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ΗΗ. ΓΗΑΛΟΓΟ 
 
     χκθσλα κε ηα ιεμηθά ε ιέμε δηάινγνο ζεκαίλεη 
ζπλνκηιία, ζπδήηεζε. Ο δηάινγνο κπνξεί λα είλαη κηα 
απιή εξσηαπφθξηζε, πνπ απνβιέπεη ζηελ ηππηθή 
πιεξνθφξεζε, ή κηα πξνζπάζεηα γηα βαζχηεξε  
επηθνηλσλία κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο. 
 

1. Γηάινγνο.  
Ζ ζρέζε ηνπ ιφγνπ κε ην ζψκα, ην ρξφλν θαη ην 
ρψξν 
 
 Να παξαθνινπζήζεηε δηάθνξεο ζπδεηήζεηο, π.ρ. κηα 
θηιηθή θνπβέληα, κηα ηειενπηηθή ζπδήηεζε ή ηε 
ζπδήηεζε ζε κηα γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ηάμεο ζαο θαη λα 
παξαηεξήζεηε ζε πνηα ζρέζε βξίζθεηαη φ ιφγνο: 
 

 Κε ην ζώκα 
πγθεθξηκέλα, λα παξαηεξήζεηε ηα εμσγισζζηθά 
ζηνηρεία ηεο νκηιίαο (ηηο ρεηξνλνκίεο, ηελ έθθξαζε ηνπ 
πξνζψπνπ, ην ξφιν ηνπ βιέκκαηνο ζηελ επηθνηλσλία, 
ηα απνηειέζκαηα ηεο ζσκαηηθήο θφπσζεο ζην ιφγν 
θηι.). 
 

 Κε ην ρξόλν. 
- Δίλαη ν ξπζκφο ηεο ζπδήηεζεο αξγφο ή γξήγνξνο; 
Πφηε θαη γηα πνηνπο ιφγνπο κεηαβάιιεηαη 
(επηβξαδχλεηαη, επηηαρχλεηαη); 
- Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο ηεο νκηιίαο αλάκεζα ζηνπο 
ζπδεηεηέο; 
- ηαλ ππάξρεη ζπληνληζηήο ζηε ζπδήηεζε, πνηνο είλαη 
ν ξφινο ηνπ; ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπληνλη-
ζηήο, κε πνηα ζήκαηα (γισζζηθά ή εμσγισζζηθά) 
πεξλάεη ν ιφγνο απφ ηνλ έλαλ νκηιεηή ζηνλ επφκελν; 
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- Γηαηί νξηζκέλεο θνξέο έλαο νκηιεηήο κνλνπσιεί ην 
ιφγν θαη πψο επηδξά απηφ (ζεηηθά - αξλεηηθά) ζηε 
ζπδήηεζε; 
- πκβαίλεη νξηζκέλεο θνξέο λα κηινχλ δχν ή 
πεξηζζφηεξα άηνκα ηαπηφρξνλα ζε κία ζπδήηεζε; Πφηε 
θαη γηα πνηνπο ιφγνπο παξαηεξείηαη απηφ ην θαηλφκελν; 
- Πψο αηζζάλεηαη θάπνην πξφζσπν, φηαλ ζηε ζπδήηεζε 
θαλείο δελ ηνπ απεπζχλεη ην ιφγν; 
- Γηαηί κεξηθέο θνξέο θάπνην άηνκν δελ παίξλεη κέξνο 
ζε κηα ζπδήηεζε; 
 

 Κε ην ρώξν. 
Να παξαηεξήζεηε ηελ επίδξαζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ 
νκηιεηή. Πψο πξνζαξκφδεη ν νκηιεηήο ην ιφγν ηνπ 
αλάινγα κε ην ρψξν; 
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2. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ελφο δηαιφγνπ / 
κηαο ζπλνκηιίαο 
 

     Λέκε φηη έλαο δηάινγνο/ κηα ζπλνκηιία δηεμάγεηαη κε 
επηηπρία, φηαλ επηηξέπεη ζην δέθηε λα πξνζιάβεη θαη λα 
θαηαλνήζεη ην κήλπκα ηνπ πνκπνχ, θαη λα 
αληαπνθξηζεί αλάινγα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία 
ηνπ δηαιφγνπ, αθφκα θαη ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ, 
ηελ εξσηαπφθξηζε, είλαη λα δηαζέηεη ν ιφγνο θαη ησλ 
δχν νκηιεηψλ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: α) λα είλαη 
εηιηθξηλήο, β) λα είλαη ζαθήο, γ) λα είλαη ζρεηηθφο κε ην 
ζέκα ηεο ζπδήηεζεο θαη δ) λα δίλεη επαξθείο πιεξνθν-
ξίεο γηα ην ζέκα (νχηε πεξηζζφηεξεο νχηε ιηγφηεξεο απφ 
φζεο ρξεηάδνληαη). Έηζη ν δηάινγνο ιεηηνπξγεί κε ηε 
ζπλεξγαζία ησλ δχν νκηιεηψλ. Αλ έζησ θαη κία απφ ηηο 
παξαπάλσ ηδηφηεηεο ιείπεη απφ ην ιφγν ηνπ ελφο 
νκηιεηή, ε "ζπλεξγαζία" δπζρεξαίλεηαη θαη ε 
επηθνηλσλία δηαηαξάζζεηαη ή δηαθφπηεηαη. 
 
 ε πνηα απφ ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα δηεμάγεηαη 
κε επηηπρία ν δηάινγνο θαη ζε πνηα δηαηαξάζζεηαη ε 
επηθνηλσλία;  
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Να παξαηεξήζεηε ηα παξαδείγκαηα απνηπρεκέλνπ 
δηαιφγνπ θαη λα βξείηε ζε πνηα πεξίπησζε ππάξρεη 
αζάθεηα, ζε πνηα αλεπάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζε 
πνηα απάληεζε άζρεηε κε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. 
Ννκίδεηε φηη ε απνηπρία ηεο επηθνηλσλίαο νθείιεηαη ζε 
αλεηιηθξίλεηα θαη, επνκέλσο, ζε ζθφπηκε παξαβίαζε 
ησλ θαλφλσλ ηεο ή ζηελ αδπλακία ηνπ νκηιεηή λα 
επηθνηλσλήζεη απνηειεζκαηηθά; 
 

Α. Σν απηνθίλεηφ κνπ έπαζε βιάβε.  
Β. Τπάξρεη έλα γθαξάδ κφιηο ζηξίςεηο. 
 

Α. Βνχξηζηζεο ηα δφληηα ζνπ θαη ηαθηνπνίεζεο ην 
δσκάηηφ ζνπ;  

Β. Ναη, βνχξηζηζα ηα δφληηα κνπ. 
 

Α. (Αζηπλνκηθφο): Δίλαη ν παηέξαο ή ε κεηέξα ζνπ  
ζην ζπίηη;  

Β. (Γηνο): Ζ κεηέξα κνπ ή είλαη κέζα ή βγήθε ζηελ 
 αγνξά. 

 

Α. Ση ζπνπδάδεη ε θφξε ζαο; 
Β. Πάλησο δε ζπνπδάδεη Φηινινγία. 
 

Α. Καηάθεξεο λα ζπλελλνεζείο κε ην ζπλεξγάηε  
ζνπ ηειηθά;  

Β. Πξνζπάζεζα πνιχ. 
 

Α. (Ο ηεισλεηαθφο): Ση έρεηε λα δειψζεηε, θχξηε;  
Β. (Ο επηβάηεο ηνπ ηξέλνπ): Γειψλσ φηη είκαη  

Έιιελαο θαη αηζζάλνκαη επηπρήο πνπ  
επηζηξέθσ ζηελ παηξίδα κνπ. 

 

Α. (Ο θαζεγεηήο): Πνηα είλαη ηα είδε ησλ  
πξνηάζεσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν; 

Β. (Ο καζεηήο): Ζ νξγαλσκέλε νκάδα ιέμεσλ πνπ  
εθθξάδεη κφλν έλα λφεκα, κε ζχληνκε ζπλήζσο 

 δηαηχπσζε, ιέγεηαη πξφηαζε. 
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3. Ο ινγνηερληθφο δηάινγνο 
 
     Δίδακε φηη είλαη δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα 
απνδνζεί απφιπηα ν πξνθνξηθφο ιφγνο κε έλα γξαπηφ 
θείκελν. Χζηφζν ζηε ινγνηερλία ζπρλά 
ρξεζηκνπνηείηαη ν δηάινγνο ηφζν ζηα αθεγεκαηηθά 
θείκελα φζν θαη ζηα ζεαηξηθά, θαη ζρεκαηίδνπκε ηελ 
εληχπσζε φηη αθνχκε έλαλ απζεληηθφ πξνθνξηθφ ιφγν, 
ελψ πξφθεηηαη απιψο γηα ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ. 
 

α) Ο δηάινγνο ζηα αθεγεκαηηθά ινγνηερληθά θείκελα 
 

ηα αθεγεκαηηθά ινγνηερληθά θείκελα (δηήγεκα, 
κπζηζηφξεκα θηι.) ν ζπγγξαθέαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 
πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ, αιιά ζπρλά ηα παξνπζηάδεη 
λα μεηπιίγνληαη κπξνζηά καο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ 
απηή ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ην κνλφινγν θαη ην 
δηάινγν, πνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά κέζα, γηα λα 
πεηχρεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ γεγνλφησλ 
(δξακαηηθφηεηα) θαη λα πξνζδψζεη δσληάληα ζηελ 
αθήγεζε. 
 
 Πνηα κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην γξαπηφ 
αθεγεκαηηθφ ιφγν, γηα λα απνδνζεί ν πξνθνξηθφο 
ιφγνο κε ηα παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά 
γλσξίζκαηά ηνπ; Να απαληήζεηε κε βάζε ην παξαθάησ 
απφζπαζκα απφ ηελ Αξγψ ηνπ Γ. Θενηνθά. 
 

... Ο Παπαζίδεξνο βάδηζε κνλνκηάο θαηαπάλσ ηνπ. Σν 
βιέκκα ηνπ γπάιηδε κεο ζην εκίθσο. Ήηαλε πνιχ 
λεπξηαζκέλνο θη έκνηαδε απεηιεηηθφο. 
- Ση ζεο εδψ; ξψηεζε βίαηα. 
- Θέισ γξάκκαηα! απνθξίζεθε ν κηθξφο απζφξκεηα, 
κεραληθά, ρσξίο λα ζθεθηεί ηί έιεγε, κε ην (ίδην πάληα 
αθαηξεκέλν θαη παξάμελν χθνο. 
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- Γηαηί έθπγεο, κσξέ, απφ ην ζπίηη ζνπ; 
- Θέισ γξάκκαηα! μαλάπε ην παηδί. 
- Πήγαηλε λα κε πεξηκέλεηο ζην πξναχιην! πξφζηαμε, ν 
παπάο. 
Κη ελψ ν κηθξφο ζηεθφηαλε απνιηζσκέλνο θαη ηνλ 
θνίηαδε θαηάκαηα δίρσο λα θαηαιαβαίλεη ηα ιφγηα ηνπ, ν 
παπάο ηνπ θψλαμε αθφκα πην βίαηα, ζεθψλνληαο 
θηφιαο ηελ θνθαιηάξηθε ρεξνχθια ηνπ: 
- Πήγαηλε έμσ ακέζσο, λα κε ζε ζπάζσ ζην μχιν! 
 
 Να εληνπίζεηε ηα δηαινγηθά κέξε ζε δηάθνξα 
αθεγεκαηηθά θείκελα θαη λα παξαηεξήζεηε ηηο  
ιεηηνπξγίεο ηνπ δηαιφγνπ: κε πνηνλ ηξφπν εμππεξεηεί ν 
δηάινγνο ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο θάζε θνξά θαη πψο 
ζπληειεί ζηε δηαγξαθή ησλ ραξαθηήξσλ; Μπνξείηε π.ρ. 
λα αλαηξέμεηε ζηα παξαθάησ θείκελα απφ ην βηβιίν 
Κ.Ν.Λ. «Ζ κπνγάηζα» ζ. 61, 4νο ηφκνο θαη «Ο Παπα-
Νάξθηζζνο» ζ. 20, 4νο ηφκνο. 
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β) Ο ζεαηξηθόο δηάινγνο 
 
 Να ζπγθξίλεηε έλα ζεαηξηθφ δηάινγν απφ ηα Κ.Ν.Λ. κε 
έλα δηάινγν πνπ πεξηέρεηαη ζε αθεγεκαηηθφ θείκελν, 
σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ν 
νκηιεηήο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απνδίδνληαη ηα 
εμσγισζζηθά θαη ηα παξαγισζζηθά γλσξίζκαηα ηεο 
νκηιίαο. Να πξνζέμεηε ην είδνο ηεο ζηίμεο ζε θάζε 
πεξίπησζε. 
 
 πσο είδακε, ζην αθεγεκαηηθφ θείκελν ν δηάινγνο 
ζπλνδεχεηαη απφ κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 
εμσγισζζηθψλ θαη ησλ παξαγισζζηθψλ ζηνηρείσλ. 
Μπνξείηε λα πείηε γηαηί απηφ δε ζπκβαίλεη ζε ηέηνηα 
έθηαζε θαη ζην ζεαηξηθφ θείκελν; 

 

 
 
 
 
 
 
γ) Ζ θπζηθόηεηα ζην δηάινγν 
 

     Ζ θπζηθφηεηα (ην λα ερεί δειαδή ν δηάινγνο ζαλ 
πξαγκαηηθφο) απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο αξεηέο ελφο 
δηαιφγνπ ζε γξαπηφ θείκελν. Γηα λα δψζεη ν 
ζπγγξαθέαο θπζηθφηεηα ζην ιφγν ησλ εξψσλ ηνπ, 
ρξεζηκνπνηεί ζην δηάινγν ηνπο θάπνηα απφ ηα 
γλσξίζκαηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, π.ρ. ζχληνκεο ή 
κηζνηειεησκέλεο θξάζεηο, παχζεηο, θηι.  
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Παξάιιεια πξνζέρεη ψζηε ε ηδηφιεθηνο θάζε 
πξνζψπνπ λα παξνπζηάδεη ζπλέπεηα κε φια ηα άιια 
γλσξίζκαηά ηνπ, δειαδή ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνέιεπ-
ζε, ην ραξαθηήξα ηνπ θηι. Πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε 
ζηνηρεία θπζηθφηεηαο ζε δηαιφγνπο πνπ πεξηέρνληαη 
ζηα Κ.Ν.Λ. 
 

 
 
 
 
 
 
Γξακαηνπνίεζε 
 Να παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε κηα ζθελή πνπ 
δηαδξακαηίδεηαη αλάκεζα ζε έλαλ έθεβν θαη ζηνπο 
γνλείο ηνπ. Ο δηάινγνο κπνξεί λα αξρίδεη κε κία απφ ηηο 
παξαθάησ θξάζεηο: 
- Γηαηί γπξίδεηο αξγά θάζε βξάδπ; 
- Γε κ’ αξέζνπλ νη θίινη ζνπ. 
- αο ην ιέσ απφ ηψξα. Φέηνο ην θαινθαίξη ζα πάσ 
δηαθνπέο κε ηνπο θίινπο κνπ. 

-Θέισ ρξήκαηα, γηα λα αγνξάζσ κνηνζηθιέηα 
(ειεθηξηθή θηζάξα, ειεθηξνληθφ ζπγθξφηεκα θηι.). 
- Απνθάζηζα λα παξαηήζσ ην ζρνιείν. 
- Έλαο κηζζφο δε θηάλεη. Πξέπεη λ’ αθήζεηο ην ζρνιείν, 
γηα λα δνπιέςεηο. 

- Αλ εμαθνινπζήζεηε απηή ηελ ηαθηηθή, ζαο ην δειψλσ 
φηη ζα θχγσ απφ ην ζπίηη. 

- Πξέπεη λα βειηηψζεηο ηελ επίδνζή ζνπ ζην ζρνιείν. 
Γελ έρνπκε κφλν δηθαηψκαηα αιιά θαη ππνρξεψζεηο. 
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 α) Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε ζε ζεαηξηθή κνξθή έλαλ 
απφ ηνπο δηάινγνπο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηάμε· 
β) λα αθεγεζείηε χζηεξα ηε ζθελή ζε έλα γξάκκα πνπ 
απεπζχλεηαη ζε θάπνην θίιν είηε απφ ηελ πιεπξά/ 
νπηηθή γσλία ηνπ εθήβνπ είηε απφ ηελ πιεπξά/ νπηηθή 
γσλία ησλ γνληψλ. ην γξάκκα ζαο λα αθεγεζεί-ηε ηα 
γεγνλφηα θαη λα κεηαθέξεηε ζε πιάγην ιφγν ηα βαζηθά 
ζεκεία ηεο ζπδήηεζεο. Φξνληίζηε σζηφζν λα 
δσληαλέςεηε ηελ αθήγεζή ζαο παξεκβάιινληαο 
θάπνηα δηαινγηθά κέξε πνπ ζα απνδίδνπλ ζε επζχ ιφγν 
ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο ησλ νκηιεηψλ. Δλλνείηαη 
φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (α, β) ζηφρνο ζαο δελ είλαη 
λα γξάςεηε έλα ινγνηερληθφ θείκελν, αιιά απιψο λα 
απνδψζεηε κε θπζηθφηεηα έλα δηάινγν. 
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δηάινγνο 

κε ηελ 
Ηζηνξία… 

 

Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε / έθζεζε 
ζρεηηθά κε ην δηάινγν 
 

 Να αλαπηχμεηε ηηο παξαθάησ απφςεηο γηα ην 
δηάινγν. 
 

… Γηάινγνο είλαη, θαηά ηε δηθή 
 κνπ γλψκε, λα παξαδερηείο φηη  
 ε αιήζεηα είλαη πνιιαπιή. ηη 
 είλαη αλέθηθηε ε πιήξεο αιή- 
 ζεηα. Καη πξέπεη λα θσηηζζεί  
 απφ πνιιέο πιεπξέο, γηα λα ηε  
 ζπιιάβεη θαλείο.  Δπνκέλσο,  
 έρεη αλάγθε απφ  ηνλ έιεγρν  
 ηνπ άιινπ, απφ ηε δνθηκαζία  
 ηνπ άιινπ, θαη ηνλ ρξεηάδεηαη  
 ηνλ άιινλ ε αιήζεηα. ηαλ ιεο  
 φηη θαηέρεηο εζχ ηελ αιήζεηα  
 κφλνο ζνπ θαη δε ρξεηάδεζαη  
 ηνλ άιινλ, είζαη δνγκαηηθφο,  
 δελ είζαη θξηηηθφο λνπο. Καη  
 δεχηεξν, πξέπεη λα παξαδερηεί  
 θαλείο φηη γηα λα πιεζηάζεη ηνλ  
 άιινλ, έλαο κφλνο ηξφπνο  
 ππάξρεη: λα ηνλ πείζεη. Σνπ  
 δηαιφγνπ κέζνδνο είλαη κφλν ε  
 πεηζψ. Οχηε ε γνεηεία, νχηε ε  
 απάηε – ε πεηζψ. Δίπα θαη  
 πηζηεχσ ζηνλ αιεζηλφ δηάιν- 
 γν. ην δηάινγν δελ πάκε λα  
 ζψζνπκε ηηο ηδέεο καο. Πάκε  
 λα ζψζνπκε ηελ  αιήζεηα... 

 

Δ. Π. Παπαλνχηζνο,  

από ηηο εθεκεξίδεο 
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 Να νξγαλψζεηε κηα ζπδήηεζε «ζηξνγγπιήο 
ηξαπέδεο» γηα ην δηάινγν, κε εηζεγήζεηο πνπ ζα 
θαιχπηνπλ δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο φπσο: 
- δηάινγνο θαη δεκνθξαηία. 
- δηάινγνο θαη επηζηήκε 
- δηάινγνο θαη ηέρλε 
- δηάινγνο θαη εθπαίδεπζε 
- δηάινγνο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 
 

Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο: Ζ ζπδήηεζε «ζηξνγγπιήο 
ηξαπέδεο» πεξηιακβάλεη εηζεγήζεηο γηα δηάθνξεο 
πιεπξέο ή κέξε ελφο θεληξηθνχ ζέκαηνο. Οξηζκέλεο 
θνξέο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εηζεγήζεηο γηα ην ίδην 
αληηθείκελν απφ εηζεγεηέο κε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο. 
Έλα ζέκα π.ρ. κπνξεί λα παξνπζηαζηεί απφ ηζηνξηθή, 
θνηλσληνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή πιεπξά. 
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο είλαη ζπλήζσο ε εμήο: 
α)  Ο πξφεδξνο ή ζπληνληζηήο ηεο ζπδήηεζεο: 
- Δηζάγεη ην ζέκα θαη εθζέηεη ηνπο ζηφρνπο. 
- Παξνπζηάδεη ηνπο εηζεγεηέο - ζπδεηεηέο. 
- Δθζέηεη ηνπο φξνπο ηεο ζπδήηεζεο, ην ρξνληθφ 
πιαίζην θαη άιια δηαδηθαζηηθά ζεκεία. 
β)  Οη εηζεγεηέο παξνπζηάδνπλ ην ζέκα.  
γ) Σν αθξναηήξην ππνβάιιεη εξσηήζεηο:  
- δηαζάθεζεο, επεμήγεζεο 
- θξηηηθήο, ειέγρνπ, δηαθσλίαο, ζπκθσλίαο, επέθηαζεο. 
δ)  Ο πξφεδξνο ζπλνςίδεη, δηαηππψλεη ηα 
απνηειέζκαηα - πνξίζκαηα ηεο ζπδήηεζεο. 

 
Σα ζηνηρεία γηα ηελ παξαπάλσ άζθεζε αληιήζεθαλ  

απφ ην βηβιίν: «Μαζήκαηα Νενειιεληθήο γιώζζαο.  
Γηα ηελ ηξίηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ»,  

έθδ. Μέζεο Δθπαίδεπζεο Λεπθσζία, 1985. 
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δηάινγνο κε ην άιιν… 
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 Με βάζε ηα πνξίζκαηα απφ ηε ζπδήηεζε «ζηξνγγπ-
ιήο ηξαπέδεο» θαη ην θείκελν ηνπ Δ. Παπαλνχηζνπ γηα 
ην δηάινγν, λα εθζέζεηε πξνθνξηθά ή γξαπηά ηηο 
απφςεηο ζαο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
- Ζ ζεκαζία ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ αηνκηθή θαη 
ζπιινγηθή δσή. 
- Γηα λα είλαη ν δηάινγνο γφληκνο θαη επνηθνδνκεηηθφο, 
απαηηνχληαη εθηφο απφ ηηο αληηθεηκεληθέο – εμσηεξηθέο 
πξνυπνζέζεηο (ειεπζεξία ιφγνπ, δεκνθξαηηθφ θιίκα, 
θαη γεληθά ιεηηνπξγία δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ) θαη 
νξηζκέλεο ππνθεηκεληθέο – αηνκηθέο πξνυπνζέζεηο  
(ηθαλφηεηεο / πξνζφληα, ζηάζε / ήζνο ησλ νκηιεηψλ). 
Να πξνζδηνξίζεηε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο 
ππνθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο θαη λα δείμεηε πψο απηέο 
ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ελφο δηαιφγνπ κε ζηφρν ηελ 
αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο. 
- Δθηφο απφ ην δηάινγν κε έλαλ άιιν ζπλνκηιεηή, 
κπνξνχκε λα θάλνπκε «δηάινγν» κε ηνλ εαπηφ καο, κε 
έλα έξγν ηέρλεο, έλα βηβιίν. ε πνηεο πεξηπηψζεηο 
θάλνπκε έλαλ ηέηνην δηάινγν θαη ζε ηη απνβιέπεη; 
 
 Οξγαλψζηε ζηελ ηάμε ζαο έλαλ αγψλα 
επηρεηξεκαηνινγίαο. Δπηιέμηε έλα ζέκα πνπ ζαο 
ελδηαθέξεη θαη γηα ην νπνίν ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο 
απφςεηο. Γείηε ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
- Ο ζεζκφο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ (δελ) πεξλάεη 
θξίζε. 
- Οη ζρνιηθνί πεξίπαηνη (δελ) πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. 
- Οη θαηαιήςεηο ησλ ζρνιείσλ (δελ) είλαη ζσζηφ κέζν 
δηακαξηπξίαο. 
- Σα καζήκαηα επηινγήο (δελ ) είλαη ρξήζηκα. 
Υσξηζηείηε ζε νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα ζπγθεληξψλεη 
επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ζέζεο (θαηάθαζε). Ζ δεχηεξε 
νκάδα επηρεηξήκαηα θαηά ηεο ζέζεο (απφθαλζε) θαη  
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κηα ηξίηε νκάδα θαη ηα ππέξ θαη ηα θαηά. Ζ δηαδηθαζία 
απηή δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 15΄. ηε ζπλέρεηα ηξεηο 
εθπξφζσπνη ησλ δχν πξψησλ νκάδσλ ζα εθζέζνπλ 
ελαιιάμ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ή θαη ζα αλαζθεπάζνπλ 
ηα επηρεηξήκαηα ηεο αληίπαιεο νκάδαο (ν θάζε 
νκηιεηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 5΄). Ζ ηξίηε νκάδα ζα 
αμηνινγήζεη ηα επηρεηξήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη 
ζα πξνζπαζήζεη λα ζπλζέζεη ηηο αληηηηζέκελεο απφςεηο. 
Με βάζε ηε ζχλζεζε απηή, ν θάζε καζεηήο ζα αλαπηχμεη 
ζηε ζπλέρεηα γξαπηψο ην ζέκα. 
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 ρεηηθά κε ην δηάινγν κπνξείηε λα αληιήζεηε πιηθφ 
απφ ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο:  
 

■ http://www.parliament.gr : Γηθηπαθφο ηφπνο ηεο 
Βνπιήο 
 

■ http://www.parliament.gr/ 
vouliefivwn/praktika/default.htm : 
Γηθηπαθφο ηφπνο γηα ηε Βνπιή ησλ Δθήβσλ 
 

■ http://arkadia.ceid.upatras.gr/ 
arkadia/culture/tsakonia/tsakonia. htm : Γηθηπαθφο 
ηφπνο ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Spring Day in 
Europe. θνπφο ηνπ είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ν δηάινγνο 
κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ζρνιείσλ ζηα πιαίζηα ηεο 
δηεπξπκέλεο Δπξψπεο 
 

■ http://citizens.eu.int/originchoise. htm : Κφκβνο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ νλνκαζία  
«Γηάινγνο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο». 
θνπφο ηνπ ε πιεξνθφξεζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ 
γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Έλσζεο θαη ηα δηθαηψκαηά 
ηνπο ζ’ απηέο. 
 

 
 
 

Βνπιή ησλ Δθήβσλ 
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Ιεμηιόγην 
 
 Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά κε κηα απφ ηηο ιέμεηο: 
ζπλέδξην, ζπλέιεπζε, ζπλεδξίαζε, ζπκβνχιην, 
ζχζθεςε, ζπλδηάζθεςε. 
 
 Ηαηξηθφ ……………… είλαη ε ………...…………… δχν ή 
πεξηζζνηέξσλ γηαηξψλ, γηα λα εμεηάζνπλ ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ αξξψζηνπ. 
 ……………………… είλαη ε ζπγθέληξσζε πνιιψλ 
πξνζψπσλ, γηα λα ζπζθεθζνχλ θαη λα απνθαζίζνπλ 
γηα νξηζκέλα ζεκαληηθά ζέκαηα. 
 ηε …………………… ηεο Γελεχεο πήξαλ κέξνο 
εθπξφζσπνη απφ φιεο ηηο ρψξεο - κέιε ηνπ Ο.Ζ.Δ. 
 Ζ γεληθή ………………… ησλ καζεηψλ ζα γίλεη ηελ 
Σξίηε 12 Μαΐνπ, ζηηο 9 π.κ., ζηελ αίζνπζα ηειεηψλ ηνπ 
ζρνιείνπ. 
 ηε ………………... ηεο Βνπιήο γηα ηελ αλαζεψξεζε 
ηνπ πληάγκαηνο έγηλε ζπειιψδεο ζπδήηεζε. 
 Ζ Γ΄ Δζληθή ………………… πνπ έγηλε ζηελ Σξνηδήλα 
ην 1827 ςήθηζε ην «Πνιηηηθφ) χληαγκα ηεο Διιάδαο» 
πνπ ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην πξννδεπηηθά πνιηηεηαθά 
θείκελα ηεο επνρήο ηνπ. 
 
 Καηαγξάςηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ζχλζεηεο 
ιέμεηο κε πξψην ή κε δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηηο ιέμεηο 

γξάθω θαη ιόγνο, π.ρ. γξαθνκεραλή / ζηελνγξαθψ, 
ινγνθιφπνο / παξάινγνο. 
 
 ρεκαηίζηε θξάζεηο κε ηηο παξαθάησ ιέμεηο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο απνδψζεηε κε ζπληνκία ηε ζεκαζία 
ηνπο: 

ινγνθιόπνο, ππόινγνο, εηπκνινγία, ηαπηνινγία, 
ινγνδνζία, ιεπηνιόγνο, βξαρπινγία. 
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 Να βξείηε ηα ηζνδχλακα επίζεηα γηα ηνπο παξαθάησ 
ραξαθηεξηζκνχο, π.ρ.  
ιέεη κε ιίγα ιφγηα  ιηγφινγνο: 

- κηιάεη κε θαιφ θαη γιπθφ ηξφπν. 
- εθθξάδεηαη κε ζπληνκία θαη επζηνρία. 
- θξαηάεη ην κπζηηθφ πνπ ηνπ εκπηζηεχηεθαλ. 
- κηιάεη κε ζξάζνο θαη κε πξνπέηεηα, ρσξίο 
 ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο. 

- έρεη έηνηκεο ηηο απαληήζεηο ζηηο ζηηρνκπζίεο θαη 
 ζηα πεηξάγκαηα. 

- ιέεη κεγάια θαη θελά ιφγηα, ππφζρεηαη πνιιά θαη 
 δελ θάλεη ηίπνηε. 

- κηιάεη κε επρέξεηα θαη πεηζηηθφηεηα 
 
 Πξνζπαζήζηε λα εηπκνινγήζεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο 
θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κεξηθέο απφ απηέο ζε θξάζεηο: 
θνηλνηνπία, ζηηρνκπζία, αθξηηνκπζία, δηαμηθηζκφο, λχμε, 
ππαηληγκφο, ακεηξνέπεηα, δεκνθνπία, αζπξφζηνκνο, 
ζηξεςφδηθνο, άξξεηνο, ζρνηλνηελήο (ιφγνο), άλαπδνο, 
ιεμηζεξψ, αθξνζηγψο, επθξάδεηα. 
 
 Να βξείηε επίζεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ιφγν 
θάπνηνπ αηφκνπ, π.ρ. αλαιπηηθφο ιφγνο. 
 
 Να απνδψζεηε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε ζεκαζία 
ησλ ππνγξακκηζκέλσλ θξάζεσλ: 
- Ξεθηλήζακε ηε ζπδήηεζε κε ηελ πξφζεζε λα 

γεθπξψζνπκε ην ράζκα, αιιά ελ ηε ξύκε ηνπ ιόγνπ  
αληαιιάμακε πνιιέο πηθξέο θνπβέληεο. 
- Γελ απνθαιχπηεη πνηέ ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ. 
ζεο θνξέο ηνλ πξνθαινχλ λα πάξεη αλνηρηή ζέζε 

πάλσ ζην ζέκα, απηφο ηεξεί πάληα ζηγήλ ηρζύνο. 
- Θα κπνξνχζα λα πσ αθφκα πνιιά ζε βάξνο ηνπ, 

αιιά… Θνπ, Θύξηε, θπιαθήλ ηω ζηόκαηί κνπ. 
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[ 

- Ο δηθαζηήο έθξηλε κε ακεξνιεςία ηνλ θαηεγνξνχκελν, 

ν νπνίνο, εηξήζζω ελ παξόδω, ππήξμε παηδηθφο ηνπ 
θίινο. 
- Ο πεξηνξηζκφο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ 
απαζρφιεζε θαηά θαηξνχο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ, αιιά γηα πξψηε θνξά έζεζαλ ην 
ζέκα επί ηάπεηνο ζηελ Δπξσβνπιή, φηαλ 
αλαθεξχρηεθε ε θεηηλή ρξνληά έηνο νδηθήο αζθάιεηαο. 
- Έλαο ζνβαξφο άλζξσπνο εθηηκάεη κε ξεαιηζκφ ηελ 

θαηάζηαζε θαη δελ παξαζχξεηαη απφ ηα θιελαθήκαηα 
θαη ηηο πνκθόιπγεο ησλ αλνήησλ θαη ησλ ινγνθφπσλ. 
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε / έθζεζε 
ζρεηηθά κε ηελ εθεβεία 
 
ην παξαθάησ θείκελν πεξηγξάθνληαη νη αιιαγέο πνπ 
πθίζηαληαη νη έθεβνη, νη αλάγθεο ηνπο, νη επηζπκίεο 
ηνπο, νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, 
νη αληηδξάζεηο ηνπο. Με αθφξκεζε ην θείκελν απηφ 
ζπδεηήζηε ζε νκάδεο: Αλαγλσξίδεηε θάπνηα αλάινγα 
δηθά ζαο βηψκαηα; Αηζζάλεζηε φηη ζαο εθθξάδεη ε 
αλαινγία κε ηνλ «αζηαθφ»; Πνην είλαη ην δηθφ ζαο 
«κνπγγξί»; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ση είλαη ε εθεβεία; 
Ζ εθεβεία είλαη ε πεξίνδνο ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ 
παηδηθή ζηελ ψξηκε ειηθία θη έρεη γηα θέληξν ηεο ηελ 
ήβε. Γηα λα πνχκε ηελ αιήζεηα, ηα φξηά ηεο είλαη αζαθή. 

Απηφ κε ην νπνίν κνηάδεη πεξηζζφηεξν είλαη 
αλακθίβνια ε γέλλεζε, θαηά ηελ νπνία καο ρσξίδνπλ 
απφ ηε κεηέξα καο θφβνληαο ηνλ νκθάιην ιψξν.  
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πρλά φκσο μερλάκε φηη αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην 
παηδί ππήξρε έλα εμαηξεηηθφ φξγαλν ζχλδεζεο, ν 
πιαθνχληαο, πνπ καο έθεξλε φ,ηη ήηαλ απαξαίηεην γηα 
ηελ επηβίσζε καο θαη ζπγθξαηνχζε πνιιέο επηθίλδπλεο 
νπζίεο πνπ θπθινθνξνχζαλ ζην κεηξηθφ αίκα. Υσξίο 
απηφλ ζα ήηαλ αδχλαηε ε δσή πξηλ απφ ηε γέλλεζε. ηε 
γέλλεζε φκσο πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηνλ 
απνρσξηζηνχκε, γηα λα κπνξέζνπκε λα δήζνπκε. 

Ζ εθεβεία είλαη ζαλ κηα δεχηεξε γέλλεζε πνπ 
γίλεηαη πξννδεπηηθά. Πξέπεη λ’ αθήζνπκε ζηγά ζηγά ηελ 
νηθνγελεηαθή πξνζηαζία, φπσο αθήζακε θάπνηε ηνλ 
πξνζηαηεπηηθφ πιαθνχληα. Σν λα απνρσξηζηνχκε ηελ 
παηδηθή ειηθία, λα εμαθαλίζνπκε ην παηδί κέζα καο, 
είλαη κηα κεηαιιαγή. Μεξηθέο θνξέο έρνπκε ηελ 
εληχπσζε φηη πεζαίλνπκε. ιεο απηέο νη αιιαγέο 
ζπληεινχληαη γξήγνξα, θακηά θνξά κάιηζηα πάξα πνιχ 
γξήγνξα. Ζ θχζε δνπιεχεη κε ην δηθφ ηεο ξπζκφ. Πξέπεη 
λα ηελ αθνινπζήζνπκε θαη δελ είκαζηε πάληνηε έηνηκνη. 
Αλ θαη γλσξίδνπκε απηφ πνπ πεζαίλεη κέζα καο, δελ 
μερσξίδνπκε αθφκα πξνο ηα πνχ πεγαίλνπκε. «Γελ 
πάεη άιιν» ιέκε, αιιά δελ μέξνπκε θαιά λα εμεγήζνπκε 
ηνπο ιφγνπο. Αλ θαη ηίπνηα δελ είλαη φπσο πξηλ, φια 
είλαη απξνζδηφξηζηα. 

Γηα παξάδεηγκα, ε αιιαγή ηεο θσλήο είλαη 
επψδπλε γηα η’ αγφξηα, γηαηί είλαη ζθιεξφ λα πελζεί 
θαλείο ηε θσλή κε ηελ νπνία αλαγλψξηδε ηνλ εαπηφ ηνπ 
γηα πνιιά ρξφληα. Τπάξρεη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, 
κηα δηάρπηε αλαζθάιεηα, αιιά παξάιιεια θαη κηα 
επηζπκία λα ηελ μεπεξάζνπκε. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ 
ρξεηαδφκαζηε ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ, ρξεηαδφκαζηε 
θαη ηελ ειεπζεξία καο, θαη ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζ’ απηά 
ηα δχν δελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα βξεζεί. Γηα ηνπο 
γνλείο αιιά θαη γηα ηα παηδηά, ε ηδαληθή ιχζε δηαθέξεη 
αλάινγα κε ηηο εκέξεο θαη ηηο πεξηζηάζεηο [...] 
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Νηψζνπκε φηη ην λ’ απνρσξηζηνχκε κηα κέξα ηνπο 
γνλείο καο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα καο. Απηφ 
ζεκαίλεη ήδε φηη θάπνηα κνξθή ζρέζεο καδί ηνπο 
πξέπεη λα αιιάμεη. Θέινπκε λα θηηάμνπκε κηα 
δηαθνξεηηθή δσή. Πνηα δσή φκσο; Γε ζέινπκε πάληνηε 
λα έρνπκε ηελ ίδηα δσή κε ηε δηθή ηνπο. Βιέπνληάο ηνπο 
λα δνπλ λνκίδνπκε θακηά θνξά φηη βιέπνπκε ην δηθφ καο 
κέιινλ θαη θάηη ηέηνην καο ηξνκάδεη. 

Νηψζνπκε φηη γιηζηξάκε ζ’ έλαλ θαηήθνξν, ρσξίο 
λα κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε. Υάλνπκε ηνπο ηξφπνπο 
πνπ έρνπκε λα ακπλφκαζηε, ηα ζπλεζηζκέλα κέζα 
επηθνηλσλίαο, ρσξίο απφ ηελ άιιε λα έρνπκε θαηαθέξεη 
λα εθεχξνπκε άιια. 

Οη αζηαθνί, φηαλ αιιάδνπλ εμσηεξηθφ πεξίβιεκα, 
ράλνπλ θαη’ αξρήλ ην παιηφ θαη κέλνπλ ρσξίο θακία 
άκπλα φζν ρξφλν ρξεηάδεηαη λα θηηάμνπλ έλα θαηλνχξην. 
ε φιν απηφ ην δηάζηεκα θηλδπλεχνπλ πνιχ. ηνπο 
εθήβνπο ζπκβαίλεη πεξίπνπ ην ίδην. Καη ην λα θηηάμνπλ 
έλα θαηλνχξην πεξίβιεκα ζηνηρίδεη ηφζα δάθξπα θαη 
ηφζν ηδξψηα, πνπ είλαη ιηγάθη ζαλ λα ην πιεξψλνπλ κε 
αίκα. ηα ιεκέξηα ηνπ αλππεξάζπηζηνπ αζηαθνχ 
παξακνλεχεη πάληνηε έλα κνπγγξί, πνπ είλαη έηνηκν λα 
ηνλ θαηαζπαξάμεη. Ζ εθεβεία είλαη «ην δξάκα ηνπ 
αζηαθνχ»! Σν δηθφ καο «κνπγγξί» είλαη φια ηα 
απεηιεηηθά πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα καο αιιά 
θαη έμσ απφ καο θαη πνπ ζπρλά δελ ηα ζπιινγηδφκαζηε. 

Σν "κνπγγξί" ίζσο είλαη ην κσξφ πνπ θάπνηε 
ππήξμακε, πνπ δε ζέιεη λα εμαθαληζηεί θαη πνπ θνβάηαη 
κήπσο ράζεη ηελ πξνζηαζία ησλ γνληψλ ηνπ. Μαο 
θξαηά ζηελ παηδηθή ειηθία θαη εκπνδίδεη λα γελλεζεί ν 
κειινληηθφο ελήιηθνο εαπηφο καο. Σν "κνπγγξί" είλαη, 
αθφκα, ην ζπκσκέλν παηδί πνπ πηζηεχεη φηη 
ελειηθησλφκαζηε, φηαλ «ηξψκε» θάηη απφ ηνπο 
ελειίθνπο.  
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Σν "κνπγγξί" είλαη, ίζσο, αθφκα, απηνί νη επηθίλδπλνη 
θαη θακηά θνξά σθειηκηζηέο ελήιηθνη πνπ ηξηγπξλνχλ 
γχξσ απφ ηνπο εθήβνπο επεηδή ηνπο βιέπνπλ ηξσηνχο. 
Οη γνλείο μέξνπλ φηη ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο 
άλζξσπνη θαη φηη καο παξακνλεχνπλ θίλδπλνη. Αθφκα θη 
αλ καο δπζαξεζηεί λα ην παξαδερηνχκε, έρνπλ ζπρλά 
δίθην φηαλ καο πξνηξέπνπλ λα είκαζηε ζπλεηνί. Ζ 
εθεβεία είλαη επίζεο κηα θίλεζε γεκάηε δχλακε, 
ππνζρέζεηο θαη δσή πνπ κνηάδεη κε ην λεξφ πνπ 
αλαβιχδεη. Απηή ε δχλακε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γηαηί 
είλαη ε ίδηα ε ελέξγεηα ηεο κεηακφξθσζεο πνπ δνχκε. 
πσο νη βιαζηνί πνπ βγαίλνπλ απ’ ην ρψκα, έηζη θη 
εκείο έρνπκε αλάγθε λα «βγαίλνπκε». Ίζσο γη απηφ ε 
ιέμε «βγαίλσ» είλαη ηφζν ζεκαληηθή. «Βγαίλσ» 
ζεκαίλεη «απνρσξίδνκαη ην παιηφ θνπθνχιη πνπ άξρηζε 
λα γίλεηαη απνπληθηηθφ». εκαίλεη επίζεο «έρσ κηα 
εξσηηθή ζρέζε». Δίλαη κηα ιέμε - θιεηδί, πνπ απνδίδεη 
ζσζηά ηε ζπειιψδε αιιαγή πνπ καο ζπκβαίλεη. ηαλ 
είκαζηε ζε παξέα, ληψζνπκε άλεηα, επεηδή φινη έρνπκε 
ηα ίδηα ζεκεία αλαθνξάο, κηα εληειψο θσδηθνπνηεκέλε 
γιψζζα, πνπ καο επηηξέπεη λα κε ρξεζηκνπνηνχκε ηε 
γιψζζα ησλ κεγάισλ. Θα καο άξεζε λα κελ ππήξραλ 
πηα ηα «εζχ» θαη ηα «εζείο», παξά κνλάρα έλα αδειθηθφ 
«εζχ», πνπ λα ην ρξεζηκνπνηνχζακε πάληνηε θαη πνπ 
λα κελ ήηαλ ην ζπρλά ζπγθαηαβαηηθφ «εζχ» ησλ 
κεγάισλ. 
Γελ ππάξρεη εθεβεία ρσξίο πξνβιήκαηα, ρσξίο πφλν. 
Δίλαη ίζσο ε πην επψδπλε πεξίνδνο ηεο δσήο. Γελ 
πξέπεη λα μερλάκε φκσο φηη είλαη θαη ε πεξίνδνο ησλ 
πην έληνλσλ αηζζεκάησλ ραξάο. Ζ παγίδα ζηελ νπνία 
θηλδπλεχνπκε λα πέζνπκε βξίζθεηαη ζην φηη επηζπκνχκε 
λα απνθχγνπκε νηηδήπνηε είλαη δχζθνιν. 
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Να μεθχγνπκε απφ ηνλ εαπηφ καο θαη λα ξηρηνχκε 
ζε ακθίβνιεο ή επηθίλδπλεο πεξηπέηεηεο, παξαζπξκέλνη 
απφ αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ ηα εχζξαπζηα ζεκεία 
ησλ εθήβσλ, ή αθφκα λα βξνχκε θαηαθχγην κέζα καο, 
λα νρπξσζνχκε πίζσ απφ έλα ςεχηηθν θέιπθνο. 

Ζ εθεβεία είλαη πάληα δχζθνιε αιιά, εάλ νη γνλείο 
θαη ηα παηδηά εκπηζηεχνληαη ηε δσή, ηφηε φια ζην ηέινο 
θαλνλίδνληαη. 

 

Φ. Νηνιηφ - Κ. Νηνιηφ - Σφιηηο, Έθεβνη. 
Πξνβιήκαηα θαη αλεζπρίεο, 

εθδ. Παηάθε, Θεζζαινλίθε 1999, ζ. 15-18 
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Οκαδηθή εξγαζία 
 
► Οη παξαθάησ καξηπξίεο πξνέξρνληαη απφ 
ζπλεληεχμεηο κε εθήβνπο πνπ «κηινχλ» γηα δηάθνξα 
ζέκαηα, πνπ ηνπο απαζρνινχλ, π.ρ. γηα ηελ εθεβεία, 
γηα ηελ εκθάληζή ηνπο, γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο 
ηνπο θαη γεληθφηεξα κε ηνπο ελειίθνπο. Δπηιέμηε έλα 
ζέκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη ζπδεηήζηε ην ζε νκάδεο. 
Μεηά, αθνχ γξάςεη ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ καξηπξία, ε 
νκάδα ζα ηηο ζπγθεληξψζεη θαη ζα ηηο παξνπζηάζεη  

ζηελ ηάμε. Πξνζέμηε φηη  
ζθφπηκν ζε θάζε πεξί- 
πησζε λα δηαηεξεζεί  
ζηελ θαηαγξαθή ησλ  
καξηπξηψλ ην πξνθνξηθφ  
χθνο ηνπ νκηιεηή. πνηα  
νκάδα ζέιεη κπνξεί  
επηπιένλ λα πάξεη  
ζπλέληεπμε θαη απφ  
άιινπο ζπλνκειίθνπο,  
γηα λα θαηαξηίζεη κηα  
ζπιινγή απφ καξηπξίεο  
κε ηνλ ηίηιν «Φσλέο ησλ  
εθήβσλ». Γηα ηελ 
εξγαζία απηή κπνξείηε, 
εμάιινπ, λα 
ζπλεξγαζηείηε, κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξν-
κείνπ, θαη κε άιια  

ζρνιεία πνπ ελδηαθέξνληαη λα δηεξεπλήζνπλ ην ζέκα 
ηεο εθεβείαο. Αλαδεηήζηε ην ζρνιείν κε ην νπνίν ζα 
ζπλεξγαζηείηε απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Παλειιελίνπ 
ρνιηθνχ Γηθηχνπ http://www.sch.gr  
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Δθεβεία είλαη ε ειηθία πνπ ηξέκεηο λα δήζεηο ηελ θάζε 
απνηπρία. Κη απηφ είλαη δχζθνιν, παξ’ φιν πνπ μέξνπκε 
φηη εθείλν πνπ καο θάλεη λα κεγαιψλνπκε θαη λα 
σξηκάδνπκε είλαη νη δπζθνιίεο. 
 

Ζ εθεβεία είλαη κεγάιε επηπρία. Τπάξρνπλ κεξηθνί πνπ 
κπινθάξνληαη. Δγψ ην βξίζθσ ππέξνρν λα κπνξνχκε 
λα θάλνπκε έλα ζσξφ πξάγκαηα, φπσο νη κεγάινη. Γελ 
έρνπκε φκσο θακία επζχλε. Πξέπεη λα πσ φηη νη γνλείο 
κνπ είλαη άλεηνη θαη ζα ήζεια λα θξαηήζεη απηφ. 

 

Απαίζηνο, ληψζσ απαίζηνο, κε ζππξάθηα, θξίθε. Μνπ 
θαίλεηαη πσο φινη κε θνηηνχλ. Γελ μέξσ πηα ηη ζηηι λα 
βξσ, γηα λα είκαη θαιχηεξνο ή γηα λα θξπθηψ. Γελ μέξσ, 
ειπίδσ φηη φια ζα πεξάζνπλ θαη γξήγνξα, γηαηί 
θηάλεη... Οη γνλείο ιέλε -ηέινο πάλησλ, ε κεηέξα κνπ- 
φια ζα πεξάζνπλ, πεξηκέλνληαο φκσο θάηη ηέηνην, εθεί 
λα δεηο άγρνο! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Θα ’ζεια νη γνλείο κνπ λα ήηαλ πην ζπρλά ζην ζπίηη, γηα 
λα ζπδεηνχζαλ καδί κνπ θαη λα ελδηαθέξνληαλ 
πεξηζζφηεξν γηα κέλα. Αληί γη’ απηφ, εδψ θαη ρξφληα, ν 
παηέξαο κνπ γπξίδεη ην βξάδπ, δηαβάδεη ηελ εθεκεξίδα 
ηνπ, ηξψεη κε ηε κεηέξα κνπ θη εκέλα, θαη ζπδεηά καδί 
ηεο (φηαλ ζπδεηά καδί ηεο...) ρσξίο λ’ αζρνιείηαη κε 
κέλα. Καη ηνπο ιέηε απηνχο γνλείο; Δγψ πάλησο φρη. 
Δάλ ηνπιάρηζηνλ κε βξίδαλε... 
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Οη ελήιηθνη... Σα φλεηξά ηνπο είλαη ζβεζκέλα ή δελ 
έρνπλ ηε δχλακε λα ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Σα ιφγηα 
ηνπο κε θνβίδνπλ, γηαηί πνιχ ζπρλά κηινχλ κφλν κε ην 
κπαιφ ηνπο θαη φρη κε ηελ θαξδηά ηνπο. ηαλ φκσο 
μεζπνχλ, δελ μέξνπλ απφ κέηξν... Κη εκείο, νη έθεβνη, 
αγσληδφκαζηε κε ιχζζα, παξά ηελ αδπλακία καο, λ’ 
αιιάμνπκε θάηη ζ’ απηφ ηνλ πιαλήηε, πνπ ζηγά ζηγά 
θζίλεη. 
 

Μεξηθνχο ελειίθνπο ηνπο βιέπσ ζαλ θίινπο, ζαλ 
αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξείο λα πεηο ηα κπζηηθά 
ζνπ, λα δεηήζεηο ζπκβνπιέο. Άιινη είλαη πην 
απφκαθξνη, κέλνπλ ζηνλ θιεηζηφ γηα ηνλ έθεβν θφζκν 
ηνπο. Ζ πξψηε θαηεγνξία ελειίθσλ ζα ζεια λα κείλεη 
φπσο είλαη, φιν θαηαλφεζε θη επηζπκία γηα επηθνηλσλία. 
Ζ δεχηεξε ζα ζεια λα εμειηζζφηαλ πξνο ηελ θαιή 
θαηεχζπλζε θαη, θπξίσο, νη ελήιηθνη λα πάςνπλ λα 
κηινχλ γηα ηελ θξίζε ηεο εθεβείαο θαη λα ηε ζρνιηάδνπλ 
δηαξθψο, ζαλ απηνί λα κελ ηελ πέξαζαλ. Απηνχο 
πάλησο πνπ απερζάλνκαη είλαη νη ελήιηθνη -ή κάιινλ 
απηνί πνπ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ελήιηθν- αιιά πνπ 
είλαη αθφκα αλψξηκνη θαη θάλνπλ ηνπο ζπνπδαίνπο. Μα 
γηαηί νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ελειίθνπο θαη ηνπο 
εθήβνπο λα είλαη ηφζν δχζθνιεο; 
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 Να ζπδεηήζεηε ηηο απφςεηο ηνπ πνηεηή Υαιίι 
Γθηκπξάλ γηα ηε ζρέζε ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο 
ζην παξαθάησ απφζπαζκα: 

... Σα παηδηά ζνπ δελ είλαη παηδηά ζνπ. Δίλαη νη γηνη  
θαη νη θφξεο ηεο ιαρηάξαο ηεο δσήο γηα ηε δσή. 

Γηα ηε δσή ηνπο είζαη ην κέζν θαη φρη ε αξρή,  
θη αο κέλνπλ θνληά ζνπ, δελ αλήθνπλ ζε εζέλα. 

Μπνξείο λα ηνπο δψζεηο ηελ αγάπε ζνπ,  
φρη φκσο θαη ηηο ηδέεο ζνπ,  
γηαηί ηδέεο έρνπλ δηθέο ηνπο. 

Μπνξείο λα δψζεηο κηα ζηέγε ζην ζψκα ηνπο,  
φρη φκσο θαη ζηελ ςπρή ηνπο,  
γηαηί ε ςπρή ηνπο θαηνηθεί ζην ζπίηη ηνπ αχξην,  
πνπ εζχ δελ κπνξείο λα επηζθεθηείο  
νχηε θαη ζηα φλεηξά ζνπ... 

Υαιίι Γθηκπξάλ, Ο πξνθήηεο 
 

Αηνκηθή εξγαζία 

 
► Δπηιέμηε κία απφ ηηο παξαθάησ αζθήζεηο: (ζηελ 
επφκελε ζειίδα) 
 

- Γξάςε έλα γξάκκα πνπ αξρίδεη κε ηε θξάζε: «Αλ 
ζέιεηο λα κε γλσξίζεηο πξαγκαηηθά, δηάβαζε απηφ ην 
γξάκκα.» Σν γξάκκα ζνπ κπνξείο λα ην απεπζχλεηο 
ζηνπο γνλείο ζνπ, ζηνλ/ ζηελ θαζεγεηή/ θαζεγήηξηά 
ζνπ ή ζε έλα θίιν. 

- «Καιφ κνπ εκεξνιφγην, θάζε κέξα παξαηεξψ ηνλ 
εαπηφ κνπ λα αιιάδεη…». (πλέρηζε). 
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► πδεηήζηε ζε νκάδεο, κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο, ην 
ζέκα: «Αλαδεηψληαο έλα πξφηππν ή έλα είδσιν ζηελ 
πεξίνδν ηεο εθεβείαο». Πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά νη 
παξαθάησ εξσηήζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο: 
- Ση ζεκαίλεη πξφηππν θαη ηη είδσιν; 
- Πνην είλαη ην δηθφ κνπ πξφηππν ή είδσιν ; 
- Με πνηα θξηηήξηα ην επέιεμα ; 
- Πνηεο επηδξάζεηο απφ ην πξφηππν ή απφ ην είδσιν 

κνπ αλαγλσξίδσ ζηε ζπκπεξηθνξά κνπ θαη 
γεληθφηεξα ζηε ζηάζε κνπ απέλαληη ζηα πξάγκαηα; 

 
Ζ θάζε νκάδα, κε βάζε ηηο απφςεηο πνπ αθνχζηεθαλ, 
ζα θαηαιήμεη ζε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 
κε ηελ ηάζε ησλ λέσλ λα αλαδεηνχλ έλα πξφηππν ή έλα 
είδσιν θαη ζα ηα παξνπζηάζεη ζε πξνζρεδηαζκέλν 
πξνθνξηθφ ιφγν. 
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► ρεηηθά κε ηα είδσια ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κπνξείηε 
λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο ζηηο παξαθάησ 
ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο: 

■ http://www.filmfestival.gr 
Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Φεζηηβάι 
Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο 

■ http://www.oscars.org    http://www.oscar.com  
Ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηα βξαβεία ζθαξ. 
Φσηνγξαθίεο εζνπνηψλ, πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ησλ ζθαξ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

► Να γξάςεηο κηα ππνζεηηθή ζπλέληεπμε, πνπ ζα 
επηζπκνχζεο λα πάξεηο απφ θάπνην πξφζσπν πνπ 
ζαπκάδεηο. θέςνπ : πνηεο εξσηήζεηο ζα ηνπ έθαλεο ; 
πνηεο απαληήζεηο ζα ζνπ έδηλε ; 
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 Έξεπλα: Να θάλεηε κηα έξεπλα, γηα λα δηαπηζηψζεηε 
αλ νη έθεβνη θαη νη ελήιηθνη έρνπλ πξάγκαηη 
δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο. Να θαηαξηίζεηε έλα 
εξσηεκαηνιφγην πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα φπσο: π.ρ. 
ζξεζθεία, γάκνο, θάπληζκα, πνηφ, ηειεφξαζε, βία, 
εξγαζία, πφιεκνο, αζιεηηζκφο, κφδα θηι.. Να 
απεπζχλεηε ηηο εξσηήζεηο ζε εθήβνπο θαη ζε ελειίθνπο, 
λα θαηαγξάςεηε ηηο απφςεηο θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπο 
θαη λα ζπγθξίλεηε ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Μπνξείηε λα ζηείιεηε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, κέζσ 
ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζε δηάθνξα ζρνιεία 
ηεο Διιάδαο, γηα λα εμαθξηβψζεηε ζε πνην βαζκφ νη 
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε ηφπνπ επεξεάδνπλ ηηο 
αληηιήςεηο. 

 

 Να γξάςεηε έλα θείκελν κε ζέκα: «Σν ράζκα ησλ 
γελεψλ». Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ φξν, λα πεξηγξάςεηε 
ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν, λα 
εληνπίζεηε ηηο αηηίεο πνπ ην πξνθαινχλ θαη λα 
πξνηείλεηε ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

 

► Να ζπδεηήζεηε ην ζέκα: «Ο ειεχζεξνο ρξφλνο ησλ 
λέσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο πνιηηείαο 
ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ». Σηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα 
θαηαιήμεηε λα ηηο ππνβάιεηε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 
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► Μπνξείηε λα αληιήζεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο ζηηο 
παξαθάησ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο: 

 
■ http://www.neagenia.gr Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο 
Γεληάο 
 
■ http://www.sport.gov.gr Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ 
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε / έθζεζε 
ζρεηηθά κε ηελ αγάπε θαη κε ηνλ έξσηα. 
 
► Ση είλαη αγάπε ; Σν εξψηεκα απηφ απαζρνιεί φινπο 
ηνπο λένπο. Υσξηζηείηε ζε νκάδεο, γηα λα θάλεηε κηα 
άζθεζε «θαηαηγηζκνχ ηδεψλ». Κάζε νκάδα ζα 
θαηαγξάςεη ζε έλα κεγάιν ραξηφλη ηηο απζφξκεηεο 
απαληήζεηο ησλ κειψλ ηεο ζην παξαπάλσ εξψηεκα. 
Όζηεξα ζα δηαβαζηνχλ φιεο νη απαληήζεηο θαη ζα 
αθνινπζήζεη ζπδήηεζε. 

 
► Γηαβάζηε ηψξα ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηελ 
Δπηζηνιή ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ πξνο ηνπο 
Κνξηλζίνπο θαη ζπδεηήζηε: Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο 
αγάπεο γηα ηνλ άλζξσπν; Πνηα είλαη ηα γλσξίζκαηα ηεο 
αγάπεο; 
 
Αλ κπνξψ λα ιαιψ ζε φιεο ηηο γιψζζεο ησλ 
αλζξψπσλ, αθφκα θαη ησλ αγγέισλ, αιιά δελ έρσ 
αγάπε γηα ηνπο άιινπο, νη ιφγνη κνπ αθνχγνληαη ζαλ 
ήρνο ράιθηλεο θακπάλαο ή ζαλ θπκβάινπ αιαιαγκφο. 
Κη αλ έρσ ηεο πξνθεηείαο ην ράξηζκα θη φια θαηέρσ ηα 
κπζηήξηα θη φιε ηε γλψζε, θη αλ έρσ αθφκα φιε ηελ 
πίζηε, έηζη πνπ λα κεηαθηλψ βνπλά, αιιά δελ έρσ 
αγάπε, είκαη έλα ηίπνηα. Κη αλ αθφκα κνηξάζσ ζηνπο 
θησρνχο φια κνπ ηα ππάξρνληα, θη αλ παξαδψζσ ζηε 
θσηηά ην ζψκα κνπ, γηα λα θαεί, αιιά δελ έρσ αγάπε, 
ζε ηίπνηα δε κε σθειεί. 

Δθείλνο πνπ αγαπάεη έρεη καθξνζπκία, έρεη 
θαινζχλε. Δθείλνο πνπ αγαπάεη δε δεινθζνλεί. Δθείλνο 
πνπ αγαπάεη δελ θνκπάδεη νχηε πεξεθαλεχεηαη. Δίλαη 
εππξεπήο, δελ είλαη εγσηζηήο νχηε επεξέζηζηνο, μερλάεη 
ην θαθφ πνπ ηνπ έρνπλ θάλεη.  
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Γε ραίξεηαη γηα ην ζηξαβφ πνπ γίλεηαη, αιιά κεηέρεη ζηε 
ραξά γηα ην ζσζηφ. Δθείλνο πνπ αγαπάεη φια ηα 
αλέρεηαη, ζε φια εκπηζηεχεηαη, γηα φια ειπίδεη, φια ηα 
ππνκέλεη. 
 
► Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα πξνέξρνληαη απφ ην 
βηβιίν ηνπ γλσζηνχ ςπρνιφγνπ Έξηρ Φξνκ «Ζ ηέρλε 
ηεο αγάπεο». Πψο αληηιακβάλεζηε ηελ άπνςε ηνπ 
Φξνκ φηη « ε ψξηκε αγάπε είλαη έλσζε, κε ηνλ φξν φηη ν 
άλζξσπνο δηαηεξεί ηαπηφρξνλα ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ»; 
Βξίζθεηε θνηλά αλάκεζα ζηα ηεο αγάπεο, φπσο ηα 
πεξηγξάθεη ν Παχινο, θαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 
αγάπεο πνπ πξνηείλεη ν Φξνκ; 

Ζ αγάπε είλαη ελεξγεηηθή δχλακε κέζα ζηνλ άλζξσπν. 
Δίλαη κηα δχλακε πνπ γθξεκίδεη ηνπο ηνίρν πνπ 
ρσξίδνπλ ηνλ άλζξσπν απφ ηνλ ζπλάλζξσπν θα ηνλ 
ελψλεη κε ηνπο άιινπο. Ζ αγάπε ηνχ δίλεη ηε δχλακε λα 
μεπεξάζεη ην ζπλαίζζεκα ηεο απνκφλσζεο θαη ηνπ 
ρσξηζκνχ, θη σζηφζν ηνπ επηηξέπεη λα είλαη εαπηφο ηνπ, 
λα δηαηεξεί ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ. 
Ζ αγάπε είλαη δξάζε θαη φρη παζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Ο 
ελεξγεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αγάπεο κπνξεί λα 
θαζνξηζηεί, αλ πνχκε φηη αγάπε πξσηαξρηθά ζεκαίλεη 
δφζηκν θαη φρη απνιαβή…  
Αιιά πέξα απφ ην ζηνηρείν ηεο 
πξνζθνξάο, ν ελεξγεηηθφο 
ραξαθηήξαο ηεο αγάπεο 
γίλεηαη θαλεξφο, γηαηί  
πάληα πεξηέρεη ηα παξαθάησ  
βαζηθά ζηνηρεία πνπ είλαη 
θνηλά ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο 
αγάπεο: ηε θξνληίδα, ηελ 
επζχλε, ην ζεβαζκφ θαη ηε 
γλψζε. 
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► Ξαλαδηαβάζηε απηά πνπ γξάςαηε ζηελ άζθεζε ηνπ 
«θαηαηγηζκνχ ηδεψλ». Γηαηεξείηε ηηο απφςεηο πνπ 
εθθξάζαηε ζηελ αξρή ή, κεηά απφ ηε ζπδήηεζε πνπ 
έγηλε κε βάζε ηα παξαπάλσ θείκελα , ζέιεηε λα 
αλαηξέζεηε θάπνηεο απφ απηέο ή λα ηηο ηξνπνπνηήζεηε; 
 
► Αο δηεξεπλήζνπκε ηψξα κηα απφ ηηο κνξθέο ηεο 
αγάπεο, ηελ εξσηηθή. Σν παξαθάησ θείκελν έρεη 
ζπληεζεί κε βάζε ηηο απαληήζεηο καζεηψλ ηεο Α΄ 
ιπθείνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηε θξάζε: «εξσηεχνκαη 
ζεκαίλεη...». Πνηα απάληεζε απφ απηέο ζαο εθθξάδεη; 
Πνηα άιιε απάληεζε ζα πξνηείλαηε; 
 

Δξωηεύνκαη ζεκαίλεη 
Να είκαη αθεξεκέλε, λα ζθέθηνκαη κφλν απηφλ. 
Να ρηππάεη ην θηλεηφ θαη ε θαξδηά κνπ λα πάεη λα 
ζπάζεη. 
Να αθνχσ κνπζηθή θαη λα ζέισ λα θιαίσ. 
 

Δξωηεύνκαη ζεκαίλεη 
Αθνζηψλνκαη νινθιεξσηηθά. 
Εσ, ππάξρσ, αλαπλέσ, ραίξνκαη, ιππάκαη, θνβάκαη, 
δειεχσ, πνζψ πιεγψλσ θαη πιεγψλνκαη. 
 

Δξωηεύνκαη ζεκαίλεη 
Να έρνπλ φιεο κνπ νη ζθέςεηο ηε κνξθή ηνπ.  
Να θξέκνκαη απφ κηα θισζηή. 
Να ραίξνκαη φηαλ ραίξεηαη, λα ιππάκαη φηαλ ιππάηαη. 
 

Δξωηεύνκαη ζεκαίλεη 
Να ληψζσ μερσξηζηή. 
 

Δξωηεύνκαη ζεκαίλεη 
Εσ γηα απηφλ πνπ αγαπψ.  
Πεζαίλσ γηα απηφλ. 
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Δξωηεύνκαη ζεκαίλεη 
Νηψζσ κηαλ απεξίγξαπηε ραξά.  
Νηψζσ ζαλ πνπιί, πεηψ ζηα νπξάληα. 
 

Δξωηεύνκαη ζεκαίλεη 
Αγαπψ φινπο ηνπο αλζξψπνπο 
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► Γηαβάζηε ηψξα θαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα απφ 
ηελ αξραία ειιεληθή πνίεζε θαη ζπδεηήζηε ζρεηηθά κε 
ηα γλσξίζκαηα ηεο εξσηηθήο αγάπεο. 
 

νθνθιήο, Αληηγόλε, ζη.781 θ.ε. 

Έξσηα αλίθεηε 
Δζχ πνπ κε ηα βέιε ζνπ νξκάο 
πάλσ ζ’ απηνχο πνπ πιάλεςεο, 
πνπ ραίξεζαη ηηο λχθηεο ζνπ 
ζηα ξνδνκάγνπια ησλ θνξηηζηψλ, 
πνπ θαηαθηάο ηηο ζάιαζζεο 
θαη κπαίλεηο ζη’ αγξνηφζπηηα, 
νχηε ζλεηφο νχηε αζάλαηνο θαλείο 
εγιχησζε απφ ζέλα. 
Δζχ ηνπο άκνηξνπο ζλεηνχο 
κεο ζηε καλία ηνπο ζπξψρλεηο 
θαη κε ην δφιν παξαζέξλεηο αλζξψπνπο ζπλεηνχο 
ζηελ ακαξηία, γηα λα ραζνχλ. 
 
 
 

απθώ, κεη. Ο. Διύηεο 

Γξήγνξα ε ψξα πέξαζε* κεζάλπρηα 
θνληεχνπλ* πάεη ην θεγγάξη πάεη θη 
ε Πνχιηα βαζηιέςαλε*  
θαη κφλν εγψ θείηνκαη δσ κνλάρε θη έξεκε. Ο Έξσηαο 
πνπ βάζαλα κνηξάδεη* ν Έξσηαο πνπ παξακχζηα 
πιάζεη* κνχ άξπαμε ηελ ςπρή κνπ θαη ηελ ηξάληαμε ίδηα 
θαζψο ν αγέξαο απφ ηα βνπλά ρπκάεη κέζα ζηνπο δξπο 
θπζνκαλψληαο. 
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► Ζ εξσηηθή αγάπε ππήξμε ζε φιεο ηηο επνρέο 
ζεκαληηθή πεγή θαιιηηερληθήο έκπλεπζεο. Γηαβάζηε 
θάπνηα απφ ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ πκλνχλ ηνλ 
έξσηα θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα Κ.Ν.Λ. ηεο Α΄ Λπθείνπ 
πρ. (1νο ηφκνο): «Καηαιφγηα» ζ.112, «Πάγσ..» 
(Κππξηαθφ δεκνηηθφ) ζ.115, «Δξσθίιε» ζ.135,  
(2νο ηφκνο): «Δξσηφθξηηνο» ζ.15, «Έξσηνο 
απνηειέζκαηα» ζ.105, «αλ πεηαινχδα ζηε θσηηά...» 
ζ.112, (4νο ηφκνο) :«νλέην» ηνπ Πεηξάξρε γηα ηε 
Λάνπξα ζ.81, «Γνλ Κηρψηεο» ζ. 84, θαζψο επίζεο θαη 
ηα ζαηηξηθά θείκελα «Μνλφινγνο επαηζζήηνπ» ζ. 54, θαη 
(3νο ηφκνο): «Ο πνιππαζήο» ζ. 147 ζηα νπνία νη 
ζπγγξαθείο πεξηγξάθνπλ κε εηξσλεία ηνλ έξσηα. 
 
► Δξγαζηείηε ζε νκάδεο θαη ζπγθεληξψζηε ηξαγνχδηα 
πνπ κηινχλ γηα ηνλ έξσηα ή ηελ αγάπε. 
 
► πλζέζηε, αλ ζέιεηε, έλα δηθφ ζαο πνίεκα ή έλα 
ηξαγνχδη γηα ηνλ έξσηα ή ηελ αγάπε. 
 
► Δξγαζηείηε ζε νκάδεο, γηα λα δηεξεπλήζεηε κηαλ άιιε 
κνξθή αγάπεο, πρ. ηελ αδειθηθή αγάπε, ηε θηιηθή, ηε 
κεηξηθή, ηελ αγάπε πξνο ην Θεφ, ηελ αγάπε πξνο ηνλ 
εαπηφ καο. θεθηείηε θαη ζπδεηήζηε, κε βάζε ηελ 
εκπεηξία ζαο, πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο. Παξνπζηάζηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο ζε 
πξνζρεδηαζκέλν πξνθνξηθφ ιφγν. 
 
► Δξγαζηείηε αηνκηθά ή νκαδηθά. θεθηείηε πνηνη 
άλζξσπνη απφ ην πεξηβάιινλ ζαο (νηθνγελεηαθφ, 
ζρνιηθφ, εμσζρνιηθφ) έρνπλ αλάγθε απφ έλα κήλπκα 
αγάπεο θαη γξάςηε ηνπο έλα γξάκκα ή εθδειψζηε 
ελεξγά ην ελδηαθέξνλ ζαο κε ηελ θαηάιιειε πξάμε 
αγάπεο. 
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Η. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 

     χκθσλα κε ηα ιεμηθά, πεξηγξάθω ζεκαίλεη 
παξηζηάλσ κε ιφγν πξνθνξηθφ ή γξαπηφ (ή θαη κε 
θηλήζεηο) έλα πξφζσπν, έλα πξάγκα, έλα γεγνλφο, κηα 
ελέξγεηα, κηα θαηάζηαζε πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή. Σν 
αληηθείκελν ηεο πεξηγξαθήο κπνξεί λα είλαη ζηαηηθφ, 
π.ρ. έλα ηνπίν, έλα θηίξην, έλα κλεκείν, κηα εθθιεζία, 
έλαο δσγξαθηθφο πίλαθαο ή έλα γιππηφ· κπνξεί φκσο 
vα βξίζθεηαη θαη ζε εμέιημε, φπσο ζπκβαίλεη κε κηα 
πξάμε ή έλα θπζηθφ θαηλφκελν (π.ρ. κηα γηνξηή, κηα 
ηξηθπκία). Γεληθά ηα αληηθείκελα ηεο πεξηγξαθήο είλαη 
άπεηξα, φζεο άπεηξεο είλαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 
νπνίεο ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε θάηη θαη λα δψζνπκε 
ηελ εηθφλα ηνπ ζε θάπνηνλ άιινλ.  
Ζ πεξηγξαθή, πέξα απφ ην γεληθφ ζηφρν ηεο. 
απνβιέπεη θάζε θνξά θαη ζε έλαλ εηδηθφηεξν ζθνπφ. 
Άιινηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ινγνηερληθήο 
πεξηγξαθήο, μεθηλάεη απφ ηελ αλάγθε ηνπ ζπγγξαθέα 
γηα έθθξαζε θαη επηθνηλσλία, άιινηε βνεζάεη ηνλ 
επηζηήκνλα ζηε δηαηχπσζε κηαο άπνςεο κε 
κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, φπσο ζπκβαίλεη π.ρ. κε ηελ 
πεξηγξαθή ελφο επηζηεκνληθνχ πεηξάκαηνο ή κε ηε 
δεκνζίεπζε ελφο αξραηνινγηθνχ επξήκαηνο. Πνιχ 
ζπρλά, επίζεο ε πεξηγξαθή εμππεξεηεί θνηλσληθέο θαη 
πξνζσπηθέο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Σέηνηα 
πεξηγξαθηθά θείκελα κπνξνχκε λα βξνχκε ζε πνηθίια 
έληππα θαη έγγξαθα:  
 

■ ζηηο εθεκεξίδεο (κηθξέο αγγειίεο, αλαθνηλψζεηο θηι. ) 
■ ζε δηάθνξα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (π.ρ. νδεγίεο γηα 

ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ) 
■ ζε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα γηα ηελ αγνξά εκπνξηθψλ 

πξντφλησλ 
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■ ζε έληππα κε νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ή ηε ρξήζε ή 
ηε ρξήζε κηαο ζπζθεπήο, ελφο παηρληδηνχ, θηι. 

■ ζε θαηαιφγνπο κνπζείσλ 
■ ζε επίζεκα έγγξαθα, δηθφγξαθα, ζπκβνιαηνγξαθηθέο 
πξάμεηο γηα αγνξαπσιεζίεο θηι. 

 

Ζ γισζζηθή πνηθηιία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα 
πεξηγξαθή είλαη αλάινγε κε ην ζθνπφ θαη ην πξφζσπν 
ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε πεξηγξαθή· πνηθίιιεη, δειαδή 
απφ ην πην απιφ θαη θαζεκεξηλφ χθνο έσο ην πην 
επίζεκν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μεζφδεπζε ηεο πεξηγξαθήο 
 

α) Ζ επηινγή θαη ε παξάζεζε / νξγάλωζε ηωλ 
ιεπηνκεξεηώλ 
 

     Γηα λα πεξηγξάςεη θαλείο θάηη, πξέπεη λα επηιέμεη 
νξηζκέλα βαζηθά, θαηά ηε γλψκε ηνπ, γλσξίζκαηα / 
ιεπηνκέξεηεο, αθνχ είλαη κάιινλ αδχλαην λα ηα  
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αλαθέξεη φια. Δμάιινπ θαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ 
επηιέγνληαη ηεξαξρνχληαη θαη νξγαλψλνληαη αλάινγα: 
 

άιιεο κεγεζχλνληαη θαη πξνβάιινληαη, ελψ άιιεο 
ππνηνλίδνληαη· νξηζκέλεο επίζεο ιεπηνκέξεηεο 
απνζησπνχληαη ηειείσο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα 
πνχκε φηη θάζε πεξηγξαθή απνηειεί κηα επηινγή 
ιεπηνκεξεηψλ θαη ζπγρξφλσο κηα επηινγή ηεο 
νξγάλσζήο ηνπο. Οη επηινγέο απηέο επζπγξακκίδνληαη 
πάληα κε ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεη ε πεξηγξαθή. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► Να παξαηεξήζεηε ζην λνκηθφ θείκελν πνπ αθνινπζεί 
ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο 
νξγαλψλνληαη. Πνην ζθνπφ λνκίδεηε φηη εμππεξεηνχλ νη 
ιεπηνκέξεηεο πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε; ε πνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο λνκίδεηε φηη ζα 
κπνξνχζαλ λα έρνπλ παξαιεηθηεί νξηζκέλεο απφ 
απηέο; 
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Γηεθδίθεζε θπξηόηεηαο εκπνξηθνύ ζήκαηνο  
ζε Κνλνκειέο Πξωηνδηθείν. 

 

[...] Γηα λα δηαθξίλνληαη ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ 
επηρείξεζε καο εκπνξεχκαηα, ρξεζηκνπνηνχκε ην ζήκα 
πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Σν ζήκα απηφ θαηαηέζεθε 
ζηελ Διιάδα ην 1952 θαη έγηλε ακεηάθιεηα δεθηφ απφ 
δεπηεξνβάζκην δηνηθεηηθφ  
δηθαζηήξην ζεκάησλ θαη εμαθνινπζεί λα πξνζηαηεχεηαη 
έσο ζήκεξα. 

 

Αληηθείκελν ηεο πεξηγξαθήο: Σν ζήκα ηνπ 
εκπνξεχκαηνο 

 

θνπόο ηεο πεξηγξαθήο: Ζ δηεθδίθεζε ηεο θπξηφηεηαο 
ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ην νπνίν γηα ην ιφγν απηφ 
πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο 

 

Ζ ζέζε ηνπ ζην 
 

ρψξν:  
πάλσ ζην εκπφξεπκα 

ρξφλν:  
ηζρχεη απφ ην 1952 

 

Σν ζήκα απνηειείηαη απφ απεηθφληζε κε έγρξσκε 
ζχλζεζε ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ, ε 
νπνία δηαρσξίδεηαη ζε δχν αληζνκεγέζε ηκήκαηα: ην 
επάλσ ηκήκα έρεη ρξψκα κπιε θαη πιαηζηψλεηαη απφ 
κηα γξακκή ζε ρξψκα ρξπζαθί. ην εζσηεξηθφ ηνπ 
πιαηζίνπ, δηαζηάζεσλ 2,5 Υ 10,5 εθ., αλαγξάθεηαη κε 
θεθαιαία ιαηηληθά γξάκκαηα ε ιέμε IRIS, ε νπνία 
απνηειεί ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία ηεο επσλπκίαο ηεο 
επηρείξεζεο καο, θαζψο θαη ηελ ερεηηθή έθθξαζε ηνπ 
ζήκαηνο. 
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Ζ ιέμε IRIS αλαγξάθεηαη κε γξάκκαηα ιεπθνχ  
ρξψκαηνο, ησλ νπνίσλ ην πεξίγξακκα είλαη επίζεο κηα 
γξακκή ζε ρξψκα ρξπζαθί. 

 

Οη ηδηφηεηέο ηνπ: 

                          ζρήκα: νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν 

                          ηκήκαηα: δχν αληζνκεγέζε  

Σα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία / ιεπηνκέξεηεο 
(1) ζηνηρείν / ιεπηνκέξεηα: ην επάλσ ηκήκα  
ζέζε: επάλσ  

ηδηφηεηεο: ρξώκα: κπιε, πιαίζην ρξπζαθί  

                 δηαζηάζεηο: 2,5 εθ. Υ 10,5 εθ. 

(1α) ζηνηρείν / ιεπηνκέξεηα: ε ιέμε IRIS  
ζέζε: ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιαηζίνπ  

ηδηφηεηεο: γξαθή: θεθαιαηνγξάκκαηε ιαηηληθή  

                  ρξώκα: ιεπθφ κε πεξίγξακκα ρξπζαθί. 

 

Σν ππφινηπν ηκήκα ηνπ νξζνγσλίνπ, πνπ απνηειεί 
θαη ην θάησ ηκήκα ηεο εηηθέηαο, έρεη δηαζηάζεηο 9 εθ. Υ 
10,5 εθ. θαη ρξψκα αλνηθηφ πξάζηλν. ην θέληξν απηνχ 
αλαγξάθεηαη ε ιέμε Rosé κε ρξπζά γξάκκαηα 
θαιιηγξαθηθά κεγάινπ ζρήκαηνο. 

 

(2) ζηνηρείν / ιεπηνκέξεηα: ην ππφινηπν ηκήκα 
ζέζε: θάησ 

ηδηφηεηεο: ρξώκα: αλνηρηφ πξάζηλν 

δηαζηάζεηο: 9 εθ. Υ 10,5 εθ. 
 

(2α) ζηνηρείν / ιεπηνκέξεηα: ε ιέμε  
Rose  
ζέζε: ζην θέληξν ηνπ ηκήκαηνο  

ηδηφηεηεο: γξαθή: θαιιηγξαθηθή, κεγάινπ ζρήκαηνο  

                 ρξώκα: ρξπζαθί. 
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Πξηλ απφ ιίγν πιεξνθνξήζεθα θαη δηαπίζησζα φηη 
ν αληίδηθνο παξαζθεπάδεη θαη δηαζέηεη ζηελ αγνξά 
αληίζηνηρα πξντφληα κε ηα δηθά καο, ζηελ εμσηεξηθή 
επηθάλεηα ησλ νπνίσλ επηθνιιά εηηθέηεο πνπ έρνπλ ηελ 
ίδηα αθξηβψο απεηθφληζε θαη έγρξσκε ζχλζεζε ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ ζήκαηνο κνπ… 
 

(Απόζπαζκα από αίηεζε πξνο ην Μνλνκειέο 
Πξσηνδηθείν. Γηαδηθαζία αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ.) 
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     Παξαηεξνχκε φηη ε πεξηγξαθή πξνρσξεί 

παξαγωγηθά, δειαδή απφ κηα γεληθή εηθφλα ηνπ αληηθεη-
κέλνπ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία / 
ιεπηνκέξεηεο πνπ ην απαξηίδνπλ. Γηαπηζηψλνπκε 
αθφκε φηη ε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πξνρσξεί θη 
απηή απφ ην γεληθφηεξν ζην κεξηθφηεξν, θαη κάιηζηα 

απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (επάλσ ηκήκα  θάησ ηκήκα) 

θαη απφ έμσ πξνο ηα κέζα (ην πιαίζην  εζσηεξηθφ ηνπ 
πιαηζίνπ). Απφ ηελ παξαγσγηθή νξγάλσζε ηεο 
παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη εμάιινπ θαη ε 
αλάγθε λα ζπλνδεχνληαη ηα κεξηθφηεξα ζηνηρεία απφ 
νινέλα πεξηζζφηεξνπο πξνζδηνξηζκνχο (ην νξζνγψλην 

 ην θάησ ηκήκα ηνπ νξζνγσλίνπ  ην θέληξν ηνπ 
θάησ ηκήκαηνο ηνπ νξζνγσλίνπ). 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχκε λα 
θαηαιήμνπκε ζην γεληθφ ζρήκα, πνπ αθνινπζεί. Πξέπεη 
φκσο λα ηνληζηεί φηη ην ζρήκα απηφ δελ κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί απηνχζην ζε φιεο ηηο πεξηγξαθέο· γηα 
παξάδεηγκα, ε πεξηγξαθή ελφο δψνπ ζ’ έλα βηβιίν 
δσνινγίαο δελ πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ρψξν θαη ζην 
ρξφλν, αθνχ ε αλαθνξά δε γίλεηαη ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν 
δψν, αιιά ζην γέλνο / είδνο ηνπ. 
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θηι. 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ  
θαη ζθνπφο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ 

 

Ζ ζέζε ηνπ ζην: 

ρψξν ρξφλν 

Οη ηδηφηεηέο ηνπ 

ζρήκα ρξψκα 

δηαζηάζεηο Σα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία / 

ιεπηνκέξεηεο 

ζηνηρείν / ιεπηνκέξεηα (2) 
ζηνηρείν /  

ιεπηνκέξεηα (1) 

Οη ηδηφηεηέο ηνπ 

ζρήκα 
δηαζηάζεηο ρξψκα 
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ΑΣΣΗΚΖ 
Νχθε Μεζνγείσλ 

 

Ζ θνξεζηά ηεο Αηηηθήο, γλσζηή κε η’ φλνκα «η’ 
αξβαλίηηθα», ζπλεζηδφηαλ άιινηε ζ’ φια ηα ρσξηά ησλ 

Μεζνγείσλ, γη’ απηφ θαη ιέγεηαη επίζεο κεζνγείηηθε. Ζ 
εηθνληδφκελε θνξεζηά είλαη λπθηθή. Φνξηφηαλ ζην γάκν 
θαη ζ’ φιεο ηηο γηνξηέο έσο ηε γέλλεζε ηνπ δεχηεξνπ 
παηδηνχ. 

Σν πνπθάκηζν έρεη πνιχρξσκν ή ρξπζφ θέληεκα 
απφ ην γφλαην έσο ηνλ πνδφγπξν. Σν πνπθάκηζν κε ην 
ρξπζαθί θεληηφηαλ κε ηα ρξπζά απφ ηε καΐζηξα, 
θεληίζηξα επαγγεικαηία. 

Πάλσ απφ ην πνπθάκηζν κπαίλεη ν  

ηδάθνο, είδνο κπνχζηνπ κε καλίθηα,  

έλα θόθθηλν δωλάξη, θαη ηα γξίδα κε  
ηα ρξπζά. Σα γξίδα είλαη δχν  
ζηγθνχληα θνξεκέλα ην έλα πάλσ  
ζην άιιν. 
Ο ζηνιηζκφο ηνπ θεθαιηνχ  

απνηειείηαη απφ ηα πεζθνύιηα,  
δειαδή ρξπζέο θνχληεο πιεγκέλεο  
ζηηο θνηζίδεο, θαη απφ ην θέζη πνπ  

ζθεπάδεηαη φιν απφ ηε ρξπζή  
κπόιηα. 
Σα θνζκήκαηα είλαη πνιιά. Σν  

ρξπζό επηκεηώπην θφζκεκα θαη ηξία  

επηζηήζηα θνζκήκαηα: ην γηνξληάλη,  
δει. δηθηπσηφ πιέγκα απφ ρξπζέο  
ράληξεο πνπ θαιχπηεη φιν ην  

ζηήζνο, ην πεξηιαίκην θόζκεκα θαη  
ην θνξδφλη, πνπ θνξηέηαη πάλσ απφ  
ην γηνξληάλη θαη απνηειείηαη απφ  
δέθα ζεηξέο αιπζίδεο κε θινπξηά. 
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Σε θνξεζηά ηε ζπκπιεξψλνπλ ε πόξπε ζηε κέζε 

θαη νη δηάθνξεο θαξθίηζεο, δψξα φια ηνπ γακπξνχ θαη 
ησλ ζπγγελψλ. 

ηελ παιαηφηεξε ηεο κνξθή ε λπθηθή απηή θνξεζηά 

δελ είρε πνδηά. Αξγφηεξα φκσο θαζηεξψζεθε κηα πνδηά 
ιεπθή βακβαθεξή κε θνθηφ θέληεκα, πνπ έθηαλε σο ην 
θέληεκα ηνπ πνδφγπξνπ ηνπ πνπθακίζνπ... 
 

Η. Παπαλησλίνπ, Διιεληθέο θνξεζηέο, 1973, ζ. 7-8 
 
► Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ εληνπίζαηε πξνεγνπκέλσο 
γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ειιεληθήο θνξεζηάο λα πείηε: 
- Πνηα ινγηθή ζεηξά αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο ελδπκαζίαο θαη ησλ θνζκεκάησλ; 
- Μπνξείηε λα πξνηείλεηε κηα δηαθνξεηηθή νξγάλσζε 
ησλ ιεπηνκεξεηψλ ζε φιε ηελ πεξηγξαθή ηεο θνξεζηάο; 
 
 Τπνζέζηε φηη επηζθεθηήθαηε έλα ιανγξαθηθφ 
κνπζείν θαη ζαπκάζαηε ηελ παξαπάλσ θνξεζηά. Πψο 
ζα ηελ πεξηγξάθαηε αξγφηεξα ζε θίινπο-εο ζαο; (πνηεο 
ιεπηνκέξεηεο ζα ζπγθξαηνχζαηε θαη πνηεο ζα 
παξαιείπαηε); 
 
► Πξνζπαζήζηε λα πεξηγξάςεηε κηα ιατθή θνξεζηά ηνπ 
ηφπνπ ζαο, πνπ είηε απνηειεί νηθνγελεηαθφ θεηκήιην είηε 
απεηθνλίδεηαη ζε θάπνηα παιηά θσηνγξαθία ή βξίζθεηαη 
ζε ιανγξαθηθφ κνπζείν ηεο πεξηνρήο ζαο. Τπνζέζηε 
φηη ην θείκελν ζαο ζα δεκνζηεπηεί ζε έλαλ νδεγφ 
ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ. 
 
► Δλαιιαθηηθή άζθεζε 
Μπνξείηε, αληί γηα κηα ιατθή θνξεζηά, λα πεξηγξάςεηε 
θαη λα ζρεδηάζεηε έλα ζχγρξνλν ξνχρν. Τπνζέζηε απηή 
ηε θνξά φηη ην θείκελφ ζαο ζα δεκνζηεπηεί ζε πεξηνδηθφ 
κφδαο.  
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Φξνληίζηε, ζε θάζε πεξίπησζε, ε επηινγή ησλ 
ιεπηνκεξεηψλ θαη ε νξγάλσζε ηνπο λα ελαξκνλίδνληαη 
κε ην ζθνπφ ηεο πεξηγξαθήο ζαο. 
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β) Ζ αθξίβεηα θαη ε ζαθήλεηα ζηελ πεξηγξαθή 
 
     Ζ αθξίβεηα θαη ε ζαθήλεηα είλαη βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηγξαθήο θαη δελ εμαξηψληαη 
νπσζδήπνηε απφ ην πιήζνο ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ 
παξαηίζεληαη. Οη ιεπηνκέξεηεο πάλησο πξέπεη λα είλαη 
επαξθείο, γηα λα εμππεξεηνχλ ηνλ επηδησθφκελν 
ζθνπφ. 
 
► Να επηζεκάλεηε ζην παξαθάησ απφζπαζκα 
ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο ηνπο πξνζδηνξηζκνχο / 
ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη, γηα λα πεξηγξάςνπλ κε 
αθξίβεηα εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 
δηακεξίζκαηνο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην πσιεηήξην 
ζπκβφιαην. 
 
Ζ εξγνιαβηθή εηαηξεία «Αθκή» πσιεί ζήκεξα, 
παξαρσξεί, κεηαβηβάδεη θαη παξαδίδεη θαηά πιήξε 
θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ λφκσλ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε 
ηδηνθηεζία, ζηνλ αγνξαζηή Θεφδσξν Αιεμφπνπιν, έλα 
δηαηξεκέλν θαη απηνηειέο δηακέξηζκα ηνπ πξψηνπ 
νξφθνπ, πνπ θαηαιακβάλεη ηε λνηηναλαηνιηθή γσλία 
ηεο νηθνδνκήο, έρεη εκβαδφλ κεηθηφ, κε ηα θνηλφρξεζηα 
80 η.κ., απνηειείηαη απφ ηξία δσκάηηα, ρνι 
(πξνζάιακν), θνπδίλα, απνρσξεηήξην, θαη εκθαλίδεηαη 
κε ηα ζηνηρεία ΑΒΓΓΔΕΖΘΑ ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ 
πξψηνπ νξφθνπ, πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζην παξφλ 
ζπκβφιαην. 
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- Πξνζέμηε αθφκε ηε ρξήζε ηεο εηδηθήο (λνκηθήο) 
νξνινγίαο πνπ δηαζαθελίδεη ηελ πεξηγξαθή ησλ φξσλ 

ηνπ ζπκβνιαίνπ π.ρ. (πιήξεο) θπξηόηεηα = ην 
δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηείο απνθιεηζηηθά, λα 

θαξπψλεζαη θαη λα δηαζέηεηο έλα αληηθείκελν· λνκή = ην 
δηθαίσκα λα κεηαρεηξίδεζαη θαη λα θαξπψλεζαη έλα 

αληηθείκελν πνπ δε ζνπ αλήθεη (μέλν)· θαηνρή = ην 
δηθαίσκα λα θαηέρεηο έλα αληηθείκελν, ρσξίο λα έρεηο 
αλαγθαζηηθά θαη ηελ θπξηφηεηα ηνπ. 
- Ση ζπλέπεηεο ζα είρε γηα ηνλ αγνξαζηή ε παξάιεηςε 
έζησ θαη κηαο απφ ηηο παξαπάλσ ιέμεηο; 
 
 Ζ αθξίβεηα θαη ε ζαθήλεηα κηαο πεξηγξαθήο, 
πξνθνξηθήο ή γξαπηήο, ζ’ έλα θείκελν πνπ εμππεξεηεί 
έλαλ πξαθηηθφ ζθνπφ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο 
ζπλέπεηεο γηα ηελ αηνκηθή ή ηε ζπιινγηθή/ θνηλσληθή 
δσή. Μπνξείηε λα αλαθέξεηε κεξηθέο ηέηνηεο 
πεξηπηψζεηο; 
 
► Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάησ αγγειίεο θαη 
ζπδεηήζηε πνηεο απφ απηέο ζεσξείηε ειιηπείο θαη πψο 
ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξσζνχλ. Πψο π.ρ. λνκίδεηε 
φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκπιεξσζεί ε αγγειία: «Πσιείηαη 
ΦΗΑΣ θνππέ:…»; 
 
► Να γξάςεηε κηα κηθξή αγγειία γηα ηηο εθεκεξίδεο 
(πσιήζεηο αθηλήησλ), ζηελ νπνία λα θαίλεηαη φηη 
πσιείηαη ην δηακέξηζκα πνπ αλαθέξεηαη ζην 
πξνεγνχκελν πσιεηήξην ζπκβφιαην. Πνηα ζηνηρεία / 
ιεπηνκέξεηεο ηνπ πσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζα 
παξαιείπνληαλ θαη πνηα άιια ζα ρξεηάδνληαλ λα 
πξνζηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά; 
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  ΔΡΓΑΗΑ 

ΕΖΣΔΗΣΑΗ ππάιιεινο γηα θαζήθνληα γξακκαηείαο, 
ιήςε θαη εθηέιεζε παξαγγειηψλ. Απαξαίηεηεο γλψζεηο 
αγγιηθά, ρξήζε Ζ/Τ ζην παθέην Microsoft Office θαη 
πξνγξάκκαηα παξαγγειηψλ. Απφθνηηνο ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο. Δπηζπκεηή αλάινγε εκπεηξία. 
Πιεξνθνξίεο: Σει ……… 
 

ΕΖΣΔΗΣΑΗ γξακκαηέαο γηα εθηεισληζηηθφ γξαθείν, λα 
γλσξίδεη Ζ/Τ άξηζηα θαη αγγιηθά. Καηά πξνηίκεζε κε 
πξνυπεξεζία. Σει … 

ΕΖΣΟΤΛΣΑΗ εηδηθεπκέλνη εξγάηεο - εξγάηξηεο ζε 
θεληεηηθέο κεραλέο γηα ζπλερή εξγαζία κε βάξδηεο απφ 
βηνηερλία θεληεκάησλ. Σει ……… 

 
  ΑΚΗΝΖΣΑ 

ΠΩΙΔΗΣΑΗ εκηππφγεην εηνηκνπαξάδνην 70 η.κ., γηα θάζε 
ρξήζε. Πιεξνθνξίεο 8.00 - 12.00. Σει …… 

ΠΩΙΔΗΣΑΗ ζηελ Πεξαία Θεζζαινλίθεο δηακπεξέο 
δηακέξηζκα 40 η.κ πεξίπνπ επί ηεο νδνχ Ακπεινθήπσλ. 
Γσκάηην, ρνι, θνπδίλα, ινπηξνθακπηλέ πιήξεο, 
ρσλεπηή ληνπιάπα, δχν κπαιθφληα. Σηκή 30.000 Δπξψ. 
Πιεξνθνξίεο Σει ……… 
 
  ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ - ΜΟΣΟ 

ΠΩΙΔΗΣΑΗ Φίαη 128 θνππέ ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Σηκή 
3.000 Δπξψ Σει ………,1.00 - 4.00 κ.κ. 

ΠΩΙΔΗΣΑΗ Φίαη 128 θνππέ εληφο ηεισλείνπ γηα 
εκπφξνπο, Σει ………… 10 - 18. κ.κ. 
ΦΗΑΣ, ζπνξ θνππέ, Σει ………… 
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ΠΟΤΙΩ Δληνχξν Υφληα, κνλη. 86, κίδα, δηπιά θψηα, 
10.000 ρικ., ρσξίο πηλαθίδα, κνλαδηθή,Σει …… 

VW Polo, κνληέιν 1997, 1.000 cc, 5πνξην, ρξψκα κπιε 
εξγνζηαζίνπ, ειεθηξηθά παξάζπξα, ειεθηξηθέο θιεηδα-
ξηέο, πσιείηαη απφ ηδηψηε, ηηκή 6.456 επξψ. Σει ……… 

 
ΥΑΘΖΚΔ - ΒΡΔΘΖΚΔ 

ΔΘΙΑΠΖ ίκθα Α 1100 κνδ. 85 πξάζηλν κεηαιιηθφ ΚΔ 
5451. Θεηηθή πιεξνθνξία ζα ακεηθζεί. Σει …… 

ΥΑΑΚΔ ηελ αγαπεκέλε καο Σζηηζίλα, ζηε Νίθαηα. 
Δίλαη ιεπθή θαη θνπλησηή, 11 εηψλ, ηχπνπ γθξηθφλ, κε 
καχξν ινπξάθη. Έρεη πξφβιεκα πγείαο. Παξαθαιείηαη 
ζεξκά φπνηνο ηελ έρεη δεη λα επηθνηλσλήζεη ζην ηει 
………… 

ΥΑΑΚΔ ζηε Γιπθάδα, ηα δχν πνιπαγαπεκέλα καο 
ζθπιηά. Ο Σδαθ, πεθηλνπά, κε ιεπθφ-κπεδ ηξίρσκα, 2,5 
θηιά θαη ν Σνκ, έλα αξζεληθφ γεξκαληθφ πνηκεληθφ, 
θαθέ-καχξν, κε θαθέ θνιάξν. Δίλαη απφιπηε αλάγθε λα 
βξεζνχλ. Γίλεηαη ακνηβή. Σει ……………… 

ΒΡΖΘΑΚΔ, ζην Ν.Φπρηθφ, εκίαηκν ζειπθφ ιακπξαληφξ, 
πξαγκαηηθή θνχθια, κε ππέξνρα καηάθηα. πνηνο ηελ 
έραζε ή φπνηνο ζα ήζειε λα ηελ πηνζεηήζεη κπνξεί λα 
επηθνηλσλήζεη κε ηνλ αξηζκφ ……… 

ΒΡΖΘΑΚΔ, ζηα επφιηα ζην κεηξφ, θαζαξφαηκν 
αξζεληθφ ξνηβάηιεξ, 1,5 έηνπο, απίζηεπηα θηιηθφ θαη 
θηιήζπρν, πνιχ ππάθνπν. Φνξνχζε θφθθηλν ινπξάθη. 
πνηνο ην έραζε ή φπνηνο ζα ήζειε λα ην πηνζεηήζεη λα 
επηθνηλσλήζεη ζηνπο αξηζκνχο …………… , …………… 

«Ζ ΙΗΙΗΘΑ» ... είκαη κηα θνπλησηή γαηνχια ηξπθεξή 
θαη παηρληδηάξα, απφ κακά Άγθπξα. Δίκαη κεγαισκέλε 
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ζε δηακέξηζκα θαη έρσ απνθηήζεη θαινχο ηξφπνπο. Αλ 
είζηε γαηφθηινη θαη ζέιεηε λα κε πηνζεηήζεηε, 
επηθνηλσλήζηε κε ην ……………… 
 
  ΜΟΤΗΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ 

Πηάλα. Πνηθηιία κνληέισλ, ηηκέο ρακειέο, επθνιίεο 
πιεξσκήο, 10εηήο εγγχεζε. Σει …………… 
 
  ΣΑΞΗΓΗΑ 

ΚΑΙΣΑ κεηαθνξέο - μελάγεζε πφιεο, 4 εκέξεο - 3 
λχρηεο, 320 επξψ. Κξαηήζεηο ζην Internet. 
Θεζζαινλίθε, Σει ………… 

 
► Πξνζπάζεζε λα βξεηο απφ ηηο εθεκεξίδεο κεξηθέο 
ραξαθηεξηζηηθέο κηθξέο αγγειίεο γηα αγνξέο / πσιήζεηο 
αθηλήησλ, απηνθηλήησλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ. 

 

► Πξνζπάζεζε λα ζπληάμεηο κηα «κηθξή αγγειία» γηα 
έλα απηνθίλεην, δηακέξηζκα, κνπζηθφ φξγαλν ή 
νηηδήπνηε άιιν, πνπ ππνηίζεηαη φηη ζέιεηο λα 
πνπιήζεηο ή ελδηαθέξεζαη λα αγνξάζεηο. Φξφληηζε λα 
δψζεηο κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηηο αλαγθαίεο θαη 
επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Αλ 
πξαγκαηηθά ζέιεηο λα αγνξάζεηο ή λα πνπιήζεηο θάηη, 
ηνπνζέηεζε ηελ αγγειία ζνπ ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηεο ηάμεο. 
 

Άζθεζε πξναηξεηηθή: «Μηθξή αγγειία» γηα ην 
Γηαδίθηπν (Internet) 

► Να ζπληάμεηο κηα «κηθξή αγγειία» κε ζέκα πνπ εζχ 
ζα επηιέμεηο. Πξνζπάζεζε λα πξνζειθχζεηο ην 
ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ κε ηελ πξσηνηππία ηνπ 
θεηκέλνπ ζνπ, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ρηνχκνξ, αλ 
λνκίδεηο φηη ρξεηάδεηαη. 
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Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή ζύληαμε 

 Να εληνπίζεηε ηηο πεξηπηψζεηο παζεηηθήο ζχληαμεο 
ζηηο πξνεγνχκελεο αγγειίεο. Με πνηνλ ηξφπν ε 
παζεηηθή ζχληαμε επεξεάδεη ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ; 

■ Βνεζεηηθά ζηνηρεία. Υξεζηκνπνηνχκε ηελ ελεξγεηηθή 
ζχληαμε, γηα λα πξνβάινπκε ην πξφζσπν ή ην πξάγκα 
πνπ ελεξγεί (ππνθείκελν ηνπ κεηαβαηηθνχ ξήκαηνο), 
ελψ επηιέγνπκε ηελ παζεηηθή ζχληαμε γηα λα 
πξνβάινπκε ην ππνθείκελν ηνπ ξήκαηνο θαη λα 
εμάξνπκε ην πνηεηηθφ αίηην (φηαλ αλαθέξεηαη). 
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► Να δηαβάζεηε ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ 
δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ 
Σνπξηζκνχ θαη λα ειέγμεηε αλ ην πιήζνο ησλ 
ιεπηνκεξεηψλ βνεζάεη ηνλ αλαγλψζηε λα ζρεκαηίζεη 
κηα ζαθή εηθφλα γηα ην Ππξγί ηεο Υίνπ. 

ΠΤΡΓΗ: Σν δωγξαθηζηό ρωξηό 

Δδψ ηα ρξψκαηα θηιάλε ηα ζπίηηα. 
Φηιηά παξάμελα ζε θχθινπο, ξφκβνπο, ζε θακπχιεο. 
Φηιηά πνπ θαζξεθηίδνπλ ηνλ ήιην θαηακεζήκεξν. 
Ππξγί, ην δσγξαθηζκέλν ρσξηφ, φπνπ άληξεο, γπλαίθεο,  
δψα, πνπιηά κνηάδνπλ κε πηλειηέο απφ αφξαην ρέξη. 
πίηηα δηψξνθα ή ηξηψξνθα ζηεγαζκέλα κε ζφινπο. 
Κακάξεο πνπ ζθηάδνπλ ζηελά δξνκάθηα. 
πίηηα κεζαησληθά κε ηνμσηά αλνίγκαηα. 
Μπαιθφληα φπνπ μεξαίλνληαη ληνκαηνχιεο 
θαηαθφθθηλεο, θαζηαλφρξσκα θξεκκχδηα.  
Παξάδεηζνο επσδηάο θαη ρξσκάησλ. 
[…] Μηα ζηελή θακαξαζθέπαζηε ζηνά κε θέξλεη ζηελ 
εθθιεζηά ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ. 
Ζ ξνή απ’ ην Βπδάληην, γξαθηθή ή αιιφθνηε, έθηαλε 
κέζα κνπ. 
 
► Γηα πνηνπο ιφγνπο λνκίδεηε φηη έρνπκε κεηαθνξηθή 
ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη «ινγνηερληθφ» χθνο ζηελ 
παξαπάλσ πεξηγξαθή; Πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα 
ειθχζεη ηνπο ηνπξίζηεο κηα δηαθνξεηηθή πεξηγξαθή ηνπ 
ηφπνπ, πνπ ζα ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ θπξηνιεθηηθή 
ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ αθξίβεηα ηεο ζηελ 
απφδνζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ; 
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Γξαζηεξηόηεηα 
 

► Να εξγαζηείηε νκαδηθά γηα λα εηνηκάζεηε θη εζείο έλα 
δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην γηα ηνλ ηφπν ζαο κε 
πεξηγξαθέο, θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα, ράξηεο 
θηι. ηφρνο ζαο ζα είλαη λα πξνζειθχζεηε ηνπο 
επηζθέπηεο, παξνπζηάδνληαο ηα αμηνζέαηα ηνπ ηφπνπ 
ζαο είηε κε αθξηβείο θαη ζαθείο πεξηγξαθέο είηε 
πηνζεηψληαο ζηελ πεξηγξαθή ζαο ην «ινγνηερληθφ» 
χθνο ηνπ θπιιαδίνπ γηα ην Ππξγί. 
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2. Ζ γιψζζα ηεο πεξηγξαθήο 
 

α) Ζ επηινγή ηωλ θαηάιιειωλ ιέμεωλ / θξάζεωλ 
 
     Δίδακε φηη ε πεξηγξαθή, γηα λα είλαη αθξηβήο θαη 
ζαθήο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο 
ιεπηνκέξεηεο, ψζηε λα παξέρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο 
γηα ην αληηθείκελν. Ζ αθξίβεηα θαη ε ζαθήλεηα ηεο 
πεξηγξαθήο εμππεξεηνχληαη θαη απφ ηελ επηινγή ησλ 
θαηάιιεισλ θάζε θνξά ιέμεσλ / θξάζεσλ πνπ 
απνδίδνπλ κε ηε κεγαιχηεξε πηζηφηεηα ηα γλσξίζκαηα 
ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
- Πφζν αθξηβή είλαη ηα επίζεηα «κεγάινο» θαη 
«νινθψηεηλνο» ζηηο παξαθάησ αγγειίεο;  
Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ; 
 

ΑΚΛΖΠΗΟΤ. Μεγάιν δηακέξηζκα 3 δσκαηίσλ, 
4νο φξνθνο, απνζήθε ζην ππφγεην, ηει. ……… 
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ. Οινθψηεηλν εκηππφγεην δπάξη 
κε θήπν εζσηεξηθφ, επθαηξία, ηει. ……… 

 
     Δίδακε φηη ζηελ πεξηγξαθή πνπ γίλεηαη γηα έλαλ 
πξαθηηθφ ζθνπφ ηα επίζεηα ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα 
απνδψζνπλ ηε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ρψξν - 
ρξφλν, θαζψο θαη ηηο άιιεο ηδηφηεηεο ηνπ, ρσξίο 
ζπλήζσο λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο θξίζεηο 
ηνπ πξνζψπνπ πνπ θάλεη ηελ πεξηγξαθή. ε κεξηθέο 
πεξηπηψζεηο φκσο, –φηαλ ν ζθνπφο ηεο πεξηγξαθήο ην 
απαηηεί, ηα επίζεηα ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα λα 
ππεξηνλίζνπλ θάπνηεο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ είηε 
γηα λα θαιχςνπλ θαη λα ππνβαζκίζνπλ θάπνηεο άιιεο, 
νπφηε επηιέγνληαη έηζη, ψζηε ε πεξηγξαθή λα είλαη 
ζθφπηκα αζαθήο. 
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β) Θπξηνιεθηηθή (δειωηηθή) θαη κεηαθνξηθή 
(ζπλππνδειωηηθή) ρξήζε ηεο γιώζζαο 

► Να ππνγξακκίζεηε ηηο θξάζεηο πνπ θαλεξψλνπλ ηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ ζπληάθηε γηα αθξηβνινγία ζην 
παξαθάησ κεηεσξνινγηθφ δειηίν. 
 

■ Υξήζηκε πιεξνθνξία. 
Σα επίζεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θαηξφ, ηνπο 
αλέκνπο, ηε ζάιαζζα είλαη γλσζηφ φηη αληηζηνηρνχλ ζε 

κηα νξηζκέλε θιίκαθα, π.ρ. δεζηφο θαηξφο = 34
ν
 - 41

ν
, 

αζζελείο άλεκνη = 2-3 κπνθφξ θηι. 
 

Σν κεηεσξνινγηθφ δειηίν ηεο ηειεφξαζεο αλαθνηλψλεη: 

ηελ Αηηηθή πξνβιέπεηαη γηα ζήκεξα αίζξηνο θαη δεζηφο 
θαηξφο. Οη άλεκνη ζα πλένπλ κεηαβιεηνί αζζελείο. Ζ 
ζάιαζζα ζην αξσληθφ θαη Νφηην Δπβντθφ ζα είλαη 
ζρεδφλ ήξεκε. Ζ ζεξκνθξαζία ζα ζεκεηψζεη κηθξή 

άλνδν θαη ζα θπκαλζεί ζηελ Αζήλα απφ 34
ν
 σο 41

ν
 

βαζκνχο, ελψ ζηα παξάθηηα ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζα 
είλαη ρακειφηεξε. 
 
 

 

 

 
 

► Γηαβάζηε ηψξα έλα απφζπαζκα απφ κηα 
δεκνζηνγξαθηθή είδεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ίδηεο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη εληνπίζηε ηηο κεηαθνξέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ. 
 

Κακίλη ε Αζήλα κε 41
ν
 βαζκνχο ζήκεξα θαη αχξην. 

Φεζήθακε! Έζθημαλ νη δέζηεο θαη ε Οκφλνηα έγηλε πιαδ!  
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Μπνξνχζεο λα ηεγαλίζεηο απγφ ζε πεδνδξφκην, λα 
θηηάμεηο θαλνληθή ςαξφζνππα ζηηο ιηκλνχιεο ησλ 
πάξθσλ θαη αθφκα –ρσξίο ππεξβνιέο– λα αλαπνιήζεηο 
ην ρεηκψλα. 
 
► Να ζπγθξίλεηε ηα δχν παξαπάλσ θείκελα θαη λα 
αηηηνινγήζεηε ηε δηαθνξεηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο 
(θπξηνιεθηηθή - κεηαθνξηθή). 
 
      Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη ε επηινγή ηεο γιψζζαο 
(θπξηνιεθηηθή ή κεηαθνξηθή) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
θάπνηνο ζε κηα πεξηγξαθή, θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ 
ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ θαη απφ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ.  

 
3. Σν ζρφιην θαη ε νπηηθή γσλία ζηελ πεξηγξαθή 
 
► Οη δχν παξαθάησ αγγειίεο αλαθέξνληαη, φπσο 
βιέπεηο, ζηελ πψιεζε ελφο αληηθεηκέλνπ 
(δηακεξίζκαηνο, νηθνπέδνπ), ην νπνίν θαη πεξηγξάθνπλ 
κε ζπληνκία, γηα λα πιεξνθνξήζνπλ ζρεηηθά ηνλ 
ελδηαθεξφκελν αλαγλψζηε. 

 
(1) 

■ ΑΝΧ ΓΛΤΦΑΓΑ. Γηακεξίζκαηα 105-111-122 η.κ. ηξηψλ 
φςεσλ, 3 κεγάιεο βεξάληεο, παηψκαηα κε πιαθάθηα 
δξχηλα, θνπδίλεο πιήξεηο, 2 ηδάθηα, απνζήθε, πάξθηγθ, 
αθάιππηνο ρψξνο 1000 η.κ., ηει. … 
 

(2) 
■ ΜΟΝΑΓΗΚΖ επθαηξία λα αγνξάζεηε έλα θνκκάηη 
ρξπζήο γεο ζηε καγεπηηθή Αλάβπζζν. Βίιεο, ζέα, 
ζάιαζζα, πξάζηλν, θσο, λεξφ, ηειέθσλν. Δμφθιεζε ζε 
35 κήλεο· πξνιάβεηε! ηει. …… 
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- Πνηα απφ ηηο δχν αγγειίεο δελ θαηαγξάθεη απιψο ηα 
ζηνηρεία ηνπ πεξηγξαθφκελνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά 
ζπγρξφλσο πεξηέρεη θαη κηα γλψκε / εθηίκεζε, έλα 
επηδνθηκαζηηθφ ζρφιην γηα ην αληηθείκελν; Πνηνο είλαη ν 
ζθνπφο ηνπ ζρνιίνπ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Πνηα απφ ηηο δχν αγγειίεο κάο δίλεη ζαθέζηεξεο 
πιεξνθνξίεο; Με πνηα κέζα ην πεηπραίλεη; 
 
     Δίδακε φηη ζπρλά ε πεξηγξαθή πεξηέρεη έλα ζρφιην / 
γλψκε πνπ εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηνπ θεηκέλνπ. Πξέπεη 
λα πξνζζέζνπκε φηη πνιιέο θνξέο ην ζρφιην απηφ δελ 
είλαη εκθαλέο ζηνλ αλαγλψζηε. Αο μαλαγπξίζνπκε π.ρ. 
ζηελ αγγειία (1). ηελ πεξηγξαθή ησλ δηακεξηζκάησλ 
δε δειψλεηαη ξεηά θάπνηα γλψκε, έλα επηδνθηκαζηηθφ 
ζρφιην γηα ην αληηθείκελν. Χζηφζν, παξαηεξνχκε φηη 
επηιέγνληαη θαη πξνβάιινληαη εθείλεο νη ιεπηνκέξεηεο 
πνπ ζα εληππσζίαδαλ ηνλ αλαγλψζηε / αγνξαζηή, θαη 
ζα ηνλ έπεηζαλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα δηακέξηζκα 
πξνλνκηνχρν.  
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Ζ επηινγή, δειαδή, ησλ ιεπηνκεξεηψλ θαζνξίδεηαη απφ 
ην ζθνπφ θαη ηελ νπηηθή γσλία ηνπ πσιεηή, ν νπνίνο 
ζέιεη λα πξνζειθχζεη ηνλ αγνξαζηή. Αλ ππνζέζνπκε 
φηη πεξηέγξαθε θάπνην απφ ηα δηακεξίζκαηα έλαο 
παιηφο ηνπ δπζαξεζηεκέλνο ελνηθηαζηήο, πηζαλφηαηα 
ζα δηάιεγε δηαθνξεηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ηηο αξλεηηθέο, γηα 
λα ην πεξηγξάςεη (θαθή πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, 
αλεπαξθήο ζέξκαλζε, απνκνλσκέλε πεξηνρή θηι.). ε 
έλα πσιεηήξην ζπκβφιαην φκσο, ζα δίλνληαλ θάπνηεο 
άιιεο ιεπηνκέξεηεο εηδηθέο γηα ηελ πεξίπησζε. 
 

Κάζε πεξηγξαθή, ινηπφλ, γίλεηαη απφ κηα νξηζκέλε 
νπηηθή γσλία, δειαδή επηιέγεη θαλείο ηηο θαηάιιειεο 
ιεπηνκέξεηεο θαη πεξηγξάθεη ην αληηθείκελν αλάινγα κε 
ηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πνπ έρεη απέλαληη ηνπ, ηνλ 
ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θαη ην απνηέιεζκα πνπ επηδηψθεη. 
Απφ απηή ηελ άπνςε κπνξνχκε λα πνχκε φηη θάζε 
πεξηγξαθή πεξηέρεη έλα έκκεζν ζρφιην. 
 
 Γείηε ηψξα πψο πεξηγξάθεη ηηο ζχγρξνλεο 
πνιπθαηνηθίεο έλαο θχιαξρνο απφ ην λεζί Σηαβέα ηνπ 
Ν. Δηξεληθνχ. Δληνπίζηε ηηο ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ 
επηιέγεη ν θχιαξρνο Σνπηάβηη, γηα λα πεξηγξάςεη ηηο 
θαηνηθίεο ησλ «πνιηηηζκέλσλ» ιεπθψλ ζηνπο άιινπο 
ηζαγελείο. πδεηήζηε πψο νη ιέμεηο / θξάζεηο απηέο 
ζρνιηάδνπλ (άκεζα ή έκκεζα) ηνλ πνιηηηζκφ καο θαη 
απνδίδνπλ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ Σνπηάβηη. 
 

Ο Παπαιάλγθη
1
 θαηνηθεί ζαλ ην κχδη ζ’ έλα ζθιεξφ 

θαβνχθη. Εεη αλάκεζα ζε πέηξεο, φπσο ε ζθνιφπεληξα
2
 

κέζα ζηηο ξσγκέο ηεο πεηξσκέλεο ιάβαο. Πέηξεο είλαη 
γχξσ ηνπ, δίπια ηνπ θαη πάλσ ηνπ. 
 

1  Ο Παπαιάλγθη = ν ιεπθφο 
2  ε ζθνιφπεληξα = ε ζαξαληαπνδαξνχζα 
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Ζ θαιχβα ηνπ κνηάδεη κ’ έλα φξζην κπανχιν απφ πέηξα. 
Έλα κπανχιν κε πνιιά ζπξηάξηα θαη πνιιέο ηξχπεο. 

Απφ έλα κφλν ζεκείν κπνξεί θαλείο λα κπεη θαη λα 
 βγεη ζην πέηξηλν θαβνχθη. 
 Σν ζεκείν απηφ ν  
Παπαιάλγθη ην νλνκάδεη 
 είζνδν, φηαλ κπαίλεη ζηελ 
 θαιχβα, θαη έμνδν φηαλ  
 βγαίλεη· παξφιν πνπ θαη ηα  
 δχν είλαη έλα θαη ην ίδην  
 πξάγκα. ην ζεκείν απηφ,  
 ινηπφλ, ππάξρεη κηα κεγάιε  
 ζαλίδα πνπ πξέπεη θαλείο  
 λα ηε ζπξψμεη κε δχλακε  
 γηα λα κπνξέζεη λα κπεη  
 ζηελ θαιχβα. Αθφκε φκσο  
 βξίζθεηαη ζηελ αξρή θαη ζα  
 πξέπεη λα ζπξψμεη πνιιέο  
 αθφκε ζαλίδεο, ψζπνπ λα 

βξεζεί πξαγκαηηθά κέζα ζηελ θαιχβα. 
ηηο θαιχβεο ηψξα ζπκβαίλεη λα θαηνηθνχλ 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απ’ φζνη δνπλ ζ’ έλα κφλν  
ρσξηφ ηεο ακφαο θαη γη’ απηφ πξέπεη θαλείο λα μέξεη  

αθξηβψο ην φλνκα ηεο Άηγθα
3
 πνπ ζέιεη λα επηζθεθηεί.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3  Ζ νηθνγέλεηα 
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Γηαηί θάζε Άηγθα έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο έλα ηδηαίηεξν 
κέξνο ηνπ πέηξηλνπ κπανχινπ ή επάλσ ή θάησ ή ζην 
θέληξν, αξηζηεξά ή δεμηά ή ζηε κέζε.  

Καη κία Άηγθα ζπρλά δελ μέξεη ηίπνηα απνιχησο γηα 
ηηο άιιεο, ιεο θαη δελ ηνπο ρσξίδεη κφλν έλαο πέηξηλνο 
ηνίρνο, αιιά είλαη ζαλ λα βξίζθνληαη αλάκεζά ηνπο ε 

Μαλφλν, ε Απνιίκα θαη ε αβάη
4
 θαη πνιιέο ζάιαζζεο.  

πρλά δελ μέξνπλ ηα νλφκαηά ηνπο, θη αλ ζπλαληεζνχλ 
ζηελ ηξχπα ηεο εηζφδνπ, ραηξεηηνχληαη κφιηο θαη κεηά  
βίαο ή κνπξκνπξίδνπλ κέζα  
απφ ηα δφληηα ηνπο θάηη ζηνλ  
άιινλ ζαλ θάηη ερζξηθά έληνκα.  
αλ λα ηνπο εμνξγίδεη ην φηη  
είλαη ππνρξεσκέλνη λα δνπλ  
ηφζν θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ. 

Αλ ηψξα ε Άηγθα κέλεη  
επάλσ, θάησ αθξηβψο απφ ηε  
ζηέγε ηεο θαιχβαο, ζα πξέπεη  
θαλείο λα ζθαξθαιψζεη ζε  
πνιιά θιαδηά, δηγθ-δαγθ ή  
ζηξηθνγπξηζηά, κέρξη λα θηάζεη  
ζην ζεκείν φπνπ είλαη  
γξακκέλν ζηνλ ηνίρν ην φλνκα  
ηεο Άηγθα. [...]. Απηή θνηηάδεη  
κέζα απφ κηα κηθξή, ζηξνγγπιή 
ηξχπα κήπσο είλαη θαλέλαο  
ερζξφο, θη αλ είλαη δελ αλνίγεη.  
Αλ φκσο αλαγλσξίζεη ην θίιν,  
μεζθαιίδεη ακέζσο ηε κεγάιε  
ζαλίδα, πνπ είλαη θαιά ζθαιηζκέλε  
κε αιπζίδα,  
 

4  Σξία λεζηά πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ λεζηψλ ηεο 
ακφα. 
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θαη ηελ ηξαβά πξνο ην κέξνο ηεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί ν  
μέλνο λα κπεη κέζα απφ ηε ζρηζκάδα ζηελ πξαγκαηηθή 
θαιχβα. 

Ζ πξαγκαηηθή θαιχβα ηψξα  
είλαη ρσξηζκέλε κε πνιινχο  
πέηξηλνπο φξζηνπο ηνίρνπο, θαη  
ζπξψρλνληαο πνιιέο ζαλίδεο,  
πξνρσξά θαλείο απφ κπανχιν  
ζε κπανχιν, ελψ απηά γίλνληαη  
φιν θαη κηθξφηεξα.  
Κάζε κπανχιν – πνπ ν  
Παπαιάλγθη ην νλνκάδεη δσκάηην  
– έρεη κηα ηξχπα, αλ είλαη  
κεγαιχηεξν, έρεη δχν ή πεξηζζφ- 
ηεξεο, απ’ φπνπ κπαίλεη θσο. Οη ηξχπεο απηέο είλαη  
ζθεπαζκέλεο κε γπαιί, πνπ  
κπνξεί θαλείο λα ην απνκαθξχλεη, 
φηαλ ζέιεη λα κπεη ζηα κπανχια  
θξέζθνο αέξαο, πξάγκα πνπ είλαη απαξαίηεην. 
Τπάξρνπλ φκσο θαη πνιιά κπανχια ρσξίο ηξχπα γηα 
ην θσο θαη ηνλ αέξα. 

Έλαο ακναλφο ζχληνκα ζα έζθαγε κέζα ζ’ έλα 
ηέηνην κπανχιν, γηαηί απφ πνπζελά δελ κπαίλεη θξέζθν 
αεξάθη, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε θαιχβα ηεο ακφαο. 
Δπίζεο θαη νη κπξσδηέο ηνπ καγεηξείνπ δεηνχλ δηέμνδν. 
πλήζσο φκσο ν αέξαο πνπ κπαίλεη απέμσ δελ είλαη 
πνιχ θαιχηεξνο θαη δχζθνια θαηαιαβαίλεη θαλείο πψο 
έλαο άλζξσπνο θαηαθέξλεη εδψ λα επηδήζεη θαη πψο δε 
γίλεηαη απφ ηε λνζηαιγία πνπιί, πψο δελ ηνπ 
θπηξψλνπλ θηεξνχγεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα πεηάμεη 
καθξηά, εθεί φπνπ είλαη ν αέξαο θαη ν ήιηνο. Ο 
Παπαιάλγθη φκσο αγαπά ηα πέηξηλα κπανχια ηνπ θαη 
δελ αληηιακβάλεηαη πηα ηελ θαηαζηξνθηθφηεηά ηνπο. 

Κάζε κπανχιν ηψξα έρεη έλαλ ηδηαίηεξν ζθνπφ. 
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Σν κεγαιχηεξν θαη ην θσηεηλφηεξν είλαη γηα ηηο Φφλν
5
 

ηεο νηθνγέλεηαο ή γηα λα δέρεηαη επηζθέςεηο, έλα άιιν 
είλαη γηα ηνλ χπλν. Δδψ έρεη απισκέλα ηα ζηξψκαηα, 
δειαδή απηά είλαη πάλσ ζ’ έλα μχιηλν πιαίζην κε 
καθξηά πφδηα γηα λα κπνξεί λα πεξλά ν αέξαο απφ 
θάησ ηνπο. Έλα ηξίην κπανχιν είλαη γηα ηα γεχκαηα θαη 
γηα λα θάλνπλ ζχλλεθα θαπλνχ, έλα ηέηαξην γηα ηηο 
πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ, ζην πέκπην καγεηξεχνπλ θαη ζην 
ηειεπηαίν θαη ην κηθξφηεξν πιέλνληαη. Απηφ είλαη θαη ην 
πην σξαίν. Οη ηνίρνη είλαη ζθεπαζκέλνη κε κεγάινπο 
θαζξέθηεο, ην πάησκα είλαη ζηξσκέλν κε ρξσκαηηζηέο 
πέηξεο θαη κεο ζηε κέζε βξίζθεηαη κηα κεγάιε πηαηέια 
απφ κέηαιιν ή πέηξα, κέζα ζηελ νπνία ηξέρεη ιηαζκέλν 
θαη άιηαζην λεξφ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5  Φφλν: ζπλαληήζεηο, δεμηψζεηο 
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’ απηή ηελ πηαηέια, πνπ είλαη ηφζν κεγάιε, κεγαιχηεξε 
αθφκε θαη απφ ηνλ ηάθν ελφο θπιάξρνπ, κπαίλεη θαλείο 
γηα λα θαζαξηζηεί θαη λα μεπιχλεη απφ ηε ζψκα ηνπ ηελ 
πνιιή ζθφλε ησλ πέηξηλσλ κπανχισλ. Φπζηθά 
ππάξρνπλ θαη θαιχβεο κε πεξηζζφηεξα κπανχια. 
Τπάξρνπλ κάιηζηα θαιχβεο φπνπ ην θάζε παηδί έρεη ην 
δηθφ ηνπ κπανχιν, θαζψο θαη θάζε ππεξέηεο ηνπ 
Παπαιάλγθη, αθφκε θαη ηα ζθπιηά ηνπ θαη η’ άινγά 
ηνπ.[…] 

Με απηφ ηνλ ηξφπν δνπλ ζηελ Δπξψπε ηφζνη 
άλζξσπνη, φζα είλαη ηα θνηληθφδεληξα πνπ θπηξψλνπλ 
ζηε ακφα θαη αθφκε πεξηζζφηεξνη κάιηζηα. Μεξηθνί ζα 
λνζηαιγνχλ ίζσο πνιχ ην δάζνο θαη ηνλ ήιην θαη ην 
άθζνλν θσο· απηφ σζηφζν ζεσξείηαη γεληθά αξξψζηηα, 
πνπ ζα πξέπεη θαλείο λα θαηαπνιεκήζεη κέζα ηνπ. Αλ 
θάπνηνο δελ είλαη επραξηζηεκέλνο κ’ απηή ηελ πεηξν-
δσή, νη άιινη ιέλε φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ αθχζηθν 
άλζξσπν, πνπ ζα πεη απηφο δελ μέξεη ηη έρεη νξίζεη ν 
ζεφο γηα ηνλ άλζξσπν». 
 

Ο Παπαιάλγθη, Οη ιόγνη ηνπ θπιάξρνπ απ’ ην λεζί Τηαβέα 
ηνπ Νόηηνπ Δηξεληθνύ, εθδ. Όςηινλ / βηβιία. ζει. 30-33 
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II. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ / ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ  
ΣΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
1. Πεξηγξαθή ελφο ρψξνπ / θηηξίνπ 

 

 ηα παξαθάησ θείκελα έρνπκε (1) ηελ πεξηγξαθή 
(ηνπ εμσηεξηθνχ) ελφο ζπηηηνχ κε ζθνπφ λα 
παξνπζηαζηεί ε αξρηηεθηνληθή ηνπ δνκή θαη (2) ηε 
ινγνηερληθή πεξηγξαθή ελφο θαθελείνπ. 

Να ζπγθξίλεηε ηα δχν θείκελα θαη λα εληνπίζεηε ηηο 
δηαθνξέο ζην χθνο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ 
πξνθαινχλ ηηο δηαθνξέο απηέο. 

 
(1) … Δίλαη (έλα ζπίηη) δηψξνθν, φπσο ηα πεξηζζφηεξα 
ζηελ παιηά Αζήλα, κε ηε δηαθνξά φηη ν θάησ φξνθνο 
είλαη ρακειφηεξνο ζην χςνο ηνπ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο ρσκέλνο ιίγν ζην έδαθνο. Γη’ απηφ θαη ιέγεηαη 
θαηψγη. Ζ εμσηεξηθή φςε πξνο ην δξφκν είλαη έλαο 
ηνίρνο θαηάθιεηζηνο ή έρεη κεξηθά κηθξά παξάζπξα 
ζηδεξφθξαθηα. Μφλν ζην αλψγη ππάξρνπλ παξάζπξα, 
θιεηζκέλα φκσο θη απηά, ζε άιια ζπίηηα κε πιεθηά 
θαθάζηα θαη ζε άιια κε ζηδεξηέο. Ζ κπαζηά ηνπ ζπηηηνχ 
είλαη ζην πιάη αζθέπαζηε, ζαλ ζπλέρεηα ηεο απιήο. Ο 
ςειφο ηνίρνο, πνπ ηελ νξίδεη πξνο ηε κεξηά ηνπ 
δξφκνπ, ζρεκαηίδεη ζηε κέζε ηνπ ηελ εμψπνξηα. ηαλ 
φκσο ην νηθφπεδν είλαη πνιχ ζηελφ θαη ην θηίξην πηάλεη 
πέξα σο πέξα ηελ πξφζνςε, ε εμψπνξηα αλνίγεηαη ζην 
θαηψγη […]. Απηή είλαη ε γεληθή έθθξαζε ηνπ ιατθνχ 
ζπηηηνχ ηεο Σνπξθνθξαηίαο: απιή, θιεηζηή θαη ζησπειή 
[…].  
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Ζ απιή κε ηα ινπινχδηα ηεο, κε ηε ζθάια θαη ηελ άιιε 
αξρηηεθηνληθή δηάηαμε γχξσ ηεο, κε ηελ θίλεζε ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο πνπ ζπγθεληξψλεη, ραξίδεη ην θσο 
θαη ηε ραξά ζ’ φιν ην ζπίηη... 

 

Α. Κσλζηαληηλίδεο, Τα παιηά Αζελατθά Σπίηηα,  
1983, ζ. 36 

 
(2) ... Σν πξψην πνπ έλησζεο, ζε θείλν ην θαθελείν κε 
ηνπο θαζξέθηεο, ήηαλ πσο κπήθεο άμαθλα ζε 
δηαθνξεηηθή γεηηνληά, [...] ίζσο θαη ζ’ άιιε επνρή. Μηα 
εζπρία· έλα θσο, έλα πξαζηλσπφ εκίθσο, ήξεκν, 
αηψλην. Οη ιίγνη ηνπ πειάηεο θάζνληαλ αλάξηα, 
ζησπεινί θη αζφξπβνη, αθφκα θη νη δχν ζπληαμηνχρνη 
πνπ παίδαλε ηάβιη. Έλαο ζπνπδαζηήο απφ ην γεηηνληθφ 
Άδραξ*, έζθπβε πάλσ ζε κηα πεξγακελή απφ πξνβηά· 
ηελ αθνπκπνχζε ζηα γφλαηα θαη μεζήθσλε κε θαιιη-
γξαθηθφ θειέκη έλα θαηεβαηφ απφ ρξπζφδεην βηβιίν. 
Έλαο εθέλδεο κε κπσπηθά γπαιηά δηαλννχκελνπ, 
μεθνχθηδε θάπνην αφξαην θνκπνιφη κε βιέκκα 
γπξηζκέλν ζην κέζα ηνπ θφζκν. Σα ηξίπνδα ζηδεξέληα 
ηξαπεδάθηα, πνπ θάπνηε ζα ήηαλ πξάζηλα, 
ηζνξξνπνχζαλ ζην παηεκέλν ρψκα ηνπ δξνκάθνπ κε 
ηηο καληεκέληεο

1
 απνρξψζεηο. Γηαηί, θαξέθιεο θαη 

ηξαπέδηα μερείιηδαλ απφ ην καγαδί θαη πηάλαλε ην 
ζηαπξνδξφκη. Γελ πεξλνχζαλ άκαμεο ή θαξνηζάθηα. 
Εεηηάλνη, αιήηεο, λεξατδνπαξκέλνη, ζπιιέθηεο 
απνηζίγαξσλ θαη πιαλφδηνη πνπιεηέο, κφιηο κπαίλαλ 
θάησ απφ ηηο ηέληεο πνπ ζθέπαδαλ ηε δηαζηαχξσζε, 
ρακειψλαλε ηε θσλή θαη πεξπαηνχζαλ αζφξπβα. 
 
 

* Άδραξ: Μεζαησληθή ζπλνηθία ηνπ Καΐξνπ 
1  καληεκέληνο: απφ ρηνζίδεξν 
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Ο ρξφλνο εδψ θπινχζε αιιηψο, ε ηαξαρή ηνπ θφζκνπ 
εθφπαδε, φια παίξλαλε ηε δηθή ηνπο αμία, ηελ 
αλαπαιινηξίσηε

2
: ν ζηνραζκφο, ε λνζηαιγία, ε ξέκβε· 

ην πξάζηλν ηζάη πνπ ήηαλε βξαζκέλνο δπφζκνο, 
ζεξβηξηζκέλνο κέζα ζε πνηεξάθηα απ’ ην πην θζελφ 
γπαιί, αιιά θαη κε ηα πην γιπθά ρξψκαηα· ν θηζζφο πνπ 
είρε βξεη ηξφπν λα ξίμεη ξίδεο θαη λα ζθαξθαιψζεη 
πάλσ απφ ηηο πφξηεο· […]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κη φια καδί λα ηα ηπιίγεη ζα κηα χιε, θάηη ην θηιληηζέλην, 
ην θεγγαξίζην. Φπζηθά, ήηαλ νη θαζξέθηεο.  Πνιινί θαη 
κεγάινη, απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πνπ έγηλαλ πνηέ, 
θξεκαζκέλνη κφληκα έμσ θαη κέζα ζην θαθελείν,  
ζθεπάδνληαο ηνπο ιεπξνχο ηνίρνπο ησλ ρακφζπηησλ, 
κέζα ζην δξφκν.  
 
 

2  αλαπαιινηξίσηε: πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα ηελ 
πνπιήζεη, λα ηελ εθρσξήζεη 
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Καζξέθηεο κε λεξά θαζάξηα θη αζηξαθηεξά ζαλ φλεηξν, 
κε ρξπζσκέλεο, ζθαιηζηέο θνξλίδεο φισλ ησλ ξπζκψλ, 
θεξκέλνη απφ ηε Βελεηία, ηα Γηάλλελα, ηε Λφληξα, ην 
Παξίζη, ηε Βηέλλε· […]  
Κη ήηαλ θη άιινη κε ραιαζκέλα λεξά, ή κε θνξλίδεο 
μεθηηζκέλεο, θη απηνί, ζα ’ιεγεο, πσο ζε καγλεηίδαλε 
πεξηζζφηεξν, γηαηί απφ ηηο ηξχπεο θαη ηηο ραξαθηέο ηνπο 
έβιεπεο πίζσ απφ ην ζήκεξα θαη ην ρηεο, πίζσ απφ ην 
ρξφλν, ηε ιάζπε πνπ ζνπβάληηδε ηνπο ηνίρνπο, ηε 
καηαηφηεηα... 
 

ηξ. Σζίξθαο, Αθπβέξλεηεο πνιηηείεο, Αξηάγλε,  
εθδ. Κέδξνο, ζ. 169 

 

Λεμηιφγην – Λεμηινγηθέο θαη γισζζηθέο αζθήζεηο 

 
ηηο αζθήζεηο πνπ αθνινπζνχλ, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε 
κε ηελ πεξηγξαθή ελφο ρψξνπ / θηηξίνπ, κπνξείηε λα 
αμηνπνηήζεηε ην παξαθάησ ιεμηιφγην: 
 

Οπζηαζηηθά 

θηίξην, θηίζκα, νίθεκα: αξρνληηθφ, λεφθηηζην, 
λενθιαζηθφ, παηξνπαξάδνην, δηαηεξεηέν· πεξίηερλν, 
θαιαίζζεην· εξείπην, εηνηκφξξνπν. 

ζέζε: πεξίνπηε, πιενλεθηηθή. 

ρώξνο: επξχρσξνο, αθάιππηνο, θιεηζηφο, 
πεξηθξαγκέλνο, θαγθειφθξαθηνο. 

πεξίβνινο, πεξηηνίρηζκα, θηγθιίδσκα. 

ζηέγε, ζθεπή, ηαξάηζα: επίπεδε, επηθιηλήο. 

πόξηα: κνλφθπιιε, δίθπιιε, ζπξηαξσηή· θαλάηηα, 
παληδνχξηα, γξίιηεο, θεγγίηεο 

απιή: πιαθφζηξσηε, πξαζηά, βξαγηά, παξηέξη 

αλνηθνδόκεζε, αλαθαίληζε, αλαπαιαίσζε, ζπληήξεζε, 
αλαζηήισζε 
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Ρήκαηα 

(ην θηίξην) εθηείλεηαη, δεζπφδεη, θαηέρεη έθηαζε, 
ζπλνξεχεη, γεηηληάδεη  

(ην θηίξην) εξεηπώλεηαη, κεηαβάιιεηαη ζε εξείπηα, 
δηαβξψλεηαη, θαηαζηξέθεηαη, θαηαξξέεη, πθίζηαηαη 
θζνξά, εξεηπψλεηαη, θαηεδαθίδεηαη,  

(ην θηίξην) θαηαζθεπάδεηαη, αλαπαιαηψλεηαη, 
κεηακνξθψλεηαη ξηδηθά 
 

Ιεμηινγηθέο αζθήζεηο 
 
 Δπεηδή ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξηγξαθή παίδεη ν 
ηνπηθφο άμνλαο, ηδίσο ζηελ πεξηγξαθή ηνπίνπ, 
κλεκείνπ, θηηξίνπ, λα ζπγθεληξψζεηε φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξα επίζεηα πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηα 

νπζηαζηηθά ηόπνο θαη ρώξνο, π.ρ. ρψξνο άλεηνο, ηφπνο 
νξεηλφο. 
 
► Με ηηο παξαθάησ ζπλψλπκεο ιέμεηο λα ζρεκαηίζεηε 
πξνηάζεηο, ψζηε λα δηαθξίλεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο 
θάζε ιέμεο. 

πξνζπέιαζε, πξνζέγγηζε, πξνζρώξεζε, πξόζβαζε 
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► Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά κε κηα απφ ηηο ιέμεηο πνπ 
δειψλνπλ αιιαγή ζέζεο ή κεηαθίλεζε: (κεηαθνξά, 
κεηάζεζε, κεηαθίλεζε, εθηνπηζκφο, εμνξία, απφζπαζε, 
κεηάηαμε, αλαγξακκαηηζκφο, κεηαθνξά, κεηαλάζηεπζε, 
κεηαηφπηζε). 

- Σα αββαηνθχξηαθα είλαη δχζθνιε ε ……………………. 
- Ζ αιιαγή ζεηξά ησλ γξακκάησλ ζε κηα ιέμε ιέγεηαη 

…………………………………… 
- Έγηλε .…………………………… 20 αμησκαηηθψλ ησλ 

φπισλ ζηελ αεξνπνξία. 
- Ζ εθνχζηα απνκάθξπλζε ελφο αηφκνπ απφ ηνλ ηφπν 

δηακνλήο ηνπ νλνκάδεηαη ……………………………, ελψ 
ε αθνχζηα ……………………… 

- Ζ κεηαθίλεζε ελφο ππαιιήινπ ζε κηα άιιε νξγαληθή 
ζέζε ιέγεηαη ………………………………… 

Αληίζεηα ε πξνζσξηλή κεηαθίλεζε ππαιιήινπ ζε κηα 
νξγαληθή ζέζε ιέγεηαη …………………………………… 
- Πξνζνρή ζηε ………………………… ηνπ αληηθεηκέλνπ! 
Δίλαη εχζξαπζην. 
- ε εκπφιεκε θαηάζηαζε παξαηεξείηαη ζπρλά βίαηε 
………………………………… πιεζπζκψλ. 
 
► Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζε θξάζεηο ηηο παξαθάησ ιέμεηο 
κε ηελ θπξηνιεθηηθή (δεισηηθή) θαη ηε κεηαθνξηθή 
(ζπλππνδεισηηθή) ηνπο ζεκαζία 

πνιηνξθώ, έξεηζκα, απξόζηηνο, εθηξνρηαζκόο, δηάβξσζε 
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► Παξαηεξήζηε ηηο παξαθάησ ζηήιεο ησλ ιέμεσλ. Να 
ζπκπιεξψζεηε ηα θελά έρνληαο ππφςε φηη ε ζηήιε Β 
πεξηιακβάλεη ιέμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε έλα χθνο 
αλεπίζεκν θαη νηθείν, ελψ ε ζηήιε Α πεξηιακβάλεη 
ζπλψλπκεο ιέμεηο πνπ ζπλδπάδνληαη ζε έλα χθνο πην 
επίζεκν. Αλ ρξεηαζηεί, κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε θαη 
έλα ιεμηθφ ηεο λέαο ειιεληθήο. 
 

Α Β 

θαηεδαθίδσ  

 δπγψλσ 

έξεηζκα  

 πάησκα 

θιηκαθνζηάζην  

εμψζηεο  

 θξεκψ 

ηθξίσκα  

ππνζθειίδσ  

παξεηζθξέσ / δηεηζδχσ  

 
 

► Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζε θξάζεηο ηηο ιέμεηο ζηελ 
επφκελε ζειίδα κε ηελ θπξηνιεθηηθή θαη ηε κεηαθνξηθή 
ηνπο ζεκαζία, φπνπ ππάξρεη: 

αλαπαιαηώλσ / αλαπαιαίσζε, αλαθαηλίδσ / αλαθαίληζε, 
αλαπνιώ / αλαπόιεζε, θζείξνκαη / θζνξά, 

επηζθεπάδσ / επηζθεπή, θαηαξξέσ / θαηάξξεπζε, 
αλνηθνδνκώ / αλνηθνδόκεζε, αλεγείξσ / αλέγεξζε, 

ζπληεξώ / ζπληήξεζε, δηαβξώλνκαη / δηάβξσζε, 
εθπνηώ / εθπνίεζε. 
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[ 

► Τπνζέζηε φηη ζηελ πφιε / ρσξηφ ζαο ππάξρεη έλα 
θηίζκα πνπ έρεη θξηζεί δηαηεξεηέν, ρσξίο φκσο λα έρεη 
γίλεη θακηά επηζθεπή ζ’ απηφ. Πξνζπαζήζηε λα «δείηε» 
θαη λα πεξηγξάςεηε ην θηίζκα απηφ απφ ηελ νπηηθή 
γσλία ηνπ ηδηνθηήηε πνπ επηζπκεί ηελ θαηεδάθηζε ηνπ 
θαη ελφο εθπξνζψπνπ ηεο δεκνηηθήο αξρήο πνπ 
πηζηεχεη φηη ην θηίξην απηφ πξέπεη λα δηαηεξεζεί, αθνχ 
αλαπαιαησζεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Τπνζέζηε φηη επηζθεθηήθαηε έλα κλεκείν (λαφ, 
αξραηνινγηθφ θηίζκα θηι.) θαη ην βξήθαηε ζε θαθή 
θαηάζηαζε: 
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α) Να πεξηγξάςεηε ζ’ έλα θίιν ζαο ηελ εηθφλα ηνπ 
κλεκείνπ θαη β) λα απεπζχλεηε κηα επηζηνιή ζε αξκφδηα 
ππεξεζία, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηε ηελ θαηάζηαζε 
ηνπ κλεκείνπ θαη ζα ππνβάιιεηε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ. ηελ θάζε πεξίπησζε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ην θαηάιιειν χθνο. Μπνξείηε λα 
αμηνπνηήζεηε, εθηφο απφ ην ιεμηιφγην ησλ 
πξνεγνχκελσλ αζθήζεσλ, θαη ηηο παξαθάησ ιέμεηο / 
θξάζεηο ή άιιεο ηζνδχλακεο: 

θζνξνπνηόο επίδξαζε, παξσρεκέλε επνρή, πεξίνπηε 
ζέζε, όςηκν ελδηαθέξνλ, επηθιηλήο ζέζε, αλεγείξσ 

νηθνδνκή, εξκεηηθά θιεηζηόο, αλαδξνκή ζην παξειζόλ, 
εθκνληεξληζκόο 

 

Γξακαηνπνίεζε 

► Τπνζέζηε πσο έλαο ηνπξίζηαο ζαο δεηάεη 
πιεξνθνξίεο γηα λα επηζθεθηεί έλα κλεκείν ηεο πφιεο 
ζαο ή ηνπ ρσξηνχ. Πξνζπαζήζηε λα ηνπ δψζεηε 
πξνθνξηθά ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ πνξεία πνπ πξέπεη 
λα αθνινπζήζεη, πεξηγξάθνληαο ηνπ νξηζκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο δηαδξνκήο θαη θάλνληαο έλα 
πξφρεηξν ζρεδηάγξακκα. 
 

Οκαδηθή εξγαζία 

► Να ρσξηζηείηε ζε νκάδεο δπν ηξηψλ αηφκσλ. Κάζε 
νκάδα λα επηιέμεη γηα λα πεξηγξάςεη έλαλ ηδηαίηεξν 
ρψξν ή θηίζκα (ηελ ηάμε, ην ζρνιείν, θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο πφιεο), αιιά θάζε κέινο ηεο 
νκάδαο λα εξγαζηεί ρσξηζηά, επηιέγνληαο κηα 
ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία θαη έλαλ νξηζκέλν ζθνπφ. 
Όζηεξα ηα κέιε θάζε νκάδαο λα ζπγθξίλνπλ ηηο 
πεξηγξαθέο ηνπο, γηα λα εληνπίζνπλ ηα θνηλά ζηνηρεία / 
ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζηελ πεξηγξαθή. 
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► Να θάλεηε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζρνιείνπ ζαο θαη λα ηε 
ζηείιεηε (αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα) κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν ζε έλα άιιν ζρνιείν. Εεηήζηε απφ ηνπο 
καζεηέο ηνπ άιινπ ζρνιείνπ λα πεξηγξάςνπλ ην δηθφ 
ηνπο ζρνιείν. Αλ νη πεξηγξαθέο ζπλνδεχνληαη απφ 
θσηνγξαθίεο, ζπδεηήζηε αλ ε γξαπηή πεξηγξαθή ησλ 
καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, κε ην νπνίν επηθνηλσλήζαηε, 
αληαπνθξίλεηαη κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζαο έζηεηιαλ. 
 
 

Γηα ηελ εξγαζία ζαο απηή κπνξείηε λα 
επηζθεθηείηε ηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο 
δηεπζχλζεηο: 

http://www.sch.gr Παλειιήλην ρνιηθό δίθηπν, 

http://filologia.gr ή http://odysseia.cti.gr 
(Διιεληθά ζρνιεία ζηελ Θνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο). 
 
► Ζ αληηπαξάζεζε ησλ παξαθάησ θσηνγξαθηψλ 
δείρλεη θαζαξά ηε δηαθνξά ηνπ «παιηνχ» απφ ην 
«θαηλνχξην». Αθνχ πεξηγξάςεηε έλα παιηφ θαη έλα 
θαηλνχξην θηίξην, κε βάζε ηε ζχγθξηζε ησλ 
θσηνγξαθηψλ λα ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηηο κεηαβνιέο 
πνπ έρεη ππνζηεί ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαη 
γεληθφηεξα ν ηξφπνο ηεο δσήο ζηε δηάξθεηα ηνπ 
εηθνζηνχ αηψλα. 
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[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο, ε παιηά θαη ε ζεκεξηλή 
πόιε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τν εηνηκόξξνπν ζπίηη κε ηηο Καξπάηηδεο, ζήκεξα αλαθαηλη-
ζκέλν, θηινμελεί ην Σύιινγν Διιήλσλ Οιπκπηνληθώλ. 
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Μόιπβνο ζηελ Λέζβν, ην 1950, θαη όπσο είλαη ζηελ  
επνρή καο  
(δεμηά εηθόλα) 
 

 
 
 
 
 
 

Σηελ αξηζηεξή εηθόλα ε Οία ζηελ Σαληνξίλε ζην 
παξειζόλ, θαη ζηελ δεμηά  
όπσο είλαη ζηηο κέξεο καο. 
 

 
 
 
 
 

Σπγθξόηεκα αιεπξόκπισλ πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε 
θαιιηηερληθό θέληξν, θπιηθείν θ.ά., κε ηελ νλνκαζία 
«ΜΥΛΟΣ» 
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2. Πεξηγξαθή πξνζψπνπ / αηφκνπ 

 

(α) Σα ηππηθά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελόο 
πξνζώπνπ / αηόκνπ 
 

ηαλ ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε έλαλ άλζξσπν, 
ζπλήζσο αλαθέξνπκε ηα ηππηθά (αλαιινίσηα) 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (χςνο, ρξψκα καηηψλ, ζρήκα 
πξνζψπνπ) – είλαη απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή ην δηαβαηήξην – θαζψο θαη ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ δηαθνξνπνηνχλ απφ 
άιια άηνκα. Γελ είλαη άιισζηε ιίγεο νη πεξηπηψζεηο 
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πνπ είηε ρξεηάδεηαη λα δψζνπκε 
κηα αθξηβή πεξηγξαθή ελφο πξνζψπνπ – θπξίσο φηαλ 
είκαζηε κάξηπξεο ελφο επεηζνδίνπ – είηε ρξεηάδεηαη λα 
αλαγλσξίζνπκε θάπνην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ καο 
έθαλαλ ηελ πεξηγξαθή.  
Αλαθέξεηε πεξηπηψζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαηά ηηο 
νπνίεο λνκίδεηε φηη ίζσο ρξεηαζηεί λα δψζεηε ηελ 
αθξηβή πεξηγξαθή ελφο πξνζψπνπ. 
 
► αο βνεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζηελ 
παξαθάησ πεξηγξαθή γηα λα ζρεκαηίζεηε κηα ζαθή 
εηθφλα κηαο γπλαίθαο πνπ εμαθαλίζηεθε; Πνην ηδηαίηεξν 
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνλίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή θαη πφζν 
λνκίδεηε φηη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο; 

 

Δμαθαλίζηεθε ηελ πεξαζκέλε Γεπηέξα, 18-9-1986, ε Γ. 
Α., 69 ρξφλσλ. Ζ Γ. Α. έρεη γθξίδα θνληά καιιηά, 
θαζηαλά κάηηα, είλαη αδχλαηε θαη έρεη κέηξην αλάζηεκα.  
Πάλσ απφ ην δεμί θξχδη έρεη κηα θξεαηνειηά. Σελ εκέξα  
πνπ εμαθαλίζηεθε θνξνχζε κπιε θνχζηα, γθξη κπινχ-
δα θαη θακειφ παιηφ. Ζ Γ. Α. έραζε πξφζθαηα ην 
ζχδπγφ ηεο θαη παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα κειαγρνιίαο.  
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Σν πξσί ηεο πεξαζκέλεο  
Γεπηέξαο μεθίλεζε λα  
επηζθεθηεί ηε θίιε ηεο  
Η. Κ. ηελ νπνία φκσο δε  
ζπλάληεζε ηειηθά. Απφ  
ηφηε αγλνείηαη ε ηχρε ηεο.  
Παξαθαιείηαη φπνηνο είδε  
ηε Γ. Α. ή γλσξίδεη θάηη  
ζρεηηθφ κε ηελ ππφζεζε  
λα ηειεθσλήζεη ζην… 

 

 
(Αλαθνίλσζε από ην ξαδηόθσλν) 

 
 Να ζπγθεληξψζεηε απφ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 
δηάθνξα γεινηνγξαθηθά ζθίηζα επψλπκσλ αλδξψλ θαη 
λα παξαηεξήζεηε  
πνην είλαη ζε θάζε  
πεξίπησζε ην  
ηδηαίηεξν  
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ  
γεινηνγξαθεκέλνπ  
πξνζψπνπ πνπ  
πξνβάιιεηαη απφ  
ην ζθίηζν.  
ηε ζπλέρεηα,  
κπνξείηε λα  
δηαιέμεηε έλα  
γεινηνγξαθηθφ  
ζθίηζν θαη λα ην  
πεξηγξάςεηε. 
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► Σν παξαθάησ θείκελν θαη νη θσηνγξαθίεο 
αλαθέξνληαη ζε θάπνην απφ ηα ζεκαληηθά επξήκαηα 
ηεο Βεξγίλαο. Πνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μ. 
Αιεμάλδξνπ, νδήγεζαλ ην Μαλφιε Αλδξφληθν λα 
αλαγλσξίζεη ζην θεθάιη απφ ηε Βεξγίλα ηε κνξθή ηνπ 
Μ. Αιεμάλδξνπ; 
 

Απφ ηα θεθάιηα απηά μερσξίδνπλ δχν, ηα νπνία 
κπνξνχλ, λνκίδσ, λα ηαπηηζηνχλ κε γλσζηά  
ηζηνξηθά πξφζσπα.  
Σν πξψην έρεη χςνο 0.034 κ.  
θαη εηθνλίδεη έλα πνιχ λέν  
άηνκν, πνπ δελ έρεη μεπεξά- 
ζεη ηελ εθεβηθή ηνπ ειηθία.  
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν  
πςειφο ιαηκφο πνπ γέξλεη  
ειαθξά πξνο ηα αξηζηεξά  
ηνπ, ελψ ην θεθάιη ζηξέθεη  
πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλ- 
ζε· ην ίδην ραξαθηεξηζηηθή  
είλαη θαη ε απφδνζε ησλ  
καηηψλ πνπ πςψλνπλ ην  
βιέκκα ηνπο πξνο ηα πάλσ  
κε δχλακε, γεκάηε φκσο κηαλ 
αδηφξαηε ηξπθεξφηεηα. Ζ απφδνζε ηεο ζάξθαο ηνπ 
πξνζψπνπ γίλεηαη κε πνιιή δεμηνζχλε θαη θαηνξζψλεη 
λα πιάζεη ην λεαληθφ κάγνπιν κε ηελ απαιή θαη καδί 
ζηέξεα ζχζηαζε. Ζ κχηε είλαη ιεπηή, αιιά ειαθξφηαηα 
γακςή. Πηζηεχσ πσο ζα κπνξνχζακε λα αλαγλσ-
ξίζνπκε ρσξίο δπζθνιία ζην κηθξφ απηφ θεθαιάθη ηε 
κνξθή ηνπ Αιεμάλδξνπ, έρνληαο ζηνλ λνπ καο θαη κφλν 
ηε γλσζηή πεξηγξαθή ηνπ Πινπηάξρνπ: «ηήλ η’ ἀλάηαζηλ 
ηνῦ αὐρέλνο εἰο εὐώλπκνλ ἡζπρῇ θεθιηκέλνπ θαί ηήλ 
ὑγξόηεηα ηῶλ ὀκκάησλ» (Αιεμ. 4 1-666ὲ) […]  
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«νἱ δ’ ἂιινη ηήλ απνζηξνθήλ κηκεῖζζαη ζέινληεο νὐ 
δηεθύιαηηνλ αὐηνῦ ηό ἀξξελσπόλ θαί ιενληῶδεο» 
(Πινπηάξρνπ Ζζηθά, 335 Β). 
 

Μαλ. Αλδξφληθνο, Βεξγίλα, Οη βαζηιηθνί ηάθνη,  
Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα, 1984, ζ. 124, 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ρεδηαζηηθή απφδνζε ηεο θεθαιήο ηνπ Αιεμάλδξνπ 
(πιάγηα θαη εκπξφζζηα φςε) κε ζπκπιήξσζε ηεο 
θφκεο. Ζ πξνζζήθε ησλ καιιηψλ θάλεη επθνιφηεξε θαη 
πεηζηηθφηεξε ηε ζχγθξηζε ηεο θεθαιήο ηεο Βεξγίλαο κε 
άιια γλσζηά πνξηξαίηα ηνπ Αιεμάλδξνπ. 

 
β) Σν ζρόιην ζηελ πεξηγξαθή ελόο αηόκνπ 
 
 Ζ πεξηγξαθή ελφο αηφκνπ, φπσο εμάιινπ θαη 
νπνηαδήπνηε πεξηγξαθή, γίλεηαη απφ κηα νξηζκέλε 
νπηηθή γσλία θαη επνκέλσο πεξηέρεη θαη ην αλάινγν 
ζρφιην. 
 
► Γηαβάζηε πψο πεξηγξάθνπλ ηνλ πνηεηή Κ. Π. 
Καβάθε δηάθνξα επψλπκα πξφζσπα (νη πεξηγξαθέο 
γίλνληαη κέζα ζηελ ίδηα δεθαεηία, 1916-1926, φηαλ 
δειαδή, ν πνηεηήο ήηαλ ζηα 53-63 ρξφληα ηνπ). 
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Σν 1926 ν Ξελφπνπινο, απνδίδνληαο γηα κηα αθφκε 
θνξά ην παιηφ απηφ πνξηξέην ηνπ Καβάθε, γξάθεη  

ζηνλ Σίκν Μαιάλν γηα ηνλ Καβάθε.  
 
«Πνιχ λένο δελ ήηαλ, κα ζηηιπλφο.  
Μ’ απηή ηε ζηίιβε ηνλ θέξλσ ζηε  
ζχκεζή κνπ. Έζηηιβαλ ηα θαηάκαπξα  
καιιηά ηνπ, ε θάηαζπξε ρσξίζηξα ηνπ,  
ηα κάηηα ηνπ πίζσ απφ ηα καηνγπάιηα,  
ην κειαρξηλφ πεηζί ηνπ, ηα ζηνιίδηα ηνπ,  
ηα ξνχρα ηνπ φια. Ζ νκηιία ηνπ πνιχ αιιηψηηθε απ’ ηε 
δηθή καο εδψ, κνπ θάλεθε ιηγάθη επηηεδεπκέλε. Γε 
κηινχζε ειεχζεξα. ηεθφηαλ, ζα ’ιεγεο, λα βξίζθεη ή λα 
δηαιέγεη ηηο ιέμεηο. χλνιν σζηφζν πνιχ ηδηφξξπζκν, 
πνιχ ζπκπαζεηηθφ θαη πνιχ επηβιεηηθφ. Σέηνηνο ήηαλ 
εθείλν ηνλ θαηξφ ν Καβάθεο». 

 

Ο ίδηνο ν Σίκνο Μαιάλνο, ν νπνίνο, βέβαηα, γλψξηδε 
θαιά ηνλ Καβάθε, παξαζέηεη ζην βηβιίν ηνπ «Ο 
Καβάθεο απαξακφξθσηνο» ηελ πξνζσπηθή ηνπ 
πεξηγξαθή: 
 

«ε πξνζεθηηθφηεξν θνίηαγκα, κνηάδεη κε βπδαληηλή 
κνξθή. Δίλαη κειαρξηλφο, κε κηα γπαιάδα ιηπαξή ζην 
πεζκέλν ηνπ δέξκα θαη κε ππθλά καχξα καιιηά, 
εμαηξεηηθψο καχξα γηα ηελ ειηθία ηνπ. Σα γπαιηά πνπ 
θνξά ζε κηα κχηε γξππή ηνχ πξνθπιάγνπλ έλα βιέκκα 
αδηθαηνιφγεηα θνβηζκέλν, αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά 
ρακεισκέλν, έλα βιέκκα πνπ απνθεχγεη αηληγκαηηθά ηηο 
καηηέο ησλ άιισλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, θνηηάδεη κε 
πεξηέξγεηα ηνπο γχξσ ηνπ. Σα κάηηα ηνπ είλαη κεγάια 
θαη ηα θξχδηα ηνπ ππθλά θαη καχξα. ηα κάηηα ηνπ 
βξίζθεηαη νιφθιεξνο. Μέζα απ’ απηά καληεχεη θαλείο 
φιν ηνλ άλζξσπν, φιν ην βίν, ηελ πείξα ηνπ φιε. 
Απνθεχγνπλ λ’ αληηθξίζνπλ ηνλ απέλαληί ηνπο.  
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Κη φκσο κε ηα ιαζξαία ηνπο θνηηάγκαηα, κ’ εθείλεο ηηο 
κηζνκαηηέο ηνπο, δπγίδνπλ, ππνινγίδνπλ θαη ελλννχλ. 

Σν ζψκα ηνπ, κέηξηνπ αλαζηήκαηνο, μεξαθηαλφ θαη 
θάπνηε ζαλ θνπξαζκέλν. ην φιν ηνπ δηαθξίλεη θαλείο 
έλαλ αθνίκεην ππνινγηζκφ, πνπ ηνπ παξακνξθψλεη 
ζηαζεξά θάζε ηνπ ρεηξνλνκία, θάζε ηνπ θίλεζε, θαη πνπ 
ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηε θπζηθφηεηα, δεκηνπξγψληαο 
ηνπ έηζη κηα ηερλεηή, ζα έιεγα, θπζηθφηεηα. Γεληθά, 
ζηνπο ηξφπνπο ηνπ έρεη θάηη ην πξνζπνηεκέλν, έλα δηθφ 
ηνπ ηξφπν λα θέξεηαη, λα πεξπαηά, λα ραηξεηά, λα δίλεη 
ην ρέξη, θάηη ηέινο απφ ηε γνεηεία ηνπ εζνπνηνχ, πνπ 
επηδηψθεη κηιψληαο λ’ απνζπάζεη ηελ πξνζνρή, λα 
πξνθαιέζεη ην ζαπκαζκφ». 

 

Ζ πνηήηξηα Μπξηηψηηζζα, πνπ γλψξηζε ηνλ Καβάθε 
ην 1923 ζηελ Αιεμάλδξεηα, ηνλ πεξηγξάθεη σο εμήο ζην 
ζρεηηθφ αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ «Νέα Σέρλε»: 

 

Δίλαη αδχλαηνο, ρισκφο, κε καιιηά γθξίδα θαη 
ππθλά, πνιχ ππθλά. Μα εθείλν πνπ ζνπ θξαηά ηελ 
πξνζνρή ζνπ φιε, είλαη ηα κάηηα ηνπ ηα δχν 
πακκέγηζηα, παξάμελα αηληγκαηηθά ηνπ κάηηα. Γχν 
ηέηνηα κάηηα θαλείο καο πνηέ δε ζα ηα ηδεί ζ’ άιινλ 
άλζξσπν, απινχζηαηα γηαηί δελ είλαη κάηηα ζεκεξηλνχ 
αλζξψπνπ. Δίλαη κάηηα πνπ έξρνληαη απφ πνιχ καθξηά, 
απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη θξαηνχλε κέζα ηνπο ην 
κπζηηθφ κηαο άιιεο δσήο, άγλσζηεο ζ’ εκάο. Ζ θσλή 
ηνπ, φζν ηελ άθνπγα, κνπ θαηλφηαλ θη απηή ζαλ λα 
εξρφηαλ απφ καθξηά θαη ν ίδηνο, θαζψο είρε ηψξα 
απνηξαβερηεί ζε κηα ζθνηεηλή γσληά θαη κηινχζε γηα 
ηέρλε – ζε καο ή ζηνλ εαπηφ ηνπ; – έκνηαδε πιάζκα 
εμσηηθφ, πνπ δνχζε ζ’ άιιε απφ καο αηκφζθαηξα, πνπ 
έπξεπε λα η’ αθνχο θαη λα ην βιέπεηο απφ καθξηά θαη λα 
κελ παξαμελεπηείο θαζφινπ, αλ άμαθλα ην δεηο λα ραζεί 
νιφηεια απφ κπξνζηά ζνπ θαη λα ζσπάζεη...». 
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Ο Γ. Γ. Κνξνκειάο, ν νπνίνο, φηαλ επηζθέθζεθε ην 
1925 ηελ Αιεμάλδξεηα, δελ παξέιεηςε λα γλσξίζεη ηνλ 
Καβάθε, ηνλ πεξηγξάθεη κε ηα εμήο: 
 

«... Μέηξηνο ην αλάζηεκα, απξνζδηφξηζηνο ηελ ειηθία, 
αδχλαηνο, κε ηξαβεγκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά κε 
δσεξφηαηα θαη κεγαιφηαηα κάηηα πίζσ απφ ηα καην-
γπάιηα, η’ αεηθίλεηα νζάθηο δε βνεζνχλ ην βιέκκα λα 
θαξθσζεί σο πεξφλε αηζάιηλε. ηαλ νκηιεί, ν θνξκφο 
πεγαηλνέξρεηαη εηο κεγάια ζθακπαλεβάζκαηα, ελψ ηα 
ρέξηα, σο απηφκαηα, πφηε ζεθψλνληαη καδί, πφηε ην έλα 
ηελ ψξα πνπ θαηεβαίλεη ην άιιν θαη πάληνηε δηά λα 
ηνλίζνπλ ην θζεγγφκελνλ δφγκα. Οπφηε ν Καβάθεο δελ 
νκηιεί, δνγκαηίδεη. Αθφκε θαη φηαλ ππνρσξεηηθφηαηνο 
ζπληζηά εηο ηνλ μέλν ηνπ: Σζίκπα κηαλ ειεάλ…» 

 

Απνζπάζκαηα, απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ Γηψξγνπ 
Ησάλλνπ ζην βηβιίν ηεο Αζπαζίαο Παπαδνπεξάθε,  

Η κνξθή ηνπ Κ. Π. Καβάθε, Αζήλα 1987, εθδ. Μαθέδνο 
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► Πνηα ζρφιηα γηα ηνλ Κ. Π. Καβάθε ζπκπίπηνπλ ζηηο 
παξαπάλσ πεξηγξαθέο; 
 
 Πξνζπαζήζηε λα θάλεηε ηε «δσγξαθηά ζαο» 
ζαηηξίδνληαο ηνλ εαπηφ ζαο, φπσο ν Γ. νπξήο ζην 
πνίεκα πνπ αθνινπζεί:  
 

Ζ ΕΧΓΡΑΦΗΑ ΜΟΤ 
 

Μπφη δπν πήρεο, 
θφςε θαθή, 
γέληα κε ηξίρεο 
εδψ θη εθεί. 

Μαθξχ ξνπζνχλη,  
πνιχ ζρηζηφ  
θη έλα πεγνχλη  
ζαλ ην Υξηζηφ. 

  
Κνχηειν ζείν, 
ιίγν πιαηχ, 
ηξαλφ ζεκείν 
ηνπ πνηεηή. 

Πεγάδη ζηφκα, 
καιιηά ρπηά, 
γεκίδεηο ζηξψκα, 
κφλν κ’ απηά. 

  
Γχν καχξα κάηηα 
ρσξίο θαθία 
γεκάηα ιαχξα  
κα θαη βιαθεία. 

Μνχξε αγξία 
θαη δαξσκέλε, 
ρισκή θαη θξχα 
ζαλ πεζακέλε. 

  
Καλέλα ρξψκα 
δελ ηεο ηαηξηάδεη 
θαη ηψξα αθφκα  
βαθέο αιιάδεη. 
 

Γφληηα θαθνχηε  
φιν ζρηζκάδεο, 
χθνο ηζηθνχηε 
γηα καζηξαπάδεο. 
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 Πξνζπαζήζηε λα δηαθξίλεηε ηα ζρφιηα ηνπ αθεγεηή 
γηα ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ην ραξαθηήξα ηεο 
Φαλήο ζηελ παξαθάησ ινγνηερληθή πεξηγξαθή. 

- Μπνξείηε κε βάζε ηα ζρφιηα απηά λα αληρλεχζεηε ηα 
ζπλαηζζήκαηα ηνπ αθεγεηή γηα ην πεξηγξαθφκελν 
πξφζσπν; 
 
… Ήηαλ έλα θνξίηζη ιηγλφ, κέηξην ζ’ αλάζηεκα, κε 
πινχζηα καιιηά μαλζνθφθθηλα, θηελή κπηνχια, πνπ 
ζηξάβσλε θσκηθά θαηά ην έλα κάγνπιν. Σν πξφζσπν 
ηεο ήηαλε γεκάην θαθίδεο, ηα ζηξνγγπιά καηάθηα ηεο 
παηρλίδηαδαλ έμππλα θαη ραξνχκελα. Γελ ήηαλ φκνξθε, 
θαζφινπ. κσο είρε κηα θάπνηα γιχθα αηζηφδνμε, πνπ 
ηελ έθαλε κε ην πξψην ζπκπαζεηηθή. Μεγαιχηεξε απφ 
ην Νηφλην έλα ρξφλν – είρε ζθαιηζηά ηα δεθαεθηά ηεο – 
δελ έκνηαδε αθφκα θνπέια δεκέλε. Κάηη ην αδηφξαηα 
θαρεθηηθφ είρε ζηελ αζπλήζηζηε αδπλακία ηνπ θνξκηνχ 
ηεο, ηελ θξπκκέλε επηηήδεηα απφ κηα θνκςφηεηα ζην 
ληχζηκν ζνθή, κηαλ αθέιεηα πνιηηηζκέλε… 

Έδσζε ην ζηελφ αλάιαθξν ρεξάθη ηεο ζην Γιαχθν, 
πνπ ήηαλε ζεξκφ ζηελ αθή θη είρε μεξφ δέξκα. Σν 
πξφζσπν ηεο, ζ’ αληίζεζε κε ην πεξηπνηεκέλν ληχζηκν 
ηεο, ην είρε αδέμηα πνπδξάξεη. Ζ ζηξαβή κπηνχια 
έκνηαδε ζαλ αιεπξσκέλε, θη απηφ ηελ έθαλε θσκηθή. 

 

Α. Σεξδάθεο, Ταμίδη κε ηνλ Έζπεξν 

 
 
 
 
 

94 / 174  



 

 Ζ πεξηγξαθή ελφο αηφκνπ εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ 
ην άηνκν πνπ θάλεη ηελ πεξηγξαθή (ηελ ειηθία ηνπ, ηε 
κφξθσζε ηνπ, ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηε δσή θ.η.ι.) Ζ 
νπηηθή γσλία δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ πνκπφ. 
θεθηείηε πψο ζα πεξηέγξαθαλ / ζα ραξαθηήξηδαλ έλα 
λέν κε μπξηζκέλν θεθάιη, καθξηά γέληα θαη αηεκέιεηε 
εκθάληζε. 
- έλαο ειηθησκέλνο θχξηνο 
- έλαο ζπλνκήιηθνο ηνπ 
- έλαο άιινο λένο κε ηελ ίδηα εκθάληζε 

 
Λεμηιφγην ζρεηηθφ κε ηελ πεξηγξαθή αηφκνπ – 
Λεμηινγηθέο αζθήζεηο 

ζρήκα πξνζώπνπ: σνεηδέο, ηξηγσληθφ, ζηξνγγπιφ, 
νζηεψδεο 

κάηηα: ακπγδαισηά, ζρηζηά, βαζνπισηά, γνπξισηά, 
γιαξά, ηζαθίξηθα 

βιέκκα: βινζπξφ, άγξην, απιαλέο, ζνιφ, ακήραλν, 
αλήζπρν, εθθξαζηηθφ 

κύηε: θπξηή, πιαθνπηζσηή, θιαζηθή, ζνπβιεξή, 
ζηξαβή 

ρείιε: ιεπηά, ζαξθψδε, γξακκέλα, ζθηθηά, δαραξέληα, 
πγξά 

δόληηα: αζηξαθηεξά, καξγαξηηαξέληα, αξαηά, γεξά 

ρακόγειν: αβίαζην, βεβηαζκέλν, ςεχηηθν, ειαθξφ, 
εηξσληθφ, αδηφξαην, γνεηεπηηθφ, ζαξθαζηηθφ, ζαηαληθφ· 
ρακνγειαζηφο, αγέιαζηνο, ζθπζξσπφο 

πηγνύλη: αγέλεην, άηξηρν, γελάην, κεγάιν, κηθξφ, κπηεξφ, 
ζνπβιεξφ, ζηξνγγπιφ  

απηηά: πεηαρηά, πιαθσηά, ηζηησκέλα, κπηεξά  

καιιηά: ίζηα, ζγνπξά, ιπηά, ρπηά, θπκαηηζηά, ζηξσηά, 
κεηαμέληα, ππθλά, θνπζθσηά, κπνχθιεο, θνηζίδα.  
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ρέξηα: δπλαηά, επηδέμηα, θνθαιηάξηθα, πεξηπνηεκέλα, 
ξνδηάξηθα, ηεξάζηηα, ηξηρσηά 

πόδηα: καθξηά, θνληά, ρνληξά, ιεπηά, θαιακέληα, 
ζηξαβά, ηεξάζηηα  

ζώκα: αζιεηηθφ, γεξφ, επθίλεην, θαινδεκέλν, 
ζθιεξαγσγεκέλν, ιηπφζαξθν, κπψδεο, ζηεηφ, 
αηξνθηθφ, αζνπινχπσην, αζζεληθφ, ληειηθάην, 
πιαδαξφ· κεγαιφζσκνο, κηθξφζσκνο, θνληνπίζαξνο, 
ιηιηπνχηεηνο, βεξγνιπγεξφο, λεπξψδεο, επθίλεηνο, 
ζηεηφο· (θνξκί) ιακπάδα, θππαξίζζη, άγαικα· 
ζηινπέηα, θηγνχξα, ζθαξί, κπφη, ζσκαηηθή δηάπιαζε  

βάδηζκα: ηαρχ, γνξγφ, δσεξφ, αξγφ, ιηθληζηφ, 
απνθαζηζηηθφ, ειαθξφ, πεξήθαλν, ζηαζεξφ, 
ραξηησκέλν 

ληύζηκν – εκθάληζε: απιφ, απέξηηην, θνκςφ, 
πνιπηειέο, επίζεκν, αλεπίζεκν· ληπκέλνο ζηελ ηξίρα, 
ηνπ θνπηηνχ, θαθνληπκέλνο, αηεκέιεηνο, ξαθέλδπηνο· 
θνκςφο, άθνκςνο, ραξηησκέλνο· 
(εκθάληζε) ζεία, αηζέξηα, εθιεπηπζκέλε, απνθξνπζηηθή· 
Άδσληο, Κνπαζηκφδνο, θαξηθαηνχξα, ζθηάρηξν. 
 
► Γηαβάζηε ην παξαπάλσ ιεμηιφγην θαη ππνγξακκίζηε 
ηηο ιέμεηο εθείλεο πνπ δελ πεξηγξάθνπλ απιψο έλα 
πξφζσπν, αιιά απνηεινχλ ζπγρξφλσο θαη έλα ζρφιην, 
ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. 
 
 Υξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο ηνπ παξαπάλσ ιεμηινγίνπ 
θαη κεξηθέο απφ ηηο ιέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
επφκελε ζειίδα , λα γξάςεηε έλα ρηνπκνξηζηηθφ θείκελν 
(πεδφ ή έκκεηξν), ζην νπνίν λα πεξηγξάθεηε έλα άηνκν 
πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία / ζηνλ εμψζηε ηνπ ζεάηξνπ 
θαη ην νπνίν ζαο θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε:  
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[ 

(ληπκέλνο) ζηελ ηξίρα, ηνπ θνπηηνχ, ζηελ πέλα· 
εμεδεηεκέλνο, θίλνο, εθθεληξηθφο, θνκςεπφκελνο, 
εθιεπηπζκέλνο, θηιάξεζθνο· απέξηηηνο, αλεπηηήδεπηνο, 
κε ξνχρα ηνπ ζπξκνχ· αηεκέιεηνο, αθαιαίζζεηνο, 
ξαθέλδπηνο. 

 

► Δμεγήζηε ην λφεκα ησλ παξαθάησ ππνγξακκη-
ζκέλσλ ιέμεσλ / θξάζεσλ θαη πξνζπαζήζηε λα ηηο 
αληηθαηαζηήζεηε, φπνπ είλαη δπλαηφλ, κε άιιεο 
ηζνδχλακεο. Γηα ηε ζεκαζία νξηζκέλσλ ιέμεσλ 
κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε θαη έλα έγθπξν παιαηφηεξν 
εξκελεπηηθφ ιεμηθφ.  
- Μνινλφηη ήηαλ κπψδεο, δε ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί παρχο θαη βαξχο· ήηαλ επζηαιήο θαη 
θνκςφο. 

- Κηθξόο ην δέκαο, αιιά κεγάινο ζηελ ςπρή. 
- Μφιηο πήγαλ ζην ζηξαηφ, ζηεξήζεθαλ ηα πινχζηα 

καιιηά ηνπο. Σνπο είδακε φινπο ελ ρξω θεθαξκέλνπο. 

- Ήηαλ εθπάγινπ θαιινλήο. Ζ θήκε γηα ηελ νκνξθηά 
ηεο είρε απισζεί παληνχ. 
- Παξφιν πνπ ε πξφζθιεζε φξηδε φηη ήηαλ 

ππνρξεσηηθή ε επίζεκε πεξηβνιή, απηφο ήξζε κε 

έλδπκα πεξηπάηνπ. 

- χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ζρνιείνπ, ε 
ακθίεζή ζαο πξέπεη λα είλαη εππξεπήο. 

- Σν θεθάιη ηνπ αγάικαηνο ζηεθάλσλαλ επηκειεκέλνη 
βόζηξπρνη. 
 

► Γηαιέμηε θάπνηα πεξηγξαθή πξνζψπνπ / αηφκνπ 
πνπ εληνπίζαηε ζ’ έλα απφ ηα θείκελα ηεο 
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο πνπ δηδαρηήθαηε ή 
δηαβάζαηε ζε θάπνην άιιν βηβιίν· ραξαθηεξίζηε ηελ, 
δηθαηνινγψληαο ηελ άπνςή ζαο.  
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Μεξηθνί ηέηνηνη ραξαθηεξηζκνί κπνξνχλ λα είλαη νη 
εμήο: ξεαιηζηηθή, παξαζηαηηθή, πηζηή, νινδώληαλε, 
ζπαξηαξηζηή, δηεμνδηθή, εθηελήο, ζύληνκε, αληαξή, 
ρηνπκνξηζηηθή. 

 

    Γξακαηνπνίεζε 

► Φαληαζηείηε έλα ππνζεηηθφ πεξηζηαηηθφ (αηχρεκα, 
ζχγθξνπζε απηνθηλήησλ θηι.) θαηά ην νπνίν έλαο απφ 
ηνπο αηηίνπο ηνπ επεηζνδίνπ ζεψξεζε θαιφ λα 
απνκαθξπλζεί αδηθαηνιφγεηα. Αθεγεζείηε ην επεηζφδην 
θαη ππνζέζηε φηη ζηε ζέζε ηνπ ππαηηίνπ ηνχ 
πεξηζηαηηθνχ ήηαλ έλαο ζπκκαζεηήο ζαο. Πεξηγξάςηε 
ηνλ θαη αθήζηε ηελ ηάμε λα ππνζέζεη πνηνο ήηαλ. 
 

3. Πεξηγξαθή δσγξαθηθνχ πίλαθα ή άιινπ έξγνπ 
ηέρλεο 
 

     Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη απφζπαζκα απφ ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ηνηρνγξαθίαο ηνπ Ραθαήι, Ζ ρνιή ηωλ 
Αζελώλ. 

 

ην κέζν αθξηβψο φιεο ηεο παξάζηαζεο, ην θέληξν 
πξνο ην νπνίν θέξλνπλ φιεο νη θηλήζεηο θαη νξγαλψ-
λεηαη φιε ε ζχλζεζε, ην ζεκείν κε ην νπνίν ηνλίδεηαη 
θαη κε ηε κεγάιε θακάξα ηεο νξνθήο, βξίζθνληαη νη 
θνξπθέο ηεο θηινζνθίαο, ν Πιάησλ θαη ν Αξηζηνηέιεο, 
πιαηζησκέλνη απφ θαηαλπθηηθνχο νπαδνχο ησλ. 
Αξηζηεξά ν Πιάησλ, κηα ζαπκάζηα γεξνληηθή 
θπζηνγλσκία, κε ην δάθηπιν λα δείρλεη ηνλ νπξαλφ, ηελ 
θαηνηθία ησλ ηδεψλ, θαίλεηαη λα ζπδεηεί έληνλα κε ηνλ 
Αξηζηνηέιε, πνπ είλαη δεμηά ηνπ ζε ψξηκε αλδξηθή 
ειηθία θαη πνπ κε ην ρέξη ηνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θφζκν 
ησλ θαηλνκέλσλ, θαη δεηά λα ηνλ μαλαθέξεη ζηε γε. 
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Με ηνλ Σίκαην, ην βηβιίν πνπ θξαηά ζην αξηζηεξφ ηνπ 
ρέξη θαη θάησ απφ ην βξαρίνλα, ν Πιάησλ θαίλεηαη λα 
ππνδεηθλχεη πάιη ηνλ νπξαλφ, ελψ κε ηα Ζζηθά, ην 
βηβιίν πνπ έρεη ν Αξηζηνηέιεο, επηκέλεη ζηελ αλάγθε 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ.  
Ζ εηθφλα κάο δίλεη ζαπκάζηα  
ηελ νπζία ηεο δηαθνξάο ησλ  
δχν ζπζηεκάησλ.  
Ο θαιιηηέρλεο κε έλα  
πξαγκαηηθά αλππέξβιεην  
ηξφπν κνξθνπνηεί ην πεξηε- 
ρφκελν ηεο θνζκνζεσξεηηθήο  
ζχγθξνπζεο. 
… Σα πξφζσπα πνπ παξα- 
θνινπζνχλ ηε ζπδήηεζε απφ 
ηηο δπν πιεπξέο παξνπζηά- 
δνληαη θπξηνιεθηηθά  
απνξξνθεκέλα απ’ απηή,  
δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη  
έρνπλ ράζεη ηνλ εαπηφ ηνπο,  
ζ’ απηή ηε γηγαληνκαρία ζηελ νπνία παξεπξίζθνληαη… 

 
Απφζπαζκα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο ηνηρνγξαθίαο ηνπ 

Ραθαήι, Ζ ρνιή ησλ Αζελψλ. (1511)  

Φξύζαλζνο Φξήζηνπ, Η ηηαιηθή δσγξαθηθή θαηά ηνλ 16ν 
αηώλα, η. Α΄ Δθδφζεηο Νέαο Πνξείαο, Θεζζαινλίθε, 1971 
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► Γηαιέμηε έλα δσγξαθηθφ πίλαθα ή θάπνην απφ ηα 
εθζέκαηα ελφο Μνπζείνπ θαη πξνζπαζήζηε λα ην 
πεξηγξάςεηε κ’ έλα γξάκκα ζε θάπνηνλ θίιν ζαο πνπ 
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ Σέρλε. Μπνξείηε λα 
ζπκβνπιεπηείηε θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.culture.gr 
 
Γηαβάζηε θαη ηελ παξαθάησ ζρεηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

Αγγείνπ ηωλ Θεξηζηώλ, πνπ βξίζθεηαη ζην Μνπζείν 
Ζξαθιείνπ. 

Αλακθηζβήηεηα ην πην ζεκαληηθφ ιίζηλν αγγείν ηνπ 
Μνπζείνπ είλαη ην πεξίθεκν ξπηφ ησλ ζεξηζηψλ (Πξν-
ζήθε 94, 184). ε ρακειφ αλάγιπθν έρεη απνδνζεί κηα 
πνκπή αλδξψλ ζε νκάδεο αλά δχν, πνπ επηζηξέθνπλ 
αλακθίβνια απφ ηηο γεσξγηθέο ηνπο εξγαζίεο, κε ηα 
εξγαιεία ζηνλ ψκν, ζξηλάθηα γηα ην ιίρληζκα ησλ 
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ζηηεξψλ. Ίζσο είλαη κηα πνκπή ιαηξεπηηθή, αθφκε, 
γηαηί ν πξψηνο ηεο πνκπήο κε ηα καθξηά καιιηά, πνπ 
θξαηάεη έλα ξαβδί, θνξεί έλα πεξίεξγν ηεξαηηθφ θφξεκα 
κε θνιίδεο θαη θξφζζηα. Μηα νκάδα ηξαγνπδάεη, ελψ 
έλαο απφ ηνπο κνπζηθνχο θξαηάεη έλα ζείζηξν, γλσζηφ 
αηγππηηαθφ κνπζηθφ φξγαλν. Ζ δσληάληα ζηελ απφδνζε 
ηεο ζθελήο θηάλεη ζην θαηαθφξπθν ζε κηα ιεπηνκέξεηα. 
Έλαο απφ ηνπο αλζξψπνπο ράλεη ην ξπζκφ ηνπ 
βεκαηηζκνχ θαη θινλίδεηαη, ελψ ν ζπλάδειθφο ηνπ, πνπ 
πξνπνξεχεηαη, ζηξέθεη ην θεθάιη πεξηπαηθηηθά. Σν 
αγγείν είρε θαηαζθεπαζηεί ζε ηξία θνκκάηηα, απφ ηα 
νπνία ζψζεθαλ ην αλψηεξν θαη ν μερσξηζηφο, έλζεηνο 
ιαηκφο. 

 
Δηθνλνγξαθεκέλνο Οδεγόο Μνπζείνπ Ηξαθιείνπ,  

Η. Α. αθειιαξάθεο, (Δθδνηηθή Αζελψλ) 
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4. Δηδηθά ζέκαηα 
 

     Δθηφο απφ ηελ εμσηεξηθή πεξηγξαθή ελφο 
αληηθεηκέλνπ, κπνξεί επίζεο λα πεξηγξαθεί θαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ 
θαηαζθεπή ή ηε ρξήζε ηνπ. 
 

α) Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο αληηθεηκέλνπ 

► Να δηαβάζεηε ην παξαθάησ θείκελν θαη λα δψζεηε 
έλαλ πιαγηφηηηιν ζε θάζε παξάγξαθν, γηα λα 
παξαηεξήζεηε ηελ νξγάλσζε ηεο πεξηγξαθήο.  

Ζ αλαηνκία ηεο θωηνγξαθηθήο κεραλήο 

ιεο νη θσηνγξαθηθέο κεραλέο είλαη βαζηθά φκνηεο: 
απνηεινχληαη απφ έλα απιφ θνπηί κε έλα θηικ ζηε κηα 
ηνπ πιεπξά θαη κηα ηξχπα ζηελ αληίζεηε. Ζ ηξχπα 
ρξεζηκεχεη γηα λα πεξλά ην θσο πνπ ζα πέζεη πάλσ 
ζηε ρεκηθά θσηνεπαίζζεηε επηθάλεηα ηνπ θηικ, πνπ ζα 
ζρεκαηίζεη έηζη ην είδσιν. ιεο νη κεραλέο, απφ ηελ 
πξσηφγνλε σο ηελ πην πνιχπινθε, ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ 
ίδην ηξφπν: αθήλνπλ ην θσο λα απνηππψζεη ην είδσιν 
ζην θηικ. Γηαθέξνπλ κφλν ζην πφζν εχθνιε θαη 
επηηπρεκέλε ζα είλαη ε θσηνγξάθεζε. 

Γηα κηα ζσζηή ιεηηνπξγία ρξεηάδνληαη νξηζκέλα 
κέζα, πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζρέδην κηαο 
θσηνγξαθηθήο κεραλήο. Βαζηθά, ππάξρεη έλα ζχζηεκα 
γηα ηε ζθφπεπζε, έλαο νπηηθφο κεραληζκφο, πνπ 
επηηξέπεη ζην θσο λα κπαίλεη ζην ζάιακν, δειαδή ην 
δηάθξαγκα πνπ ξπζκίδεηαη γηα λα ειέγρεη ηελ πνζφηεηα 
ηνπ θσηφο πνπ πεξλά· έλαο θαθφο πνπ ζπγθεληξψλεη 
ην θσο θαη πξνβάιιεη ην είδσιν πάλσ ζην θηικ· έλα 
θηλεηφ πξνπέηαζκα, ην θιείζηξν, πνπ απνθιείεη 
εληειψο ηελ είζνδν ηνπ θσηφο ζηε κεραλή σο ηε 
ζηηγκή ηεο θσηνγξάθηζεο. 
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ηαλ πηέζνπκε ην θνπκπί, ηφηε ην θιείζηξν αλνίγεη γηα 
κηα ζηηγκή κφλν, γηα λα επηηξέςεη λα πεξάζεη ηφζν 
θσο, φζν είλαη αξθεηφ γηα λα ζρεκαηίζεη ηθαλνπνηεηηθφ 
είδσιν ζην θηικ. Ζ κεραλή έρεη αθφκα έλα ζχζηεκα γηα 
ηελ θίλεζε ηνπ θηικ, ψζηε έπεηηα απφ θάζε ιήςε λα 
ππάξρεη έλα λέν ηκήκα ηνπ απέλαληη απφ ην θαθφ, 
θαζψο θαη έλα κεραληζκφ γηα ηελ εζηίαζε, ν νπνίνο 
θηλεί ην θαθφ κπξνζηά ή πίζσ, σο ηε ζηηγκή πνπ ην 
είδσιν ζα είλαη εληειψο θαζαξφ. 

ιεο νη κεραλέο, εθηφο απφ ηηο πην θηελέο, είλαη 
εθνδηαζκέλεο κε ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξακε. 
Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία απφ κεραλέο. Κη απηφ γηαηί ε 
θαζεκηά ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο. 
Έηζη ε νγθψδεο κεραλή – ζηνχληην είλαη κνλαδηθή γηα 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, κηα κηθξφηεξε είλαη ηδαληθή γηα 
απιέο θσηνγξαθίεο αλζξψπσλ ζ’ έλα δξφκν κε κεγάιε 
θίλεζε.  
Δθαηνληάδεο είλαη ηα είδε ησλ κεραλψλ, βαζηθά φκσο 
θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην 
ζχζηεκα πνπ έρνπλ γηα ηε ζθφπεπζε. Οη κεραλέο κε 
ζθφπεπηξν θαη νη κηθξέο κνλννπηηθέο ξεθιέμ κεραλέο 
θσηνγξαθίδνπλ απφ ην χςνο ηνπ καηηνχ θαη ζθνπεχνπλ 
ην ζέκα ζαλ λα ήηαλ ε πξνέθηαζε ηνπ. ηαλ θσηνγξα-
θίδνπκε κε δηνπηηθέο ξεθιέμ κεραλέο, θνηηάδνπκε ην 
ζέκα κέζα ζην ζακπφγπαιν. Οη κεραλέο - ζηνχληην 
έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζην ζχζηεκα γηα ηε 
ζθφπεπζε θαη γηα ηε ζχλζεζε ηεο θσηνγξαθίαο… 

Η θσηνγξαθία θαη ε ηερληθή ηεο 
(΄Αξζξν ζην πεξηνδηθφ «Life»)  
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Ρπζκηζηήο ηαρπηήησλ                            θφπεπηξν 
 

 
 
 

Κνπκπί ιήςεο 

 
 
 
 
 
 
 
 

Θέζε θηικ 
 

Πξνψζεζε θηικ 
                      Γηάθξαγκα θαη θαζξέπηεο 

 
 

► Πξνζπάζεζε λα πεξηγξάςεηο ηε ιεηηνπξγία κηαο 
κεραλήο ή ελφο νξγάλνπ πνπ μέξεηο λα ρεηξίδεζαη. 
Πξνζδηφξηζε ζε πνηνπο απεπζχλεηαη ε πεξηγξαθή ζνπ, 
γηα λα πξνζαξκφζεηο αλάινγα θαη ην χθνο ηνπ 
θεηκέλνπ. Ζ παξαθάησ πεξηγξαθή ηνπ ηαρχκεηξνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο παξάδεηγκα. 
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Σν ηαρύκεηξν 

To ηαρχκεηξν (ή θνληέξ) είλαη φξγαλν πνπ κεηξάεη 
ηελ ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ. Απνηειείηαη απφ έλα 
δίζθν αινπκηλίνπ, πάλσ ζηνλ νπνίν είλαη ζηεξεσκέλνο 
ν δείθηεο ηαρπηήησλ, θαη απφ έλα καγλήηε πνπ παίξλεη 
θίλεζε απφ ηνλ άμνλα ησλ ηξνρψλ ηνπ απηνθηλήηνπ. 
Καζψο πεξηζηξέθεηαη ν καγλήηεο, δεκηνπξγνχληαη 
επαγσγηθά ξεχκαηα ζην δίζθν, ηα νπνία αλαγθάδνπλ ην 
δίζθν λα ζηξαθεί. ζν πην γξήγνξα πεξηζηξέθεηαη ν 
καγλήηεο, ηφζν ηζρπξφηεξα ξεχκαηα αλαπηχζζνληαη 
θαη ηφζν πεξηζζφηεξν ζηξέθεηαη ν δίζθνο. Έλα 
ειαηήξην θαηάιιεια ζηεξεσκέλν, ζπγθξαηεί ην δίζθν 
θαη ηνλ επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ κεηξάεη ηελ ηαρχηεηα ησλ απηνθηλήησλ… 

Φπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ,  
εθδ. ΟΔΓΒ 1984 ζει. 143-144 

 
ηξηρνεηδέο   δείθηεο 
ειαηήξην 
 
δίζθνο  
αινπκηλίνπ 
 
καγλήηεο  
 
 
 
 

                                            κεηξεηέο 
 
 

 

θαιψδην ηνπ ηαρπκέηξνπ 
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β) Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ή 
ηε ρξήζε ελόο αληηθεηκέλνπ 

 
     Ζ πεξηγξαθή κηαο νξηζκέλεο δηαδηθαζίαο (νδεγίεο 
γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, πξψηεο βνήζεηεο θηι.) 
κπνξεί λα αξρίδεη κε κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο 
δηαδηθαζίαο απηήο ή λα νξίδεη θαηά θάπνην ηξφπν ην 
ζθνπφ θαη ηε ζεκαζία ηεο. ην παξαθάησ θείκελν 
δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο κάζθαο.  
 

Πώο λα θηηάμεηε κηα απιή κάζθα. 

Θα ρξεηαζηείηε: βαδειίλε, γπςφγαδα (ηελ νπνία 
κπνξείηε λα ηε βξείηε ζηα πεξηζζφηεξα θαξκαθεία), 
δνρείν θαη λεξφ. 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Κφςηε αξθεηά ηεηξάγσλα θνκκάηηα γάδαο, 

επηθάλεηαο 3 ηεηξαγσληθψλ εθαηνζηψλ. 
2)  Καιχςηε εληειψο ην πξφζσπν / πξφηππν γηα ηελ 

εθηχπσζε ηεο κάζθαο κε άθζνλε βαδειίλε· κελ ηελ 
ηξίβεηε, αιιά αθήζηε ηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
δέξκαηνο. Βάιηε έλα παρχ ζηξψκα πάλσ ζηα 
θξχδηα, αιιά αθήζηε αλέπαθα ηα κάηηα, ηα 
ξνπζνχληα θαη ην ζηφκα.  

3)  Βπζίζηε έλα θνκκάηη γάδαο ζην λεξφ γηα κεξηθά 
δεπηεξφιεπηα κφλν· ζα καιαθψζεη. 

4)  Απιψζηε ηα θνκκάηηα ηεο γάδαο, αξρίδνληαο απφ ην 
πάλσ κέξνο ηνπ κεηψπνπ. 
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5)  πλερίζηε λα θαιχπηεηε ην πξφζσπν, πξνρσξψ-
ληαο πξνο ηα θάησ, αθήλνληαο κε κεγάιε πξνζνρή 
αλέπαθα ηα κάηηα, ηα ξνπζνχληα θαη ηα ρείιε. 

6)  Όζηεξα απφ 10-15 ιεπηά ε κάζθα ζα έρεη ζρεκαηη- 
ζηεί. Με κεξηθέο κηθξέο θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζα 
αξρίζεη λα μερσξίδεη απφ ην δέξκα. Σξαβήμηε ηελ 
απαιά απφ ηηο άθξεο θαη ζα βγεη κνλνθφκκαηε. 

 
 
 
 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν έρεηε κηα απιή αιιά εληππσ-
ζηαθή κάζθα. Μπνξείηε λα ηελ θξεκάζεηε ζηνλ ηνίρν, 
άζπξε ή βακκέλε / δσγξαθηζκέλε, αιιά δελ πξέπεη λα 
ηε θνξέζεηε, γηαηί είλαη πνιχ εχζξαπζηε.  

 
 
 
 

 

Πώο ζα θηηάμεηε κηα πεξηζζόηεξν ζπκπαγή / 
αλζεθηηθή κάζθα πνπ λα θνξηέηαη. 

1)  Καιχςηε ηε γχςηλε κάζθα κε βαδειίλε. 
2)  ε κηα κηθξή ιεθάλε θάλεηε έλα κίγκα: 1:1 απφ λεξφ 

θαη ATLACOLL. 
3)  Κφςηε κηθξά ηεηξάγσλα θνκκάηηα απφ εθεκεξίδα  

(2 εθ. Υ 3 εθ.), βπζίζηε ηα ζην κείγκα ηεο θφιιαο, θαη 
απιψζηε ηα πάλσ ζηε γχςηλε κάζθα. Καιχςηε ηελ 
ηνπιάρηζηνλ κε 3 ζηξψκαηα απφ ραξηηά. 
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4)  Όζηεξα απφ 12-16 ιεπηά ζε ζεξκή αηκφζθαηξα, ε 
ράξηηλε κάζθα ζα είλαη ζθιεξή, μεξή θαη ζα μερσξίδεη 
απφ ηε γχςηλε. 
 
Απηή ηε κάζθα κπνξείηε λα ηε θνξέζεηε ζηεξεψλνληάο 
ηε ζην πξφζσπφ ζαο κε θάπνηα ειαζηηθή ηαηλία, 
θνξδφλη, θηι. 
 
► Παξαηεξήζηε ηε ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο ζηηο 
παξαπάλσ νδεγίεο. Ση λνκίδεηε πσο εθθξάδεη ε 
πξνζηαθηηθή ζηελ πεξίπησζε απηή (πξνζηαγή, 
πξνηξνπή, επρή, παξάθιεζε); 
 
- Πξνζπαζήζηε λα αληηθαηαζηήζεηε ηελ πξνζηαθηηθή 
ηνπ β΄ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ ησλ ξεκάησλ κε ηελ 
ππνηαθηηθή ηνπ β΄ πιεζπληηθνχ ή κε ηελ νξηζηηθή ηνπ α΄ 
πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ. Πψο δηαθνξνπνηείηαη ην χθνο 
ηνπ θεηκέλνπ; 
- ε πνην πξφζσπν θαη ζε πνηα έγθιηζε πξνηηκάηε λα 
δίλνληαη νη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ή ηελ θαηαζθεπή 
θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ; 
 
► Να δψζεηο γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνπο θαλφλεο ελφο 
νκαδηθνχ παηρληδηνχ ζε θάπνηνλ πνπ δελ μέξεη ηίπνηε 
γη’ απηφ. Υξεζηκνπνίεζε ηελ έγθιηζε θαη ην πξφζσπν 
πνπ λνκίδεηο φηη ηαηξηάδνπλ ζην χθνο ηνπ θεηκέλνπ ζνπ. 
Πηζηεχεηο φηη νη νδεγίεο ζα γίλνληαλ θαιχηεξα 
θαηαλνεηέο, αλ ηηο παξνπζίαδεο πξνθνξηθά; 
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ΗΗΗ  ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ 

 
Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελδπκαζία θαη ηε κόδα 
 
► Τπάξρεη ε άπνςε φηη ε ελδπκαζία θαη ην έλδπκα 
είλαη έλα είδνο γιψζζαο θαη νκηιίαο. «Μηινχκε» θαη κε 
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ληπλφκαζηε. Γηαβάζηε ζρεηηθά 
ηα παξαθάησ θείκελα θαη ζρνιηάζηε ηα. 
 

ΣΟ ΛΟΖΚΑ ΔΛΟ ΠΔΡΗΕΩΚΑΣΟ: 
Ο ΓΘΑΛΣΗ, Ζ ΔΛΓΤΖ ΘΑΗ Ο ΗΛΓΗΘΟ ΔΘΛΗΘΗΚΟ 

 
Ζ εηθφλα ηνπ Μαράηκα Γθάληη λα θνξάεη έλα απιφ 
βακβαθεξφ πεξίδσκα* είλαη ζήκεξα ηφζν νηθεία ψζηε 
είλαη πνιχ εχθνιν λα μεράζνπκε φηη ηξεηο δεθαεηίεο 
λσξίηεξα ηνλ  
ζπλαληνχζακε λα  
θνξάεη θνζηνχκηα  
ξακκέλα επί παξαγγε- 
ιία θαη γξαβάηεο. Ζ  
αληίζεζε απηή καο  
ππελζπκίδεη φηη δελ  
ήηαλ θαζφινπ θπζηθφ  
κηα απφ ηηο εγεηηθέο  
θπζηνγλσκίεο ηεο  
Ηλδίαο λα θνξάεη έλα  
απιφ πεξίδσκα απφ  
ρεηξνπνίεην λήκα θαη  
χθαζκα. 
 
 
 

* πεξίδσκα, ην: θνκκάηη απφ χθαζκα ή δέξκα πνπ 
θαιχπηεη ηελ πεξηνρή απφ ηε κέζε σο ηα γφλαηα. 
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Πξάγκαηη, ε πηνζέηεζε απφ πιεπξάο ηνπ ηέηνηαο 
έλδπζεο, ε νπνία πξνθάιεζε αξθεηή ακεραλία κεηαμχ 
πξνζθείκελσλ ζε απηφλ Ηλδψλ εζληθηζηψλ εθείλε ηελ 
επνρή, ήηαλ ε απνθνξχθσζε ρξφλσλ πεηξακαηηζκνχ 
κε ηνλ πνιηηηθφ ζπκβνιηζκφ ησλ ξνχρσλ. Αιιά εάλ ν 
Γθάληη αλαγλψξηζε ηε δπλαηφηεηα ηεο έλδπζεο σο 
κέζνπ επηθνηλσλίαο ζε κηα ρψξα φπνπ ε πιεηνλφηεηα 
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ήηαλ αλαιθάβεηνη, έπεζε επίζεο 
ζχκα ησλ επηθνηλσληαθψλ ηεο πεξηνξηζκψλ, φπσο 
απνδεηθλχνπλ ηειηθά νη παξεξκελείεο ηνπ πεξηδψκαηφο 
ηνπ. 
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην λφεκα ηνπ πεξηδψκαηνο ηνπ 
Γθάληη, πξέπεη πξψηα λα απνδερηνχκε ην 
ελδπκαηνινγηθφ δίιεκκα πνπ έζεζε ε απνηθηνθξαηία 
ζηελ ηλδηθή ειίη εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. ηα ηέιε ηνπ 
19νπ αηψλα ε πηνζέηεζε ηνπ επξσπατθνχ ηξφπνπ 
έλδπζεο, ζην ζχλνιν ηεο ή ελ κέξεη, είρε γίλεη ε 
απνδεθηή λφξκα** γηα ηνπο κνξθσκέλνπο άλδξεο ηεο 
ηλδηθήο αζηηθήο ειίη. Σέηνηνπ είδνπο ελδχκαηα 
απνηεινχζαλ βαζηθφ κέξνο ηνπ απνηθηαθνχ ζπλφινπ, 
πνπ ήηαλ γλσζηφ σο δπηηθφο πνιηηηζκφο. ήκαηλαλ φρη 
κφλν εγγχηεηα ζηα επξσπατθά πξφηππα πξνφδνπ, 
αιιά ηαπηφρξνλα θαη πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή 
απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνπο ηλδηθνχο ηξφπνπο 
έλδπζεο, πνπ ζεσξνχληαλ πξσηφγνλνη θαη ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθνί ησλ παξαδφζεσλ φζνλ αθνξά ηελ 
θάζηα,*** ηε ζξεζθεία θαη ηελ πεξηνρή. Χζηφζν, ηελ 
πηνζέηεζε ησλ επξσπατθψλ ελδπκάησλ ζπλφδεπζε 
έλαο αξηζκφο αλεζπρεηηθψλ εξσηεκάησλ.  
 
 
 

**λφξκα: θαλφλαο, πξφηππν  
***θάζηα: θνηλσληθή ηάμε ησλ Ηλδψλ 
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Απνηεινχζε ν δπηηθφο ηξφπνο έλδπζεο πξαγκαηηθά έλα 
δείγκα ηεο ρεηξαθέηεζεο απφ ηελ ππνηέιεηα ζηελ παξά-
δνζε ή αληηπξνζψπεπε κηα λέα κνξθή ππνηέιεηαο ζηε 
Γχζε; Ήηαλ πξάγκαηη έλα αλαπφθεπθην βήκα πξνο ηελ 
πξφνδν ή ε ηειηθή απφδεημε ηεο απηναιινηξίσζεο; 

Σν 1919 ν Γθάληη θαινχζε φινπο ηνπο Ηλδνχο λα 
θνξνχλ ελδχκαηα θηηαγκέλα απφ απηφ πνπ ν ίδηνο 
απνθαινχζε «αγλφ khadi», δειαδή ρεηξνπνίεην 
χθαζκα απφ λήκα απνθιεηζηηθά θισζκέλν ζην ρέξη. 
Δθκεηαιιεπφκελνο ηηο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο 
απνμελσηηθέο επηδξάζεηο ηνπ επξσπατθνχ ηξφπνπ 
έλδπζεο, θάιεζε ηνπο αλζξψπνπο ζε φιε ηε ρψξα λα 
θάςνπλ ηα μέλα πθάζκαηα θαη ξνχρα ηνπο, πνπ, φπσο 
ππνζηήξηδε, απνηεινχζαλ «ξχπνπο», «κίαζκα», 
ζχκβνια ηεο ππνηέιεηαο ηεο Ηλδίαο ζηε Γχζε.  
Ο ιφγνο ηνπ είρε θχξνο,  
επεηδή κηινχζε φρη σο  
ζπληεξεηηθφο ππέξκαρνο  
ηεο παξάδνζεο ν νπνίνο  
επεηίζεην ζηελ αιιαγή, αιιά 
σο λεσηεξηζηήο πνπ θνξνχζε 
επξσπατθά ξνχρα γηα πάλσ 
απφ είθνζη ρξφληα πξνηνχ 
επηιέμεη λα ηα απνξξίςεη. 
Κάιεζε ην ιαφ λα «εμαγληζηεί» 
θνξψληαο khadi, ην νπνίν  
ηζρπξηδφηαλ φηη αληηπξνζψ- 
πεπε ηελ θαζαξφηεηα, 
ηελ εζληθή αθεξαηφηεηα, 
ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα, 
ηελ πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε 
θαη ηελ θνηλσλία κεηαμχ 
πινχζησλ θαη θησρψλ, αιιά θαη κεηαμχ αλδξψλ, 
γπλαηθψλ θαη παηδηψλ. 
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Δλψ ην θιψζηκν ζα βνεζνχζε, φπσο έιεγε, ηνπο Ηλδνχο 
λα αλαθηήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο, ε έλδπζε κε khadi 
ζα ζπκβφιηδε φρη κφλν ηνλ αγψλα γηα αλεμαξηεζία αιιά 
επίζεο ην θαζεζηψο ηνχ λα είλαη θαλείο αλεμάξηεηνο. 
 

Emma Tarlo, Αλζξσπνιόγνο (κεηάθξαζε: Διέλε 
Οηθνλφκνπ), Πεξηνδηθφ Αξραηνινγία, ηεχρνο 85Α, 

Γεθ.2002 (δηαζθεπή) 
 
 

► Πψο θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γθάληη ε ζεκαζία 
ηεο έλδπζεο σο κέζνπ επηδίσμεο πνιηηηθψλ ζηφρσλ; 
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ΑΠΟΠΔΗΡΑ ΚΔΣΑΡΡΤΘΚΗΖ ΣΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ 
ΑΣΗΘΖ ΔΛΓΤΚΑΗΑ ΣΑ ΣΔΙΖ TOY 19OY ΑΗΩΛΑ 

 

Ζ δηάδνζε ηεο δπηηθήο ελδπκαζίαο ζηελ Διιάδα 
 

Σα πξψηα βήκαηα ηεο δηάδνζεο ηεο δπηηθήο αζηηθήο 
ελδπκαζίαο ζηελ Διιάδα. 
 

Πξηλ απφ ηελ Δπαλάζηαζε νη Έιιελεο, 
πνπ θαηνηθνχζαλ ζην ρψξν πνπ 
επξφθεηην λα απνηειέζεη ην ειεχζεξν 
ειιεληθφ βαζίιεην, είραλ ηηο δηθέο ηνπο 
ελδπκαηνινγηθέο ζπλήζεηεο. Χο επί ην 
πιείζηνλ, νη ελδπκαηνινγηθέο ζπλήζεηεο 
ησλ αζηψλ ήηαλ επεξεαζκέλεο απφ ηα 
πξφηππα ηεο Αλαηνιήο ελψ, παξάιιεια, 
νη θαηά ηφπνπο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ 
ρψξνπ είραλ δηαηεξήζεη θαη δηακνξθψζεη 
κία ηνπηθή ελδπκαζία, ε νπνία αλαγλσξί-
δεηαη ζήκεξα σο ιατθή ελδπκαζία. 

Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθνχ  
ελδπκαηνινγηθνχ ηχπνπ  
ζηε Γχζε ζαθψο ήηαλ  

γλσζηή ζε φζνπο Διιαδίηεο είραλ  
πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ δπηηθνχ  
πνιηηηζκνχ κέζσ ηνπ εκπνξίνπ ή  
έξρνληαλ ζε επαθή κε ηνπο νκνγελείο  
ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηνπο μέλνπο πεξηεγεηέο. 
κσο, πέξα απφ απηφ, ε δπηηθή  
ελδπκαζία δελ ήηαλ δηαδεδνκέλε ζηελ  
Διιάδα. 

Σα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε  
ηνπ θξάηνπο, ηελ επξσπατθή ελδπκαζία  
έθεξαλ ιίγα άηνκα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηνπηθή. 
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Γελ ππάξρεη πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ησλ 
ελδπκαηνινγηθψλ ζπλεζεηψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε 
ρψξα απφ ηελ εηθφλα πνπ δίλνπλ ηα κέιε ηεο 
Γεκνγεξνληίαο ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηνπ 1832 ζηελ 
Πξφλνηα (Ναχπιην): Γξάθεη ζρεηηθά ν Λνχληβηρ Ρνο ζην 
βηβιίν ηνπ, κλήζεηο θαη αλαθνηλψζεηο απφ ηελ Διιάδα» 
(1832-1833): 

Ζ εμσηεξηθή εκθάληζε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο είλαη 
αξθεηά πνηθίιε θαη γξαθηθή. Σέζζεξα θπξίσο είδε 
θνξεζηάο κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ζ’ απηήλ: Σε 
θνξεζηά ησλ Νεζησηψλ, ηε θνξεζηά ησλ Πεινπνλ-
λεζίσλ, ησλ Ρνπκειησηψλ, ηε θξάγθηθε (επξσπατθή) 
θνξεζηά πνπ ηε θνξάεη ην έλα φγδνν ησλ πιεξεμνπ-
ζίσλ θαη, ηέινο, είλαη κεξηθνί πνπ θνξάλε ηνχξθηθα 
θαθηάληα. * 
Έλα δεχηεξν θαη πην ζεκαληηθφ βήκα έγηλε κε ηελ 
εηζαγσγή δπηηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ απφ ηηο νκάδεο πνπ 
δηακφξθσζαλ ηελ πξψηε «αζηηθή» ηάμε ζηελ Αζήλα 
ηνπ ζσλα: ηελ αθνινπζία ηνπ βαπαξνχ βαζηιέσο 
θαζψο θαη ηνπο νκνγελείο ή ηνπο μέλνπο  
πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε ρψξα πξνεξ- 
ρφκελνη απφ θάπνην αζηηθφ θέληξν ηνπ  
εμσηεξηθνχ είηε γηα λα εθπιεξψζνπλ ην  
φξακα ηεο ζηειέρσζεο ηνπ λενζχζηαηνπ  
θξάηνπο είηε γηα λα αλαπηχμνπλ  
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
ινη απηνί ελδπλάκσζαλ ηελ αίγιε  
ηεο επξσπατθήο ελδπκαζίαο. 

Καη απηή ε πξνζπάζεηα γλψξηζε  
θάπνηα αληίζηαζε, θαζψο δελ ήηαλ  
ιίγνη εθείλνη πνπ ζεσξνχζαλ ην  
 

* θαθηάλη, ην: (ηνχξθηθε ιέμε) πνιπηειήο καλδχαο 
πνδήξεο, κε καθξηά καλίθηα, πνπ ζηεξίδνληαλ ζηε κέζε 
κε δψλε. 
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δπηηθφ παληειφλη, ηα «ζηελά ησλ Φξάγθσλ» φπσο 
απνθαινχληαλ, αλάξκνζην γηα ηνπο άλδξεο. Ζ 
αληίδξαζε φκσο ήηαλ πεξηνξηζκέλε κεηαμχ ησλ 
λαπηηθψλ, ελψ νη άλδξεο ηνπ ζηξαηνχ μεξάο κνηάδεη λα 
έδεημαλ κεγαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

Βέβαηα, παξ’ φιε ηε δηάδνζε ηεο, ε πηνζέηεζε ηεο 
επξσπατθήο ελδπκαζίαο δελ ήηαλ θαζνιηθή.  
Τπήξραλ εμαηξέζεηο πνπ παξαηεξνχληαη θαζ’ φιν ην 
19ν αηψλα κέρξη ηνλ 20ν. 

Ζ επξσπατθή ελδπκαζία  
δηαδφζεθε θπξίσο ζηα αζηηθά  
θέληξα, ελψ ηηο ηνπηθέο ελδπκα- 
ηνινγηθέο ζπλήζεηεο δηαηεξνχζαλ  
φζνη θαηνηθνχζαλ ζηελ επαξρία.  
Δπίζεο, ππήξραλ νη πεξηπηψζεηο  
ησλ εππαηξηδψλ κε ζπκβνιή ζηελ 
ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, νη νπνίνη  
ζπλεηδεηά δηαηεξνχζαλ ηελ  
παξάδνζε.  
Μεηαμχ απηψλ ραξαθηεξηζηηθφ  
παξάδεηγκα απνηεινχζαλ ηα  
«παιηθάξηα», νη παιηνί αγσληζηέο 
ηνπ 1821, πνπ δηακφξθσλαλ ηψξα 
ηα κέιε ησλ ελφπισλ ζσκάησλ  
θαη νη νπνίνη δηαηήξεζαλ ηελ  
ελδπκαζία ηνπο, ηε θνπζηαλέια, καδί κε κία απζηεξή 
παξαδνζηαθή ηδενινγία. 

Σέινο, αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ 
πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ θάπνηα  

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν ηαπηνηήησλ 
ηνπο, ηεο ειιεληθήο θαη ηεο επξσπατ- 
θήο, ζπλδπάδνληαο ζηελ ελδπκαζία  
ηνπο ζηνηρεία θαη απφ ηνπο δπν  
πνιηηηζκνχο.  
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Γχν ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ζα  
πξέπεη λα αλαθεξζνχλ: Πξψηνλ,  
έλαο ηχπνο ηνπ θξάθνπ (ζηελ  
ειιεληθή βηβιηνγξαθία απαληάηαη  
θαη σο ξεληηγθφηα), ν νπνίνο  
θνξέζεθε απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο  
σο επαλσθφξη ζε ζπλδπαζκφ κε  
ηελ ηνπηθή ελδπκαζία. Γεχηεξνλ, ε  
αλδξηθή πνπθακίζα ή θαλαβίηζα,  
έλα αλδξηθφ έλδπκα ηνπ νπνίνπ ην  
θάησ κέξνο επεθηείλεηαη θαη  
θαηαιήγεη ζε θνχζηα παξφκνηα κε  
ηεο θνπζηαλέιαο, θαη ην νπνίν  
θνξέζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ην  
«θξάγθηθν» παληειφλη.  
 

 
 
 
 
 
 

Ζ πξνζπάζεηα κεηαξξύζκηζεο ηεο γπλαηθείαο 
ελδπκαζίαο ζηελ Δπξώπε 

 
Έλα αίηεκα πνπ ζπλέβαιε ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο 
γπλαηθείαο ελδπκαζίαο αθνξνχζε δεηήκαηα πγηεηλήο.  
ε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξία ηεο 
αλζξσπφηεηαο ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο 
ηαχηηζαλ ηελ θαιαηζζεζία κε ηε δηαζηξέβισζε ηεο 
θηγνχξαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε, φκσο, ησλ γπλαηθψλ 
ζπρλά νη ππεξβνιέο απηέο είραλ ζνβαξέο επηπηψζεηο 
ζηελ πγεία ηνπο.  
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Ζ αληίθαζε απηή ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλήο θαηά ην 19ν 
αηψλα, θαζψο, ελψ ε θνηλσλία έκνηαδε, θαηά ηα άιια, λα 
εμειίζζεηαη κε βάζε κία λέα νξζνινγηζηηθή αληίιεςε, ε 
γπλαίθα αξρηθά απνδέρζεθε ηνπο ξφινπο ηεο εχζξαπ-
ζηεο θαη ξνκαληηθήο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ νη κφλεο 
ηεο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχζαλ αγαζνεξγίεο, πνίεζε, 
εξγφρεηξν θαη λνηθνθπξηφ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με ηελ πεξίηερλε αξηζηνθξαηηθή ηεο ελδπκαζία 
ζηεθφηαλ δίπια ζηνλ άλδξα επηρεηξεκαηία σο απφδεημε 
ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ επηηπρίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ 
ζέζεο. Σν γπλαηθείν ζψκα γλψξηζε, ζην φλνκα ηεο 
κφδαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνβνιήο, πνιιά δεηλά:  
γπλαίθεο ππνρξεψλνληαλ λα θνξνχλ κέηξα χθαζκα 
ζπλαγσληδφκελεο ζε πνζφηεηα θαη αηζζεηηθή ηα πθαληά 
πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ εζσηεξηθή δηαθφζκεζε. 

πλερήο ήηαλ ε δεκνηηθφηεηα ηνπ εθαξκνζηνχ 
κπνχζηνπ θαη ηεο ζηελήο κέζεο, πνπ απαηηνχζαλ 
θνξζέ, ν νπνίνο πίεδε ηα εζσηεξηθά φξγαλα.  
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Τπήξραλ δε κάιηζηα θαη πεξηπηψζεηο πνπ νη θάησ 
πιεπξέο αθαηξνχληαλ, νχησο ψζηε ν θνξζέο λα κπνξεί 
λα πηέδεη «αλεκπφδηζηνο», ή παξακνξθψλνληαλ απφ ηε 
ζπλερή ρξήζε ηνπ θνξζέ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. 
Οκνίσο, ε θνχζηα κπνξεί λα άιιαδε φςε αλάινγα κε ηε 
κφδα, πάληνηε  
φκσο ππήξρε  
κία αίζζεζε  
καληεξηζηηθήο* 
ππεξβνιήο.  
 
 
 
 
 
 

Αξρηθά, ζηα 1840, ππνζηεξηδφηαλ απφ ην θξηλνιίλν, ην 
νπνίν είρε κνξθή εζσηεξηθήο θνχζηαο απφ χθαζκα 
πνπ θαηαζθεπαδφηαλ κε ηξίρεο αιφγνπ (γαιιηθά crin). 
ηα 1860 φηαλ ε δηάκεηξνο ηεο θνχζηαο έθηαζε έσο θαη 
δχν κέηξα, ην θξηλνιίλν  
αληηθαηαζηάζεθε απφ  
ππνζηήξηγκα - πιαίζην  
απφ ζίδεξν, θαιάκη ή  
θφθαια θάιαηλαο. ηα  
1870 φιν ην χθαζκα  
καδεχηεθε ζηα νπίζζηα  
θαη ππνζηεξίρζεθε απφ  
αλάινγν πιαίζην. 
 
 
 
 

καληεξηζκφο: επηηεδεπκέλν θαη επίπιαζην χθνο/ζηηι 
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ε θάζε πεξίπησζε, πιήζνο κηθξνβίσλ 
ζπγθεληξσλφηαλ ζηνλ εζσηεξηθφ απηφ θψλν, φηαλ ε 
γπλαίθα πεξπαηνχζε θαη ε θνχζηα ζεξλφηαλ ζην 
δξφκν. Δπηπιένλ, ε κεγάιε πνζφηεηα πθάζκαηνο 
πεξηφξηδε ηηο θηλήζεηο ηεο γπλαίθαο θαη, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ην ζθηρηφ θνξζέ, ηελ θαζηζηνχζε λσζξή θαη 
αδχλακε, κε ζπρλέο ιηπνζπκίεο.  
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Ζ επίδξαζε ηωλ επξωπαϊθώλ κεηαξξπζκηζηηθώλ 
ηδεώλ ζηελ Διιάδα 

 
Αλακθηζβήηεηα, ε επίδξαζε πνπ αζθνχζε ν 
επξσπατθφο πνιηηηζκφο ζηελ Διιάδα έπαημε 
πνιχ ε δηάδνζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 
θηλεκάησλ ζηε ρψξα. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 
ζπνξαδηθή, φκσο ζεκαληηθή, αλαθνξά ζηνλ 
ειιεληθφ ηχπν ζηηο γπλαίθεο ηνπ εμσηεξηθνχ 
πνπ απνπεηξάζεθαλ λα πηνζεηήζνπλ ην  

αλδξηθφ παληειφλη. Μπνξεί απηή ε ηδέα 
λα είρε θξηζεί σο ξηδνζπαζηηθή, φκσο,  
κία πξψηε εθαξκνγή ηνπ παληεινληνχ, 
νη ζθειέεο, δελ ζφθαξαλ πιένλ ηηο  
Διιελίδεο, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα,  
θαζψο ε πξαθηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο 
είρε πεξάζεη ζηε ρψξα καο κέζα απφ ην  
πξφηππν ηεο αζινχκελεο γπλαίθαο, ηεο πνδειάηηζζαο, 
πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηε Γχζε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ 
αηψλα. 

 
 
 

Τπέξ ηεο πγηεηλήο κάρνληαλ άληξεο θαη  
γπλαίθεο. Πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο,  
φπσο ν Πεξηθιήο Γηαλλφπνπινο θαη ν  
Ίσλ Γξαγνχκεο, αληηδξνχζαλ ζηελ  
επξσπατθή επίδξαζε ζην αλδξηθφ έλδπκα 
κε ηελ αηηηνινγία φηη ην θιίκα ηεο Διιάδαο δελ 
επέηξεπε ελδπκαζία  πνπ είρε ζρεδηαζηεί  
γηα ην ςπρξφ θιίκα ησλ βνξεην-επξσπατθψλ ρσξψλ.  
Γηα παξάδεηγκα, ν Ίσλ Γξαγνχκεο θαηέθξηλε ηελ 
θπξηαξρία ηεο βξεηαληθήο κφδαο ζηελ Διιάδα θαη 
αληηδξνχζε ζηα καχξα πθάζκαηα, ηα ζθιεξά θνιάξα,  
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ηα εκίςεια θαπέια, θαη ηα παπνχηζηα απφ ζθιεξφ 
δέξκα.  

ζνλ αθνξά ηε γπλαηθεία ελδπκαζία, ν Αιέμαλδξνο  
Φηιαδειθεχο έιεγε: «νη γπλαίθεο καο, όηαλ εμέξρσληαη 
εηο πεξίπαηνλ, νπιίδνληαη από θεθαιήο κέρξη πνδώλ σο 
αζηαθνί θαη σο ζηδεξόθξαθηνη ηνπ Μεζαίσλνο ηππόηαη.  
Αιινίκνλνλ θαη λα ηαο ίδε θαη άπαμ αθηίο ειίνπ!».  
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Ο γηαηξφο Αιέμαλδξνο Η. Γεσξγηάδεο δηακαξηπξφηαλ γηα 
ηηο πηέζεηο ηνπ ελδχκαηνο ζηνλ ηξάρειν, απφ ηνλ νπνίν 
«δηέξρνληαη ζπνπδαηφηαηα  
αηκνθφξα αγγεία εμππεξε- 
ηνχληα ηελ θπθινθνξίαλ  
ηνπ εγθεθάινπ» θαζψο θαη  
γηα ηνλ θνξζέ, «ηνλ  
ηχξαλλνλ ησλ ζπιάρλσλ»,  
ζηνλ νπνίνλ αθηεξψλεη κία  
ζειίδα πεξηγξάθνληαο  
επηβιαβείο επηπηψζεηο. 

Δπηπιένλ, ηέζεθε θαη  
ην δήηεκα θαηά πφζν ε  
επξσπατθή αηζζεηηθή κπν- 
ξνχζε λα εθθξάζεη ηελ  
Διιάδα. Ο Γηαλλφπνπινο  
επαλεηιεκκέλα εθθξάζηεθε θαηά ησλ ζθνχξσλ 
ρξσκάησλ ησλ βνξεην-επξσπαίσλ, ηα νπνία δελ 
άξκνδαλ ζην ιακπεξφ ήιην ηεο Αηηηθήο. αξθαζηηθά 
παξνκνηάδεη ηηο «νπξέο» ζην επίζεκν θξάθν κε ηηο 
νπξέο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα θηεξά ζηα θνξάθηα. 
 

Δπθξνζχλε Ρνχπα, πεξηνδηθό «Θεζζαινληθέσλ Πόιηο», 
ζει. 137-166 (απνζπάζκαηα ζε δηαζθεπή) 

 
 
► 1. Πψο, θαηά ηε γλψκε ζαο, εμεγείηαη ε ηειηθή 

επηθξάηεζε ηεο δπηηθήο επξσπατθήο ελδπκαζίαο.  
► 2. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ πιεπξά ηεο πγηεηλήο 

ζηηο ελδπκαηνινγηθέο ζπλήζεηεο; 
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Οκαδηθή εξγαζία 
 
Να ζρεκαηίζεηε ζηελ ηάμε έλαλ θαηάινγν απφ 
ελδπκαζίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ νκάδεο αηφκσλ 
(θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, ππεξεζηαθέο θ.ά.) π.ρ. 
λνζνθφκσλ, δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. 
ηε ζπλέρεηα λα ρσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη λα επηιέμεηε 
κηα ελδπκαζία γηα λα ηελ πεξηγξάςεηε κε ιφγν (ή θαη κε 
ζρέδην) θαη λα ηε ζρνιηάζεηε. 
 

 
► Γηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν, ζην νπνίν 
ππνζηεξίδεηαη φηη κε ηελ ηνπηθή θνξεζηά κπνξεί θαλείο 
λα «δηαβάζεη» ηελ ηζηνξία θαη ηηο ηνπηθέο ζπλήζεηεο 
κηαο πεξηνρήο.  
 

Μπνξεί θαλείο λα «δηαβάζεη» ζε κηα θνξεζηά ηελ 
ηζηνξία θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ελφο ρψξνπ, ηε 
δηάξζξσζε θαη ηηο αμίεο κηαο θνηλσλίαο, ηε ζέζε θαη ηελ 
πξνζσπηθφηεηα ελφο αηφκνπ[...]. Ζ θνξεζηά δείρλεη 
ζαθψο ηελ εζλνινγηθή νκάδα (π.ρ. Βιάρα, 
αξαθαηζάλα, Καξαγθνχλα θηι.), ιεηηνπξγψληαο έηζη 
ζαλ αλαζηαιηηθφ ηεο επηκεημίαο. ην εζσηεξηθφ ηεο 
νκάδαο απηήο πξέπεη λα μερσξίδεη ην θάζε ρσξηφ. Σν 
ρσξηφ, ζαλ θνηλσλία κε ζαθή φξηα, είλαη ππνρξεσκέλν 
λα πεξηθξνπξήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ [...]. Σνλίδεη ηηο 
δηαθνξέο ηνπ (απφ ηα άιια ρσξηά) δεκηνπξγψληαο κηαλ 
αζπίδα θαηά ηεο αθνκνίσζεο. Γη’ απηφ, φηαλ νη 
θνξεζηέο είλαη βαζηθά ίδηεο, θξνληίδεη λα δεκηνπξγήζεη 
κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο δηαθνξέο... 

 
΄Αιθεο Ράθηεο, Ο θόζκνο ηνπ ειιεληθνύ ρνξνύ,  

εθδ. Πνιχηππν, Αζ. 1985, ζ. 53, 54 
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► Να δηαβάζεηε ην παξαθάησ θείκελν θαη λα 
ζρνιηάζεηε ηελ άπνςε ηνπ Δ. Π. Παπαλνχηζνπ φηη ε 
ακθίεζε «απνηειεηψλεη θαη επηζθξαγίδεη ην πξφζσπν 
καο, ην ζπκπιεξψλεη θαη ην παξνπζηάδεη» 
 

Ο άλζξσπνο θαη ην θφξεκα 
 

... Σν θφξεκα (αλζξψπηλε επηλφεζε θαη θξνληίδα) σο 
πξνζηαζία θαη ζηνιηζκφο απνηειεηψλεη θαη 
επηζθξαγίδεη ην «πξφζσπν» καο, ην ζπκπιεξψλεη θαη 
ην παξνπζηάδεη. Σν πψο ληχλνκε ην ζψκα καο (απφ ηελ 
θεθαιή έσο ηα πφδηα), κε ηη πιηθά θαη κε πνην ηξφπν, 
δελ είλαη θαζφινπ αζήκαλην ή ηπραίν γεγνλφο γηα ηελ 
ππφζηαζή καο, ηε «δεκφζηα» θαη ηελ «ηδησηηθή». 
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Απνηειεί κέξνο ηνπ εαπηνχ καο, ηελ πξνβνιή ηνπ πξνο 
ηα έμσ, θαη εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή καο πθή: ην πψο 
ζέινπκε λα καο βιέπνπλ νη άιινη θαη ηα δηθά καο κάηηα. 
Γδχλεηε έλαλ άλζξσπν (ζην ηαηξείν, ζην ζηξαηφπεδν, 
ζηε θπιαθή) θαη ράλεη ακέζσο ηελ απηνπεπνίζεζε, ηε 
δχλακε, ην γφεηξφ ηνπ. Έρεη ηελ εληχπσζε φηη ηνπ 
αθαηξέζαηε θαη θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο φρη απιψο ην 
πεξίβιεκα, αιιά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηελ νπζία ηνπ. 
ηη ηνλ αθξσηεξηάζαηε. Φαληάδεζηε φηη κπνξεί λα 
επηβιεζεί, λα έρεη ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ «πιήξε», 
λα αζθήζεη ηελ εμνπζία ή ηελ απνζηνιή ηνπ έλαο 
αμησκαηηθφο ρσξίο ζηνιή, έλαο παπάο, δίρσο ξάζν, 
έλαο δηθαζηήο ληπκέλνο φπσο ν θαηεγνξνχκελνο;... 

 
Δ. Π. Παπαλνχηζνο, Πξαθηηθή Φηινζνθία,  

εθδ. Γσδψλε, Αζήλα, 1984, ζ. 206 
 
► Γηαβάζηε ηψξα έλα άιιν απφζπαζκα απφ ην ίδην 
βηβιίν ηνπ Δ. Π. Παπαλνχηζνπ. πκθσλείηε κε ηελ 
άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα φηη κπνξνχκε πηζαλφλ λα 
καληέςνπκε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ελφο αηφκνπ απφ ηελ 
εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε; Αλ ζπκθσλείηε, πεξηγξάςηε 
ηελ ακθίεζε πνπ ζα ραξαθηήξηδε θάπνηνλ απφ ηνπο 
ηχπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην απφζπαζκα ή θάπνηνλ 
άιιν ηχπν, π.ρ. έλαλ αθαηάζηαην, καηαηφδνμν, 
θηιάξεζθν, ζρνιαζηηθφ, πξνζεθηηθφ.  
 

 
... Καη έλα νμχ βιέκκα κπνξεί απφ ηελ ακθίεζε θαη κφλν 
λα μερσξίζεη ηνλ θηιάξεζθν απφ ηνλ αδηάθνξν· ηνλ 
καηαηφδνμν απφ ηνλ ηαπεηλφ· ηνλ επηηεδεπκέλν θαη 
πεξίπινθν απφ ηνλ αθειή θαη απιφ· θείλνλ πνπ δεηεί 
λα πάξεη απφ ηνπο άιινπο ζεκαζία, απ’ απηφλ πνπ 
γλσξίδεη φηη ηελ έρεη· ηνλ αζηαζή θαη αβέβαην 
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αηζζεκαηηθφ θφζκν· ηνλ επηηήδεην, αιιά θαη επηθίλδπλν 
απφ ηνλ αδέμην θαη αγαζφ· ηνλ νλεηξνπφιν απφ ηνλ 
πξαθηηθφ· ηνλ άλζξσπν ηεο άκεζεο θαη γξήγνξεο 
εληχπσζεο απφ εθείλνλ πνπ μέξεη θαη πξνηηκά λα 
πεξηκέλεη· απηφλ πνπ δελ ελλνεί λα παξαηηεζεί θαη 
επηκέλεη ζηηο ραξέο ηεο δσήο, απ’ απηφλ πνπ 
απνθάζηζε ή πξνζπνηείηαη φηη ζέιεη λα 
ζπλζεθνινγήζεη κε ηνλ θάκαην, ηηο απνγνεηεχζεηο ή 
ηελ εππξέπεηα θαη νχησ θαζεμήο... 
 

(φ π. ζει. 208) 
 
 
► Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην πνίεκα ηνπ Καβάθε 
πνπ αθνινπζεί θαη λα εξκελεχζεηε ηνπο ιφγνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο ν Αξηζηνκέλεο πηνζεηεί κηα ζπκπεξηθνξά 
μέλε πξνο ην ραξαθηήξα ηνπ. Με πνην ηίκεκα πιεξψλεη 
«ηελ θαινχηζηθελ εληχπσζε» πνπ δεκηνπξγεί ε 
ζπκπεξηθνξά απηή; Αλ πηζηεχεηε φηη ην πνίεκα ηνπ 
Καβάθε έρεη δηαρξνληθή αμία, δνθηκάζηε λα 
πεξηγξάςεηε έλαλ παξφκνην ηχπν. Μπνξείηε λα 
δηαηεξήζεηε ην εηξσληθφ χθνο ηνπ πνηεηή; 
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ΖΓΔΜΧΝ ΔΚ ΓΤΣΗΚΖ ΛΗΒΤΖ 
 

Άξεζε γεληθψο ζηελ Αιεμάλδξεηα, 
ηεο δέθα κέξεο πνπ δηέκεηλελ απηνχ, 
ν εγεκψλ εθ Γπηηθήο Ληβχεο

1
 

Αξηζηνκέλεο
2
, πηφο ηνπ Μελειάνπ. 

Χο η’ φλνκά ηνπ, θ’ ε πεξηβνιή, θνζκίσο, ειιεληθή. 
Γέρνληαλ επραξίζησο ηεο ηηκέο, αιιά δελ ηεο 
επηδεηνχζελ ήηαλ κεηξηφθξσλ. 
Αγφξαδε βηβιία ειιεληθά, 
ηδίσο ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά. 
Πξν πάλησλ δε άλζξσπνο ιηγνκίιεηνο. 
Θάηαλ βαζχο ζηεο ζθέςεηο, δηεδίδεην, 
θ’ νη ηέηνηνη ηφρνπλ θπζηθφ λα κε κηινχλ πνιιά. 
 

Μήηε βαζχο ζηεο ζθέςεηο ήηαλ, κήηε ηίπνηε. 
Έλαο ηπραίνο, αζηείνο άλζξσπνο. 
Πήξε φλνκα ειιεληθφ, ληχζεθε ζαλ ηνπο Έιιελαο, 
έκαζ’ επάλσ θάησ ζαλ ηνπο Έιιελαο λα θέξεηαη· 
θ’ έηξεκελ ε ςπρή ηνπ κε ηπρφλ 
ραιάζεη ηελ θαινχηζηθελ εληχπσζη 
κηιψληαο κε βαξβαξηζκνχο

3
 δεηλνχο ηα ειιεληθά, 

θ’ νη Αιεμαλδξηλνί ηνλ πάξνπλ ζην ςηιφ, σο είλαη ην 
ζπλήζεην ηνπο, νη απαίζηνη. 
 

Γη’ απηφ θαη πεξηνξίδνληαλ ζε ιίγεο ιέμεηο,  
πξνζέρνληαο κε δένο ηεο θιίζεηο θαη ηελ πξνθνξά· 
θ’ έπιεηηελ νπθ νιίγνλ έρνληαο θνπβέληεο ζηνηβαγκέλεο 
κέζα ηνπ.  

(1928) 
 

1   Ληβχε ήηαλ ε ειιεληθή νλνκαζία ηεο Αθξηθήο. 
2   Πξφζσπν θαληαζηηθφ. 
 

3   Βαξβαξηζκνί· ιάζε γξακκαηηθά (ηα ζπληαθηηθά ιάζε 
νλνκάδνληαη ζνινηθηζκνί). 
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► Σν παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο νκάδεο 
λέσλ πνπ επηιέγνπλ έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
ληπζίκαηνο απφ άιινπο αλζξψπνπο. 
 
Σα πην αζήκαληα θαη αθαηάιιεια αληηθείκελα - κηα 
θαξθίηζα, έλα καληαιάθη, έλα εμάξηεκα ηειεφξαζεο, - 
κπνξνχζαλ λα κπνπλ κέζα ζηε ζθαίξα ηεο (κε) κφδαο 
ησλ Παλθο. Καζεηί, ινγηθφ ή παξάινγν, γηλφηαλ «ζηνιή 
αληηκεηψπηζεο» (ν θαλφλαο θαίλεηαη λα ήηαλ: «Αλ ην 
θαπέιν δελ ηαηξηάδεη, θφξα ην!»).«Φηελά» επηειή πιηθά 
ζε ρπδαία ζρέδηα (απνκίκεζε δέξκαηνο ιενπάξδαιεο) 
θαη «άηαρηα» ρξψκαηα, πνπ απφ θαηξφ είραλ 
απνξξηθζεί απφ ηε βηνκεραλία πςειήο κφδαο ζαλ 
ηειείσο θαθφγνπζηα, δηαζψζεθαλ απφ ηνπο Παλθο θαη 
κεηαηξάπεθαλ ζε ξνχρα (ζηελά ζσιελσηά παληειφληα, 
κίλη θνχζηεο) πνπ απφ κφλα ηνπο ζρνιίαδαλ ζπλεηδεηά 
ηηο έλλνηεο ηνπ κνληέξλνπ θαη ηνπ γνχζηνπ. Οη 
ζπκβαηηθέο ηδέεο νκνξθηάο απνξξίθζεθαλ καδί κε ηελ 
παξαδνζηαθή γπλαηθεία πείξα ησλ θαιιπληηθψλ. 
Αληίζεηα κε ηηο ζπκβνπιέο θάζε γπλαηθείνπ πεξηνδηθνχ, 
ην καθηγηάδ ζ’ αγφξηα θαη θνξίηζηα γηλφηαλ γηα λα 
θαίλεηαη. Σα πξφζσπα έγηλαλ αθεξεκέλα πνξηξέηα: 
κειέηεο ηεο απνμέλσζεο, έπεηηα απφ πξνζερηηθή 
παξαηήξεζε θαη άςνγε εθηέιεζε. Σα καιιηά ήηαλ 
νινθάλεξα βακκέλα (αρπξέληα, θνξαθί ή έληνλν 
πνξηνθαιί, κε πξάζηλεο ηνχθεο) θαη ηα κπινπδάθηα κε 
ηα παληειφληα δηεγνχληαλ ηελ ηζηνξία ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπο κε πνιιαπιά θεξκνπάξ θαη εκθαλείο εμσηεξηθέο 
ξαθέο. 
 

(Dick Hebdige, Υπνθνπιηνύξα:ην λόεκα ηνπ ζηηι,  
εθδ. «Γλψζε», Αζήλα 1981, ζ. 145-146, δηαζθεπή) 
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► Γνθηκάζηε λα πεξηγξάςεηε θη εζείο έλα λέν ή κηα λέα 
κε ηδηαίηεξν ληχζηκν θαη πξνζπαζήζηε λα εξκελεχζεηε 
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
► Γνθηκάζηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ήξσα ελφο 
ινγνηερληθνχ έξγνπ απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο 
λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. ηελ αξρή ζπγθεληξψζηε 
φια ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα γηα 
ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη γηα ην ραξαθηήξα ηνπ 
ήξσα. ηε ζπλέρεηα, ζπδεηήζηε αλ ηα ζηνηρεία απηά 
είλαη επαξθή γηα λα ζρεκαηίζεηε κηα νινθιεξσκέλε 
εηθφλα ηνπ ήξσα. Αλ δελ είλαη επαξθή, πξνζζέζηε φζα 
ζεσξείηε απαξαίηεηα. 
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► Γηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν γηα ην ξφιν ηνπ 
ζθελνζέηε θαη ηνπ ελδπκαηνιφγνπ ζε κηα ζεαηξηθή 
παξάζηαζε.  
ηε ζπλέρεηα λα πεξηγξάςεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ην 
ζθεληθφ θαη θάπνηα απφ ηα θνζηνχκηα ησλ εξψσλ κηαο 
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο πνπ παξαθνινπζήζαηε ή είδαηε 
απφ ηελ ηειεφξαζε. 
 
... Σν έξγν ηνπ ζθελνγξάθνπ θαη ηνπ ελδπκαηνιφγνπ 
έρεη ζηφρν λα ππνγξακκίζεη θαη λα θάλεη πην 
επαλάγλσζην ην λφεκα ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ κέζα απφ 
νπηηθά ζχκβνια. Σα ζχκβνια απηά κπνξεί λα κελ 
έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηε ξεαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ή 
κε ηελ επνρή πνπ πεξηγξάθεη ην έξγν. Χζηφζν, αθφκα 
θη φηαλ ηα θνζηνχκηα ελφο έξγνπ είλαη ξεαιηζηηθά θαη 
πηζηά ζηε κφδα ηεο επνρήο, ν ζθνπφο ηνπ 
ελδπκαηνιφγνπ δελ είλαη λα ληχζεη ηνλ εζνπνηφ κ’ έλα 
ξνχρν πνπ «ηνπ πάεη», αιιά λα ηνλίζεη ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά (ζεηηθά ή αξλεηηθά) πνπ απηφο 
εθπξνζσπεί, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην αλάγιπθνο ν 
ξφινο ηνπ κέζα ζην έξγν, θαη πην επαλάγλσζηε ε ηδέα 
πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ην έξγν. 

Παξάιιεια, ηφζν ν ζθελνγξάθνο φζν θαη ν 
ελδπκαηνιφγνο θξνληίδνπλ λα ππάξρεη ζπλερψο πάλσ 
ζηε ζθελή έλα νινθιεξσκέλν αηζζεηηθφ ζχλνιν, 
ππνινγίδνληαο ην νπηηθφ βάξνο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ, ηελ 
πθή, ην ρξψκα, θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ 
έληαζε ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ ηφλσλ θηι. Έηζη 
αηρκαισηίδεηαη ην κάηη ηνπ ζεαηή ζηα ζεκεία πνπ ν 
ζθελνγξάθνο ή ν ελδπκαηνιφγνο ζέιεη λα ηνλίζεη... 
 

Η. Μαλσιεδάθεο, ζθελνγξάθνο - ελδπκαηνιόγνο 
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Οκαδηθή εξγαζία 
 
  Να εξγαζηείηε ζε νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα λα επηιέμεη 
έλα ζεαηξηθφ έξγν πνπ δηάβαζε· ζηε ζπλέρεηα, λα 
πξνζπαζήζεη λα ζρεδηάζεη ηα θνζηνχκηα νξηζκέλσλ 
πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ θαη ην ζθεληθφ κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο θαη λα ηα πεξηγξάςεη 
πξνθνξηθά ζηνπο καζεηέο ησλ άιισλ νκάδσλ. 
 
Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο 
 
1.  Μειεηήζηε πξνζεθηηθά ην έξγν θαη ζπγθεληξψζηε 
πιεξνθνξίεο 
α) γηα ηα πξφζσπα (θχιν, ειηθία, εμσηεξηθά  

ραξαθηεξηζηηθά, έλδπκα, ραξαθηήξα θηι.)  
β) γηα ηελ επνρή πνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλφηα. 
 
2.  Μπνξείηε λα ληχζεηε ηα πξφζσπα κε ξνχρα επνρήο, 

νπφηε είλαη απαξαίηεηε θάπνηα έξεπλα (ζε 
εγθπθινπαίδεηεο, βηβιία ηζηνξίαο θηι.) γηα ηηο 
ελδπκαζίεο ηεο επνρήο ηνπ έξγνπ. 

Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα απηνζρεδηάζεηε, ληχλνληαο 
ηνπο ήξσεο κε νπνηαδήπνηε ξνχρα λνκίδεηε φηη ηνπο 
ηαηξηάδνπλ (ζχγρξνλν ληχζηκν, θαληαζηηθφ, 
εμσπξαγκαηηθφ θηι.), αξθεί απηά λα ελαξκνλίδνληαη κε 
ην γεληθφ θιίκα ηνπ έξγνπ, φπσο ην έρεηε ζπιιάβεη. Σν 
ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ζθεληθά. Κνηηάμηε γηα παξάδεηγκα 
ζηελ επφκελε ζειίδα ηηο θσηνγξαθίεο απφ 
ζθελνγξαθηθέο θαη ελδπκαηνινγηθέο ιχζεηο πνπ 
έδσζαλ θαηά θαηξνχο δηαθνξεηηθνί θαιιηηέρλεο γηα ην 
ίδην έξγν.  
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θελνζεζία: Κάξνινο Κνπλ 
Μνπζηθή: Υ. Λενληήο 
θεληθά, θνπζηνχκηα: Γηνλχζεο Φσηφπνπινο 
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ΒΑΚΥΔ 
 

ΘΔΑΣΡΟΚΗΝΖΖ. 2003 
 

Υνξνγξαθία: Κ. Κνζκίδεο  
Μνπζηθή: Γ. Μεηαιιηλφο  

θεληθά: Γ. Καηξαλίηζαο  
Κνπζηνχκηα: η. Αλησλφπνπινο 

 
 
 

Γξακαηνπνίεζε 
 
► Τπνζέζηε φηη νξγαλψλεηε γηα ηελ ηειεφξαζε κηα 
ζπδήηεζε κε ζέκα: «Σν ξνχρν σο κέζν επηθνηλσλίαο, 
αιιά θαη ηαμηλφκεζεο ησλ αλζξψπσλ ζε θνηλσληθέο 
νκάδεο». Ο θάζε νκηιεηήο λα παξνπζηάζεη κε 
επηρεηξήκαηα, απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία, ηηο 
απφςεηο ηνπ γηα ην ζέκα. 
Οη ξφινη πνπ κπνξείηε λα ππνδπζείηε είλαη νη 
αθφινπζνη: έλαο / κία θνηλσληνιφγνο, έλαο ζρεδηαζηήο 
ή κηα ζρεδηάζηξηα κφδαο, κηα νηθνθπξά, έλαο έκπνξνο,  
κηα εθπξφζσπνο θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. 

135 / 199  



 

ΗV  ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 

Παξάγξαθνο 
Αλάπηπμε κηαο παξαγξάθνπ κε αλαινγία 

 
  Μεξηθέο θνξέο ζηελ πεξηγξαθή, γηα λα γίλνπλ πην 
θαηαλνεηά νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ πεξηγξαθφκελνπ 
αληηθεηκέλνπ, δίλνληαη θάπνηα αλάινγα παξαδείγκαηα 
απφ άιινπο ρψξνπο πνπ είλαη πην νηθείνη ζηνλ 
αλαγλψζηε / δέθηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνβάιιεηαη 
κηα ιαλζάλνπζα νκνηφηεηα αλάκεζα ζε δχν 
αληηθείκελα, πνπ θαηλνκεληθά είλαη εληειψο 
δηαθνξεηηθά. 

ηε κέζνδν απηή, πνπ είλαη γλσζηή κε ηνλ φξν 
αλαινγία, ππάξρνπλ δχν κέξε / ζθέιε· ην έλα κέξνο 
αλαθέξεηαη ζην πεξηγξαθφκελν αληηθείκελν, ελψ ην 
άιιν ζε έλα αληηθείκελν πνπ παξνπζηάδεη αλαινγίεο / 
νκνηφηεηεο πξνο απηφ. 

Ζ αλαινγία, φπσο νξίζηεθε πην πάλσ, είλαη έλαο 
απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη κία 
παξάγξαθνο. 
 
► Να δηαβάζεηε ηελ παξαθάησ παξάγξαθν θαη λα 
εληνπίζεηε ηα κέξε / ζθέιε ηεο αλαινγίαο: 
 

Ο νξγαληζκφο θαηαλαιψλεη ελέξγεηα φπσο θαη κία 
κεραλή. Σν απηνθίλεην ι.ρ. ή ε ζεξηδναισληζηηθή 
κεραλή εμαζθαιίδνπλ ηελ αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο (θίλεζε θηι.) ελέξγεηα θαίγνληαο βελδίλε. Σν 
ειεθηξηθφ ςπγείν ή ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, δχν 
άιιεο κεραλέο, ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, 
ειεθηξηθφ ξεχκα. Κη ν νξγαληζκφο βξίζθεη ηελ αλαγθαία 
γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ελέξγεηα κε αλάινγν ηξφπν, 
θαίγνληαο ή δηαζπψληαο ρεκηθέο ελψζεηο.  
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[ 

Ο κεραληζκφο απηφο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ιέγεηαη 
θαηαβνιηζκόο. Δίλαη θαλεξφ πσο ν θαηαβνιηζκφο είλαη 
θαηλφκελν θνηλφ θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη γηα 
νξηζκέλεο κεραλέο, αθνχ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο γηα 
ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαηαλαιψλεηαη ελέξγεηα πνπ 
παξάγεηαη απφ ηε δηάζπαζε ρεκηθψλ ελψζεσλ... 
 

Κ. Κξηκπά, Η. Καινπίζε, Μαζήκαηα Γεληθήο Βηνινγίαο,  
Β΄ Λπθείνπ, ζ. 8  

 
►  Να παξαηεξήζεηε ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 
πην πάλσ παξαγξάθνπ θαη λα εληνπίζεηε. 
α) Σν ηκήκα ζην νπνίν εηζάγεηαη ε αλαινγία 
β) Πψο δηαξζξψλεηαη ην θχξην κέξνο ηεο παξαγξάθνπ 
ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε αλαινγία. Πξνζπαζήζηε λα 
αλαπηχμεηε ηελ αλαινγία, δηαξζξψλνληαο δηαθνξεηηθά 
ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν θαη επηθέξνληαο ηηο 
αλαγθαίεο αιιαγέο, φπνπ ρξεηάδεηαη. 
 
 ην παξαθάησ ινγνηερληθφ θείκελν λα επηζεκάλεηε 
θαη λα ζρνιηάζεηε ηηο αλαινγηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ε ινγνηέρληδα. Ση επηηπγράλεηαη κε ηελ 
αλαθνξά ησλ αλαινγηψλ; 
 

 

...Εσ κε ηα ρέξηα κνπ. Μνπ είλαη γλψξηκα. Δίλαη 
ζηηγκέο πνπ κπνξψ λα ηα θνηηάδσ κε απάζεηα, φρη ζαλ 
φξγαλα ή πξνεθηάζεηο ηνπ ζψκαηφο κνπ, αιιά ζαλ 
αιιφθνηα, ηπθιά κα πνιχμεξα δψα πνπ ρψλνληαη εδψ 
θη εθεί, θιείλνπλ, ηεληψλνληαη, κεξπθάδνπλ. Μνηάδνπλ 
λα ζπλερίδνπλ απηφ πνπ ιέκε δσή, ελψ απνπζηάδσ. Σα 
εκπηζηεχνκαη. Δίλαη δσληαλά, άζρεηα ηη θάλσ εγψ. 

ηαλ ήκνπλ παηδί έπαηδα καδί ηνπο ζαλ λα ήηαλ 
θνχθιεο. Κάζε ρέξη ήηαλ έλα ζχκπιεγκα απφ πέληε 
θνχθιεο, άξξεθηα ελσκέλεο. Σηο κεηακφξθσλα κε ην 
λνπ κνπ ζε νηθνγέλεηα - ηη πην θπζηθφ.  
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Ο κέζνο ήηαλ ε κεηέξα θαη ν δείρηεο ν παηέξαο. 
Γπζθνιεχηεθα ιίγν λα απνθαζίζσ ηνπο ξφινπο. ηελ 
αξρή θαηλφηαλ φηη ν κέζνο έπξεπε λα είλαη ν παηέξαο, 
αθνχ ήηαλ καθξχηεξνο θαη νη παηεξάδεο πξέπεη λα 
είλαη ςεινί θαη επηβιεηηθνί, αλ πξέπεη λα είλαη θάηη. 
Τπάξρεη φκσο κηα θνκςφηεηα θαη κηα ράξε ζην κεζαίν 
δάρηπιν, πνπ ηειηθά κε έπεηζε λα ην ρξεζηκνπνηήζσ 
σο κεηέξα. 
Ο παηέξαο ζα ’πξεπε ινηπφλ αλαγθαζηηθά λα είλαη ν 
δείρηεο, θνληχηεξνο απφ ηε κεηέξα, αιιά αλαπιεξψ-
λνληαο ην χςνο κε ην γεξφ δέζηκν θαη ηε ζηεξεφηεηα. Ο 
δείρηεο αζθαιψο δηέζεηε θχξνο· είλαη ην δάρηπιν πνπ 
ρξεζηκνπνηείο γηα λα δηαηάδεηο, λα παξαθηλείο, λα 
δείρλεηο, λα εμεηάδεηο: ην πην δξαζηήξην δάρηπιν απ’ 
φια. Σν ηέηαξην θαη ην πέκπην δάρηπιν ήηαλ νη θφξεο· 
κάιινλ φκνηεο, ρινκέο απνκηκήζεηο ηεο κεηέξαο ηνπο, 
ιεπηέο θαη νλεηξνπφιεο, κε ηα θάπσο κπηεξά ηνπο 
θεθάιηα.  
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[ 

Ίζσο ε κηθξφηεξε αδεξθή λα κελ ήηαλ ηφζν άρξσκε 
φζν ε αδεξθή ηεο· είρε πάλσ ηεο έλαλ αέξα ζθαλδα-
ιηάο θαη κία ηάζε θηλεηηθφηεηαο [...]. Ο αληίρεηξαο ήηαλ 
θπζηθά ν γηνο, ν κφλνο γηνο (ν αδειθφο πνπ δελ είρα 
πνηέ). ηεθφηαλ κηα ηδέα απφκεξα, αιιά δίπια ζηνλ 
παηέξα. Αλήθαλ θαλεξά ζην ίδην είδνο. Αληηιακβάλνκαη 
ηψξα πφζν άθακπηα, πφζν αλέθθιεηα δηαρσξηζκέλα 
θαη δηάθνξα κεηαμχ ηνπο ήηαλ ηα δχν θχια ζην κπαιφ 
κνπ ζηελ ειηθία πνπ βξηζθφκνπλ. Αθφκα ν γηνο ήηαλ 
κάιινλ θνληφο θαη άζρεκνο, αιιά πνιχ ζίγνπξνο γηα 
ηνλ εαπηφ ηνπ, πεηζκαηάξεο θαη δσεξφο. Μπνξνχζεο λα 
ην δεηο ζηνλ ηξφπν πνπ ζηεθφηαλ, κε ην θεθάιη ξηγκέλν 
πίζσ, ην ζηνκάρη λα πξνεμέρεη θαη ηα πφδηα θπηεκέλα 
ζηαζεξά ζην έδαθνο.  
(Ο αληίρεηξαο κνηάδεη λα είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζην ρέξη 
κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα απφ ηα άιια δάρηπια. Δίλαη 
επίζεο πην επιχγηζηνο). Ο γηνο κπνξνχζε λα θάκπηεηαη 
θαη λα γέξλεη ππεξβνιηθά πξνο ηα πίζσ, λα πεδάεη 
πάλσ θάησ θαη λα θάλεη φισλ ησλ εηδψλ ηα πξάγκαηα 
πνπ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα θνξίηζηα... 
 

Καίε Σζηηζέιε, Τν Φακέλν Πάησκα,  
εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1984, ζ. 71-72  

 
 
 
  Ζ αλαινγία - πνπ απνηειεί κηα κνξθή αλαπηπγκέλεο 
παξνκνίσζεο - άιινηε είλαη θαλεξή θαη άιινηε εχξεκα 
/ έκπλεπζε ηνπ ζπγγξαθέα γηα λα δηαηππψζεη κε 
κεγαιχηεξε ελάξγεηα ηε ζθέςε ηνπ.  
Να επηζεκάλεηε ζην παξαθάησ θείκελν πνηα πξάγκαηα 
ζπζρεηίδνληαη αλαινγηθά θαη κε πνηα θνηλή ηδηφηεηα. 
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[ 

... Οη ζηίρνη ελφο δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ κνηάδνπλ, ζα 
κπνξνχζε λα πεη θαλείο, κε ηνπο ιηζφπιηλζνπο ελφο 
αξραίνπ ηζνδνκηθνχ ηνίρνπ, πνπ κπνξνχλ λα θάζνληαη 
θαη κφλν κε ην βάξνο ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη ζπλδεηηθή 
χιε κεηαμχ ηνπο. Αλ αθαηξεζνχλ κεξηθνί ιηζφπιηλνη, ν 
ηνίρνο εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηε ζπλνρή θαη ηελ 
αληνρή ηνπ. Έηζη θαη νη ζηίρνη ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπ-
δηνχ είλαη απηνηειείο θαη θάπνηνη απφ απηνχο κπνξνχλ 
λα ιείςνπλ απφ ην ηξαγνχδη, ρσξίο ζπλέπεηεο γηα ηε 
λνεκαηηθή ελφηεηά ηνπ. Απηή ε απηνηέιεηα ησλ ζηίρσλ 
ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ βνήζεζε ζεκαληηθά ζηε 
κεηαθνξά ζηίρσλ απφ έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη ζ’ έλα 
άιιν, ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 
ηξαγνπδηψλ ή θαη ζηελ απφζπαζε απφ δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα ραξαθηεξηζηηθψλ ζηίρσλ πνπ εθθξάδνπλ ζε 
δχν ζπλήζσο ζηίρνπο κηα πεηπρεκέλε παξνκνίσζε, 
έλα ραξαθηεξηζκφ ή κηα γλψκε. 
 

Η δηδαζθαιία ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ  
ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε θαη ζην Παλεπηζηήκην,   

Φηιφινγνο 21, Θεζζαινλίθε, Ηνχληνο 1980, ζ. 119 
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[ 

►  Με βάζε ηελ αλαινγία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε κηα 
ππξθαγηά πνπ εμαπιψλεηαη θαη ζε κηα επηδεκηθή 
αζζέλεηα, γξάςηε κία παξάγξαθν γχξσ ζηηο δέθα 
ζεηξέο (100-130 ιέμεηο). Θεσξήζηε πεξηγξαθφκελν 
αληηθείκελν (απηφ πνπ ρξεηάδεηαη επεμήγεζε) ηελ 
πνξεία ηεο επηδεκηθήο αζζέλεηαο θαη νξγαλψζηε ηελ 
πεξηγξαθή ζαο έηζη, ψζηε λα εμππεξεηεί 
απνηειεζκαηηθά ην ζθνπφ ζαο. 
 
- Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο θνηλέο ή παξφκνηεο 
ξεκαηηθέο θξάζεηο θαη ζηα δχν ζθέιε, π.ρ. ππξθαγηά - 
επηδεκηθή αζζέλεηα 
 
 
 

- ζηελ αξρή δε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή 
- εμαπιψλεηαη γξήγνξα θηι. 
 
 

  Γηαβάζηε ην παξαθάησ θείκελν θαη ζπδεηήζηε ην 
λφεκά ηνπ. Πνηεο αλαινγηθέο ζρέζεηο ππνθξχπηνληαη; 
 
 

ΓΗΖΓΖΖ 

Ζ παξαβνιή ηνπ αεηνύ 
 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ έλαο 
άλζξσπνο πήγε ζην δάζνο θη 
έςαρλε λα βξεη θαλέλα πνπιί ηεο 
πξνθνπήο. Σειηθά έπηαζε έλα 
αεηφπνπιν. Σν πήξε ζην ζπίηη 
ηνπ θαη ην ’βαιε αλάκεζα ζηηο 

θφηεο, ζηηο πάπηεο, ζηα γαιφπνπια, θαη κφιν πνπ ήηαλ 
αεηφπνπιν ην ηάηδε κε ην ίδην θαΐ πνπ ηάηδε θαη η’ άιια 
πνπιηά. 
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[ 

Πεξάζαλε πέληε ρξφληα. Μηα κέξα ηνλ επηζθέθζεθε 
έλαο θπζηνδίθεο. Δθεί πνπ πεξπαηνχζαλ ζηνλ θήπν 
ηνπ είπε: «Απηφ ην πνπιί δελ είλαη θνηφπνπιν. Αεηφο 
είλαη». «Σν μέξσ, απάληεζε ν ηδηνθηήηεο ηνπ αεηνχ, 
αιιά ηνλ έρσ εμαζθήζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ 
θνηφπνπιν. Γελ είλαη πηα αεηφο. Έγηλε θνηφπνπιν, αλ 
θαη νη θηεξνχγεο ηνπ απφ ηε κηα άθξε ζηελ άιιε έρνπλ 
κήθνο ηέζζεξα κέηξα». 

«ρη, ηνπ ιέεη ν θπζηνδίθεο, εμαθνινπζεί λα είλαη 
αεηφο, έρεη ηελ θαξδηά ελφο αεηνχ θαη ζα ηνλ θάλσ λα 
πεηάμεη ζηνλ νπξαλφ». 

«Δίλαη θνηφπνπιν θαη δε ζα πεηάμεη πνηέ» μαλαιέεη 
ν ηδηνθηήηεο ηνπ. 

πκθψλεζαλ ηφηε λα θάλνπλ έλα πείξακα. Ο 
θπζηνδίθεο πήξε ηνλ αεηφ, ηνλ ζήθσζε ςειά, ηνπ είπε 
επηηαρηηθά:  

«Αεηέ, είζαη αεηφο, αλήθεηο ζηνλ νπξαλφ, δελ 
αλήθεηο ζ’ απηή ηε γε, άλνημε ηα θηεξά ζνπ, πέηαμε». 

Ο αεηφο γχξηζε απφ δσ, γχξηζε απφ θεη θαη χζηεξα 
βιέπνληαο ηηο θφηεο πνπ ηξψγαλε πήδεμε θάησ. Καη ν 
ηδηνθηήηεο: 

«Γε ζνπ ’ιεγα πσο είλαη θνηφπνπιν; 
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«ρη, επέκελε ν θπζηνδίθεο, είλαη αεηφο. Γψζ’ ηνπ 
αθφκε κηα επθαηξία αχξην»... 

Σελ άιιε κέξα ζεθψζεθε λσξίο θαη πήξε ηνλ αεηφ 
έμσ απφ ηελ πφιε, καθξηά απφ ηα ζπίηηα, ζηα ξηδά ελφο 
ςεινχ βνπλνχ. Ο ήιηνο, πνπ κφιηο γελληφηαλε, έβαθε 
ρξπζαθηά ηελ θνξθή ηνπ βνπλνχ θη έθαλε φια ηα βξάρηα 
λα ιάκπνπλε κέζα ζ’ εθείλν η’ φκνξθν πξσηλφ. 

Ο θπζηνδίθεο ζήθσζε ηνλ αεηφ θαη ηνπ είπε:  
«Αεηέ, είζαη αεηφο, αλήθεηο ζηνλ νπξαλφ, δελ αλήθεηο ζ’ 
απηή ηε γε, άλνημε ηα θηεξά ζνπ, πέηαμε». 

Ο αεηφο θνίηαμε γχξσ θαη ηξεκνχιηαζε, ιεο θη 
έκπαηλε κέζα ηνπ θαηλνχξηα δσή. Γελ πέηαμε φκσο.  
Ο θπζηνδίθεο ηνλ έθαλε λα θνηηάμεη θαηά ηνλ ήιην. 
Ξαθληθά άπισζε ηα θηεξά ηνπ θαη κε κηα αεηίζηα 
θξαπγή πέηαμε πάξα πνιχ ςειά θαη δελ μαλαγχξηζε 
πηα. Έκεηλε έλαο αεηφο, κφιν πνπ ζειήζαλε λα ηνλ 
ππνηάμνπλε θαη λα ηνλ θάλνπλε θνηφπνπιν. 

 

Λαέ κνπ ηεο Αθξηθήο, πιαζηήθακε θαη’ εηθφλα ηνπ 
Θενχ, νη άλζξσπνη φκσο ζέιεζαλ λα καο θάλνπλ λα 
πηζηεχνπκε πσο είκαζηε θνηφπνπια, θαη ην πηζηεχνπκε 
αθφκα. κσο είκαζηε αεηνί. Απιψζηε ηα θηεξά ζαο θαη 
πεηάμηε! Μελ επραξηζηηέζηε κε ην θατ πνπ δίλνπλ ζηα 
θνηφπνπια. 
 

Σδέηκο Άγθξετ, Αθξηθαληθέο ηζηνξίεο 
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[ 

► Σν θείκελν είλαη παξαβνιηθφ/ αιιεγνξηθφ. Ζ 
αιιεγνξία/παξαβνιή είλαη κηα κεηαθνξηθή έθθξαζε, ε 
νπνία θξχβεη λνήκαηα δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ 
θαλεξψλνπλ νη ιέμεηο ηεο. Πνηεο νκνηφηεηεο θαη 
δηαθνξέο δηαθξίλεηε αλάκεζα ζε κηα παξνκνίσζε, κηα 
αιιεγνξία θαη κηα παξαβνιή,  
 

α) σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ εθθέξνληαη,  
β) σο πξνο ηελ έθηαζε; 
γ) σο πξνο ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ; 
 

(βιέπε θαη ΝΔ.. ΔΛ. 180) 
 
 
► Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε θη εζείο έλα θείκελν κε 
παξαβνιηθφ/ αιιεγνξηθφ ραξαθηήξα ( Μπνξείηε λα 
βνεζεζείηε εθηφο απφ άιια θείκελα απφ ηελ αλάγλσζε 
νξηζκέλσλ νκεξηθψλ παξνκνηψζεσλ, απφ ηνπο 
Αηζψπεηνπο κχζνπο θαη απφ επαγγειηθνχο παξαβνιέο). 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα 
δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ 
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