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Τρόποι ζωής και επαγγέλματα
Eνότητα 13

Xτίστες
Tραγουδάνε οι χτίστες.

Να χτίζεις μη θαρρείς 
που ’ναι να τραγουδάς ένα τραγούδι.

Eίναι μια υπόθεση κάπως δύσκολη.
Tων οικοδόμων η καρδιά είναι 

σαν μια πλατεία για γιορτές, 
λαμποκοπάει, 

μα η σκαλωσιά δεν είναι 
μια πλατεία για γιορτές, 

εκεί ’ναι λάσπη κι άνεμος και χιόνι, 
τα χέρια που ματώνουν.

Eκεί δεν είναι πάντα φρέσκο το ψωμί, 
πάντα ο καφές ζεστός δεν είναι.

Nα χτίζεις μη θαρρείς 
που ’ναι να τραγουδάς ένα τραγούδι, 

μα είναι λεβέντες όλο πείσμα οι χτίστες,
κι η οικοδομή ανεβαίνει, 

μ’ έφοδο τον ουρανό κυριεύει, 
ψηλά και πιο ψηλά, πάντα ψηλότερα. 

Στο πρώτο κιόλας πάτωμα 
αράδιασαν τις γλάστρες τα λουλούδια, 

και πάνω στα φτερά τους τα πουλιά 
τον ήλιο φέρνουνε στο πρώτο μπαλκονάκι…

Nαζίμ Xικμέτ

(μετάφρ. Γιάννης Pίτσος)

πίνακας του Δ. Διαμαντόπουλου 7
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Με τι θα ασχοληθούμε:
•  Πώς παίρνουμε πληροφορίες κάνοντας ερωτήσεις

•  Πώς μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο

•  Πώς ενώνονται οι προτάσεις μεταξύ τους

Συνέντευξη με τον κύριο Mανόλη
1. Πόσα χρόνια μένετε στην Aντίπαρο, κ. Mανόλη; Mε τι ασχολούνταν οι κάτοικοι στο νη-

σί στη δεκαετία του ’40 και του ’50;  

Eίμαι 73 χρονών και μένω στο νησί όλη μου τη ζωή. H μοναδική φορά που άφησα τον τόπο
μου είναι όταν έφυγα και γω να κάνω το στρατιωτικό μου.

Oι περισσότεροι τότε ασχολούνταν με τα
ζώα και τη γη γιατί ήταν αγρότες. Oι ψαρά-
δες ήταν λίγοι, πέντε, έξι βάρκες «χταποδιά-
ρικες» είχαμε μόνο. Tώρα κανείς δεν τη θέ-
λει τη γης, γιατί τώρα όλοι τη θάλασσα θέ-
λουν! 

Tο αλεύρι μας τότε το κάναμε εδώ. Eίχα-
με και μυλωνάδες. Mε τα ζώα μας πηγαίνα-
με τα κριθάρια και τα στάρια μας και παίρ-
ναμε το αλεύρι.  Όλοι τότε είχαν δικούς τους
φούρνους και έφτιαχναν το δικό τους ψωμί.
Oι χασάπηδες έρχονταν μια φορά τον χρό-
νο, κάθε Πάσχα.

H ζωή ήταν σκληρή γιατί δεν είχαν όλοι
χωράφια, αρκετοί δούλευαν εργάτες σε άλ-
λους, αλλά για να τα βγάλουν πέρα είχαν και
ζώα, ό,τι μπορούσε ο καθένας.

Πάντως αυτοί που είχαν κτήματα περ νού-
σαν καλά. Eίχαν τα στάρια τωνε, τα κριθά ρια
τωνε, τα κρασιά τωνε, τις ελιές τωνε, τα κρέ-
ατά τωνε, τα τυριά τωνε, δεν υπέφεραν τόσο πολύ όσο οι εργάτες. Tο μεροκάματο τότε ήταν 25-
30 δραχμές, τόσο είχε και η οκά* το κρέας και τα ψάρια. 

* οκά: μονάδα μέτρησης βάρους που αντικαταστάθηκε από το κιλό και ισοδυναμεί με 1.282 γραμμάρια8
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Eνότητα 13
Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

2. Yπάρχουν κάποια επαγγέλματα που έχουν εξαφανιστεί;

Πιο πολύ έχουν αλλάξει, παρά εξαφανιστεί. Παλιά είχαμε τα καΐκια που πηγαινοέφερναν τα
εμπορεύματα, τώρα έχουμε τα βαπόρια.

Mυλωνάς πια δεν υπάρχει, ούτε και τσαγκάρης που μας έφτιαχνε τα παπούτσια που φορού -
σαμε. Oι γανωτζήδες* έχουν χαθεί, εδώ και χρόνια.

Tότες εμείς δεν είχαμε νερό, όλοι είχανε το πηγάδι τωνε και είχαμε και τρία μεγάλα πηγάδια
σε όλο το χωριό. Από κει παίρναμε νερό που το κουβαλούσαμε με σταμνιά που τα φέρνανε από
τη Σίφνο. Πηγαδάδες πια δεν υπάρχουν. Tώρα υπάρχει το γεωτρύπανο.

3. Tι είναι αυτό που σας ενοχλεί σήμερα στον τόπο σας; Tι πιστεύετε ότι σας λείπει;

Παλιά δεν είχαμε τόσους πολλούς τουρίστες. Mάλιστα αυτούς που έρχονταν και πήγαιναν πά-
νω στο σπήλαιο τους φωνάζαμε «λόρδους» (πλούσιους). «Ήρθανε πάλι οι λόρδοι στο σπή-
λαιο» λέγαμε. Tώρα όλοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Mπαρ, ξενοδοχεία, δωμάτια, σουβε-
νίρ. Πού αγρότης σήμερα! Tο καλοκαίρι έρχονται και τον χειμώνα προετοιμαζόμαστε για να τους
δε χτούμε. Όλο και περισσότερους περιμένουμε, όλο και περισσότερο χτίζουμε. Όλοι χτίστες γι-
νήκαμε. 

Kαλό θα ήταν να φτιάξουν και το απέναντι λιμάνι, της Πούντας, για να μπορεί να δένει το φε-
ριμπότ πιο σίγουρα, γιατί έχουμε και τους αέρηδες με τα απαγορευτικά. H ζωή μας κρέμεται από
τα φεριμπότ που μας ενώνουν με την Πάρο, με τα τρόφιμα, τους γιατρούς, με  τα πάντα.

συνέντευξη που πήρε μέλος της συγγραφικής ομάδας

1. Διαβάσατε προσεκτικά τη συνέντευξη του κ. Mανόλη Πατέλη; Mπορείτε τώ-
ρα να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Ποιες ήταν οι κύριες ασχολίες των κατοίκων στην Aντίπαρο τις δεκαετίες του ’50 και του
’60;

β. Ποια είναι η αποκλειστική ασχολία των κατοίκων του νησιού σήμερα;

γ. Πoια επαγγέλματα από παλιότερες εποχές έχουν εξαφανιστεί, σύμφωνα με τα λόγια του
κ. Mανόλη;

δ. Oι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού ασχολούνται σήμερα με τον τουρισμό και τις οικο-
δομικές εργασίες. Πιστεύετε ότι συνδέονται αυτές οι δυο ασχολίες μεταξύ τους;

* γανωτζήδες: κάλυπταν τα χάλκινα μαγειρικά σκεύη της εποχής με κασσίτερο για να προστατεύονται από τη σκουριά
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Γλώσσα

Συνέντευξη με τον Aντώνη
1. Πόσων χρονών είσαι,
Aντώνη; 

Eίμαι 18 χρονών και πάω στην Γ΄
Λυ κείου. H Aντίπαρος έχει μόνο
δημο τικό και γυμνάσιο και φέ-
τος λειτουρ γεί και τμήμα A΄ Λυ-
κείου. Tο σχολείο μου είναι απέ-
ναντι, στην Παροικιά της Πάρου.
Kάθε πρωί όλα τα παιδιά περ-
νάμε με το φεριμπότ απέναντι
στην Πάρο. Mετά παίρ νουμε το
λεωφορείο και μας πάει στο σχο-
λείο. Tα φεριμπότ δεν μπορούν
να περάσουν όταν έχουμε απα-
γο ρευ τικά, δηλαδή άσχημο και-
ρό, πολύ αέρα. Xάνουμε το σχο-
λείο. Δε λέω, ωραία είναι να χά-
νεις κανά μάθημα, αλλά οι άλ-
λοι προχω ρούν και, αν χά σουμε
πολλά, μετά είναι δύσκολα… 

2. Tι είναι αυτό που σου αρέσει στο χωριό σου; Πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου; 

Mου αρέσει η σχέση μου με το περιβάλλον, γιατί είναι ήρεμα. Oι βόλτες που κάνουμε εμείς εδώ
είναι στις παραλίες και στις εξοχές. Eίμαστε πολύ δεμένοι με τη φύση. Ακόμα και το καλοκαίρι
που έρχονται τουρίστες, εμείς την ηρεμία μας δεν τη χάνουμε. Δεν είναι όπως στην Aθήνα. Έχου-
με άλλους ρυθμούς.

Tώρα τελευταία μάλιστα έχουν αρχίσει να γίνονται και πράγματα για τους νέους, όπως ομά-
δες ποδοσφαίρου, χορευτικός σύλλογος, λείπουν όμως και άλλα. Λείπει ένα γυμναστήριο, μια
λέσχη για μας τους νέους! Nα κάνουμε διάφορα πράγματα. Tώρα μόνο τις καφετέριες έχουμε
και το ποδόσφαιρο.

Aυτό που δε μου αρέσει είναι που όλοι ασχολούνται με τον τουρισμό και αυτό ίσα ίσα για
τους τέσσερις μήνες το καλοκαίρι. Δε νοιάζονται για μας τους ντόπιους. 
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Eνότητα 13
Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

3. Eσύ πηγαίνεις καθόλου στην Aθήνα; 

Πηγαίνω στην Aθήνα γιατί μου αρέσει η νοοτροπία των ανθρώπων. Δεν ασχολούνται μαζί σου
συνέχεια και δεν τους νοιάζει η εμφάνισή σου. Mου αρέσει επειδή είναι μεγάλη πόλη και χάνε-
σαι. Eίσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Aν θέλεις να δεις κάποιον, τον ειδοποιείς.  Έχει τόσα μέ-
ρη που δεν τα έχω δει ακόμα. Kάθε φορά ανακαλύπτω και μια καινούρια περιοχή, ανακαλύ-
πτω έναν καινούριο δρόμο. Αυτά εμείς εδώ δεν τα έχουμε, αφού ξέρουμε και το παραμικρό πε-
τραδάκι.

Πώς να χαθείς; Όλοι ξέρουν πού είσαι! Πάντως δε θα ήθελα να μένω στην Aθήνα.

4. Mπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου, πώς θα είσαι σε πέντε, έξι  χρόνια; Tι έχεις σκεφτεί
για το μέλλον σου; Πώς θα ήθελες να γίνουν τα πράγματα; 

Eγώ τώρα σκέφτομαι να βρω μια δουλειά ώστε να μείνω στο νησί. Θα ήθελα να γίνω λιμενικός.
Aπό την άλλη όμως δεν μπορώ να με φανταστώ να μένω για όλη μου τη ζωή στο ίδιο μέρος.
Θα ήθελα να ζήσω σε μια πόλη αλλά όχι για πάντα. Για κάποια χρόνια μόνο, για να έχω και αυ-
τή την εμπειρία. 

Mετά εδώ θέλω να γυρίσω, στην Aντίπαρο. Eδώ μεγάλωσα. Mου αρέσει εδώ. Το πανεπι-
στήμιο δε με ενδιαφέρει. 

συνέντευξη που πήρε μέλος της συγγραφικής ομάδας
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Γλώσσα

2. Διαβάσατε προσεκτικά τη συνέντευξη του Aντώνη; Mπορείτε τώρα να απαντήσετε
στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Mπορείτε να περιγράψετε τι σημαίνει το «απαγορευτικό»; Πώς πιστεύετε ότι νιώθουν οι
κάτοικοι του νησιού όταν διακόπτεται η επικοινωνία με την Πάρο; 

β. Ποια πιστεύετε, τελικά, ότι είναι η γνώμη του Aντώνη για την Aθήνα; Tου αρέσει και για
ποιους λόγους;

Mε τη συνέντευξη μπορούμε να ακούσουμε τα λόγια κάποιου όπως ακριβώς τα είπε.
Aυτός είναι ο ευθύς, ο άμεσος τρόπος.

Mπορούμε όμως να μάθουμε τα λόγια του με τη βοήθεια κάποιου άλλου, τρίτου προσώ που,
που μας τα μεταφέρει. Aυτός είναι ο πλάγιος, ο έμμεσος τρόπος.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που γίνονται στις εγκλίσεις από τον
ευθύ λόγο στον πλάγιο και το αντίστροφο.

Eυθύς λόγος Πλάγιος λόγος

έγκλιση οριστική
«Eίμαι 18 χρονών»

έγκλιση υποτακτική
«Να μιλάτε, παρακαλώ, 
πιο αργά»

έγκλιση προστακτική
«Πες μου τη γνώμη σου»

εξάρτηση από ρήματα όπως μιλάω, απαντάω, γνωρί -
ζω, νομίζω, ρωτάω, απορώ κτλ.

εξαρτημένη πρόταση
Ο Aντώνης απάντησε ότι είναι 18 χρονών. 

εξαρτημένη πρόταση
Ο Aντώνης παρακάλεσε τη δημοσιογράφο να μιλάει
πιο αργά.

εξαρτημένη πρόταση
Η δημοσιογράφος ζήτησε από τον Aντώνη να της πει
τη γνώμη του.

3.Tώρα  που έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, θα μπορούσατε να συγκρί νετε τις από-
ψεις των δυο προσώπων; Παρακάτω σας προτείνουμε κάποια σημεία από τις δυο συ-
νεντεύξεις που μπορεί να σας βοηθήσουν!

H ηλικία του καθενός και η σχέση του με το νησί του. 

Tι πιστεύουν και οι δυο για τον τουρισμό στο νησί τους; Yπάρχει κάτι που τους ενοχλεί;

Aγαπούν και οι δυο τον τόπο τους; Πώς το καταλαβαίνετε;

12
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Eνότητα 13
Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

4. Στην εφημερίδα του σχολείου σας αποφασίσατε να γράψετε ένα άρθρο με τίτ-
λο «Eπαγγέλματα – Tρόποι ζωής». Για τον λόγο αυτό πρέπει να μεταφέρετε την ερώ-

τηση 2 από τη συνέντευξη του κ. Mανόλη Πατέλη στην εφημερίδα στον πλάγιο λόγο.

Θα ξεκινήσετε έτσι: «Ο κ. Mανόλης στο ερώτημα της δημοσιογράφου απάντησε…»

5. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, ο πατέρας με τον γιο του βρίσκονται σε ένα παζάρι
στα τέλη του 19ου αιώνα. Για να γίνει πιο ζωντανό το απόσπασμα, θα πρέπει να μεταφέ-

ρετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ κάνοντας τις αλλαγές που χρειάζονται:

…Eγώ, που πρώτη φορά πήγαινα στην πόλη, ήμουνα όλο μάτια. 
Oι άνθρωποι πηγαινοέρχονταν, σπρώχνονταν, φώναζαν. Oι πιο πολλοί ήταν πεζοί. Aυτοί κά-

ναν και τον  μεγαλύτερο σαματά. Oι άλλοι, οι πιο πιανούμενοι ας πούμε, πήγαιναν καβάλα στα μου-
λά ρια. Πέρασαν και δυο τρεις άμαξες. Oι αμαξάδες τους μας φώναξαν να κάνουμε στην μπάντα και
χτυπούσαν στον αέρα το καμτσίκι τους. Eμείς παραμερίζαμε πασπαλισμένοι από σκόνη.

O πατέρας μου είπε ότι εδώ ήταν το Παζάρ Tζαμί. Mου πρότεινε να πουλήσουμε πρώτα αυτά
που είχαμε στον ντορβά και μετά να φύγουμε.

Πιάσαμε θέση μπροστά σε μια παράγκα. Σε λίγο βγήκε ο μαγαζάτορας και μας είπε να φύγου-
με γιατί του κρύβαμε τη μόστρα. Πήγαμε παραπέρα. Kαι κει τα ίδια. O πατέρας μου αναρωτήθηκε
αν υπάρχει κάπου τόπος για μας.  Άκουσαν τη φασαρία και οι άλλοι μαγαζά τορες και μας φώναξαν
να τραβηχτούμε στην άκρια. Tι να κάνουμε. Tραβηχτήκαμε. O πατέρας άπλωσε μια πετσέτα, τοπο-
θέτησε τα χόρτα, έβαλε μπροστά το καλάθι με τ’ αυγά και στάθηκε πιο πίσω με την πουλάδα στα
χέρια. 

Aπό πέρα φάνηκε ο χαλβατζής. Aμέσως ο σαλεπιτζής φώναξε δυνατά: «Σαλέπι, ζεστό σαλέπι».

Mαρούλα Kλιάφα, Ένα δέντρο στην αυλή μας, εκδ. Kέδρος, Αθήνα, 1980

6. Mπορείτε να βρείτε ποιες προτάσεις συνδέουν οι υπογραμμισμένοι σύνδεσμοι και τι είδος
σύνδεσης έχουμε (υποτακτική ή παρατακτική);

«…Πηγαίνω στην Aθήνα γιατί μου αρέσει η νοοτροπία των ανθρώπων. Δεν ασχολούνται μα-
ζί σου συνέχεια και δεν τους νοιάζει η εμφάνισή σου. Mου αρέσει επειδή είναι μεγάλη πόλη
και χάνεσαι. Eίσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Aν θέλεις να δεις κάποιον, τον ειδοποιείς. Έχει
τόσα μέρη που δεν τα έχω δει ακόμα. Kάθε φορά ανακαλύπτω και μια καινούρια περιοχή,
ανακαλύπτω έναν καινούριο δρόμο. Αυτά εμείς εδώ δεν τα έχουμε, αφού ξέρουμε και το πα-
ραμικρό πετραδάκι!»

13
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

7. α. Θα μπορούσατε να πάρετε κι εσείς μια συνέντευξη από έναν άνθρωπο της πόλης
σας ή του χωριού σας για την εφημερίδα σας; Eτοιμάστε λοιπόν τις ερωτήσεις που
θα κάνετε!

Aν θέλετε να μάθετε πώς ήταν η πόλη σας ή το χωριό σας παλιά, θα ρωτήσετε κάποιον μεγα-
λύτερο. Aν σας ενδιαφέρει το σήμερα, θα μιλήσετε με κάποιον νεότερο. 

Pωτήστε:

για την καθημερινή ή για την επαγγελματική τους ζωή

για τις συνήθειες των ανθρώπων

πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους

τι τους αρέσει στην πόλη / στο χωριό τους και τι όχι

αν θα ήθελαν να αλλάξουν κάτι

τι θυμούνται οι παλιότεροι από παλιά και τι έχει αλλάξει σήμερα

πώς φαντάζονται οι νεότεροι το μέλλον τους στην πόλη / στο χωριό τους

Aυτές είναι κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις. Eσείς όμως είστε οι δημοσιογράφοι! Mπορείτε να
γράψετε όποιες άλλες ερωτήσεις θέλετε.

β. Στην άσκηση 5 αναφέρονται τα επαγγέλματα σαλεπιτζής και χαλβατζής. Ξέρετε τι ακριβώς έκα-
ναν αυτοί οι άνθρωποι; Υπάρχουν ακόμα αυτά τα επαγγέλματα;

Πάρτε συνεντεύξεις από κάποιους μεγαλύτερους ζητώντας πληροφορίες για άλλα τέτοια επαγ-
γέλματα που έχουν εξαφανιστεί στις μέρες μας και κρατήστε σημειώσεις. Γράψτε ένα άρθρο για
την εφημερίδα του σχολείου σας με τίτλο «Επαγγέλματα του παρελθόντος». Φτιάξτε στήλες,
γράψτε λίγα λόγια για αυτά τα επαγγέλματα και αναφέρετε με ποια άλλα έχουν αντικατασταθεί.

3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS_3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS  25/2/2013  5:06 μμ  Page 14



Eνότητα 13
Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

Με τι θα ασχοληθούμε:
•  Mε την περιγραφή μιας προσωπικής εμπειρίας

•  Με σχηματισμούς επιθέτων όπως στα αρχαία
ελληνικά: σε -ων, -ουσα, -ον και -ύς,  -εία, -ύ

Aν κι έχουν περάσει 102 χρόνια από τότε που
η Μαρί Kιουρί τιμήθηκε με το Nόμπελ Φυσι-
κής, οι γυναίκες παλεύουν ακόμα για να κατα-
κτήσουν τη θέση που τους αξίζει στον τομέα
της έρευνας. Tον περασμένο μήνα στο Παρίσι
απονεμήθηκαν σε πέντε γυναίκες φυσικούς τα
βραβεία της ΟΥΝΕΣΚΟ. Πρόκειται για έναν  θε-
σμό που προωθεί και στηρίζει το επιστημονι-
κό έργο γυναικών από κάθε γωνιά του κόσμου,
δίνοντάς τους κίνητρα να συνεχίσουν την έρευ-
να. 

Βραβεύονται γυναίκες επιστήμονες από
όλες τις ηπείρους. H Nτομινίκ Λανζβέν, που εκ-
προσωπεί την Eυρώπη, είναι διευθύντρια ερευ-
νών στο Eθνικό Kέντρο Eπιστημονικών Eρευ-
νών της Γαλλίας και καθηγήτρια στο πανεπι-
στήμιο. «Πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια από τότε
που πάτησα  για πρώτη φορά το πόδι μου σε
επιστημονικό εργαστήριο.  Όχι μόνο δεν κου-
ράστηκα ποτέ, αλλά το πάθος μου για την έρευ-
να μεγάλωνε χρόνο με τον χρόνο.  Όσο πιο βα-
θιά μπαίνουμε στο πετσί της αναζήτησης, τόσο
πιο πολύ διψάμε να βρούμε τη λύση στα αι-
νίγματα του σύμπαντος και της φύσης» λέει η
Λανζβέν.

H Zόχρα Mπεν Λάκνταρ, που εκπροσωπεί
την Aφρική, είναι μια εντελώς διαφορετική πε-
ρίπτωση. Είναι καθηγήτρια Φυσικής στο Πα-
νεπιστήμιο Eλ Mανάρ της Tύνιδας και κέρδισε
βραβείο για την ανίχνευση της ρύπανσης. Στην
πατρίδα της οι γυναίκες επιστήμονες δεν έχουν

να αντιμετωπίσουν μόνο τις προκαταλήψεις,
αλλά και την έλλειψη μέσων και εξοπλισμού
στην έρευνα. Aν η Mαρί Kιουρί άνοιξε τον  δρό-
μο στις Ευρω παίες στις αρχές του περα σμένου
αιώνα, οι γυναίκες επιστήμονες του αραβικού
κόσμου έχουν σήμερα την ίδια αποστολή. Η
Μπεν Λάκνταρ δήλωσε: « Όταν άρ χισα να
ασχολούμαι με την έρευνα, δεν ένιωθα ότι πρέ-
πει να είμαι άψογη λες και έδινα εξετάσεις για
τις ικανό τητες του φύλου μου. Aν θέλει να δια-
κριθεί κανείς σε ένα εργαστήρι, πρέπει έτσι κι
αλλιώς να είναι τελει ομανής. Tώρα πια που δι-
δά σκω στο πανεπιστήμιο, προ σπαθώ να στέ-
κομαι στο πλευρό των φοιτητριών όταν αντι-
μετω πίζουν προβλήματα τέτοιου τύπου, να τις
εμψυ χώνω. Οι σπουδές σου πρέπει να σου δί-
νουν χαρά και έμπ νευση. Δεν μπο ρείς να επι-
τύ χεις σε ένα αντι κείμενο που δε σε εμπνέει». 

H Mπεν Λάκνταρ αισθάνεται υπεύθυνη απέ-
ναντι στους συμπολίτες της: «Mπορεί στον  δυ-
τικό κόσμο οι ερευνητές να έχουν πολλά μέσα
στη διάθεσή τους, στην Tυνησία όμως νιώθεις
ότι η εργασία σου συμβάλλει ουσιαστικά στην
πρόοδο της ίδιας της χώρας. Eίχα την ευκαιρία
να ζήσω στη Γαλλία, όπου πήγα με υποτροφία.
Μόλις η χώρα μου απέκτησε την ανεξαρτησία
της, αποφάσισα να γυρίσω πίσω γιατί ήξερα
ότι θα ήμουν πιο χρήσιμη.  Ήξερα βέβαια ότι
θα αντιμετώπιζα μεγάλα προβλήματα. Δεν μπο-
ρώ, για παράδειγμα, να ζητάω πανάκριβο εξο-
πλισμό για το εργαστήριο».

Eπιστήμη 
με άρωμα γυναίκας

15
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Στην ερώτηση των δημοσιογρά-
φων αν παίζει ρόλο το φύλο, το θρή-
σκευμα ή η κουλτούρα στην προ-
σωπικότητα και στη δουλειά ενός
ερευνητή, η Μπεν Λάκνταρ απαντά:
«Mπροστά στην επιστήμη δεν υπάρ-
χουν τέτοιες διαφορές, γιατί υπάρ-
χουν αυστηροί κανόνες που εφαρ-
μόζεις σε κάθε βήμα της έρευνας. H
γνώση είναι για να τη μοιράζεσαι με
τους συνανθρώπους σου και η αγω-
νία να λύσεις ένα επιστημονικό πρό-
βλημα είναι πανανθρώπινη.  Όμως
πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο αν είσαι
μωαμεθανός ή χριστιανός, άνδρας ή
γυναίκα, Άραβας ή Eυρωπαίος, αρ-
κεί να είσαι αφοσιωμένος σ’ αυτό
που κάνεις. H επιστήμη έχει ανάγκη
από άτομα που έχουν πάθος και πεί-
σμα, αντοχή και πίστη, αγάπη για τον
άνθρωπο». 

περιοδικό «K», Η Καθημερινή, 
τεύχος 97, 10/4/05 (διασκευή)

1. Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο και απαντήστε στις ερωτήσεις:

α. Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα και τι κοινό έχουν;

β. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει μια γυναίκα επιστήμονας στην Τυνησία;

γ. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διακρίνουν έναν επιστήμονα, σύμφωνα με την Μπεν
Λάκνταρ;
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Eνότητα 13
Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

Συντάξτε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα ζητάτε: 

τα προσωπικά του στοιχεία

τον τόπο προέλευσης και τον τόπο παραμονής του

τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψε την πατρίδα του

τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει

τα συναισθήματα και τις σκέψεις του

2. Στο κείμενο που διαβάσαμε, η Τυνήσια επιστήμονας λέει: 

«Πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο αν είσαι μωαμεθανός ή χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, Άραβας
ή Eυρωπαίος, αρκεί να είσαι αφοσιωμένος σ’ αυτό που κάνεις».
Συμφωνούν με αυτή την άποψη οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα;

Aποφασίζετε να πάρετε μια συνέντευξη από μετανάστη.

3. Συμπληρώστε τις φράσεις, βάζοντας τα επίθετα στο σωστό γένος και στη σωστή πτώ-
ση:

• Το προσωπικό του νοσοκομείου δεν επαρκεί και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον
.............................. (υπάρχων, -ουσα, -ον) εξοπλισμό.

• .............................. (πρωτεύων, -ουσα, -ον) ανάγκη για τις χώρες του Τρίτου Κόσμου είναι η επί-
λυση του προβλήματος της φτώχειας, με τη βοήθεια της επιστήμης.

• Οι συνάδελφοι τον επισκέφτηκαν και του ευχήθηκαν .............................. (ταχύς, -εία, -ύ) ανάρ-
ρωση.

• Οι μετανάστες συχνά εργάζονται σε .............................. (βαρύς, -ειά, -ύ) και ανθυγιεινά επαγγέλ-
ματα.

• Στο πρόσφατο επιστημονικό συνέδριο ακούστηκαν .............................. (ενδιαφέρων,-ουσα,-ον)
ανακοινώσεις.

4. Bρείτε τις αντωνυμίες του κειμένου και σημειώστε το είδος της καθεμιάς στο τετράδιό σας.

Στο τέλος της συνέντευξης προσθέστε τις δικές σας σκέψεις και παρουσιάστε τις συνεντεύξεις
στην τάξη για να συζητήσετε τις απόψεις σας με τους συμμαθητές σας.

17
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Γλώσσα

Με τι θα ασχοληθούμε:
•  Πώς φτιάχνουμε μια εικονογραφημένη ιστορία

•  Πώς μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο 

«Η ιπτάμενη σκάφη»
Ο Πίκος Απίκος, ρεπόρτερ της εφημερίδας Τρέχα Γύρευε, παλιότερα είχε αποκαλύψει όλα τα
συναρπαστικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της Φρουτοπίας. Η Φρουτοπία, για όσους
δεν το ξέρουν, είναι ο τόπος όπου τα φρούτα κήρυξαν την ανεξαρτησία τους και ορκίστηκαν να
μην αφήσουν ποτέ μανάβη πόδι να πατήσει στον τόπο τους.

18
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Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

Ευγένιος Τριβιζάς, Φρουτοπία «Η ιπτάμενη σκάφη», εκδ. Πατάκη, Aθήνα, 1992

19
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

1. Σίγουρα γελάσατε διαβάζοντας την εικονογραφημένη ιστορία. Μπορείτε τώρα να
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις;

α. Ποια είναι η δουλειά του Πίκου Απίκου;

β. Πώς ονομάζεται η εφημερίδα όπου δουλεύει;

γ. Πού τον στέλνει ο διευθυντής του για διακοπές;

δ. Θα κάνει στ’ αλήθεια διακοπές;

ε. Με ποιο μέσο θα ταξιδέψει ο Πίκος Απίκος; Περιγράψτε το.

στ. Τι πρόβλημα υπάρχει;

2.Σας άρεσε η εικονογραφημένη ιστορία που διαβάσατε για την περι πέτεια του
Πίκου Απίκου; Θα θέλατε να τη διηγηθείτε και σ’ έναν φίλο σας που δεν την έχει διαβά-
σει; Γράψτε λοιπόν την ιστορία προσέχοντας να φαίνονται με λόγια όλες οι πληροφο-
ρίες και οι λεπτομέρειες των εικόνων: σκηνές, χώρος, χρόνος, συναι σθήματα, εκφρά-
σεις προσώπου, χειρονομίες, ένταση φωνής κτλ.

Επίσης, πρέπει να κάνετε τον ευθύ λόγο πλάγιο, εφόσον δε μιλούν πια τα ίδια τα πρόσωπα
της ιστορίας αλλά μεταφέρετε εσείς τα λόγια τους. Προσέξτε τις αλλαγές που πρέπει να κάνε-
τε από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο (αλλαγή προσώπου ή χρόνου κ.ά.).

Για να βοηθηθείτε, βρείτε τα κύρια στοιχεία της ιστορίας:

πού συμβαίνουν όσα μας αφηγείται η ιστορία

ποιος είναι ο βασικός ήρωας και ποια άλλα πρόσωπα παίρνουν μέρος  

ποιες είναι οι ενέργειές τους (τι κάνουν) 

τι σκέφτονται και τι αισθάνονται 
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Eνότητα 13
Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

3. Φανταστείτε τη συνέχεια του ταξιδιού του Πίκου Απίκου και συμπλη ρώστε  την εικονο-
γραφημένη ιστορία:

πρώτα σκεφτείτε τι μπορεί να έγινε μετά την απογείωση και σε ποια περι πέτεια
βρέθηκε (μπορεί να άρχισε καταιγίδα ή μπορεί να τελείωσαν οι μπαταρίες κ.ά.)

έπειτα ζωγραφίστε την περιπέτειά του σε τετράγωνα

τέλος, βάλτε τα λόγια του ή τις σκέψεις του σε μπα λονάκια (εάν συνά ντησε κι
άλλους, φτιάξτε διαλό γους)

Μπορείτε να φωτοτυπήσετε τη δουλειά σας και να φτιάξετε ένα βιβλίο με τις εικονογραφημέ-
νες ιστορίες της τάξης.

4. Με όσα ξέρετε από το μάθημα της Φυσικής πιστεύ ετε ότι μπορεί πράγματι να πετά-
ξει η «αεροσκάφη» του Πίκου Απίκου; Αν όχι, γιατί; Εσείς πώς θα τη φτιά χνατε για να
πετάξει; Συμβου λευτείτε κάποιο βιβλίο Φυσικής ή την εγκυκλοπαίδεια στο θέμα «πώς

πετούν τα αεροπλάνα». Προσθέστε ό,τι είναι απαραίτητο για να πετάξει η «αεροσκάφη» σας.
Εξηγήστε σε τι χρησιμεύει οτιδή ποτε προσθέσατε. Μπορείτε ακόμη να σχεδιάσετε την «αε-
ροσκάφη» σας και να τη δείξετε στην τάξη. 

5.Ο Πίκος Απίκος θα πάει στη Φρουτοπία με «αεροσκάφη». Εσείς χωριστείτε σε ομάδες
και βρείτε όσο περισσότερες σύνθετες λέξεις μπορείτε που να έχουν πρώτο συνθετικό τη
λέξη αέρα. ́Oποια ομάδα βρει τις περισσότερες λέξεις σε πέντε λεπτά, αυτή θα είναι και η

νικήτρια. (Εάν υπάρχει δυσκολία, χρησιμοποιήστε λεξικό.)

6. Έγινε κάποιο λάθος στο τυπογραφείο και στην επόμενη σελίδα με την παρουσία-
ση επαγγελμάτων λείπουν οι καταλήξεις των ρημάτων. Συμπληρώστε τες και συζητή-

στε ποιο επάγγελμα σας αρέσει περισσότερο.
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Επαγγέλματα με προοπτική
• Σας αρέσει ν' αναλαμβάν… ευθύνες και να διοικ…; Τότε αυτό είναι το επάγγελμα που σας ται-

ριάζ… : Υπεύθυνος Ξενοδοχειακής Διοίκησης και Τροφοδοσίας. Ο ειδικός Ξενοδοχει ακής

Διοίκησης φροντίζ… για την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών, έρχετ… σε επικοινωνία με ξε-

νοδοχειακά πρακτορεία και συ-

νεργάζετ… με τους υπεύθυνους

για τη σωστή οικονομική διαχεί-

ριση της επιχείρησης.

• Ο Τεχνικός Η/Υ εγκαθιστ…,

ενεργοποι… και συντηρ… τις συ-

σκευές εκτύπωσης, σχεδίασης και

επικοινωνίας, τους σαρωτές (σκά-

νερ) κτλ. Ο τεχνικός Η/Υ οφείλ…

να ενημερώνετ… τακτικά για τις

νέες εξελίξεις στον τομέα του.

Πρόκειτ… για ένα από τα πιο

προσοδοφόρα επαγγέλματα, κα-

θώς ολοένα και περισσότερες επι-

χειρήσεις αλλά και ιδιώτες εγκα-

θιστ… υπολογιστές και ζητ… τη

βοήθεια ειδικών για τα προγράμματα και τη συντήρησή τους.

• Γίν… Ηχολήπτης! Ο χώρος της δισκογραφίας, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και κάθε εί-

δους μουσικής εκδήλωσης έχ… πάντα ανάγκη από ηχολήπτες. Η δουλειά αυτή χρειάζετ…

διαρκή συνεργασία με τον παραγωγό και τον καλλιτέχνη για να επιτευχθ… το καλύτερο απο-

τέλεσμα. Έπειτα από χρόνια εμπειρίας και επιτυχημένης σταδιοδρομίας, θα μπορ… να στήσ…

το δικό σας στούντιο και ν' αναλαμβάν… παραγωγές.

• Γίν… Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου. Θα σχεδιάζ… σελίδες και εξώφυλλα

με χρήση Η/Υ και θα σταδιοδρομήσ… σε εργαστήρια γραφικών τεχνών, διαφημιστικές εται-

ρείες, εκδοτικούς οίκους, τηλεοπτικούς σταθμούς, τυπογραφεία και αλλού. Αν σας αρέσ…

τα κόμικ, η διακόσμηση και το αρχιτεκτονικό σχέδιο, είναι μια καλή ευκαιρία να εκφράσ… τη

δημιουργικότητά σας!

περιοδικό Είναι/παιδί, τεύχος 717, 8/2/05 (διασκευή)
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Eνότητα 13
Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

Mπορείτε να διαβάσετε από το Aνθολόγιο:
. Aντώνης Σαμαράκης, Σ’ ένα συνοριακό σταθμό (σελ. 67)

Διαβάστε – Δείτε – Aκούστε – Eπισκεφτείτε
. Kορρέ-Zωγράφου Kατερίνα, Άνθρωποι και παραδοσιακά επαγγέλματα στο

Aιγαίο, τόμος I και II, εκδ. Ίδρυμα Mείζονος Eλληνισμού, Aθήνα, 2004
. Σακελλαρίου Xάρης, Mικρός δραπέτης, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2000
. Σαρησάββας Bασίλης, Παραδοσιακά επαγγέλματα, ταξίδι στο χθες, εκδ.

Mαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 2000

. Eίδαν τα μάτια μου γιορτές, Στέλιος Xαραλαμπόπουλος, 2000

. Mικρός άνθρωπος, Iμπραΐμ Φορουζές, 1998

. Tο τσίρκο, Tσάρλι Tσάπλιν, 1928

. Tα λουστράκια, στίχοι N. Γκάτσος, μουσική M. Xατζιδάκις

. Σ’ αυτόν τον κόσμο, στίχοι B. Aνδρεόπουλος, μουσική Στ. Ξαρχάκος

. Λαογραφικό Mουσείο Kομοτηνής, Kομοτηνή

. Λυχνοστάτης, Mουσείο Παραδοσιακής Ζωής και Λαϊκού Πολιτισμού Kρήτης,
Xερσόνησος, Kρήτη
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Κάθε φορά που γράφω ένα κείμενο το ξαναδιαβάζω. Προσέχω όλα τα παρακάτω
και διορ   θώ νω όσα χρειάζονται. (Μπορεί να χρειαστεί να ξαναγράψω κάποια μέρη
του κει μέ νου μου.)

1. Ποιος ήταν ο σκοπός μου; Τον πέτυχα; (Συμβουλευτείτε τα σημεία που προτεί-
νο νται για ανάπτυξη στην εκφώνηση της εργασίας παραγωγής γραπτού λό-
γου κά θε φορά και τους επαναληπτικούς πίνακες στο τέλος της κάθε ενότητας.)

2. Οργάνωσα το γραπτό μου σε παραγράφους;

3. Πώς είναι η ορθογραφία; Χρησιμοποίησα το λεξικό μου; 

4. Χρησιμοποίησα σωστά τις τελείες και τα κόμματα;

5. Χρησιμοποίησα πολλές διαφορετικές λέξεις ή έχω επαναλάβει συχνά τις ίδιες
λέξεις;

6. Τι μου άρεσε περισσότερο απ’ όσα έγραψα;

7. Τι θα μπορούσα να έχω γράψει καλύτερα; Πώς μπορώ να το γράψω τώρα;

8. Τι θα μπορούσα να γράψω ακόμα; Τι θα μπορούσα να αφαιρέσω;

9. Θα καταλάβουν το κείμενο οι συμμαθητές μου;

10. Ποια σημεία θα τους αρέσουν περισσότερο και ποια λιγότερο;

11. Πώς είναι η εμφάνιση του γραπτού μου;  Είναι καθαρό και καλογραμμένο;
Μπορεί να το διαβάσει κανείς εύκολα; 

Διορθώνω το γραπτό μου
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Πάσχα

Eνότητα 14

Mεγάλη Πέμπτη
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών 
περιτίθεται ο των Aγγέλων Bασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται ο περιβάλλων τον 

ουρανόν εν νεφέλαις. Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. 
Ήλοις προσηλώθη ο Nυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Yιός της Παρθένου. 
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.

Σήμερα κρεμάται πάνω στο ξύλο (του Σταυ-

ρού) εκείνος που κρέ μασε (κατά τη δημιουρ-

γία) τη γη επάνω στα νερά (την περιέβαλε δη-

λαδή από παντού με τα νερά των θαλασσών).

Στεφάνι κατασκευα σμένο από αγκάθια φορά-

ει στο κεφάλι ο Βασιλιάς των Αγγέλων. Ψεύ-

τικο βασιλικό ένδυμα ντύνεται αυτός που ντύ-

νει τον ουρανό με τα σύννεφα. Χαστούκι δέ-

χτηκε εκεί νος που στον Ιορδάνη ποταμό (αφού

βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο)

ελευθέρωσε τον Αδάμ. Με καρφιά καρφώ-

θηκε (στον Σταυρό) ο Νυμφίος της Εκκλησίας.

Με λόγχη τρυπήθηκε (στο πλευρό) ο Υιός της

Παρθένου. Προσκυνούμε τα Πάθη σου, Χρι-

στέ. Αξίωσέ μας να δούμε και την ένδοξη Ανά-

στασή σου.

25
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

1. Στον ύμνο αυτό της Mεγάλης Πέμπτης τονίζεται το μαρτύριο του Xριστού μέσα από
έντονες αντιθέσεις. Mπορείτε να βρείτε τις αντιθέσεις αυτές;

2. Στον ύμνο γίνεται αναφορά σε μια άλλη μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας.

Ποια είναι αυτή η μεγάλη γιορτή και ποια είναι η σημασία της για τους χριστιανούς;

Mεγάλη Παρασκευή
Aι γενεαί πάσαι

1. Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη ταφή σου προσφέρουσι, Χριστέ μου.
Όλες οι γενιές (των ανθρώπων) προσφέρουν, Χριστέ μου, ύμνο στην ταφή σου. 

2. Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;
Ω γλυκιά μου άνοιξη, γλυκύτατό μου παιδί, πού βυθίστηκε (και χάθηκε) η ωραιότητά σου; 
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Eνότητα 14
Πάσχα

3. Υιέ Θεού Παντάναξ, Θεέ μου, Πλαστουργέ μου, πώς πάθος κατεδέξω;
Υιέ του Θεού, Βασιλιά των πάντων, Θεέ μου, Δημιουργέ μου, πώς καταδέχτηκες να υποστείς
παθήματα;

4. Έρραναν τον τάφον αι μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι.
Οι μυροφόρες, αφού ήρθαν πολύ πρωί, ράντισαν με αρώματα τον τάφο σου. 

5. Ιδείν την του Υιού σου Ανάστασιν, Παρθένε, αξίωσον σους δούλους.
Αξίωσε, Παρθένε, εμάς τους δούλους σου να δούμε (και να γιορτάσουμε) την Ανάσταση του
Υιού σου. 

Η απόδοση των αποσπασμάτων των ύμνων στα νέα ελληνικά και η ερμηνεία τους βασίστηκε στην

εργασία Η Μεγάλη Εβδομάς μετά ερμηνείας του Αρχιμανδρίτη  Επιφανίου Θεοδωρόπουλου, εκδ. της

Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2005

1. Στον δεύτερο στίχο του εγκωμίου «Aι γενεαί πάσαι» που ψάλλεται τη Mεγάλη Παρα-
σκευή, η Παναγία μοιρολογώντας τον νεκρό τον αποκαλεί «άνοιξη». Tι σημαίνει η άνοιξη
στη φύση; Tι νομίζετε ότι σημαίνει η άνοιξη για τους χριστιανούς; (Σκεφτείτε ότι το Πάσχα το

γιορτάζουμε την άνοιξη.)

2. Στον τελευταίο στίχο από τον ύμνο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» και στον πέμπτο
στίχο  από το εγκώμιο «Aι γενεαί πάσαι…» υπάρχει μια προσδοκία. Ποια είναι αυτή και ποια

η σημασία της για τους χριστιανούς;
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Παιδικό Πάσχα
Το Πάσχα άρχιζε απ’ την αυγή του Μεγάλου Σαββάτου και με τέτοιον τρόπο, που αποτε-
λεί μια από τις ζωηρότερες παιδικές μου αναμνήσεις. Ήταν μια γενική κωδωνοκρουσία
την ώρα που έψαλλαν στη Μητρόπολη το «Ανάστα ο Θεός». Κατά το ζακυνθινό έθιμο,
οι καμπάνες «εχήρευαν» –σώπαιναν– απ’ το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης. Και δεν ξανα-
χτυπούσαν, παρά την αυγή του Μεγάλου Σαββάτου. Αλλά όλες μαζί, από μεγάλα και μι-
κρά καμπαναριά, αμέτρητα –καμπάνες μεγάλες, βαρύηχες, πολύβουες, σοβαρές, και
καμπάνες μικρές, γλυκόφωνες, γοργές, πεταχτές– μια συναυλία, μια αρμονία αφάντα-
στη, που τρικυμίζει τον αέρα, ανεβαίνει, κατεβαίνει κι απλώνεται στα πέρατα. Πέφτουν
μαζί και πιστολιές, αλαλιασμένα τα σκυλιά τρέχουν κι ουρλιάζουν, κι ακόμα κάνουν κρό-
τους φοβερούς τα πήλινα κανάτια που τα πετούν απ’ τα παράθυρα, για να σπάσουν «για
το καλό» στις αυλές και στους δρόμους… Ξυπνώ στο κρεβάτι μου… Τι είναι; Α, το «Ανά-
στα ο Θεός»! Να, κι η μητέρα μου έχει σηκωθεί. «Και του χρόνου!» «Γερός, δυνατός!»
Και μου δίνει να δαγκάσω σίδερο – συνήθως έν’ από τα κλειδιά της…

Μ’ αυτό το πανδαιμόνιο μαθαίνω πως ο Χριστός αναστήθηκε, θυμόμουν και τα κόκ-
κινα αυγά και το αρνί το ζωντανό και η παιδική ψυχή μου γέμιζε χαρά. Έπειτα γινόταν ησυ-
χία. Στη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, που τόσο μ’ άρεσε κατόπι, με τα θαυμάσια
αναγνώσματα από την Αγία Γραφή –Κοσμογονία, Ιωνάς, Ναβουχοδονόσορ– και με τον
υπέροχο ύμνο των Τριών Παίδων, δεν πήγαινα ακόμα. Και περνούσα την ημέρα μου στο
σπίτι, κοιτάζοντας τα πασχαλινά ψώνια, που έρχονταν αδιάκοπα, και παίζοντας στο περι-
βόλι με το λευκόμαλλο αρνάκι, που θα ’ρχόταν ύστερα –τι θλίψη!– ο χασάπης να
το σφάξει… Και βράδιαζε και πλάγιαζα νωρίς, για να ξυπνήσω πρωί, όπως δα
πάντα. Γιατί εκείνο τον καιρό ακόμα στη Ζάκυνθο, που οι εκκλησιαστικές
συνθήκες ήταν διαφορετικές, η Ανάστασις δε γινόταν τα μεσάνυχτα του
Σαβ βάτου. Η αθηναϊκή αυτή συνήθεια, η σύμφωνη άλλωστε με το
«τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας», του Πατριαρχείου, εισήχθη δέ-
κα χρόνια αργότερα (1884) από τον δεσπότη Λάνα. 

Ο προκάτοχός του, ο Κατραμής, έμενε στα πατρο πα-
ράδοτα. Κι η Ανάσταση τότε, σ’ όλες τις ζακυν θινές
εκκλησίες, γινόταν το πρωί της Κυριακής.

Γρηγόριος Ξενόπουλος, Παιδικό Πάσχα, 

«Ν. Εστία», τεύχος 592, 15/4/52
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Eνότητα 14
Πάσχα

1. α. Ποια εποχή γίνονταν όσα περιγράφει ο συγγραφέας;

β. Γιατί οι κάτοικοι της Ζακύνθου πέταγαν πήλινα κανάτια και έδιναν στα παιδιά τους να
δαγκώσουν σίδερο;

γ. Πότε γινόταν η Ανάσταση τότε; Το ίδιο ισχύει και σήμερα;

2. Υπάρχει κάτι που σας κάνει περισσότερο εντύπωση και σας αρέσει τις μέρες του Πά-
σχα; Γιατί;

3. Εσείς σε ποιο μέρος περνάτε τις ημέρες του Πάσχα; Περιγράψτε τα έθιμα που υπάρχουν
στον τόπο όπου πηγαίνετε. Συγκεντρώστε στην τάξη σας όλες αυτές τις περιγραφές και
φτιάξτε μια συλλογή που θα περιέχει πασχαλινά έθιμα από όλη την Ελλάδα. Προσθέστε
φωτογραφίες.
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Το Μοιρολόγι της Παναγίας

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα.

Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται.

Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι,

να λάβει Δείπνο Μυστικό, για να τον λάβουν όλοι.

Κι η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της,

την προσευχή της έκανε για τον μονογενή της.

Κι εκεί που προσευχότανε κι έκανε τις μετάνοιες,

φωνή τής ήρθε εξ ουρανού κι απ’ Αρχαγγέλου στόμα:

– Φτάνουν, Κυρά, οι προσευχές! Φτάνουν και οι μετάνοιες!

Τον Γιο σου τον επιάσανε, στη φυλακή τον πάνε.

Σαν κλέφτη τον επιάσανε και σαν ληστή τον πάνε

και στου Πιλάτου τα σκαλιά, εκεί τον τυραννάνε.

Η Παναγιά, σαν τ’ άκουσε, έπεσε και λιγώθη.

Πάει η Μάρθα, η Μαγδαληνή και του Προδρόμου η μάνα

και του Ιακώβου η αδερφή κι οι τέσσερις αντάμα.

Σταμνί νερό της ρίξανε, τρία καντάρια μόσχο

και τρία μυροδόσταμο, για νά ’ρθει ο λογισμός της.

Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της,

παίρνουν τον δρόμο, το δρομί, στρατί το μονοπάτι.

Το μονοπάτι τούς έβγαλε εις του χαλκιά* την πόρτα.

* χαλκιάς: σιδεράς

3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS_3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS  25/2/2013  5:07 μμ  Page 30



Eνότητα 14
Πάσχα

– Ώρα καλή σου, μάστορα! Τι είναι αυτά, που φτιάχνεις;

– Τρία καρφιά παράγγειλαν οι φίλοι μου οι Pωμαίοι

μα γω για το χατίρι τους πέντε θε να τους φτιάξω.

Να βάλουν δυο στα χέρια του και τ’ άλλα δυο στα πόδια,

το τρίτο, το φαρμακερό μέσα στα σωθικά του,

να τρέξει αίμα και νερό, να λιγωθεί η καρδιά του.

Παίρνουν τον δρόμο, το δρομί, στρατί το μονοπάτι.

Κοιτούν δεξιά, κοιτούν ζερβά, κανένα δε γνωρίζουν,

κοιτούν και δεξιότερα, βλέπουν τον Αϊ-Γιάννη.

– Αϊ μου Γιάννη Πρόδρομε και βαπτιστά του γιου μου,

μην είδες το παιδάκι μου και σε τον δάσκαλό σου;

– Δεν έχω στόμα να σου πω, στόμα να σου μιλήσω.

31
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Δεν έχω χέρι πάλαμο, για να σου τον εδείξω.

– Έχεις και στόμα να μου πεις, στόμα να μου μιλήσεις.

Έχεις και χέρι πάλαμο, για να μου τον εδείξεις.

– Βλέπεις εκείνο τον γυμνό, τον παραπονεμένο,

όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο;

Βλέπεις εκείνο τον γυμνό τον ανεμομαλλιάρη,

όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι;

Εκείνος είναι ο γιόκας σου κι εμένα ο δάσκαλός μου.

Η Παναγιά πλησίασε γλυκά και του μιλούσε:

– Γιε μου, που σ’ έχω μοναχό και μοναχό κλωνάρι,

τώρα σε βλέπω στον σταυρό μ’ αγκάθινο στεφάνι!

Πού ’ναι γκρεμός να γκρεμιστώ, φωτιά να πάω να πέσω!

Πού ’ναι μαχαίρι δίκοπο, να δώσω στην καρδιά μου!

Δε μου μιλάς, παιδάκι μου, δε μου μιλάς, παιδί μου!

– Σύρε, μάνα, στο σπίτι σου, κάνε την προσευχή σου

και το Μεγάλο Σάββατο καρτέρα το παιδί σου.

Βάλε κρασί μες στο γυαλί κι αφράτο παξιμάδι

και δείξε την υπομονή, για να την κάνουν κι άλλοι.

δημοτικό τραγούδι
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Eνότητα 14
Πάσχα

1.α.Tο«MοιρολόγιτηςΠαναγίας»είναιέναπαραδοσιακόδημοτικότραγούδι.Δύοαπότα
βασικά χαρακτηριστικά του δημοτικού τραγουδιού είναι τα ερωτήματα που δεν απαντιού-
νται απόκανένανκαιοι επαναλήψεις.Mπορείτε ναβρείτεσεποιουςστίχουςεμφανίζονται;

β. Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το τραγούδι είναι διαφορετική από αυτή που μιλάμε
συνήθως σήμερα, γιατί έχει γραφτεί σε παλιότερη εποχή. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα
ρηματικών και ονοματικών τύπων που δε χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο σήμερα;

2. H Παναγία σ’ αυτό το δημοτικό τραγούδι έχει τέσσερις συναντήσεις με διάφορα πρό-
σωπα. Mπορείτε να βρείτε σε ποιους στίχους περιγράφονται αυτές οι συναντήσεις και ποια
είναι τα πρόσωπα που συναντάει κάθε φορά;

3. α. Στο «Mοιρολόγι της Παναγίας» γίνεται αναφορά σε κάποια από τα γεγονότα της
Mεγάλης Eβδομάδας. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα και ποιες μέρες της Mεγάλης Eβδομάδας
εορτάζονται; 

β. Tο «Mοιρολόγι της Παναγίας» είναι ένα παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι που τραγουδιέται
σ’ ολόκληρη την Eλλάδα κατά τον στολισμό του Eπιταφίου. Συμβαίνει το ίδιο στον τόπο σας;
Aν ναι, τραγουδιέται ακριβώς με τα ίδια λόγια; Bρείτε τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν
ρωτώντας τους μεγαλύτερους και παρουσιάστε τες στην τάξη σας. 

Mπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε και με σχολεία άλλων περιοχών για να βρείτε και άλ-
λες παραλλαγές.

γ. Eκτός από το «Mοιρολόγι της Παναγίας» υπάρχουν και άλλα παραδοσιακά τραγούδια που
ακούγονται τις μέρες της Mεγάλης Eβδομάδας σε διάφορες περιοχές της Eλλάδας. Eσείς γνω-
ρίζετε κάποια από αυτά; Mπορείτε να μάθετε ρωτώντας τους μεγαλύτερούς σας!

Aφού τα συγκεντρώσετε, μπορείτε να τα παρουσιάσετε στην τάξη σας και να φτιάξετε ένα βι-
βλιαράκι με τα πασχαλινά παραδοσιακά τραγούδια του τόπου σας.

3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS_3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS  25/2/2013  5:07 μμ  Page 33



Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Διπλή γιορτή
Μια χρονιά, όταν ακόμα οι  Έλληνες ήταν υπόδουλοι στους Τούρκους, έτυχε να γιορτάσουν την
ίδια μέρα οι χριστιανοί τη Λαμπρή τους και οι Τούρκοι το Μπαϊράμι τους.  Έτσι έτυχε.

Σε μια γειτονιά της Αθήνας, του Μεγάλου Σαββάτου, αφού οι χριστιανοί έκαναν Ανάσταση και
τελείωσε η εκκλησία, η γριά κλησάρισσα* της Αγίας Σωτήρας κλείστηκε μέσα στο κελί της. Δι-
πλοαμπάρωσε την πορτίτσα της κι έβαλε, για καλό και για κακό, από πίσω και το φορτσέρι* της,
γεμάτο μ’ όλο της το νοικοκυριό, γιατί το τούρκικο ξεφάντωμα μπορούσε να ξεσπάσει πάνω της.

Έξαφνα, χτυπά τρεις φορές η πόρτα: τακ, τακ, τακ. Άλλες τρεις φορές χτύπησε και η καρδιά
της κλησάρισσας.

– Αν είσαι χριστιανός να σε πολυχρονά ο Μεγαλοδύναμος. Μα και Τούρκος αν είσαι, πάλι
καλώς όρισες, είπε μέσα της.

– Άνοιξε γρήγορα, γειτόνισσα, και μη φοβάσαι, εγώ είμαι.

– Μπα! Εσύ ’σαι γειτόνισσα; Και τι γυρεύεις τέτοιαν ώρα;

Η πορτίτσα του κελιού άνοιξε. Το κατάλευκο γεροντάκι, η κλησάρισσα, καλωσόρισε μια γριά
μουσουλμάνα φιλενάδα της, που καθόταν μέσα σ’ ένα χάλασμα της γειτονιάς. Η πορτίτσα ξα-
νάκλεισε:

Η μουσουλμάνα μιλάει πρώτη:

– Τώρα που ησύχασε ο κόσμος όλος και οι χαροκόποι τραβήχτηκαν στα σπίτια τους, ήρθε κι
εμένα η σειρά μου να γιορτάσω το Μπαϊράμι μου στο τρυπόσπιτό μου μέσα.  Έκαμα ν’ απλώσω
πάνω σε κάτι πέτρες ό,τι μου ’δωκαν οι αγάδες της γειτονιάς και τότε συλλογίστηκα, καημένη γει-
τόνισσα, κλεισμένη καταμόναχη, στο κελί σου, τέτοια χρονιάρα μέρα που ξημερώνει για σας
τους χριστιανούς. Σε ψυχοπόνεσα, τύλιξα πάλι τα φαγιά που είχα μπροστά μου και είπα μέσα
μου:

– Φτωχές είμαστε κι οι δύο. Ας πάω να γιορτάσουμε μαζί: αυτή τη Λαμπρή της κι εγώ το Μπαϊ-
ράμι μου. Ξεκίνησα λοιπόν και ήρθα. 

Κι ακούμπησε το μικρό της δέμα πάνω στο τραπέζι του κελιού.

Σηκώνεται τότε η κλησάρισσα γελαστή και ψάχνει μέσα στην κασέλα της. Βγάζει ένα κόκκι-
νο αυγό και το δίνει στη μουσουλμάνα.

Το παίρνει εκείνη μ’ ευχαρίστηση μεγάλη, σηκώνει το χέρι της ψηλά, το παρατηρεί γύρω γύ-
ρω στο φως του λυχναριού με χαρά μικρού παιδιού και το θαυμάζει σαν κάτι σπάνιο και περί-
φημο πράμα.

Η γριά κλησάρισσα πλησιάζει σιγά σιγά, κάθεται κοντά της κι άξαφνα κάνει τσακ μια και της
το σπάζει με το άλλο κόκκινο αυγό, που είχε κρυμμένο στο άλλο της χέρι, ξεκαρδισμένη στα γέ-
λια για το κατόρθωμά της.

Το κελί είναι μισοσκότεινο. Το λυχνάρι μόλις και φέγγει. Ζυγώνουν κοντά, μάγουλο με μά-
γουλο τα δυο γεροντικά κεφάλια, κάτασπρο το ένα, κατάμαυρο το άλλο και φιλιούνται…

Δημήτρης Καμπούρογλου, Aναγνωστικό E΄ Δημοτικού, OEΔB, 1979 (διασκευή)

* κλησάρισσα: καντηλανάφτισσα
* φορτσέρι: μπαούλο, κασέλα34
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Eνότητα 14
Πάσχα

1. Mπορείτε να φανταστείτε και να περιγράψετε τις δυο γυναίκες καθώς και το δωμά-
τιο μέσα στο οποίο συναντιούνται;

4. Tο Μπαϊράμι είναι μια μεγάλη μουσουλμανική γιορτή όπως το χριστιανικό Πάσχα.
Ξέρετε πώς γιορτάζεται; 

Βρείτε πληροφορίες για τη γιορτή αυτή και παρουσιάστε τες στην τάξη.

2. Oι διαφορετικές θρησκείες των δυο γυναικών στάθηκαν εμπόδιο στο να γιορτάσουν και
οι δυο μαζί το Πάσχα και το Μπαϊράμι; Τελικά η κατάσταση όπου βρίσκονται τις ενώνει ή τις
χωρίζει; Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό;

3. Τι σκέφτεστε γι’ αυτή την ιστορία; Πώς νιώθετε για όσα συνέβησαν;
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Mπορείτε να διαβάσετε από το Aνθολόγιο:
. Nικηφόρος Bρεττάκος, Tα γόνατα του Iησού (σελ. 170)
. Pωμανός ο Mελωδός, H Aνάσταση του Iησού (σελ. 173)
. Γρηγόρης Ξενόπουλος, Tα κόκκινα αυγά (σελ. 175)

Διαβάστε – Δείτε – Aκούστε – Eπισκεφτείτε
. Δέλτα Πηνελόπη, H ζωή του Xριστού, εκδ. Ύψιλον, Aθήνα, 1991
. Oι πιο ωραίες ιστορίες για το Πάσχα (συλλογικό), εκδ. Mίνωας, Aθήνα, 2004
. Παπαδιαμάντης Aλέξανδρος, Πασχαλινά Διηγήματα, εκδ. Iωάννου, 2003
. Tα παιδιά του κόσμου γιορτάζουν, Δημοσιογραφικός Oργανισμός Λαμπράκη 

σε συνεργασία με τη UNICEF, Aθήνα, 1999

. Mυρίζει Πάσχα – Πίστη, αγάπη και ελπίδα στη Nίσυρο, ντοκιμαντέρ ελληνικής 
παραγωγής, 1999

. O Iησούς από τη Nαζαρέτ, Φράνκο Tζεφιρέλι, 1977 (σειρά για την τηλεόραση)

. O Xιτώνας, Xένρι Kόστερ, 1953

. Bυζαντινοί ύμνοι Eπιταφίου και Πάσχα, Σύλλογος προς Διάδοσιν της Eθνικής Mουσικής

. Pαψωδίες, μουσική B. Παπαθανασίου

. Eβραϊκό Mουσείο, Nίκης 39, Aθήνα 

. Bυζαντινό και Xριστιανικό Mουσείο, B. Σοφίας 22, Aθήνα 

. Mουσείο Bυζαντινού Πολιτισμού, Λεωφόρος Στρατού 2, Θεσσαλονίκη
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Kινηματογράφος - Θέατρο
Eνότητα 15

Γράμμα στον Tσάρλι Tσάπλιν
...Ε, Τσάρλι Τσάπλιν, παιδικέ μου φίλε, 
που 'μοιαζαν τα παπούτσια μας! 
Περάσαν 
τόσα χρόνια από τότε κι όμως νιώθω 
μία ζεστασιά παράξενη, ως να μ' είχες
στα χέρια σου ζεστάνει κάποια νύχτα, 
που νιφάδες χιονιού τρύπωναν μέσα 
στον κινηματογράφο του χωριού μου
και κρύωνα διπλωμένος στο μακρύ
σάκο μου, με πεσμένα τα μαλλιά
στα μάτια μου, που λάμπαν βλέποντάς σε
σαν του αγριμιού, ολοκάθαρα.

Πού να 'ξερα 
πως θα 'μενες εσύ, Τσάρλι, ως το τέλος 
ο φίλος μας στον κόσμο, ο καλός θείος,
ο γείτονας του Θεού, ο παραστάτης 
σε όλους εμάς, και πως εγώ μία μέρα
με τη φτωχή αλφαβήτα, που εκεί κάτω 
στο ταπεινό σχολειό μας με μαθαίναν,
θα σου 'γραφα ένα γράμμα σαν και 
τούτο, 
γιομάτο από φιλία και καρδιοχτύπια
για όλο τον κόσμο!

Τσάρλι! Τσάρλι!
Γράφω σ' εσένα για όλους μου τους φίλους, 
Τσάρλι Τσάπλιν, καλέ μου ταχυδρόμε,
που πας σ' όλες τις χώρες και χτυπάς
με το διακριτικό σου μπαστουνάκι
των φτωχών τα παράθυρα κι αφήνεις
στο παντζούρι τους πάνω ένα γαρούφαλο, 
που με το πλάι το βράδυ, ακροπατώντας, 
μπαίνεις απ’ τις μισάνοιχτες πορτούλες 
στον ύπνο των παιδιών, με την ψυχή σου 
φορτωμένη παιχνίδια, Τσάρλι, φίλε
των φίλων μου όλων που δεν έχουν φίλους, 
που τους πήραν τον ήλιο τ' ουρανού,
που τους πήραν τη χάρη και την πρόνοια, 
και που σένα έχουν μόνο ανάμεσά τους
να πηγαίνεις και να 'ρχεσαι, κουνώντας
τα λοξά σου παπούτσια, διάβασέ τους
την αγάπη μου, Τσάρλι! ́ Eνα λουλούδι
μ' εκατομμύρια φύλλα είναι το γράμμα
που σου στέλνω για όλους. Μοίρασέ τους 
την ελπίδα μου, Τσάρλι!...

Nικηφόρος Bρεττάκος 37
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περιοδικό Aθηνόραμα,
τεύχη 217-218, Δεκ. 2003

Με τι θα ασχοληθούμε:
•  Πώς παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε ένα καλλιτεχνικό θέαμα

(ταινία) αναλυτικά και περιληπτικά

Ποια ταινία να διαλέξουμε;

Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

έντυπο του Κέντρου Ελληνικού 
Κινηματογράφου (διασκευή) 
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Eνότητα 15
Κινηματογράφος - Θέατρο

1. Aπαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Ποια είναι τα βασικά πρόσωπα της ταινίας «Δύσκολοι αποχαιρετισμοί: ο μπαμπάς μου»
και τι γνωρίζουμε για το καθένα από αυτά;

β. Ποιο είναι το θέμα της ταινίας;

2. α. Παρατηρήστε πόσο πιο σύντομη είναι η παρουσίαση της ίδιας ταινίας στη δεύτερη στή-
λη. Αν θέλετε να μάθετε να παρουσιάζετε κι εσείς μια ταινία με πολύ λίγα λόγια, βρείτε ποιες
πληροφορίες της πρώτης παρουσίασης υπάρχουν στη δεύτερη στήλη και ποιες όχι και συζη-
τήστε στην τάξη γι’ αυτές.

β. Στη δεύτερη στήλη υπάρχουν πολύ σύντομες περιλήψεις για δύο ακόμα ταινίες. Πρόκει-
ται να πάτε με φίλους σας στον κινηματογράφο και θέλετε να τους προτείνετε μία από αυτές.
Ποια θα διαλέγατε και γιατί; 

3. Στην αναλυτική παρουσίαση της ταινίας διαβάζουμε: «… με πολύ πείσμα συνεχίζει να
συμπεριφέρεται…». Συμπληρώστε το κείμενο που ακολουθεί και θυμηθείτε πώς γράφε-
ται κάθε φορά το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ.

………........….. θεατές παρακολούθησαν την ταινία «Ψάχνοντας τον Νέμο», αφού  ……........……..
είναι και τα προτερήματά της. Πρόκειται πραγματικά για μια ταινία με …….........…… χιούμορ,
που θα σας κάνει να γελάσετε …….........……. φορές με την ψυχή σας. ……….......…. από τους
χαρακτήρες θα σας μείνουν αξέχαστοι κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Θυμηθείτε ότι η ταινία είναι απο-
τέλεσμα ...…....……….. χρόνων προετοιμασίας! 

4. Ρωτήστε τον διπλανό σας ποια ταινία διάλεξε εκείνος, μελετήστε προσεκτικά την
περίληψή της (στη δεύτερη στήλη) και αφήστε τον να σας την υπαγορεύσει. Μετά
του υπαγορεύετε κι εσείς το κειμενάκι της δικής σας ταινίας και διορθώνετε ο ένας το

κείμενο του άλλου.
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Το καναρινί ποδήλατο
ΕΛΛΑΔΑ, 1999, διάρκεια 90΄, έγχρωμο

Μια όμορφη, συγκινητική ταινία σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Σταύρακα. Μόλις ο  Άρης Σιούτης
διορίζεται δάσκαλος στην Στ΄ Δημοτικού ενός δημοσίου σχολείου της Αθήνας, ανακαλύπτει ότι
ένας από τους μαθητές του, ο Λευτέρης Μουρατίδης, είναι σχεδόν αναλφάβητος και απομονω-
μένος από τους συμμαθητές του. Αποφασισμένος να βοηθήσει το παιδί να βγει από αυτό το αδιέ-

ξοδο, αντιμετωπίζει πολλαπλά εμπόδια: οι συ-
νάδελφοί του είναι ηττοπαθείς και δεν πιστεύουν
ότι μπορεί να γίνει κάτι, ο ίδιος ο Λευτέρης δύ-
σπιστος, οι γονείς του δεν είναι πάντα συνεργά-
σιμοι, η συμπεριφορά των υπόλοιπων παιδιών
δεν είναι πάντα φιλική απέναντι στον Λευτέρη.
Αλλά η αποφασι στικότητα και η επιμονή του θα
τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Την
κρίσιμη στιγμή που ο Λευτέρης είναι έτοιμος να
τα παρατήσει, ο δάσκαλος βρίσκει τρόπο να τον
εμψυχώσει και να τον ενθαρρύνει. Πιστή στην
πραγματικότητα η ταινία (βασίζεται άλλωστε σε
αληθινή ιστορία), δεν τελειώνει με «επαίνους».
Τονίζει απλώς την εμπιστοσύνη στην αξία των
ανθρώπινων σχέσεων και στην αξία της δύνα-
μης της θέλησης. Μια ταινία δοσμένη με αυ-
θεντικότητα και γνήσιο συναίσθημα. 

πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά

και νέους (διασκευή)

Aθηνόραμα magazine Σινεμά, 2004-05  
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Eνότητα 15
Κινηματογράφος - Θέατρο

1.Aπαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης και ποιοι οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Το καναρινί ποδήλατο»;

β. Πού και πότε γυρίστηκε;

γ. Πόσο διαρκεί;

δ. Ποιο είναι το θέμα της;

2. Στην αρχή και στο τέλος της παρουσίασης η ταινία σχολιάζεται με θετικό τρόπο. Πώς ακρι-
βώς γίνεται αυτό; Βρείτε φράσεις μέσα από το κείμενο. 

3. α. Μερικοί φίλοι σας έχουν διαφορετικές προτιμήσεις και δεν τους αρέσουν ιδιαίτερα
οι κοινωνικές ταινίες, όπως είναι «Το καναρινί ποδήλατο». Ποια από τις τρεις ταινίες που
παρουσιάζονται περιληπτικά θα προτείνατε σε κάποιον που του αρέσουν τα κινούμενα

σχέδια, ποια σε κάποιον που του αρέσουν οι περιπέτειες και ποια σε κάποιον που του αρέσουν
οι ταινίες φαντασίας;

β. Eκτός από την υπόθεση, ποιες άλλες πληροφορίες αντλούμε για καθεμιά από τις τρεις ται-
νίες (π.χ. ηθοποιοί, αίθουσες, μέρες προβολής);

4. Στην παρουσίαση της ταινίας διαβάζουμε ότι «οι συνάδελφοι του δασκάλου εί-
ναι ηττοπαθείς». Συμπληρώστε το κείμενο που ακολουθεί και θυμηθείτε την κλίση
και την ορθογραφία επιθέτων και ουσιαστικών σε -ης, -ης, -ες.

Σχεδόν ποτέ δεν τσακώνομαι με τους …………............................. (συγγενής, -ής, -ές) μου.
Την τελευταία όμως φορά που είδα τον ξάδερφό μου τον Ηλία, διαφώνησα μαζί του. Για να
γίνω πιο…………................(σαφής, -ής, -ές), θα σας πω ότι μετά από …………............... (συ-
νεχής, -ής, -ές) παράπονα, που μου έκανε γιατί ποτέ δεν είχαμε πάει σινεμά μαζί, πήγαμε να
δούμε την ταινία της χρονιάς, το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας «Ο άρχοντας των δα-
χτυλιδιών». Οι γονείς μου λένε ότι πρέπει να είμαστε…………............. (επιεικής, -ής, -ές) με
τους άλλους, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω την έκπληξη που ένιωσα όταν τον έβλεπα
να κοιμάται σε όλη τη διάρκεια αυτής της καταπληκτικής περιπέτειας.

κείμενο της συγγραφικής ομάδας
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42
περιοδικό Aθηνόραμα, 

τεύχη 238, 240, Δεκέμβ. 2004CINEMAX, 56η έκδοση
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Eνότητα 15
Κινηματογράφος - Θέατρο

1. Aπαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Ποιοι ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στην ταινία «Πίτερ Παν: Επιστροφή στη Xώρα του Ποτέ»;

β. Γιατί ο Πίτερ Παν και η παρέα του χαίρονται που ταξιδεύουν στη Xώρα του Ποτέ;

γ. Ποιος ήταν ο προϋπολογισμός της ταινίας;

2. α. Από την εφημερίδα του σχολείου σας σας ζητάνε να παρουσιάσετε μια αγαπημένη
σας ταινία ή ένα αγαπημένο σας ηλεκτρονικό παιχνίδι. Η παρουσίαση θα γίνει με δύο τρό-
πους. Πρώτα πρέπει να γράψετε ένα αναλυτικό κείμενο, 150 περίπου λέξεων, όπου οι πλη-

ροφορίες που δίνετε θα είναι λεπτομερείς και τα σχόλια που θα τις συνοδεύουν περισσότερα.
Δεν είναι καθόλου δύσκολο για σας, αρκεί να θυμηθείτε να:

αναφέρετε τον τίτλο, τους συντελεστές (σκηνοθέτη, ηθοποιούς, συνθέτη – αν ξέρετε),
τη διάρκεια, τη χώρα προέλευσης της ταινίας και τη χρονιά που προβλήθηκε

μιλήσετε για την υπόθεση της ταινίας χωρίς πολλές λεπτομέρειες και χωρίς να αποκα-
λύψετε το τέλος της, δίνοντας μόνο τις πιο σημαντικές πληροφορίες για τους ήρωες και
τις περιπέτειές τους

γράψετε στο τέλος ένα πολύ σύντομο σχόλιο, που θα είναι η γνώμη σας για την ται-
νία, οι προσωπικές σας εντυπώσεις και τα συναισθήματα που σας προκάλεσε

Ύστερα, πρέπει να γράψετε ένα συνοπτικό κείμενο με το ίδιο θέμα, 50 περίπου λέξεων, όπως
αυτά που βλέπετε για τις ταινίες: «Το πολικό εξπρές», «Τα παιδιά του πετρελαίου» και «Το παιδί
που ήθελε να γίνει αρκούδα». 

β. Γράφετε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων για να παρουσιάσετε μια κινηματογραφική ταινία
που είδατε οι ίδιοι και δε σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να δικαιολογήσετε την άποψή σας (γιατί δε
σας άρεσε).

3.Διαβάζουμε στο κείμενο του Πίτερ Παν: « Όμως, δεν ξέρουν ότι τους περιμένει μια
μεγάλη έκπληξη». Ακόμα διαβάζουμε: «Ο Πίτερ Παν είναι ο αγαπημένος ήρωας των

παραμυθιών των τριών παιδιών…». Όπως ξέρουμε, οι λέξεις αυτές, που είναι συνήθως επίθε-
τα και κλιτές μετοχές, λέγονται επιθετικοί προσδιορισμοί. 

Στο κείμενο υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι προσδιορισμοί. Μπορείτε να τους βρείτε;
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4.α. Προσπαθήστε να παραλείψετε όλους τους επιθετικούς προσδιο ρισμούς του
κειμένου και παρατηρήστε τι άλλαξε. Νομίζετε πως έπαιζαν σημαντικό ρόλο στο κείμενο;

β. Παίζετε με τον διπλανό σας «Το παιχνίδι με τους επιθετικούς προσδιορισμούς». Θα
πρέπει να εμπλουτίσετε τη σύντομη παρουσίαση της ταινίας «Το πολικό εξπρές» με επιθετικούς
προσδιορισμούς, π.χ. « Ένα μικρό δύσπιστο αγόρι, που δεν είναι σίγουρο…». Κερδίζει όποιος
βρει τους περισσότερους.

Να κάνετε το ίδιο και με το σύντομο κείμενο της ταινίας «Τα παιδιά του πετρελαίου».

5. Για να δημιουργηθεί η στήλη που βλέπετε στο κείμενο για τον Πίτερ Παν, ο δημο-
σιογράφος αναγκάστηκε να χωρίσει ορισμένες λέξεις που δε χωρούσαν. Για να εξα-

σκηθείτε ώστε να χωρίζετε κι εσείς τις λέξεις, όταν και όπου χρειάζεται, συλλαβίστε τις παρα-
κάτω:

παραμυθιών............................................................

υπερπροστατευτικός ..............................................

νεράιδα ..................................................................

σύγχρονη ................................................................

εκδοχή ....................................................................

εκπληκτική..............................................................

καλλιτεχνικό ..........................................................

απίστευτα ................................................................

επιρρεπή ................................................................

καινούρια ................................................................

απέκτησε ................................................................

επιστροφή ..............................................................

αποκαλυπτικό ........................................................

αιχμαλωτίζεται ........................................................

διευθύνει ................................................................

ασφαλή ..................................................................

προϊόν ....................................................................
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Eνότητα 15
Κινηματογράφος - Θέατρο

1. Μένετε στην περιοχή Πυλαία της Θεσσαλονίκης, είναι Kυριακή πρωί και θέλετε να
δείτε μια ταινία κινούμενων σχεδίων μαζί με το μικρό σας αδερφάκι, που δεν ξέρει ακόμα να
διαβάζει πολύ γρήγορα. Διαλέγετε από τα προγράμματα προβολών την κατάλληλη ταινία
και βρίσκετε, για να ενημερώσετε τους γονείς σας, τη διεύθυνση του κινηματογράφου, την
τιμή του εισιτηρίου και την ώρα προβολής. (Σημειώστε ότι οι γονείς σας θέλουν να επιστρέ-
ψετε όσο το δυνατόν νωρίτερα και να μην απομακρυνθείτε πολύ από το σπίτι!)

περιοδικό “On-Off”,  Eλευθεροτυπία, τεύχος 106, 13/3/05

Πάμε σινεμά;
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Με τι θα ασχοληθούμε:
•  Πώς φτιάχνουμε ενημερωτικά κείμενα για μια εκδήλωση

(ανακοίνωση, αφίσα, προσκλήσεις, πρόγραμμα)

•  Πότε και πώς χρησιμοποιούμε την παρομοίωση και τη μεταφορά

•  Ποιος είναι ο ρόλος των χρονικών προσδιορισμών

Μια σχολική παράσταση στο δάσος 
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η Σχολή Θηλέων ανέβαζε μια παράσταση σ’ ένα μεγάλο θέα-

τρο της πόλης... Μια αληθινή θεατρική παράσταση...  Έφτιαχναν αληθινά σκηνικά ή τα έβρι-

σκαν έτοιμα στο θέατρο που νοίκιαζαν, κουρτίνες που κατέβαιναν με ζωγραφισμένο δάσος ή

ζωγραφισμένες αρχαίες κολόνες...  Έραβαν τα κατάλληλα κουστούμια. Όλοι οι ρόλοι, αντρι-

κοί, γυναικείοι, παίζονταν από κορίτσια. Οι πρόβες γίνονταν στην αίθουσα μουσικής και ρυθ-

μικής, με το πιάνο πάνω στην εξέδρα. 

Φέτος θα ανέβαζαν την Αρπαγή της Περσεφόνης, άγνωστου συγγραφέα. Έργο με πολλά

πρόσωπα, με πολλά κουστούμια. Όμως σε ποιο θέατρο θα δινόταν η παράσταση; Η είδηση

έσκασε σαν πυροτέχνημα κι όλοι έμειναν άναυδοι. Η κυρία Ερασμία, η διευθύντρια, είχε μια

H  Άννα Συνοδινού 
ως Πραξαγόρα στις
Eκκλησιάζουσες που
παρουσίασε το 1993 
το Eθνικό Θέατρο.  
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Eνότητα 15
Κινηματογράφος - Θέατρο

φαεινή ιδέα: να ξεφύγει απ’ τον κλειστό χώρο του θεάτρου και, όπως έκαναν οι αρχαίοι ημών

πρόγονοι, να παίξουν το έργο στην ύπαιθρο, κάτω απ’ το φως των αστεριών! 

Όσο πλησίαζε η μέρα της παράστασης, τόσο φούντωνε ο πυρετός. Οι πρόβες έπαιρναν τα

μυαλά των κοριτσιών. Πού καιρός ν’ ανοίξουν βιβλίο! Θα έπαιζαν θέατρο, αληθινό θέατρο, με

προβολείς και θεατές, κι αυτό το χρωστούσαν στην κυρία Ερασμία! 

Τρεις ράφτρες είχαν στήσει τις ραπτομηχανές τους στον κοιτώνα κι έραβαν μέρα νύχτα. Τα

πέδιλα είχαν γίνει παραγγελία σε υποδηματοποιό. Μια κομμώτρια θα ερχόταν το βράδυ της

παράστασης να χτενίσει την Περσεφόνη και τις νύμφες.

Η ατμόσφαιρα στο σχολείο είχε αλλάξει.  Ένας άνεμος ελευθερίας και δημιουργικότητας

φυσούσε. Τα λάθη παραβλέπονταν, το πάθος κυριαρχούσε. Οι μαθήτριες στην αυλή πηγαινο-

έρχονταν μελετώντας τους ρόλους τους. Μετρούσαν με καρδιοχτύπι τις μέρες. Ακόμα πέντε μέ-

ρες, ακόμα τέσσερις, τρεις, δύο...

Στη γενική δοκιμή πήγαν όλα καλά, ή σχεδόν καλά. Άλλωστε, η γενική δοκιμή γίνεται για

να διορθωθούν οι ατέλειες.

Η Λενιώ-Γανυμήδης φορούσε έναν μεταξωτό πορτοκαλί χιτώνα, κοντό, πάνω από το γό-

νατο, και τα κατσαρωμένα μαλλιά της τα έζωναν κορδέλες. Η Ζωρζ, με το κοντό σγουρό μαλλί

στολισμένο με δάφνινο στεφάνι –δύσκολα θα μπορούσε να κατασκευαστεί το αληθινό καπε-

λάκι του Ερμή–, με κίτρινο μεταξωτό χιτώνα, είχε στις φτέρνες κολλημένα τα φτερά του θεού.

Η Περσεφόνη κρατούσε στην αγκαλιά της στάχυα και το κεφάλι της ήταν στολισμένο με λογιών

λογιών λουλούδια. Ο Πλούτων, ψηλός, φορούσε μια μακριά χλαμύδα. Τέλος, όλες οι νύμφες

φορούσαν μια ασημένια διπλή κορδέλα στα ξέπλεκα μαλλιά τους. 

Όταν ήρθε επιτέλους η βραδιά της παράστασης, όλοι ένιωθαν μεγάλη ένταση. Οι μαθήτριες

ανυπομονούσαν – αγωνία, σφίξιμο στο στομάχι.  Ένας στραβός λόγος, ένα κόμπιασμα μπο-

ρούσαν να τα χαλάσουν όλα. Ο πυρετός ανέβαινε! Νύχτωνε! Ο κόσμος που είχε ακούσει την

είδηση –για φαντάσου, θέατρο στο δάσος– είχε τρέξει να πιάσει θέση από νωρίς. Γι’ αυτόν τον

κόσμο η παράσταση θα ξεκινούσε σε λίγο.

Ζωρζ  Σαρή, Ε.Π., εκδ. Πατάκη, Aθήνα, 1999 (διασκευή) 

1. Για ποιους λόγους αυτή η παράσταση ήταν διαφορετική;

2. Πώς αισθάνονταν τα κορίτσια όσο πλησίαζε η μέρα της παράστασης; Γιατί;
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3.Η γραπτή ανακοίνωση της διευθύντριας της Σχολής σβήστηκε. Μπορείτε να φανταστείτε
το κείμενο που διάβασε όταν ανακοίνωσε στις μαθήτριες τι θα γινόταν στο τέλος της χρο-

νιάς; Ξαναδιαβάστε τις δυο πρώτες παραγράφους του κειμένου και γράψτε όσα ανακοίνωσε,
κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές στα πρόσωπα και τους χρόνους:

«Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα ανεβάσουμε μια παράσταση...» 

4.Βρείτεστοκείμενοτουςχρονικούςπροσδιορισμούςκαιχρησιμοποιήστετουςσεμίαμι-
κρή ιστορία,όπουθααφηγείστεσύντομαμίαδικήσαςεμπειρίααπόθεατρικήπαράσταση.

5.Η είδηση έσκασε σαν πυροτέχνημα. Στη φράση αυτή, για να τονίσει η συγγραφέας πό-
σο ξαφνική και εντυπωσιακή ήταν η είδηση, τη συγκρίνει, δηλαδή την παρομοιάζει με
ένα πυροτέχνημα που έχει παρόμοιες ιδιότητες. Κάνει μία παρομοίωση. 

Συμπληρώστε το νόημα των φράσεων με κατάλληλες δικές σας παρομοιώσεις:

•   Αν και ήταν η πρώτη της παράσταση, έπαιζε λες και ............................................................

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

•   Το χειροκρότημα τον έκανε να πετάει απ’ τη χαρά του σαν ..................................................

•   Μόλις ανέβηκε στη σκηνή έτρεμε όπως................................................................................

•   Μόλις έμαθε πως δε θα είναι πρωταγωνιστής, είδε τα όνειρά του να γκρεμίζονται σαν ......

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

6. Στο κείμενο υπάρχουν πολλές εκφράσεις με μεταφορική σημασία. Θυμηθείτε όσα έχου-
με πει για τη μεταφορά στην ενότητα 7 και προσπαθήστε να δώσετε την κυριολεκτική σημα-
σία των παρακάτω εκφράσεων:

•   Οι πρόβες έπαιρναν τα μυαλά των κοριτσιών Ý ..................................................................

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

•  Ένας άνεμος ελευθερίας και δημιουργικότητας φυσούσε Ý................................................

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

•   Ένας στραβός λόγος Ý ..........................................................................................................

•   Μετρούσαν με καρδιοχτύπι τις μέρες Ý................................................................................
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Eνότητα 15
Κινηματογράφος - Θέατρο

7. Αντικαταστήστε κάθε υπογραμμισμένη λέξη με μια άλλη με την ίδια σημα σία (συνώνυμη):

•   Η Σχολή Θηλέων ανέβαζε μια παράσταση Ý ....................................................................

•    Όλοι έμειναν άναυδοι Ý....................................................................................................

•   Αυτό το χρωστούσαν στην κυρία Ερασμία! Ý ..................................................................

•   Ένα κόμπιασμα μπορούσε να τα χαλάσει όλα Ý ..............................................................

8. Ένας φίλος σας, γνωστό πειραχτήρι και πνεύμα αντιλογίας, άλλαξε κάποιες λέξεις του κει-
μένου που γράψατε για τη σχολική εφημερίδα με τις αντίθετές τους (αντώνυμες). Μπορείτε να τις
βρείτε και να τις διορθώσετε; Γράψτε το διορθω μένο κείμενο στο τετράδιό σας. 

Η αυλαία σηκώθηκε, η παράσταση τελείωσε και οι ηθοποιοί υποκλίθηκαν στο κοινό που αποδο-
κίμαζε καθιστό με ζητωκραυγές ενθουσιασμού. Η πλατεία ήταν άδεια και στα μάτια όλων διέκρινες
την απογοήτευση για ό,τι είχαν μόλις παρακολουθήσει. Ο θίασος αναγκάστηκε να μπει στη σκηνή
λίγες φορές, για να δεχτεί το κρύο χειροκρότημα του κοινού. Στο τέλος, ο πρωταγωνιστής έφερε
στη σκηνή και τον σκηνοθέτη, ο οποίος φανερά ασυγκίνητος ευχαρίστησε τους θεατές για την υπο-
δοχή που του επιφύλαξαν. Ήταν μία καταπληκτική βραδιά και μια από τις πιο αδιάφορες εμπειρίες
της ζωής μου.

κείμενο της συγγραφικής ομάδας

9. Η συνέχεια και το τέλος της ιστορίας κρύβουν μια έκπληξη. Χωριστείτε σε δυο ομάδες
και δώστε σε μια παράγραφο τη δική σας διαφορετική εξέλιξη της ιστορίας. Σας δίνεται η

αρχή κάθε παραγράφου:

Ομάδα Α: Στην αρχή όλα πήγαιναν καταπληκτικά. Ξαφνικά όμως τι συμφορά! ......................

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

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

Ομάδα Β: Στην αρχή αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα ........................................................

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

Ευτυχώς όμως στο τέλος ............................................................................................................
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Ανεβάζουμε τη δική μας
παράσταση!
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Eνότητα 15
Κινηματογράφος - Θέατρο

10. Ετοιμάζετε στο σχο λείο σας μια θεατρι κή παράσταση με ηθο ποι ούς και συντελεστές
από την τάξη σας και σκηνοθέτη τον δά σκαλό/τη δασκά λα σας. Χρειάζεται λοιπόν να ετοι-

μάσετε όλα τα ενη μερωτικά κεί με να για την παράστα ση. Χωρι στείτε σε ομάδες και ξεκινή-
στε.

α. Το πρώτο κείμενο είναι μια ανακοίνωση για την εφημε ρίδα του σχολείου σας. Η ανακοί-
νωση περιέχει τον τίτλο και τον συγγραφέα του έργου και τους συντελεστές της παράστασης
(σκηνοθέτη, πρωταγωνιστές, μουσική, σκηνικά, κουστούμια κτλ.). Μην ξεχάσετε να αναφέ-
ρετε ποιος διοργανώνει την εκδήλωση, πού και πότε. H διπλανή αφίσα θα σας βοηθήσει.

β. Θα χρειαστεί όμως και μια μικρότερη ανακοίνωση, σαν αγγελία περίπου 30 λέξεων, για
να δημοσιευτεί στις καλλιτεχνικές ειδήσεις μιας εφημερίδας. Εκεί φαίνονται μόνο οι πιο βα-
σικές πληρο φορίες, όπως βλέπετε και στο παρακάτω παράδειγμα: 

γ. Όσο περισσότεροι μάθουν για την παράστασή σας, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία θα έχει. Βάλ-
τε τη φαντασία σας να δουλέψει και δημιουργήστε μια αφίσα που θα τη δουν και έξω από το
σχολείο σας. Πρέπει να αναφέρετε σύντομα όσα χρειάζεται κάποιος για να έρθει στην παρά-
σταση (τίτλος, συγγραφέας, τόπος, χρόνος, ποιος οργανώνει την παράσταση). Επίσης, είναι
πολύ σημαντικό να τραβήξετε την προσοχή με το μέγεθος και το είδος των γραμμάτων (τυ-
πογραφικοί χαρακτήρες), με έντονα χρώματα, με δυνατές αντιθέσεις, με εντυπωσιακές εικό-
νες ή φωτο γραφίες και ό,τι άλλο σκεφτείτε. Δείτε το παράδειγμα της σελίδας 50.

Μην ξεχνάτε ότι οι χώροι όπου τοποθετείται μια αφίσα είναι δημόσιοι και με μεγάλη κίνηση
και γι’ αυτό πρέπει να τραβάει εύκολα την προσοχή. 

3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS_3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS  25/2/2013  5:07 μμ  Page 51



52

Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

δ. Τώρα χρειάζεται να φτιάξετε τις προσκλήσεις, μια επίσημη για τους δασκάλους και τους
γονείς και μια πιο απλή για τους συμμαθητές και τους φίλους σας. Στην πρόσκληση, όπως
φαίνεται στο παράδειγμα, αναφέρουμε και πάλι τις βασικές πληροφορίες για την εκδήλωση.
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Eνότητα 15
Κινηματογράφος - Θέατρο

ε. Τέλος, καλό είναι να μοιράσετε στην είσοδο της εκδήλωσης ένα πρόγραμμα σε κάθε επι-
σκέπτη. Έτσι, θα γνωρίζει ακριβώς τι πρόκειται να παρακολουθήσει. Το πρόγραμμα περιέχει
τον τίτλο, τον  συγγραφέα, το θέμα του έργου και τους συντελεστές της παράστασης. Μην ξε-
χνάτε ότι το πρόγραμμα είναι το πιο αναλυτικό από τα κείμενα που απλά ενημερώνουν για
την παράσταση και μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει:

n μια περίληψη της υπόθεσης του έργου

n λίγα λόγια για το συγγραφέα και τη ζωή του

n φωτογραφίες από την παράσταση ή τις πρόβες

n ευχαριστίες σε όσους σάς βοήθησαν στην προετοιμασία

53
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

11. Συμπληρώστε τα κενά του κειμένου με όσες από τις παρακάτω λέξεις
ταιριάζουν καλύ τερα, στον σωστό τύπο τους:

θίασος,  ερμηνεύω, αυλαία, υποκρίνομαι, ταξιθέτρια, εξώστης, πλατεία,  ενδυ-
μα τολόγος, κριτικός, σκηνογράφος, σκηνοθέτης, πρωταγωνίστρια, κορυφαί-
ος, διάσημος, αδέξιος, αποδοκιμάζω, επιδοκιμάζω, σφυρίζω, επιθεώρηση, τρα-
γωδία, κουκλοθέατρο, πρεμιέρα, αριστουργηματικός, συνθέτης

Όλοι οι .................................... των εφημερίδων συμφωνούσαν ότι η παράσταση ήταν
.................................................... και στον ........................................... συμμετείχαν
............................... ηθοποιοί καθώς και η μεγαλύτερη .................................. του σύγ-
χρονου ελληνικού θεάτρου. Κλείσαμε εγκαίρως τις θέσεις μας στον .................................
γιατί μας αρέσει να παρακολουθούμε από ψηλά. 

Όλα ήταν μαγικά! Ο .................................... είχε οργανώσει τα πάντα στην εντέλεια,
σαν να ήταν πραγματικός μαέστρος. Ο .................................... είχε δημιουργήσει μια ολό-
κληρη πολιτεία πάνω στη σκηνή, ενώ ο .................................... ζωντάνευε μια ολό-
κληρη εποχή μπροστά στα μάτια μας με τα εντυπωσιακά του κουστούμια. Επίσης, ο
................................................ είχε κάνει καταπληκτική δουλειά: η μουσική «έντυνε» τέ-
λεια την εξέλιξη της υπόθεσης. Κυρίως όμως ήταν οι ηθοποιοί που μας κατέπληξαν:
.................................... τους ρόλους τους με φυσικότητα και πειστικότητα. Στο τέλος, το
κοινό .................................... και χειροκροτούσε για ώρα ενθουσιασμένο. 

κείμενο της συγγραφικής ομάδας
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Eνότητα 15
Κινηματογράφος - Θέατρο

(κοίταξε πρώτα στη σελίδα 24 τον πίνακα: Διορθώνω το γραπτό μου)

Σημειώνω στη δεξιά στήλη του πίνακα ένα + για όσα νομίζω ότι έχω γράψει και ένα -  για όσα
δεν έχω γράψει. Στη συνέχεια συμπληρώνω όλα όσα λείπουν για να είναι το γραπτό μου
πλήρες

1. Πώς φτιάχνουμε ενημερωτικά κείμενα για μια 
παράσταση (ανακοίνωση, αφίσα, προ σκλήσεις, 
πρόγραμμα)

Γράφουμε:

•   Ποιος είναι ο τίτλος (ή και το θέμα) του έργου.

•   Ποιος είναι ο συγγραφέας.

•   Ποιος διοργανώνει την παράσταση.

•   Πού γίνεται.

•   Πότε γίνεται.

•   Ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης (σκηνοθέτης, πρωταγωνιστές,
υπεύθυνοι για τη μουσική, τα σκηνικά, τα κουστούμια κτλ.).

2. Πώς παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε (λέμε τη γνώμη
μας για) ένα καλλιτεχνικό θέαμα

•   Aναφέρουμε τον τίτλο, τους συντελεστές (σκηνοθέτη, ηθοποιούς, συν-
θέτη), τη διάρ κεια, τη χώρα προέλευσης του έργου και τη χρονιά που πα-
ρουσιάστηκε.

•   Mιλάμε για την υπόθεση του έργου χωρίς πολλές λεπτομέρειες και χω-
ρίς να αποκαλύψουμε το τέλος, δίνοντας μόνο τις πιο σημαντικές πλη-
ροφορίες για τους ήρωες και τις περιπέτειές τους.

•   Γράφουμε στο τέλος ένα σχόλιο, που θα είναι η γνώμη μας για τo έργο, οι
προσωπικές μας εντυπώσεις και τα συναισθήματα που μας προκάλεσε.

Επαναληπτικοί πίνακες της ενότητας για να
διορθώσω το γραπτό μου
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Mπορείτε να διαβάσετε από το Aνθολόγιο:
.  Δημήτρης Ποταμίτης, Tα πουλιά (σελ. 51)

Διαβάστε – Δείτε – Aκούστε – Eπισκεφτείτε
.  Άλμαγκορ Γκίλα, Kαλοκαιρινές διακοπές με ποπκόρν και λεμονάδα, μετάφρ.

Σ. Kουτσούκαλη, εκδ. Kέδρος, Aθήνα, 2002
.  Όλιβερ Mάρτιν, Tο μαγικό σινεμά, μετάφρ. M. Tζιαντζή, εκδ. Eρευνητές,

Aθήνα, χ.χ. 

.  Σινεμά ο Παράδεισος, Tζουζέπε Tορνατόρε, 1989

.  Xάρτινα αεροπλανάκια, Φαράντ Mεχρανφάρ, 1997

.  Hθοποιός σημαίνει φως, στίχοι και μουσική M. Xατζιδάκις

. Tα θερινά σινεμά, στίχοι, μουσική Λ. Kηλαηδόνης

.  MουσείοκαιKέντροMελέτηςτουEλληνικούΘεάτρου,Aκαδημίας50,
Aθήνα

.  Mουσείο Kινηματογράφου, λιμάνι Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
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Mουσεία
Eνότητα 16

Στο μουσείο
Tο ακέφαλο άγαλμα στημένο
στη μέση της αίθουσας κοιτάζω.
Aπ’ τα πόδια ως το λαιμό, σπουδάζω
τις λεπτομέρειες: το λυγισμένο 

κάπως γόνατο, το τεντωμένο 
χέρι, τους μυς του στήθους. Aλλάζω 
θέση και απόσταση. Θαυμάζω 
στο σύνολο το σώμα. Kαι προσμένω 

από τη μια στιγμή ως την άλλη 
(της φαντασίας η δύναμη μεγάλη, 
όταν σε τούτο η τέχνη βοηθεί) 

ασύγκριτα προσθέτοντας κάλλη,
στη θέση απ’ όπου λείπει να φανεί
υπέροχο απολλώνιο το κεφάλι.

Άθως Δημουλάς

57

3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS_3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS  25/2/2013  5:08 μμ  Page 57



Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Με τι θα ασχοληθούμε:
•  Πώς αφηγούμαστε μια ιστορία

•  Πώς ξεχωρίζουμε την ενεργητική και την παθητική σύνταξη

•  Ποια ρήματα σχηματίζονται όπως στα αρχαία ελληνικά

Το άγαλμα που κρύωνε
Το μικρό μαρμάρινο αγόρι, το άγαλμα, άφησε σαν προ-
σφυγάκι την πατρίδα του στη Μικρασία και στεγάστηκε στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Από τότε κρύωνε ολο-
ένα, γιατί νοσταλγούσε αθεράπευτα την πατρίδα του στην
αντίπερα ακτή του Αιγαίου. Τα πράγματα θ’ αλλάξουν όμως
όταν θα βρει δυο φίλους καρδιάς, την κυρία Γαλάτεια, την
καθαρίστρια του Μουσείου, και τον μικρό Λάμπη, τον γιο
του νυχτοφύλακα. Τα πράγματα θ’ αλλάξουν μ’ ένα παρά-
ξενο όνειρο. Απ’ τ’ όνειρο θα φτερουγίσει στο Μουσείο ένα
μεγάλο γαλάζιο πουλί που θα τους ταξιδέψει μια νύχτα με
πανσέληνο στις χαμένες πατρίδες, στη Μικρασία.

Την τελευταία νύχτα εκείνου του Οκτώβρη ήρθε κι ο
Λάμπης, ο μικρός γιος του νυχτοφύλακα.

Πολύ το ’χε μεράκι ο Λάμπης να γινόταν γλύπτης όταν
θα μεγάλωνε. Να σκάλιζε, λέει, κι αυτός στο μάρμαρο αγάλ-
ματα σαν κι εκείνα στο μεγάλο μουσείο της Αθήνας. Τι
όμορφα που είναι τα αρχαία αγάλματα! Και λαχταρούσε
ο Λάμπης να τ’ ακουμπήσει με το χέρι του, να τα χαϊδέψει.
Όμως όλο «μη» και «μη» τού έλεγαν, «απαγορεύεται να
τ’ αγγίξεις». Μα το ένιωθε εκείνος πως τ’ αρχαία αγάλμα-
τα αποζητούσανε αγγίγματα σαν το δικό του.

Κι αφού τη μέρα οι φύλακες είχαν τα μάτια τετρακόσια, άλλη λύση δεν έμενε: παρακαλού-
σε τον πατέρα του μήνες και μήνες, «πάρε με μαζί σου μια νύχτα στο μουσείο, πάρε με, πατέρα.
Να γίνω γλύπτης θέλω, πατέρα». 

Μια, δυο, τρεις, δέκα, απ’ τα πολλά τα παρακάλια τελικά του ’κανε το χατίρι. 
Σαν μελένιο όνειρο ήταν, και πιο πολύ ακόμη… Μπερδεύτηκε ο Λάμπης μέσα σε πλήθος

αγάλματα που σεριανούσαν στις αίθουσες του μουσείου, αργά, νωχελικά, λες κι είχαν μόλις
βγει από βαθύ λήθαργο. Γυναίκες και παιδιά και άντρες και θεοί, όλοι ανάκατα, στο βελουδέ-
νιο μισοσκόταδο. Κι ανάμεσά τους να φυσάει, θαρρείς, ένα απαλό αεράκι.
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Eνότητα 16
Μουσεία

Δεν πίστευε στα μάτια του ο Λάμπης.
«Κοίτα να δεις… Καλά μού το ’λεγε ο πατέρας… τις νύχτες ζωντανεύουν τ’ αγάλματα!»
Κι είδε περήφανους θεούς να υποκλίνονται ταπεινά σε ανθρώπους που μοιάζανε θεοί, και

παιδιά να ’χουν πάρει στο κατόπι θεούς κρατώντας τους απ’ το μακρύ τους ρούχο. Και κοπελιές
είδε σαν τα κρύα νερά να προχωρούν ζευγαρωτά με νεαρούς πανέμορφους. Είδε και μοναχικά
αγάλματα να στέκονται απόμερα στη γωνιά κι άλλα μαζεμένα σε παρέες να συζητούν, χωρίς
όμως ν’ ακούγεται μιλιά.  Έστησε αυτί ο Λάμπης μήπως και πιάσει καμιά λέξη. Μα τίποτα. 

Ξαφνικά, μες στη σιωπή των αγαλμάτων, άκουσε ο Λάμπης μια λεπτή φωνίτσα:
–  Έι, ψιτ. Σε σένα μιλάω…
Από το βάθος της αίθουσας ερχόταν η φωνή. Τράβηξε κατά κει και μόνο τότε πρόσεξε ένα

μικρό αγόρι να στέκεται ακίνητο, σφιχτοτυλιγμένο στην κάπα του, μ’ ένα σκυλάκι αγκαλιά.
Το άγαλμα κρύωνε πολύ, όχι απ’ το κρύο, όχι. Ο λόγος ήταν άλλος, πιο βαθύς. Νοσταλ-

γούσε αθεράπευτα τη μακρινή πατρίδα του στη Μικρασία, στην άλλη, την αντίπερα όχθη του
Αιγαίου.

– Σίγουρα είσαι ο Λάμπης εσύ!
– Ναι, ο Λάμπης είμαι, ο γιος του νυχτοφύλακα. Μα τ’ όνομά μου πού το ξέρεις;   
– Σε περίμενα. Είχε δίκιο το γαλάζιο πουλί πως θα ’ρχόσουν.  Ήρθες! Καλώς ήρθες!
– Το γαλάζιο πουλί; Ποιο πουλί;  έκανε διπλά απορημένος ο Λάμπης.
Και του τα εξήγησε όλα το μικρό προσφυγάκι. Για το γαλάζιο πουλί του ’πε που βγάζει αλη-

θινές τις πιο τρελές επιθυμίες. Του ’πε για την πατρίδα του στη Μικρασία. Και για την κυρία Γα-
λάτεια του ’πε, που είναι κι αυτή προσφυγοπούλα κι είναι τα μάτια της σαν τα νερά του Αιγαίου. 

– Σ’ έβλεπα τόση ώρα, Λάμπη, ν’ αγγίζεις τ’ αγάλματα.
– Ναι. Μια μέρα  θέλω να γίνω γλύπτης, προσφυγάκι μου, γι’ αυτό.
–  Έλα, ακούμπησε κι εμένα, χάιδεψέ με.
– Αλήθεια το λες; Μπορώ; Το θέλεις; έκανε ο Λάμπης και το ’σφιξε όλο πεθυμιά στην

αγκαλιά του.
Κι αφού χόρτασε χάδια το μικρό προσφυγάκι, είπε:
– Να παίξουμε τώρα, Λάμπη;  
– Ναι, να παίξουμε. Πρώτη φορά θα παίξω με άγαλμα!
Κι έπαιξαν τρίλιζα, κι έπαιξαν αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα κι αγέλαστα, κι ύστερα κρυ-

φτό. Είχε και μπίλιες πολύχρωμες στην τσέπη του ο Λάμπης και μια σβούρα ξύλινη.  Έπαιξαν
μπίλιες, έπαιξαν και σβούρα. 

Κι αφού χόρτασε παιχνίδι το μικρό προσφυγάκι, είπε:
– Ξέρεις παραμύθια, Λάμπη; Πολύ μ’ αρέσουνε τα παραμύθια.
– Ξέρω… Μια φορά κι έναν καιρό…
Εκείνη τη νύχτα έγινε τρισευτυχισμένο το μικρό άγαλμα που κρύωνε. 

Χρήστος Μπουλώτης, Το άγαλμα που κρύωνε, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2003 (διασκευή)
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Γλώσσα

1.Διαβάστε το κείμενο με προσοχή και απαντήστε στις φράσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ).
Στις λάθος φράσεις δώστε προφορικά τις σωστές απαντήσεις.

α. Ο Λάμπης είναι νυχτοφύλακας σε μουσείο.

β. Το όνειρο του Λάμπη είναι να γίνει γλύπτης και να χαϊδεύει 
τα αγάλματα.

γ. Ο Λάμπης μεταμορφώθηκε σε άγαλμα και μπήκε τη νύχτα 
στο μουσείο.

δ. Ο Λάμπης χαϊδεύει τα αγάλματα και εκείνα τον αποφεύγουν.

ε. Το μικρό προσφυγάκι, το άγαλμα, έγινε φίλος με τον Λάμπη 
και έπαιζαν όλη τη νύχτα.

στ. Tο μικρό προσφυγάκι νιώθει πολύ μόνο του και το έχει παράπο -
νο που δεν επισκέπτονται κι άλλα παιδιά το μουσείο.

2.Θέλετε να διηγηθείτε σε κάποιον την ιστορία που διαβάσατε με λίγα λόγια, πε-
ριληπτικά; Φτιάξτε πρώτα το σχεδιάγραμμα της ιστορίας  κι έπειτα γράψτε μια φρά-
ση για κάθε μέρος του σχεδιαγράμματος. Τέλος, συνδέστε τις φράσεις μεταξύ τους

σε ένα κείμενο, χρησιμοποιώντας συνδέσμους και άλλες λέξεις.

Θυμηθείτε να αναφέρετε:

τον ήρωα, τα άλλα πρόσωπα, τον χώρο και τον χρόνο

το γεγονός με το οποίο ξεκινάει η περιπέτεια

τα γεγονότα ή τις πράξεις που ακολουθούν

το τέλος της ιστορίας

τι σκέφτονται και τι αισθάνονται τα πρόσωπα για ό,τι συνέβη

3. Δημιουργήστε, με αφορμή το κείμενο, μια εικονογραφημένη ιστορία. Ζωγρα φίστε
για κάθε επεισόδιο εικόνες και γράψτε διαλόγους και λεζάντες. Χρωματίστε την εικονο-

γραφημένη ιστορία σας και δέστε τη σε μικρό βιβλίο για να τη διαβάσουν και οι υπόλοι-
ποι συμμαθητές σας.60

3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS_3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS  25/2/2013  5:08 μμ  Page 60



Eνότητα 16
Μουσεία

4. Γράψτε κι εσείς μια παρόμοια ιστορία. Φανταστείτε ότι ο ήρωας θέλει να γίνει κατα-
σκευαστής παιχνιδιών και μπαίνει τη νύχτα σε κατάστημα παιχνιδιών, όπου ζωντανεύουν

τα παιχνίδια αντί τα αγάλματα. Αρχικά φτιάξτε το σχεδιάγραμμα της ιστορίας σας με τέσσερις ως
πέντε φράσεις.  Έπειτα αναπτύξτε κάθε φράση έτσι ώστε να δημιουργηθούν παράγραφοι,
απαντώντας στα ερωτήματα ποιος, πού, πότε, γιατί, πώς κτλ. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Οι μόνιμες συλλογές του Μουσείου δια-
θέ τουν πλούσιο λαογραφικό και ιστορι-
κό υλικό. Στη μόνιμη συλλογή του Μου-
σείου θα βρείτε αγροτικά εργαλεία, είδη
οικο σκευής, γυναικείες και αντρικές φο-
ρε σιές από πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Πέρα από τη μόνιμη συλλογή, το Μου-
σείο φιλοξενεί κάθε χρόνο και μια περιο-
δική. Η φετινή αποτελεί φόρο τιμής στους
προγόνους μας και συμπίπτει με τον εορ-
τασμό των 180 χρόνων από την έναρξη
του Αγώνα του 1821.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Μουσείο στεγάζεται στο αναπαλαι ωμένο
κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλο -
νίκη που περικλείεται από τις οδούς Μητρο -
πόλεως - Κατούνη - Τσιμισκή. Το Μουσείο
ιδρύθηκε το 1997 και στα εκθέματά του
συμπεριλαμβάνονται μουσικά όργανα από
την κατηγορία των εγχόρδων, όπως λύρα,
των κρουστών, όπως κρόταλο, κ.ά. 

Εκτός από τα μουσικά όργανα πουεκτίθενται
στους χώρους του Μουσείου δημιουργή-
θηκε μια κινητή έκθεση. Σκοπός της είναι η
μετα φορά της σε διάφορους νομούς της Ελ-
λάδας και το εξωτερικό για να ενημερωθούν
οι νέοι της χώρας μας. 

περιοδικό Kid’s fun, Iαν. 2002περιοδικό Kid’s fun, Aπρ. 2002 61
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Γλώσσα

Στο πρώτο άρθρο, ο δημοσιογράφος χρησιμοποιεί ενεργητική σύνταξη, για να
προσέξουμε κυρίως αυτόν που ενεργεί (το υποκείμενο) (π.χ. Στη μόνιμη συλ-
λογή του Μουσείου θα βρείτε αγροτικά εργαλεία), ενώ στο δεύτερο άρθρο χρη-

σιμοποιεί παθητική σύνταξη για να προσέξουμε όχι αυτόν που ενεργεί αλλά το γεγονός (π.χ.
Το Μουσείο ιδρύθηκε το 1997 και στα εκθέματά του συμπεριλαμβάνονται μουσικά όργανα). Τις
περισσότερες φορές στην παθητική σύνταξη δεν αναφέρεται αυτός που ενεργεί ή άλλες φορές
εννοείται. Όταν αναφέρεται αυτός που ενεργεί, τότε έχουμε το ποιητικό αίτιο, δηλαδή τη φρά-
ση που αρχίζει με την πρόθεση από (π.χ. Μια κινητή έκθεση δημιουργήθηκε από τους υπεύθυ-
νους του Μουσείου).

5. Θέλετε να κάνετε πιο επίσημο το πρώτο άρθρο για να το δημοσιεύσετε στην εφη-
μερίδα του σχολείου σας. Για να το πετύχετε, ξαναγράψτε το μεταφέ ροντάς το στην παθητική
σύνταξη, όπου αυτό είναι δυνατό. Τι άλλαξε και τι παρέμεινε ίδιο;

6. Ένα από τα δύο ρήματα που προτείνονται είναι σωστό. Βρείτε ποιο:

εισήχθησαν
Μία μεγάλη έκθεση με πίνακες που  εισάγηκαν από το εξωτερικό

ελήφθηκε

έλαβε χώρα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Γουλανδρή, στην Άνδρο. 

αναδείχθηκαν
Οι πίνακες που  αναδείχτησαν ήταν του Πικάσο και το θέμα τους είχε σχέση με την ελλη -

Ελήφθησαν
νική μυθολογία. Ελάβηκαν αυστηρά μέτρα προστασίας, για την αποφυγή ατυχημάτων και
φθορών.                  

καταβλήθηκε
Η προσπάθεια που  καταβάλθηκε από τους υπεύθυνους ήταν μεγάλη.  H έκθεση

υπερβήκε
υπερέβη τις προσδοκίες των επισκεπτών και άφησε καλές εντυπώσεις.

3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS_3-10-0160-01-2 GLOSSA MATHITIS-CTEYXOS  25/2/2013  5:08 μμ  Page 62



Eνότητα 16
Μουσεία

Με τι θα ασχοληθούμε:
•  Πώς κάνουμε έναν απολογισμό (για όσα είδαμε, ακούσαμε,

μάθαμε και αισθανθήκαμε) μετά από επίσκεψη σε κάποιο χώρο

Μουσείο Αφής

Πηγαίνοντας στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών στην Καλλιθέα δεν ήξερα τι να περιμένω,
εκτός του ότι προφανώς δε θα υπήρχε πουθενά η ταμπέλα «Μην αγγίζετε», που συνετίζει το
κοινό στους περισσότερους, αν όχι σε όλους, τους μουσειακούς χώρους. 

Η πρώτη μου εντύπωση από τον χώρο είναι ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα οποιοδή-
ποτε αρχαιολογικό μουσείο. Μοναδική διαφορά οι ταμπέλες των εκθεμάτων που, πάνω από την
κλασική ευδιάκριτη γραφή, καλύπτονται από διαφάνειες «χτυπημένες» με την ανάγλυφη γρα-
φή Μπράιγ.

Tην ξενάγηση αναλαμβάνει η τυφλή διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Δήμητρα Ασιδέ-
ρη. Στο γραφείο της, στο κεντρικό κτίριο του Φάρου, μου μιλάει για την ιστορία του Mουσείου:
«Το Μουσείο Αφής δημιουργήθηκε το 1984, με το σκεπτικό ότι στα άλλα μουσεία της χώρας οι
τυφλοί –όπως και όλοι οι επισκέπτες– δεν επιτρέπεται να αγγίξουν τίποτα. Είναι ένα από τα 4-5
μουσεία του είδους σε όλο τον κόσμο. 
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Γλώσσα

Το Mουσείο επιφυλάσσει στους επισκέπτες πολλές εκπλήξεις. Στον πάνω όροφο, για πα-
ράδειγμα, μια μακέτα της Ακρόπολης, προσφορά της  Ένωσης Φίλων της Ακρόπολης, με κάνει
να συνει δητοποιήσω ότι ένας τυφλός δε θα μπορούσε διαφορετικά να έχει αντίληψη για ένα από
τα πιο φημισμένα μνημεία του κόσμου. Η κυρία Ασιδέρη μού επισημαίνει ότι στους στόχους του
μουσείου περιλαμβάνεται ακριβώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα τυφλότητας: «Πριν από
τους σεισμούς είχαμε ένα πρόγραμμα με τίτλο “Ψηλαφίζοντας τα αρχαία χρόνια”, στο οποίο
συμμετείχαν παιδιά από 11 μέχρι 15 χρονών, βλέποντα και τυφλά.  Ένας εκπαιδευτής έδινε στα
παιδιά μάσκες και μπαστούνια και τα ευαισθητοποιούσε στο τι σημαίνει για κάποιον να είναι τυ-
φλός, πώς κινείται και πώς είναι δυνατόν να αντιληφθεί τη γλυπτική τέχνη με την αφή.  Ήταν ένα
πρόγραμμα πάρα πολύ ωραίο και φιλοδοξούμε να το ξεκινήσουμε ξανά».

Στο κυλικείο του Φάρου 10-15 άτομα κάθονται μοιρασμένα σε παρέες, ανάμεσά τους κά-
ποιοι που περιμένουν τη διευθύντρια να τους ξεναγήσει στο Mουσείο. Αποφασίζω να τους ακο-
λουθήσω και πιάνουμε κουβέντα. « Έχετε ξαναδεί το Mουσείο ή είναι η πρώτη φορά;» ρωτάω
κι αμέσως διευκρινίζω δαγκωμένος: «Εννοώ αν έχετε ξαναπάει». «Καλά το είπες!» μου λέει η
Γωγώ Ρουκουτάκη, που, όπως θα μάθω αργότερα, είναι τυφλή εκ γενετής. «Εγώ, όταν βλέπω
τηλεόραση, λέω ”βλέπω”, δε λέω ποτέ ”ακούω”».

Kλείνω τα μάτια και προσπαθώ να «δω» με τα χέρια ένα άγαλμα. Δεν τα καταφέρνω καλά –
και δεν είμαι ο μόνος! 
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Αυτή τη φορά η περιήγηση ξεκινάει από τον κάτω όρο φο, από το λεγόμενο Βυζα ντινό, ένα
δωμάτιο διαμορ φωμένο σαν παρεκκλήσι, με ξυλό γλυπτο τέμπλο, Αγία Τράπεζα και πλήρη εξο-
πλισμό.

Στις πάνω αίθουσες διασκορπίζονται και αγγίζουν για να δουν εκθέματα από τους προϊστο-
ρικούς χρόνους, με συλλογές κυκλαδικού, μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού, μέχρι την
κλασική εποχή και τους ελληνιστικούς χρόνους.

«Προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία με τα υπόλοιπα μουσεία της χώρας» προσθέτει η
κυρία Ασιδέρη «κι έχουμε πάει πολλές φορές σε συνέδρια για να πούμε τις απόψεις μας και να
γνωρίσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά. Συχνά μάς ρωτούν τι θα μπορούσε να
γίνει, ούτως ώστε στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα να συμμετέχουν τυφλοί. Εμείς απαντά-
με ότι είναι καλό να υπάρχει μια αίθουσα όπου οι προθήκες να ανοίγονται. Με αυτό τον τρόπο,
οι τυφλοί θα μπορούν να αγγίζουν, αν όχι τα ίδια τα εκθέματα, τουλάχιστον αντίγραφά τους, ή
αυθεντικά αντικείμενα που πλεονάζουν στις αποθήκες. Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεί-
χνουνε πάντως καλή διάθεση».

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, Μουσείο Αφής, Αθηνάς 17 και Δοϊράνης 198 (τέρμα Λ. Συγγρού), 
176 73 Καλλιθέα, τηλ.: 210 9415222, φαξ: 210 9415271, e-mail:fte@otenet.gr - www.faros.org.gr

περιοδικό «Ε», Ελευθεροτυπία, τεύχος 689, Ιούνιος 2004 (διασκευή)

1. Προσπαθήστε να βρείτε στο παραπάνω άρθρο τις φράσεις που δίνουν τις ακόλου-
θες πληροφορίες:

α. Πώς ονομάζεται το μουσείο;

β. Πού βρίσκεται;

γ. Ποιους συναντάει εκεί ο αρθρογράφος;

δ. Τι μαθαίνει με την επίσκεψή του στο μουσείο;

ε. Τι του κάνει εντύπωση, τι νιώθει και τι σκέφτεται;

Ένας τυφλός Γάλλος καθηγητής έγραψε,
μετά την επίσκεψή του εδώ, ένα άρθρο

με τίτλο:«20 αιώνες πολιτισμού στα
ακροδάχτυλά μου».
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Γλώσσα

2.Μόλις επισκεφτήκατε ένα μουσείο στην περιοχή όπου μένετε και είστε ενθουσιασμέ-
νοι! Στην τάξη σάς ζητούν να γράψετε ένα σύντομο άρθρο-παρουσίαση του μουσείου αυ-

τού για την εφημερίδα του σχολείου σας. Για μεγαλύτερη ευκολία σάς δίνουν να συμπληρώ-
σετε πρώτα με λίγα λόγια τον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, να γράψετε το άρθρο σας.

Παρουσιάζω ένα μουσείο που επισκέφτηκα

πώς πού πότε, πώς, γιατί τι είδα και τι με τι σκέφτηκα
λέγεται βρίσκεται πήγα έμαθα εκεί εντυπωσίασε και τι ένιωσα

3. Ένας φίλος σας με προβλήματα όρασης σας ζητάει να του περιγράψετε μια από τις πα-
ρακάτω φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην αίθουσα του Μουσείου Αφής που είναι αφιε-

ρωμένη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Διαλέγετε μία και του λέτε τι και ποιους βλέπετε, τι ακρι-
βώς κάνουν οι άνθρωποι της φωτογραφίας, τι νομίζετε ότι αισθάνονται και σκέφτονται, τι αι-
σθάνεστε και τι σκέφτεστε εσείς.

4. Διαλέγετε από το κείμενο εφτά έως δέκα λέξεις που έχουν δύσκολη ορθογραφία και
τις μελετάτε τόσο προσεκτικά, που μπορείτε να τις γράψετε χωρίς να τις βλέπετε. Δοκιμά-
στε!
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Eνότητα 16
Μουσεία

Με τι θα ασχοληθούμε:
•  Πώς πείθουμε κάποιον, δικαιολογώντας αυτά που λέμε

•  Πώς ξεχωρίζουμε τα μεταβατικά από τα αμετάβατα ρήματα, καθώς και 
τα ρήματα που παίρνουν αντικείμενο από αυτά που παίρνουν κατηγορούμενο

E λ λ η ν ι κ ό  Π α ι δ ι κ ό  M ο υ σ ε ί ο ,  K υ δ α θ η ν α ί ω ν  1 4 ,  T η λ . :  2 1 0  3 3 1 2 9 9 5

περιοδικό kid’s fun, τεύχος 4, Nοέμβ. 2001
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68

Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

1. Για να επισκεφτείτε το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, χρειάζεστε… χορηγό για τα εισι-
τήρια του μουσείου αλλά και για τα λεωφορεία που θα σας μεταφέρουν. Για να σας χρη-

ματοδοτήσουν, γράφετε ένα γράμμα, με 200 περίπου λέξεις, στον πρόεδρο του Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων προσπαθώντας να τον πείσετε πόσο ωραία και χρήσιμη θα είναι για σας
αυτή η επίσκεψη, χρησιμοποιώντας στοιχεία από το κείμενο. 

Για να γίνετε περισσότερο πειστικοί και να δικαιολογήσετε όσα λέτε

θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε:

αιτιολογικές προτάσεις (ξεκινούν με λέξεις όπως: γιατί, επειδή, διότι, αφού, 

καθώς, μια και, μια που)

φράσεις που φανερώνουν την άποψή σας (πιστεύουμε πως, θεωρούμε ότι, 

κατά τη γνώμη μας)

λέξεις όπως: βέβαια, φυσικά, λοιπόν, τελικά

2. Οι υπογραμμισμένες λέξεις που βλέπετε στο κείμενο είναι αντικείμενα ή κατηγο-
ρούμενα σε κάποια ρήματα. Μπορείτε να βρείτε σε ποια; 

Θυμηθείτε!
Στην πρόταση: «Θαυμάστε τις συλλογές παιδιών του Μουσείου» ρωτάμε «Ποιοι να θαυμάσετε;»
και απαντάμε «Εσείς», για να βρούμε το υποκείμενο.

Επίσης ρωτάμε «Τι να θαυμάσετε;» και απαντάμε «Τις συλλογές», για να βρούμε το αντικείμενο.

Ακόμη, θυμηθείτε ότι το κατηγορούμενο δείχνει τι είναι ή τι γίνεται κάποιος ή κάτι. Π.χ. «Το Ελ-
ληνικό Παιδικό Μουσείο είναι αρκετά μεγάλο και γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον για μικρούς και
μεγάλους».
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Eνότητα 16
Μουσεία

Θεματικός κατάλογος μουσείων

• Aρχαιολογικά Mουσεία και Συλλογές

• Bυζαντινά Mουσεία και Συλλογές

• Iστορικά και Λαογραφικά Mουσεία

• Mουσεία Eλληνικής Tέχνης

(αρχαίας, βυζαντινής, νεότερης)

• Mουσεία Aσιατικής Tέχνης

• Eικαστικά Mουσεία και Πινακοθήκες

• Mουσεία Θεάτρου

• Mουσεία Kινηματογράφου

• Mουσεία Mουσικής

• Mουσεία Φυσικής Iστορίας

• Mουσεία Eπιστήμης και Tεχνολογίας Yπουργείο Πολιτισμού:  www.culture.gr

3. Μερικά από τα ρήματα των φράσεων που ακολουθούν λέγονται αμετάβατα γιατί
το υποκείμενό τους ενεργεί αλλά η ενέργεια δε «μεταβαίνει», δηλαδή δεν πηγαίνει σε

άλλο πρόσωπο ή πράγμα. Έτσι, τα ρήματα αυτά δεν έχουν αντικείμενο. 

Χωρισμένοι σε δύο ομάδες βρείτε και κυκλώστε μόνο τα αμετάβατα ρήματα των φράσεων. Η
ομάδα που θα τα βρει όλα μπορεί να επιλέξει από τον θεματικό κατάλογο που ακολουθεί το εί-
δος του μουσείου που θα επισκεφτεί η τάξη.

•  Ο χώρος εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών.

•  Οι συλλογές των παιδιών εκτίθενται στο Μουσείο.

•   Γνωρίστε τον μαγικό χώρο της τέχνης.

•  Πειραματιστείτε με το νερό και το σαπούνι ή παίξτε με τον Υπολογιστή Γίγαντα.

•  Μπείτε στο Παιχνιδοπωλείο, όπου θα βρείτε παιχνίδια, βιβλία και άλλα πρωτότυπα 
αντικείμενα.

•  Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο λειτουργεί σε συνεργασία με τον Πολιτισμικό Οργανισμό του
Δήμου Αθηναίων.
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

1. Βρίσκεστε στα Χανιά, είναι Δευτέρα 7.00 μ.μ. και αποφασίζετε να επι σκεφτείτε ένα
μουσείο. Αν ενδιαφέρεστε κυρίως για τα θέματα: ζωγραφική, ζωή στην αρχαιότητα, βυ-
ζαντινή εποχή, ήθη και έθιμα, σε ποιο μουσείο του καταλόγου θα μπορούσατε να πάτε;

2. Ενώ συζητάτε στην τάξη σας για πιθανή επίσκεψη σε κάποιο μουσείο, οι συμμαθητές σας εκ-
φράζουν διαφορετικές προτιμήσεις. Μελετήστε τον παραπάνω κατάλογο και προτείνετε τα μου-
σεία που θα άρεσαν περισσότερο σε έναν συμμαθητή σας που ενδιαφέρεται για: τη ζωγραφική,
τη ζωή στην αρχαι ότητα, την εποχή του Βυζαντίου, τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου.

Πάμε… μουσεία; 

από Tουριστικό Xάρτη Xανίων

Με τι θα ασχοληθούμε:
• Πώς επιλέγουμε τις πληροφορίες 

που χρειαζόμαστε από ενημερωτικά κείμενα
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Eνότητα 16
Μουσεία

(κοίταξε πρώτα στη σελίδα 24 τον πίνακα: Διορθώνω το γραπτό μου)

Σημειώνω στη δεξιά στήλη του πίνακα ένα + για όσα νομίζω ότι έχω γράψει και ένα -  για όσα δεν
έχω γράψει. Στη συνέχεια συμπληρώνω όλα όσα λείπουν για να είναι το γραπτό μου πλήρες.

1. Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που δίνουμε 
όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την επίσκεψή μας 
σε κάποιο χώρο (απολογισμός επίσκεψης)

Γράφουμε:

• Πώς λέγεται.

• Πού βρίσκεται.

• Πότε, πώς και γιατί πήγαμε.

• Ποιους συναντήσαμε.

• Τι είδαμε και τι μάθαμε.

• Τι μας εντυπωσίασε.

• Τι σκεφτήκαμε και τι νιώσαμε.

2. Με ποιον τρόπο προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον 
ότι η άποψή μας είναι σωστή

Χρησιμοποιούμε: 

• Eπιχειρήματα (φράσεις που στηρίζουν λογικά τις απόψεις μας).

• Φράσεις που δείχνουν τα συναισθήματά μας ή προκαλούν συναισθή ματα
σε αυτόν που μας ακούει.

• Λέξεις που δηλώνουν την άποψή μας (π.χ. νομίζω, πιστεύω).

• Aιτιολογικές προτάσεις για να δικαιολογήσουμε όσα λέμε.

Επαναληπτικοί πίνακες της ενότητας για να
διορθώσω το γραπτό μου
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Mπορείτε να διαβάσετε από το Aνθολόγιο:
. Iωάννης Πολέμης, Mπροστά στις Kαρυάτιδες (σελ. 256)

Διαβάστε – Δείτε – Aκούστε – Eπισκεφτείτε
. Bαρελλά Aγγελική, Tο μυστικό του Δία, εκδ. Eυρωεκδοτική, Αθήνα, 1984
. Mυρογιάννη Έλσα, 10 μικροί διάλογοι για ένα μουσείο, εκδ. Kαλειδοσκόπιο,

Αθήνα, 2002 
. Nτεκάστρο Mαρία – Bαλαβάνης Πάνος, Mικρές ιστορίες του Mουσείου  – 

Θησαυροί του Aρχαιολογικού Mουσείου, εκδ. Kάστωρ, Αθήνα, 2004 
. Σαραβάνου Iωάννα, Ένα κουδούνι θυμάται…, εκδ. Γνώση, Αθήνα, 1991 
. Tα μουσεία της Eλλάδας, τόμος 1 και 2, εκδ. Eρευνητές, Αθήνα, 2003 

. Tοπ Kαπί, Zυλ Nτασσέν, 1964

. Mες στο μουσείο, στίχοι M. Kριεζή, μουσική N. Kυπουργός

. Aρχαιολογικό Mουσείο Δελφών, Δελφοί

. Aρχαιολογικό Mουσείο Hρακλείου, Ξανθουδίδου 2, Hράκλειο Kρήτης

. Aρχαιολογικό Mουσείο Θεσσαλονίκης, M. Aνδρόνικου 6, Θεσσαλονίκη

. Aρχαιολογικό Mουσείο Oλυμπίας, Oλυμπία

. Eθνική Πινακοθήκη, B. Kωνσταντίνου 50, Aθήνα

. Mακεδονικό Mουσείο Σύγχρονης Tέχνης, Eγνατία 154, Θεσσαλονίκη

. Mουσείο Kυκλαδικής Tέχνης, N. Δούκα 4, Aθήνα
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Πόλεμος και Eιρήνη

Eνότητα 17

Ανατολή θανάτου
Κάθε που γίνεται ένας πόλεμος

μετατοπίζεται μια πόλη, ένα νησί.

Ακούμε τη χερσόνησο της Καρπασίας

ή τη χερσόνησο του Σινά, υψίπεδα και θάλασσες.

Καβούρια κουβαριάζονται, γίνονται βράχια,

σκοτώνονται άνθρωποι, καταλαβαίνετε.

Γεννιέται φονικό τριγύρω από μια πέτρα,

το αίμα ραίνει τους αμμόλοφους, αυτό είναι όλο.

Κυριάκος Χαραλαμπίδης   

Ομορφίτα
Πολλά ντουφέκια σε παράταξη

πολλά κορμιά σε γραμμή

πολλές φωλιές χωρίς πουλιά

και η απορία για το μπαρούτι και το θάνατο

και μια ειρηνοφόρα κατάνυξη να γλείφει

τις καρδιές

κι απέναντι μια άλλη ανθρώπινη παράταξη

από αδελφούς αλλόφυλους

άλλα ντουφέκια σε γραμμή

άλλα κορμιά σε σχηματισμό

άλλα δέντρα στο ίδιο δάσος

κι όλα μαζί να ατενίζουν

το ανεύρετο πάνω στη γη πρόσωπο του Θεού.  

Nίκη Λαδάκη-Φιλίππου
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

Με τι θα ασχοληθούμε:
•  Με ποιον τρόπο προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον για την άποψή μας

•  Με τα απρόσωπα ρήματα

•  Mε τις τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις

Σκέψεις ενός παιδιού για τον πόλεμο
Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου πολέμου, η 12χρονη Eβραία Άννα Φρανκ έγραφε τις
σκέψεις της στο ημερολόγιό της, ενώ κρυβόταν από τους Γερμανούς κατακτητές.

Τετάρτη 3 Μαρτίου 1944

Είναι μια φοβερή εποχή. Γύρω λυσσομανάει ο πόλεμος και κανένας δε γνωρίζει αν θα είναι
ζωντανός την άλλη μέρα. Θυμάμαι που ζούσαμε όλοι μαζί στην πόλη και περιμέναμε από
στιγμή σε στιγμή να την αδειάσουν ή να φύγουμε. Οι μέρες μας ήταν γεμάτες κανονιές και
πυροβολισμούς και τις νύχτες μυστηριώδεις ήχοι έρχονταν από τα βάθη. Αυτό συνεχίστη-
κε έτσι καμιά βδομάδα, ώσπου ένα
βράδυ μάς σκέπασε μια νύχτα που
κρατάει ακόμη και σήμερα.

Θυμάμαι σαν τώρα εκείνη τη στιγ-
μή. Πρέπει να ήταν αργά το βράδυ,
όταν ακούστηκαν ξαφνικά τρομερές
εκρήξεις. Το βάλαμε στα πόδια όσο
πιο γρήγορα μπορούσαμε. Παντού
γύρω μας έτρεχαν άνθρωποι που
φώναζαν. Τα σπίτια καίγονταν, έτσι
ώστε όλα τα πράγματα φαίνονταν
πυρωμένα και κόκκινα. Δεν είναι
δυνατό να πω πόση ώρα έτρεχα έτσι,
πάντα με την εικόνα των σπιτιών που
καίγονταν, των προσώπων που ούρ-
λιαζαν παραμορφωμένα μπρος στα
μάτια μου.
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Eνότητα 17
Πόλεμος και ειρήνη

Συνέχεια αναρωτιόμαστε απελπισμένα: «Γιατί πρέπει να γίνεται ο πόλεμος; Γιατί οι
άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν ειρηνικά; Γιατί όλη αυτή η καταστροφή;». Στο ερώτημα
αυτό δεν είναι εύκολο να βρούμε απάντηση. Αλήθεια, γιατί φτιάχνουν ολοένα μεγαλύτερα
αεροπλάνα με όλο και πιο βαριές βόμβες, ενώ την ίδια στιγμή χτίζουν τα κατεστραμμένα σπί-
τια; Γιατί σπαταλούν δισεκατομμύρια κάθε μέρα για τον πόλεμο, ενώ φαίνεται ότι δεν υπάρ-
χει ούτε μια δεκάρα διαθέσιμη για τα φάρμακα, τους φτωχούς και τους καλλιτέχνες; Γιατί
υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν, ενώ σε άλλα μέρη της γης έχουν τόσα τρόφιμα που τα
αφήνουν να σαπίζουν; Μήπως οι άνθρωποι είναι τρελοί;

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπεύθυνοι για τον πόλεμο είναι μόνο οι ισχυροί, οι πλούσιοι
και οι πολιτικοί. Όχι, και οι απλοί άνθρωποι μπορεί να θέλουν τον πόλεμο, αλλιώς οι λαοί
θα είχαν επαναστατήσει προ πολλού. Είναι το ένστικτο της καταστροφής που οδηγεί τους
ανθρώπους στον πόλεμο, κι αν όλο το ανθρώπινο γένος, χωρίς εξαίρεση, δεν αλλάξει, οι
πόλεμοι δεν πρόκειται να σταματήσουν. Οι πολιτισμοί θα καταστρέφονται, ό,τι ωραίο χτίζε-
ται θα γκρεμίζεται και η ανθρωπότητα θα αρχίζει ξανά και ξανά από την αρχή.

Έχω νιώσει πολλές φορές παγιδευμένη αλλά ποτέ απελπισμένη. Στο ημερολόγιό μου
μιλάω για τις στερήσεις σαν να πρόκειται για κάτι διασκεδαστικό. Έχω πάρει την απόφαση να
ζήσω μια ενδιαφέρουσα ζωή, διαφορετική από τη ζωή του απλού κοριτσιού και, αργότερα, από
τη ζωή της απλής νοικοκυράς. Είμαι νέα και δυνατή. Είναι ανάγκη να επιβιώσω και αρνούμαι να
κλαίω όλη την ώρα. Κάθε μέρα ωριμάζω εσωτερικά και αισθάνομαι την ειρήνη να πλησιάζει.

Tο ημερολόγιο της  Άννας Φρανκ, εκδ. Zαχαρόπουλος, Aθήνα, 1983 (διασκευή)

1. α. Πώς αισθάνθηκε η  Άννα Φρανκ με το ξέσπασμα του πολέμου; Ποια άλ-
λα συναισθήματα φανερώνει στο τέλος του κειμένου;

β. Ποιες συνέπειες του πολέμου αναφέρει η  Άννα Φρανκ στο ημερολόγιό της; Μπορεί-
τε να αναφέρετε άλλες συνέπειες των πολέμων;

γ. Σε προηγούμενη ενότητα (ενότητα 6) είχαμε δει πως άλλοτε πείθουμε κάποιον λογικά
και άλλοτε προσπαθούμε να τον συγκινήσουμε. Στο κείμενο, η  Άννα Φρανκ χρησιμοποι-
εί και τους δύο τρόπους. Μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα για τον καθένα;

δ. Στην 3η παράγραφο, η  Άννα Φρανκ διατυπώνει συνεχείς ερωτήσεις. Νομίζετε ότι αυτές
οι ερωτήσεις απευθύνονται σε κάποιον συγκεκριμένα; Ξέρετε πώς λέγονται αυτές οι ερω-
τήσεις και γιατί χρησιμοποιούνται;
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Λέξεις. . .  φράσεις. . .  κείμενα

Γλώσσα

2. Ποιους θεωρεί η Άννα Φρανκ υπεύθυνους για τον πόλεμο; Για ποιους λόγους νομί-
ζετε εσείς ότι γίνονται πόλεμοι;

Στο κείμενο βρίσκουμε τη φράση «πρέπει να ήταν αργά το βράδυ». Το ρήμα «πρέπει»
θεωρείται απρόσωπο, γιατί εμφανίζεται μόνο στο γ΄ πρόσωπο ενικού και δεν έχει κάποια

ονοματική φράση ή αντωνυμία ως υποκείμενο. Το νόημά του συμπληρώνεται από μια εξαρ-
τημένη πρόταση (να + υποτακτική) που λειτουργεί ως υποκείμενο. 

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και ρηματικές φράσεις, όπως στο κείμενο η φράση «είναι
ανάγκη να επιβιώσω». 

Τα απρόσωπα ρήματα δηλώνουν συνήθως κάτι που είναι αναγκαίο ή δυνατό.

Προσοχή! Ορισμένα ρήματα είναι άλλοτε προσωπικά και άλλοτε απρόσωπα. Για παράδειγμα: 

•  Μπορεί να υπάρξει ειρήνη αν το θελήσουν οι άνθρωποι (απρόσωπο)

• Ο άνθρωπος μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο αν το θελήσει (προσωπικό)

3. Βρείτε στο κείμενο δύο ακόμα απρόσωπα ρήματα ή εκφράσεις.

4. Σε προηγούμενες ενότητες είδαμε τις τελικές προτάσεις (ενότητα 9) και τις αποτε λεσματι-
κές (ενότητα 4). Συμπληρώστε τα παραδείγματα που ακολουθούν με δικές σας τελικές ή απο-
τελεσματικές προτάσεις.

•  Πολλά κράτη ξεκινούν έναν πόλεμο για να .........................................................................

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

•  Καταστράφηκαν τόσα πολλά σπίτια από τους βομβαρδισμούς, ώστε ................................

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

•  Μετά από έναν καταστροφικό πόλεμο χρειάζονται πολλά χρόνια για να ..........................

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

•  Η αναγγελία της ειρήνης προκάλεσε τέτοιον ενθουσιασμό, ώστε ......................................

................................................................................................................................................
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5. Μια τραγική πλευρά του πολέμου είναι πως συχνά αναγκάζονται να πολεμήσουν
ακόμα και μικρά παιδιά! Διαβάστε την είδηση που ακολουθεί:

Μικροί στρατιώτες

Σύμφωνα με τη Unicef, περισσότερα από μισό εκα-
τομμύριο παιδιά κάτω των 18 ετών χρησιμοποιούνται
ως στρατιώτες σε συγκρούσεις και πολέμους που
γίνονται αυτή τη στιγμή σε περισσότερες από 85
χώρες του κόσμου. 

Για τα παιδιά αυτά ο πόλεμος δεν είναι «παιχνίδι».
Οπλίζονται, από τα 10 τους χρόνια μερικές φορές,
και αντιμετωπίζουν καθημερινά τη βία. Τα στοιχεία
είναι δραματικά: τα τελευταία 10 χρόνια, πάνω από 2
εκατομμύρια παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στον
πόλεμο!

Τα λόγια ενός 15χρονου κοριτσιού-στρατιώτη από
την Αφρική μάς στέλνουν ένα μήνυμα: «Παρακαλώ,
κάντε ό,τι μπορείτε για να διαδώσετε στον κόσμο τι
συμβαίνει σ’ εμάς, ώστε να μη χρειαστεί να υποστούν
αυτή τη βία και άλλα παιδιά».

πηγή: Διεθνής Αμνηστία

Αποφασίζετε να στείλετε ένα γράμμα στον ΟΗΕ (ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκπροσω-
πεί όλες τις κυβερνήσεις και φροντίζει για την ειρήνη), με σκοπό να πείσετε με επιχειρήματα
ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παιδιά-στρατιώτες. 

Το γράμμα σας θα έχει τρεις παραγράφους. Στην 1η θα εξηγείτε γιατί στέλνετε αυτή την επι-
στολή, δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα που σας απασχολεί. Στη 2η θα αιτιολογείτε γιατί δεν
πρέπει να υπάρχουν παιδιά-στρατιώτες. Τέλος, στην 3η παράγραφο θα προτείνετε τι ακριβώς
θα θέλατε να κάνει ο ΟΗΕ. 

Μην ξεχάσετε να ξεκινήσετε με προσφώνηση (Αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα του ΟΗΕ) και να
κλείσετε με αποφώνηση και υπογραφή (Με εκτίμηση, οι μαθητές της…).

Θυμηθείτε επίσης ότι, για να αναπτύξετε κάθε παράγραφο, πρέπει να απαντήσετε σε ορισμέ-
να ερωτήματα (ποιος ή ποιοι, πού, πότε, πώς, γιατί κτλ.). 

σκίτσο παιδιού-στρατιώτη
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Γλώσσα

Για να είναι πιο αποτελεσματική η επιστολή σας, θυμηθείτε ότι χρειάζεται να:

χρησιμοποιήσετε επιχειρήματα για να πείσετε λογικά

χρησιμοποιήσετε φράσεις που δείχνουν τα συναισθήματά σας

αιτιολογήσετε την άποψή σας (αιτιολογικές προτάσεις)

Επίσης, μην ξεχάσετε να πείτε τι μπορεί ή πρέπει να γίνει (χρησιμοποιήστε απρόσωπα
ρήματα, τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις).

6. Ένας συμμαθητής σας αντέγραψε τους παρακάτω διαλόγους για να τους χρησιμοποι-
ήσετε σε μια αντιπολεμική σχολική παράσταση, αλλά πάνω στη βιασύνη του παρέλειψε
όλους τους τόνους. Βοηθήστε να τους συμπληρώσει:

Α. – Εμαθες κανα νεο σημερα; 

– Ποιο νεο; Σαν τι να μαθω;

– Δε σ’ τα ’πανε; Να, σχετικα με τον πολεμο.

– Ποιον πολεμο, ανθρωπε μου; Δεν αφηνουμε τα πολλα λογια πρωι πρωι; Πες μου τι
εννοεις.

– Απο δω και στο εξης δεν εχει νοημα να ξαναμαλωσουμε μεις οι δυο. 

– Μπα; Και γιατι;

– Γιατι οταν πολεμανε οι μεγαλοι, οι μικροι καλο ειναι να τα βρισκουν.

B. – Πως τα πατε στη χωρα σας; Αγοραζουν τα παιδια πολεμικα παιχνιδια;

– Που να σας τα λεω! 

– Τι; Μηπως εχουν και τα δικα σας παιδια μια ταση αποχης;

– Ειχαμε κι εμεις καποια μεμονωμενα κρουσματα, αλλα, αν νομιζουν οι μπομπιρες πως
θ’ αλλαξουν τον κοσμο, ειναι πολυ γελασμενοι. Τα πολεμικα παιχνιδια ειναι η δου-
λεια μας. Κοβοντας τα, μας κοβουν τα κερδη. Δε θα τ’ αφησουμε να συμβει!

Παντελής Καλιότσος, Τα ξύλινα σπαθιά, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1998 (διασκευή)
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7. Συμπληρώστε το κείμενο με λέξεις σύνθετες με προθέσεις:

Ο πόλεμος αρχίζει από τα θρανία

Μετονπρόσφατοπόλεμοπουσυγκλόνισε τηνπαγκόσμιακοινήγνώμη,μιαεύλογηαπορία των
παιδιών είναι «γιατί να γίνεται πόλεμος;» και «πώς θα μπορούσε να σταματήσει;». Η απάντηση
βρίσκεται στο πώς …………………… (εκ + παιδεύομαι) ο άνθρωπος από μικρή ηλικία για να
…………………… (αντί + μέτωπο) ……………………… (συν + κρούση) και διαφωνίες σε
…………………….. (διά + πρόσωπο) και ομαδικό επίπεδο. Το σχολείο μπορεί να
……………………. (από + τελώ) τον χώρο όπου το παιδί μαθαίνει την ειρηνική …………………
(επί + λύση) διαφωνιών και συγκρούσεων.

Σε πρώτο επίπεδο προτείνεται η διαμεσολάβηση των ………………………. (συν + μαθητής).
Στις δύσκολες συγκρούσεις τις οποίες δεν μπορούν να λύσουν μόνοι τους οι
………………………………(εν+πλέκω), είναιχρήσιμηηύπαρξηενός…………………………..
(εκ + παιδεύομαι) σώματος συμμαθητών που θα ………………………. (προ + τείνω) λύσεις.
Αυτό γίνεται σε ……………………….. (συν + έργο) με τους δασκάλους.

εφημερίδα Το Βήμα, 25/5/03 (διασκευή)

8. Παίξτε με τον διπλανό σας και βρείτε για καθεμία από τις λέξεις που συμπληρώσατε και άλ-
λες λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Εάν δυσκολεύεστε, συμβουλευτείτε το λεξικό σας.
Nικητής θα είναι αυτός που βρήκε τις περισσότερες λέξεις της οικογένειας.
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Γλώσσα

Με τι θα ασχοληθούμε:
•    Πώς γίνεται μια επαυξημένη πρόταση απλή, και το αντίστροφο

•    Πώς μετατρέπονται οι ονοματικές φράσεις σε ρηματικές, και αντίστροφα

•    Πώς σχηματίζεται η οριστική αορίστου σε ρήματα με εσωτερική αύξηση

80
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Γλώσσα

1.Διαβάσατε προσεκτικά το άρθρο της εφημερίδας; Mπορείτε τώρα να απαντήσετε στις
παρακάτω ερωτήσεις:

α. Πού βρίσκεται το σχολείο;

β. Τι το ξεχωριστό έχει αυτό το σχολείο;

γ. Γιατί σε αυτό το σχολείο «όλα διδάσκονται διπλά»;

δ. « Όσο πιο πετυχημένος είναι ένας πόλεμος, τόσο πιο δύσκολη είναι η ειρήνη». Πώς κατα-
λαβαίνετε αυτή τη φράση;

ε. Πόσο δύσκολο νομίζετε ότι είναι να γίνει ειρήνη μετά τον πόλεμο;

2. Γνωρίζετε την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ Ισραηλιτών και Παλαι στινίων; Φτιάξ-
τε ομάδες και βρείτε πληροφορίες για το θέμα αυτό από εφημερίδες και εγκυκλοπαί-
δειες. Μπορείτε, επίσης, να ρωτήσετε κάποιον μεγαλύτερο να σας πει. Κάντε μια περίλη-

ψη των πληροφοριών που βρήκατε με 150 ως 200 λέξεις και δώστε τίτλο στο κείμενό σας. Πα-
ρουσιάστε την εργασία σας και στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Μην ξεχάσετε να αναφέρε-
τε την « Όαση Eιρήνης».

3. Ένας συμμαθητής σας, θέλοντας να γράψει την περίληψη του άρθρου, έγρα-
ψε τις παρακάτω προτάσεις. Mπορείτε να τις κάνετε ακόμα πιο σύντομες, μετα-

τρέποντας τις επαυξημένες προτάσεις σε απλές. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στο νόημα
των δύο κειμένων;

• Παρ’ όλο τον σκληρό και μακροχρόνιο πόλεμο που έχει ξεσπάσει εδώ και πολλά χρόνια στη
Mέση Aνατολή, υπάρχει ένα φιλειρηνικό σχολείο στο οποίο φοιτούν παιδιά Iσραηλιτών και
Παλαιστινίων μαζί.

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

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

• Στοσχολείοδιδάσκονταιδύογλώσσεςκαιδύο ιστορίες, των Iσραηλιτώνκαι τωνΠαλαιστινίων.

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

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

• Aρκετοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο προσφέρουν με μεγάλη ευχαρίστηση εθελοντική εργασία.

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

........................................................................................................................................................
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4. Mπορείτε τώρα να κάνετε το αντίστροφο; Mετατρέψτε αυτές τις απλές προτάσεις σε
επαυξημένες και συμπληρώστε το νόημά τους για να μπορεί να καταλάβει κάποιος όσο το
δυνατόν καλύτερα το άρθρο. 

• Tο σχολείο οργανώνει σεμινάρια.

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

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

• O πόλεμος αφήνει σημάδια.

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

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

• Oι κάτοικοι αγαπούν την ειρήνη.

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

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

5. Μετατρέποντας τις παρακάτω ονοματικές φράσεις σε ρηματικές, να γράψετε ένα μικρό
κείμενο με κάποιους από τους «κανόνες» που υπάρχουν στο σχολείο της ειρήνης για την εφη-
μερίδα του σχολείου σας.
è Iσότιμη συμμετοχή Iσραηλινών, Eβραίων και Aράβων παλαιστινιακής καταγωγής στην

εκπαίδευση
è Καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των παιδιών και των δύο λαών

6. α. Στο άρθρο υπάρχει η φράση: «Tο σχολείο που σας ανέφερα». Σε ποιον χρόνο εί-
ναι το ρήμα της πρότασης; Eίναι σύνθετο ή απλό; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

όπως στο παράδειγμα:

Οριστική ενεστώτα Οριστική αορίστου

αναφέρω ανέφερα

επιλέγω

επιβάλλω

απορρίπτω

προβλέπω

περιγράφω 83
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Γλώσσα

Παρατηρήστε τα παραπάνω ρήματα που είναι σύνθετα με προθέσεις. Tι παθαίνουν
αυτές οι προθέσεις όταν μεταφέρεται το ρήμα στον αόριστο; Αν κλίνετε το ρήμα,
συμβαίνει το ίδιο και στον πληθυντικό; 

β. Συμπληρώστε το παρακάτω κείμενο του δημοσιογράφου που επισκέφτηκε το σχο-
λείο με τα ρήματα που ταιριάζουν από τον παραπάνω πίνακα σε χρόνο αόριστο: 

•  Πριν από το ταξίδι μου στο Iσραήλ .............................. ότι αυτή θα ήταν μια αξέχα-
στη εμπειρία, και πραγματικά είχα δίκιο.

•  Στο σχολείο που σας .............................. κανείς δεν .............................. κανέναν
επειδή ανήκε σε άλλη φυλή. 

•  Oι άνθρωποι εκεί  .............................. έναν ειρηνικό τρόπο συμβίωσης με αλληλο-
κατανόηση και εμπιστοσύνη.

•  Oι δάσκαλοι μου .............................. με κάθε λεπτομέρεια πώς περνούν τα παιδιά
μια μέρα σ’ αυτό το σχολείο και το πείραμα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.

7. Ένας φίλος ή μία φίλη σας πιστεύει ότι η «Όαση Eιρήνης» δεν μπορεί να βοη-
θήσει για πραγματική ειρήνη στην περιοχή, με το επιχείρημα ότι «ένας κούκος δε
φέρνει την άνοιξη».

Ποια είναι η δική σας γνώμη; Γράψτε ένα κείμενο όπου θα προσπαθήσετε να στη-
ρίξετε και να αιτιολογήσετε τη γνώμη σας.

Mην ξεχάσετε:

να αναφέρετε επιχειρήματα

να χρησιμοποιήσετε φράσεις που να δείχνουν τα συναισθήματά σας

να χρησιμοποιήσετε λέξεις που δηλώνουν άποψη

να χρησιμοποιήσετε αιτιολογικές, τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις

να χρησιμοποιήσετε απρόσωπα ρήματα
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Γλώσσα

1. Παρατηρήσατε την αφίσα της προηγούμενης σελίδας; Mπορείτε τώρα ν’ απαντή-
σετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Για ποιο γεγονός μάς ενημερώνει η αφίσα; 

β. Ποιες βασικές πληροφορίες μάς δίνει γι’ αυτό;

γ. Tο συλλαλητήριο έχει μόνο πανελλαδικό χαρακτήρα;

δ. Ποιο είναι το κυρίαρχο χρώμα της αφίσας; Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;

ε. Ποιες είναι οι πληροφορίες που βρίσκονται σε έντονο χρώμα; Γιατί πιστεύετε ότι συμ-
βαίνει αυτό;

2. Περπατώντας σε κάποιον κεντρικό δρόμο διαβάζετε αυτή την αφίσα. Θα θέλατε να
πάρετε μέρος σ’ αυτό το συλλαλητήριο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

3. Στο σχολείο σας διοργανώνετε μια αντιπολεμική εκδήλωση με θέμα «Δώστε μια
ευκαιρία στην ειρήνη». Θα υπάρχει έκθεση ζωγραφικής των παιδιών του σχολείου σας
και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Φτιάξτε μια αφίσα που θα περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες: 

Για ποιο γεγονός πρόκειται, πότε (ημέρα και ώρα), σε ποιο χώρο, ποιος παρου-

σιάζει ή διοργανώνει το γεγονός, ποιοι παίρνουν μέρος.

Θυμηθείτε ότι πρέπει τα χρώματα της αφίσας να είναι έντονα για να τραβάει την

προσοχή!
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Mπορείτε να διαβάσετε από το Aνθολόγιο:
. Γιάννης Pίτσος, Eιρήνη (σελ. 243)
. Φερεϋντούν Φαριάντ, Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια (σελ. 244)

Διαβάστε – Δείτε – Aκούστε – Eπισκεφτείτε
. Δημόπουλος Nτίνος, Aν όλα τα παιδιά του κόσμου, εκδ. Kαστανιώτη, Αθήνα, 1986
. Kαλιότσος Παντελής, Tα ξύλινα σπαθιά, εκδ. Kέδρος, Αθήνα, 1985 
. Σακελλαρίου Xάρης, Oμήρου Bατραχομυομαχία, εκδ. Kαστανιώτη, Aθήνα, 1990
. Tα δικαιώματα των παιδιών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 1994
. Tρουαγιά Aνρί, Aνάμεσα σε δυο πατρίδες, μετάφρ. M. Kαρακώστα, εκδ. Mεταίχ-

μιο, Αθήνα, 2002

. Γκάντι, Pίτσαρντ Aτέμπορο, 1982

. H ζωή είναι ωραία, Pομπέρτο Mπενίνι, 1997

. H Kιβωτός του Σερβαντάκ, Kάρεν Zέμαν, 1971

. Eρηνούλα μου, στίχοι K. Tριπολίτης, μουσική Δ. Mούτσης 

. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, στίχοι I. Kαμπανέλλης, μουσική M. Θεοδωράκης 

Hλεκτρονικές διευθύνσεις
. www.amnesty.gr
. www.human-rights.cy.net
. www.unicef.gr
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