφιαηά ηδξ.  
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[ 

Ο δζεοεοκηήξ ημο ζηαθζημφ ναδζμηδθεμπηζημφ 
ζοζηήιαημξ, Μάζζζιμ Ρεκηίκα, ιζθχκηαξ πνζκ ηνία 
πνυκζα βζα ηδκ επενπυιεκδ «πμθθαπθή ηδθευναζδ» ιε 
ηδκ παβηυζιζα θήρδ, έθεβε: 
«Οζ ηίκδοκμζ είκαζ πμθφ ιεβάθμζ, επεζδή οπάνπεζ ημ 
εκδεπυιεκμ ηδξ ιαγζηήξ πκεοιαηζηήξ αθθμηνίςζδξ ηςκ 
ακενχπςκ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα, βεβμκυξ πμο ιπμνεί 
κα ημ εηιεηαθθεοημφκ φπμπηεξ», πνμπαβάκδεξ». 
Καζ δ πνμπαβάκδα αοηή λεηζκάεζ απ’ ηδκ «ακχδοκδ» 
πνμαμθή πνμσυκηςκ δζάθμνςκ πμθοεεκζηχκ εηαζνζχκ 
ηαζ θηάκεζ ςξ ηδκ επζαμθή εκυξ «ηνυπμο γςήξ» υπμο 
ηονζανπμφκ μ αιμναθζζιυξ, δ ηενδμιακία, δ αία, 
δζυθμο ακχδοκα.  
ΟΠΧ υθμζ (ή μζ πενζζζυηενμζ) «πνμθήηεξ» πμο 
επζκυδζακ έκα «ηθεζδί» βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ 
ζζημνζηχκ, ημζκςκζηχκ ηθπ. θαζκμιέκςκ, μ Μαη Λμφακ 
ιπμνεί κα ηαηδβμνδεεί βζα ιμκμιένεζα: πςξ απμδίδεζ, 
δδθαδή, ζημ «ηθεζδί» ημο (ηα ιέζα επζημζκςκίαξ) υθεξ 
ηζξ ελεθίλεζξ ηδξ ακενςπυηδηαξ. Αε πςνάεζ αιθζαμθία 
πςξ ηα «ιέζα» αοηά έπαζλακ νυθμ ζδιακηζηυηαημ ζηζξ 
ζζημνζηέξ δζαιμνθχζεζξ. Άθθμ ηυζμ, υιςξ, δε πςνάεζ 
αιθζαμθία πςξ δεκ ήηακ, αοηά, δ ιμκαδζηή «ηζκμφζα 
αζηία»… πςξ ηαζ πμθθμί άθθμζ πανάβμκηεξ 
(μζημκμιζημί, ημζκςκζημί, ηθπ.) ζοιαάθακε ζ’ αοηή ηδκ 
«πανάζηαζδ» ημο ακενχπζκμο «Πάεμοξ».  
Χζηυζμ, δεκ ιπμνεί κα παναβκςνζζηεί δ πνμζθμνά 
ημο Μαη Λμφακ ζηδ δζάβκςζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηαζ ηδξ 
επίδναζδξ ηςκ ιέζςκ επζημζκςκίαξ. Πμθφ 
πενζζζυηενμ πμο ζήιενα, είιαζηε υθμζ αοεζζιέκμζ 
ιέζα ζ’ αοηυκ ημκ «μπηζημαημοζηζηυ πχνμ» ιε ηζξ 
αιέηνδηεξ παβίδεξ. Γζα ιονζμζηή θμνά, μ ηνυπμξ πμο 
εα πνδζζιμπμζήζμοιε ηαζ ε’ αλζμπμζήζμοιε αοηυκ ημκ 
βζβάκηζμ πμθφπμδα, εα δείλεζ ακ εα βίκεζ αοηυξ 
«αοηυιαημξ οπδνέηδξ» ιαξ, ή ειείξ δμοθζηά οπμπείνζά 
ημο...
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δ) Απόδνζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζε γξαπηό  
Γηεπζέηεζε απνκαγλεηνθσλεκέλνπ θεηκέλνπ 
 
     Ο ιαβκδημθςκδιέκμξ πνμθμνζηυξ θυβμξ ζοπκά 
απμιαβκδημθςκείηαζ ηαζ δδιμζζεφεηαζ, υηακ αοηυ 
ηνίκεηαζ ζηυπζιμ βζα ηδκ εκδιένςζδ ημο εονφηενμο 
ημζκμφ, υπςξ π.π. ζοιααίκεζ ιε ηδ δδιμζίεοζδ ηςκ 
πναηηζηχκ εκυξ ζοκεδνίμο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή 
έπμοιε ιζα ιεηαβναθή, υπμο ημ ιαβκδημθςκδιέκμ 
ηείιεκμ δζεοεεηείηαζ, βζα κα βίκεζ εοημθυηενα πνμζζηυ 
ζημ ακαβκςζηζηυ ημζκυ. Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνδζζιμπμζ-
είηαζ ζηίλδ ηαζ υηζ μνβακχκεηαζ μ θυβμξ ζε 
παναβνάθμοξ, εκχ ελαθείθμκηαζ μνζζιέκα βκςνίζιαηα 
ημο πνμθμνζημφ θυβμο, π.π. επακαθήρεζξ, 
«βειίζιαηα», ακμθμηθήνςηεξ θνάζεζξ ηηθ. 
 
 Να ζοβηνίκεηε ημ απμιαβκδημθςκδιέκμ ηείιεκμ (Ώ) 
(ζεθ. 92) ιε ηδ ιεηαβναθή ημο ίδζμο ηεζιέκμο δ μπμία 
αημθμοεεί, βζα κα δζαπζζηχζεηε ηζξ δζαθμνέξ. 
 
…Κμίηαλε, δεκ ιπμνχ κα απακηήζς ι’ έκα καζ ή ι’ έκα 
υπζ, βζαηί είκαζ πμθφ ζφκεεημ ημ εέια. Ββχ δε εα ’ααγα 
ηαευθμο ακ οπάνπεζ επζεεηζηυηδηα ζημοξ κέμοξ 
ζήιενα, δδθαδή δε κμιίγς υηζ οπάνπεζ πενζζζυηενδ ή 
εηθνάγεηαζ πενζζζυηενμ απ’ υ,ηζ παθζά. Ώπθχξ είκαζ ιε 
δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ηζ έπμοιε έκα δζαθμνεηζηυ 
είδμξ ημζκςκίαξ. Σμ ηζ είκαζ επζεεηζηυηδηα αοηυ είκαζ ιζα 
άθθδ ημοαέκηα. Αδθαδή, παθζυηενα, αξ πμφιε, πμο ηα 
ζοζηήιαηα ηαζ ηα ημζκςκζηά ηαζ ηα μζημβεκεζαηά ήηακ 
πζμ αοηανπζηά, δ αία ηςκ απμπάκς δε εεςνμφκηακ 
επζεεηζηυηδηα. 
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 Με αάζδ ηζξ παναηδνήζεζξ πμο ηάκαηε 
πνμδβμοιέκςξ, πνμζπαεήζηε ηχνα κα δζεοεεηήζεηε 
(ζηίλδ, παναβναθμπμίδζδ) ημ αηυθμοεμ απμιαβκδημ-
θςκδιέκμ ηείιεκμ (ΐ). 
 

Υξήζηκε πιεξνθνξία 
ηδ δζεοεέηδζδ ημο ηεζιέκμο ιπμνμφιε κα 
ακηζηαηαζηήζμοιε ηδ ιζηνή παφζδ (-) ηαζ ηδ ιέηνζα (+) 
ιε ηεθεία, εκχ ακηζηαεζζημφιε ιε αθθαβή παναβνάθμο 
ηδ ιεβάθδ παφζδ (++) ηαζ μνζζιέκεξ θμνέξ ηαζ ηδ 
ιέηνζα (+). Βκκμείηαζ υηζ αοηά ζζπφμοκ, υηακ μζ παφζεζξ 
δεκ μθείθμκηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ημο μιζθδηή κα 
ηενδίζεζ πνυκμ. Βλάθθμο, ημ ακέααζια ηδξ θςκήξ ( ) 
ζδιαημδμηεί ζοκήεςξ ηδκ ανπή ιζαξ πνυηαζδξ / 
πενζυδμο / παναβνάθμο, εκχ ημ ηαηέααζια  
( ) ημ ηέθμξ ημοξ.  
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Θείκελν (Β) 
… + εει + επίζδξ είκαζ εκ ιένεζ δ ηαηαπίεζδ ίζςξ εκηυξ 
εζζαβςβζηχκ δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ημ ζπίηζ –εε – 
ημο ημο κέμο ιενζηέξ θμνέξ ηδκ ηνίκεζ ζακ ηαηαπίεζδ 
άθθεξ θμνέξ είκαζ πναβιαηζηή ηαηαπίεζδ – εε αοηυ 
μθείθεηαζ ζοπκά ηαζ ζηδκ αθθαβή ηςκ επμπχκ – ζηδκ + 
πχξ κα ημ πμφιε ηχνα ++ ζηδκ – αθθαβή ηδξ ακηίθδρδξ 
βζα ηα πνάβιαηα ζήιενα – εε ηαζ δ επζεεηζηυηδηα είκαζ 
έκαξ ηνυπμξ κα λεδχζεζ μ άκενςπμξ αοηυξ μ μπμίμξ 
δεκ έπεζ άθθμ ηνυπμ κα λεδχζεζ [...] + ε πάκηςξ 
πναβιαηζηά παναηδνείηαζ ακ ηαζ είκαζ θαζκυιεκμ αοηή δ 
επζεεηζηυηδηα ηςκ κέςκ – υθμζ ιζθάκε βζα ηδκ επζεεηζηυ-
ηδηα ηςκ κέςκ ζηα βήπεδα αξ πμφιε + αθθά είκαζ 
βκςζηυ υηζ δε ανίζηεηαζ ζηα βήπεδα ιυκμ δ 
επζεεηζηυηδηα – πνχηα πνχηα ηαζ μζ ακηζδνάζεζξ ζημοξ 
βμκείξ ημοξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ζηα πενζζζυηενα ηαηεζηδ-
ιέκα πνάβιαηα είκαζ άζπεηα ακ αοηυ είκαζ ηαθυ ή ηαηυ 
+ εε ιε ιενζηέξ θμνέξ ιάθζζηα κμιίγς υηζ είκαζ ηαζ ηαθυ 
– δζυηζ αοηή δ ακηίδναζδ είκαζ γςμβυκα ηαζ βζα ημοξ 
ιαεδηέξ ηαζ βζα ημ ζπμθείμ ημ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ 
μζημβέκεζα – δζυηζ ακ δεκ οπάνπεζ αοηή δ ακηίδναζδ εα 
ιέκμοιε ζοκέπεζα ζηζξ ίδζεξ ακηζθήρεζξ ηαζ ζηα ίδζα 
πνάβιαηα πνέπεζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ιε μπμζμδήπμηε 
ηνυπμ κα αθθάλμοκ αοηά++ 
 

(Α.Γ. ιαεδηήξ ηδξ ΐ΄ θοηείμο) 
 

ε) Σν θαλεξό θαη ην ιαλζάλνλ λόεκα 
 
     οπκά ζηδ βθχζζα πίζς απυ ημ θακενυ κυδια ιζαξ 
θνάζδξ ηνφαεηαζ έκα «θακεάκμκ» κυδια, ημ μπμίμ 
εηθνάγεζ ηδκ πναβιαηζηή πνυεεζδ ημο πμιπμφ. Με ηδ 
θνάζδ, βζα πανάδεζβια, «Κάκεζ ηνφμ εδχ ιέζα» 
εηθνάγεηαζ ιζα απθή δζαπίζηςζδ (θακενυ κυδια),  
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αθθά ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δ θνάζδ ιπμνεί κα 
εηθνάγεζ ηαζ ιζα έιιεζδ πανάηθδζδ (ε παναηαθχ, 
ηθείζε ημ πανάεονμ). Παναηδνμφιε, δδθαδή, υηζ ιζα 
πνυηαζδ πμο ζφιθςκα ιε ημ ζοκηαηηζηυ εα 
παναηηδνζγυηακ πνυηαζδ ηνίζδξ θεζημονβεί μοζζαζηζηά 
ςξ πνυηαζδ επζεοιίαξ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ μ 
δέηηδξ ιπμνεί κα ζοθθάαεζ ημ θακεάκμκ κυδια ηαζ, 
επμιέκςξ, ηδκ πναβιαηζηή πνυεεζδ ημο πμιπμφ, ακ 
θάαεζ οπυρδ ημο ηζξ ημζκςκζηέξ ζοιαάζεζξ ηαζ ηδκ 
ημζκή ειπεζνία ημο ιε ημκ πμιπυ. 
 
 Να παναηηδνίζεηε ζοκηαηηζηά ηζξ παναηάης θνάζεζξ 
ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. ηδ ζοκέπεζα 
πνμζπαεήζηε κα θακηαζηείηε ζε ηζ είδμοξ 
επζημζκςκζαηή πενίζηαζδ ιπμνεί κα εηθςκήεδηε δ 
ηαεειία ηαζ πμζα ήηακ δ πνυεεζδ ημο πμιπμφ. 
Μπμνείηε κα απμδχζεηε ημ ίδζμ ιήκοια ιε δζαθμνεηζηυ 
ηνυπμ;  
- Πέναζε δ χνα. 
- Αε κμιίγεζξ υηζ πνέπεζ κα ηδθεθςκήζεζξ ζημ ζπίηζ;  
- Μι ...Σμ θαβδηυ ιονίγεζ ςναία. 
 

ζη) Σειεζηηθόο ιόγνο (πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο) 
 
     ημκ πνμθμνζηυ θυβμ ηαεχξ εηθςκμφιε μνζζιέκεξ 
θέλεζξ (ηονίςξ νήιαηα ) ή θνάζεζξ, πναβιαημπμζμφιε 
ηαοηυπνμκα ηαζ ιία πνάλδ, π.π. ιε ηδ θνάζδ 
«Ονηίγμιαζ κα πς ηδκ αθήεεζα» δίκμοιε υνημ ζημ 
δζηαζηήνζμ. Δ πνάλδ αοηή πμο ζοκηεθείηαζ ιέζς ημο 

θυβμο μκμιάγεηαζ ιεθηηθή πξάμε. ε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ βζα κα εηηεθεζηεί ιζα ιεθηηθή πξάμε, 
πνέπεζ ημ πνυζςπμ πμο ηδκ εηηεθεί κα είκαζ ανιυδζμ / 
ελμοζζμδμηδιέκμ κα ηδκ εηηεθέζεζ, π.π. ζενέαξ ζε ιζα 
αάπηζζδ (ΐαπηίγεηαζ μ δμφθμξ ημο Θεμφ),  
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[ 

πνυεδνμξ ημο δζηαζηδνίμο ζε ιζα δίηδ (Ώεςχκεηαζ μ 
ηαηδβμνμφιεκμξ) ηηθ. Ώκάθμβμ θαζκυιεκμ πανμοζζά-
γεηαζ ηαζ ζημ βναπηυ θυβμ. Ονζζιέκα ηείιεκα δε ιαξ 
βκςζημπμζμφκ απθχξ έκα βεβμκυξ, αθθά έπμοκ ηαζ ιζα 
πνυζεεηδ θεζημονβία, π.π. έκα πζζημπμζδηζηυ 
ζπμοδχκ, ιζα αεααίςζδ, ιζα δήθςζδ, πένα απυ ηζξ 
πθδνμθμνίεξ πμο ιαξ δίκμοκ, πζζημπμζμφκ, 
αεααζχκμοκ, δδθχκμοκ ηάηζ, δδθαδή εηηεθμφκ ιζα 
«πνάλδ». Ο θυβμξ, πνμθμνζηυξ ή βναπηυξ, ιέζς ημο 

μπμίμο ζοκηεθείηαζ ιζα «πνάλδ» μκμιάγεηαζ ηειεζηηθόο 
ιόγνο. 
 
 Να δζαηνίκεηε ηζξ θνάζεζξ πμο αημθμοεμφκ ζε δφμ 
ηαηδβμνίεξ, δζηαζμθμβχκηαξ θοζζηά ηδκ ηαηάηαλδ πμο 
πνμηείκεηε: α) ζε αοηέξ πμο έπμοκ ζηυπμ κα 
ιεηαδχζμοκ απθχξ ιζα πθδνμθμνία ζπεηζηά ιε έκα 
βεβμκυξ, ηαζ α) ζε αοηέξ πμο απμηεθμφκ ζοβπνυκςξ 
θεηηζηέξ πνάλεζξ. 
 
- Με εοπανζζηεί βζα ημ δχνμ πμο ημο έηακα. 
- ’ εοπανζζηχ βζα ημ δχνμ ζμο. 
- μο ακαεέης ημ απμοζζμθυβζμ ηδξ ηάλδξ. 
- ΐαθηίζηδηε πεεξ ημ πνςί. 
- ε ζοβπαίνς βζα ηδκ επζηοπία ζμο. 
- ημζπδεείηε. 
- Καηαδζηάζηδηε ζε θοθάηζζδ ηνζχκ εηχκ. 
- Ο ηαηδβμνμφιεκμξ ηνίκεηαζ έκμπμξ. 
- Μμο οπμζπέεδηε υηζ εα ένεεζ. 
- Λφεηαζ δ ζοκεδνίαζδ. 
- μο οπυζπμιαζ υηζ εα ένες. 
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε /έθζεζε ζρεηηθά 
κε ηνλ πξνθνξηθό θαη ην γξαπηό ιόγν 
 
 Παθαζυηενα δ πνμζήθςζδ ηςκ θμβίςκ ζηα βναπηά 
ηείιεκα ηαζ δ απμλέκςζή ημοξ απυ ηδ γςκηακή βθχζζα 
μδήβδζακ ζηδκ ακηίθδρδ υηζ μ βναπηυξ θυβμξ είκαζ 
ζδιακηζηυηενμξ απυ ημκ πνμθμνζηυ. Χζηυζμ, δ 
ζφβπνμκδ βθςζζμθμβία δίκεζ πνμηεναζυηδηα ζημκ 
πνμθμνζηυ θυβμ. Πνμζπαεήζηε κα ηεηιδνζχζεηε ιε 
δζηά ζαξ επζπεζνήιαηα αοηή ηδ εέζδ. 
 
 Θα αημφζαηε κα θέκε ή εα δζααάζαηε ίζςξ υηζ μ 
βναπηυξ θυβμξ:  
– απμηεθεί ζηαειυ ζηδκ ακάπηολδ ημο πμθζηζζιμφ – 
ελάθθμο είκαζ βκςζηυ υηζ δζαηνίκεζ ηδκ ζζημνζηή απυ 
ηδκ πνμσζημνζηή πενίμδμ ημο ακενχπμο·  
– απμεδηεφεζ βκχζεζξ, αμδεάεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ 
επζζηδιχκ ηαζ ηςκ ηεπκχκ ηαζ επζηαπφκεζ έηζζ ηδκ 
ελέθζλδ ηδξ ακενχπζκδξ ημζκυηδηαξ  
– δζέδςζε ηδ βκχζδ ηαηά ηδκ ανπαζυηδηα ηαζ πενζυνζζε 
ηδ δφκαιδ ημο ζεναηείμο πμο ηυηε ηδ ιμκμπςθμφζε (ηδ 
βκχζδ), αθμφ ήηακ ημ ιυκμ πμο πνδζζιμπμζμφζε 
ακάβκςζδ ηαζ βναθή·  
– απμηοπχκμκηαξ ημοξ κυιμοξ, ημοξ ηάκεζ βκςζημφξ 
ζε υθμοξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζημκ εηδδιμηναηζζιυ·  
– οπμπνεχκεζ ζε αοζηδνή ηαζ θμβζηή πνήζδ ηδξ 
βθχζζαξ·  
– ηάκεζ ημ βθςζζζηυ ιήκοια ακελάνηδημ απυ ημ 
δδιζμονβυ ημο ηαζ ημ ηαεζζηά αεάκαημ. 
 
 Πμζεξ απυ ηζξ παναπάκς ζδζυηδηεξ / θεζημονβίεξ ημο 
βναπημφ θυβμο εεςνείηε ζδιακηζηυηενεξ ηαζ βζαηί;   
 Να επζθέλεηε ιία απυ αοηέξ ηαζ κα ηδκ ακαπηφλεηε.  
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 Με αάζδ ημ παναηάης ηείιεκμ κα απακηήζεηε ζημ 
αηυθμοεμ ενχηδια: 
Πμζα πνμαθήιαηα πνμηφπημοκ απυ ηδ δοζηαιρία ημο 
βναπημφ θυβμο κα παναημθμοεήζεζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ 
βθχζζαξ ; 
 

...Μία απυ ηζξ ζοιαάζεζξ ημο βναθημφ θυβμο είκαζ υηζ, 
επεζδή ζοκδέεηαζ πζμ άιεζα ιε παθζυηενεξ βθςζζζηέξ 
ιμνθέξ, δε δέπεηαζ πάκηα ιε εοημθία ηζξ πζμ πνυζθαηεξ 
βθςζζζηέξ ελεθίλεζξ… Βδχ υιςξ είκαζ ηνοιιέκμξ 
ζμαανυξ ηίκδοκμξ. ζμ δ παθζυηενδ ηαζ δ κευηενδ 
βθςζζζηή πμζηζθία ζοκοπάνπμοκ ζακ «εθεφεενεξ 
πμζηζθίεξ», δεκ είκαζ ηαηανπήκ ηαηαηνζηέα δ παναιμκή 
ημο βναθημφ θυβμο ζηδκ παθζυηενδ ιμνθή, ζε 
ζοκάνηδζδ πάκηα ιε ηδκ εκηφπςζδ πμο επζδζχηεηαζ. 
οπκά υιςξ μζ άκενςπμζ παναζένκμκηαζ ηαζ 
παναιέκμοκ ζηδκ παθζυηενδ πμζηζθία αηυιδ ηαζ υηακ 
αοηή έπεζ πζα ελαθακζζηεί απυ ηδ βθχζζα, μπυηε μ 
βναθηυξ θυβμξ ανπίγεζ κα απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ 
πναβιαηζηυηδηα. ε αηναίεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα 
επζπεζνδεεί δ δδιζμονβία ηαεανεφμοζαξ. 
 

Β.Πεηνμφκζαξ, Νεμεθθδκζηή βναιιαηζηή ηαζ ζοβηνζηζηή 
ακάθοζδ, Univ. Studio Press,  
Ώ.Β. Θεζζαθμκίηδ 1984, ζ.52 

 

 Ονβακχζηε ιζα ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ημ ηίκδια ημο 
Αδιμηζηζζιμφ ζηδ πχνα ιαξ. Πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε  
ημ εέια ιπμνείηε κα ακηθήζεηε απυ ημ αζαθίμ Κ.Ν.Λ.  
5μξ η. ζεθ. 6-7 ζημ μπμίμ, ελάθθμο, πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ 
ηα παναηάης ζπεηζηά ηείιεκα : Ε.ΐδθανά «Βπζζημθή 
ζημκ Ώεακάζζμ Φαθίδα», Γ.Φοπάνδ «Αομ θυβζα», 
Φ.Φςηζάδδ «Σμ βθςζζζηυ γήηδια ηζ δ εηπαζδεοηζηή ιαξ 
ακαβέκκδζδ», Ώ.Αεθιμφγμο « Σμ ακενςπζζηζηυ 
ζδακζηυ», Α. Γθδκμφ «Αδιζμονβζηυξ ζζημνζζιυξ». 
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 Να δζααάζεηε ηαζ κα ζογδηήζεηε ηζξ παναηάης 
απυρεζξ ζπεηζηά ιε ημκ ακαθθααδηζζιυ. 
 
… Ο ακαθθααδηζζιυξ είκαζ πνυαθδια ημζκςκζηυ, 
πμθζηζηυ, πμθζηζζηζηυ ηαζ μζημκμιζηυ. Ώκαζηέθθεζ ηδ 
ζοιιεημπή ηςκ πμθζηχκ ζηα ημζκά, απμηεθεί ζμαανυ 
ειπυδζμ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ ζοιιεημπζηχκ εεζιχκ 
ηαζ αηνςηδνζάγεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα άζηδζδ ηνζηζηήξ… 
 

απυ έκηοπμ ηδξ Ν.Β.Λ.Β. 
 
… Ο ακαθθααδηζζιυξ δεκ είκαζ ςζηυζμ ιυκμ αημιζηή 
ακαπδνία, είκαζ ηνμπμπέδδ, ίζςξ δ πζμ ζδιακηζηή βζα 
ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ηεπκμθμβζηή πεζναθέηδζδ ηςκ θαχκ 
ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ ηαζ έκαξ απυ ημοξ 
ζπμοδαζυηενμοξ πανάβμκηεξ πμο δζεονφκμοκ ημ πάζια 
ακάιεζα ζηζξ αζμιδπακζηέξ ηαζ ζηζξ θζβυηενμ 
ακαπηοβιέκεξ πχνεξ. Βίκαζ ηέθμξ ειπυδζμ ζηδκ 
αθθδθμδζείζδοζδ ηςκ πμθζηζζιχκ ηαζ ζημκ αιμζααίμ  
ειπθμοηζζιυ ημοξ. Να ιάεεζξ βναθή ηαζ ακάβκςζδ 
ζδιαίκεζ επίζδξ κα ζηενεχζεζξ ηζξ πμθζηζζηζηέξ ζμο  
νίγεξ, αθθά ηαζ κα βκςνίζεζξ άθθμοξ πμθζηζζιμφξ… 
 

Courrier, Ώπνίθζμξ 1984 
 
… Πανυθμ πμο μ ακαθθααδηζζιυξ είκαζ πενζζζυηενμ 
δζαδεδμιέκμξ ζημκ ηνίημ ηυζιμ, απμηεθεί επίζδξ  
πνυαθδια ηαζ βζα ιενζηέξ απυ ηζξ πθμοζζυηενεξ πχνεξ 
ημο ηυζιμο. Πθήηηεζ ηα ιεζμκεηηζηά ημζκςκζηά 
ζηνχιαηα πμο απμηαθμφκηαζ «Σέηανημξ ηυζιμξ» ηαζ 
πενζθαιαάκμοκ υζμοξ ηαημζημφκ ζηζξ άεθζεξ ζοκμζηίεξ 
ηςκ πυθεςκ, ιεηακάζηεξ, ενβάηεξ ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ 
ημοξ, ηαεχξ ηαζ ιενζημφξ αβνμηζημφξ πθδεοζιμφξ ιε 
παιδθυ εζζυδδια… 

Courrier, υ. π. 
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Καξηπξία αλαιθάβεηνπ 
«… ηακ δεκ βκςνίγεζξ ακάβκςζδ ή βναθή, δεκ 
ιπμνείξ κα δμοθέρεζξ, είζαζ θηςπυξ, δεκ ιπμνείξ κα 
ζοιιεηέπεζξ ζε ηαιζά δναζηδνζυηδηα ηαζ ιενζηέξ θμνέξ 
δεκ ηαηαθαααίκεζξ ηζ ζμο θέκε μζ άθθμζ. Αεκ λένεζξ ηζ 
βίκεηαζ βφνς ζμο». 
 

Σγακζξ Σέζθμν, Κακαδάξ, αθ. Courrier, υ. π. 
 
 φιθςκα ιε ηδκ πακεθθήκζα ένεοκα βζα ημκ 
ακαθθααδηζζιυ πμο δζελήβαβε ημ Βεκζηυ Κέκηνμ 
ΐζαθίμο (1998), μ ιζζυξ πενίπμο πθδεοζιυξ ηδξ 
Βθθάδαξ είκαζ οπμεηπαζδεοιέκμξ, δδθαδή δεκ έπεζ 
μθμηθδνχζεζ ηδκ εκκζάπνμκδ οπμπνεςηζηή εηπαίδεο-

ζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ 12,2% ηςκ ενςηχιεκςκ δεκ 
έπεζ παναημθμοεήζεζ ηαευθμο ημ ζπμθείμ ή έπεζ 
μθμηθδνχζεζ ιυκμ ιενζηέξ ηάλεζξ ημο Αδιμηζημφ, ημ 

26,7% έπεζ μθμηθδνχζεζ ιυκμ ημ Αδιμηζηυ, ημ 9,1% 
απυ ημοξ ηεθεοηαίμοξ ζοκέπζζε βζα έκα δφμ πνυκζα ζε 
ηάπμζα ηεπκζηή ή επαββεθιαηζηή ζπμθή, ηαζ μζ οπυθμζ-
πμζ παναημθμφεδζακ ιία ή πενζζζυηενεξ ηάλεζξ ημο 
Γοικαζίμο πςνίξ κα ημ μθμηθδνχζμοκ. ογδηήζηε 
ζπεηζηά ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπμεηπαίδεοζδξ ζηδ 
πχνα ιαξ.  
Πμζμζ πανάβμκηεξ ημ πνμηαθμφκ ; Πμζεξ ζοκέπεζεξ 
ιπμνεί κα έπεζ ; Πμζα ιέηνα πνέπεζ κα θδθεμφκ βζα ηδκ 
ακηζιεηχπζζή ημο; 
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Με απυθαζδ ηδξ Βθθδκζηήξ Κοαένκδζδξ ηα 
δζδαηηζηά αζαθία ημο Αδιμηζημφ, ημο Γοικαζίμο 
ηαζ ημο Λοηείμο ηοπχκμκηαζ απυ ημκ Ονβακζζιυ 
Βηδυζεςξ Αζδαηηζηχκ ΐζαθίςκ ηαζ δζακέιμκηαζ 
δςνεάκ ζηα Αδιυζζα πμθεία. Σα αζαθία ιπμνεί 
κα δζαηίεεκηαζ πνμξ πχθδζδ, υηακ θένμοκ 
αζαθζυζδιμ πνμξ απυδεζλδ ηδξ βκδζζυηδηάξ ημοξ. 
Κάεε ακηίηοπμ πμο δζαηίεεηαζ πνμξ πχθδζδ ηαζ 
δε θένεζ αζαθζυζδιμ, εεςνείηαζ ηθερίηοπμ ηαζ μ 
πανααάηδξ δζχηεηαζ ζφιθςκα µε ηζξ δζαηάλεζξ ημο 
άνενμο 7, ημο Νυιμο 1129 ηδξ 15/21 Μανηίμο 1946 
(ΦEK 1946, 108, A΄). 
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