
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK 

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  

Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 
 

 
 

Κείµενα ασκήσεων για το µάθηµα 

ΕΛΛ 100: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

 

∆ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης 

Λεµεσός 2012 



 2 

1. Συνεκτικότητα 
1.1 Επαγωγικός άξονας 
1 
Ήξεραν πολύ καλά οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωµαίοι ρήτορες πότε να 
χρησιµοποιούν τη λογική και πότε να καταφεύγουν σε άλλα µέσα, όπως οι επικλήσεις 
στα συναισθήµατα του ακροατηρίου τους ή στην αυθεντία. Ήταν µάστορες του ύφους 
και µηχανεύτηκαν περίτεχνα δοµηµένες αγορεύσεις. Γνώριζαν, ακόµη, ευφυείς 
µνηµοτεχνικούς συνδυασµούς, για να αποµνηµονεύσουν ένα λόγο. Εξάπαντος οι 
αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωµαίοι ρήτορες ήταν επιδέξιοι σε κάθε µορφή πειθούς. 
 
2 
Ο φίλος µου ο Πέτρος όχι µόνο ζωγραφίζει µε αρκετή άνεση τοπία και πρόσωπα 
αλλά και είναι πολύ καλός µουσικός και ηθοποιός. Η χορωδία του Γυµνασίου µας 
χρωστά την επιτυχία της στη µουσική του ιδιοφυία και οι θεατρικές µας παραστάσεις 
οφείλουν τη φήµη τους ιδιαίτερα στη δική του προσφορά ως σκηνοθέτη και 
ηθοποιού. Οι δραστηριότητές του αυτές δεν τον εµποδίζουν να έχει άριστες επιδόσεις 
στα µαθήµατα. Με µια απλή µατιά αντιλαµβάνεται και ξεδιαλύνει τα πιο δύσκολα 
και σύνθετα προβλήµατα. Παρ'όλες αυτές τις αρετές ο Πέτρος δεν έχει καθόλου 
εγωισµό ή έπαρση. Πραγµατικά, ο φίλος µου είναι από τους πιο ευγενικούς 
ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Αν κάποιος αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα, µπορεί 
ν'αποταθεί σ'αυτόν χωρίς δισταγµό. Νοµίζω ότι, όταν ένας άνθρωπος έχει τέτοια 
χαρίσµατα, είναι αδύνατον να µην τον θαυµάζει κανείς. 
 

1.2 Παραγωγικός άξονας 
1 
Όπως και να'χει το πράγµα, το βέβαιο είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν το 
άλογο περισσότερο από κάθε άλλο ζώο. Ειδικά στον Όµηρο, που αναπαρασταίνει την 
ηρωική εποχή, το άλογο είναι ο σύντροφος του πολεµιστή. Σε βαριές δουλειές δεν το 
βάζουν ποτέ. Όταν είναι για κουβάληµα, ζεύουν µουλάρια στο αµάξι. Για το όργωµα 
χρησιµοποιούν βόδια. Τα άλογα είναι µόνο για να σέρνουν το άρµα την ώρα της 
µάχης, κυβερνηµένα από τον ηνίοχο, ενώ ο κύριός τους πολέµάει πάνω από το άρµα. 
Καβάλα στο άλογό τους δεν πολεµούσαν ποτέ οι οµηρικοί ήρωες. 
 
2 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, από το ’89 µέχρι σήµερα, έφεραν τα πάνω-κάτω σ’ αυτές 
τις περιοχές. Έκαναν τον θάνατο ζωή κι έσβησαν τον χθεσινό εφιάλτη ηµερεύοντας 
τους ανθρώπους και δηµιουργώντας προϋποθέσεις συνύπαρξης µε τους ντόπιους. 
Οργάνωσαν από το τίποτε και χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα εξεταστικά κέντρα για την 
πρόληψη αλλά και τη θεραπεία των ασθενειών. Καταπολέµησαν τον υποσιτισµό, τις 
αναπνευστικές λοιµώξεις, τις µολύνσεις, τη διάρροια, που είναι µια από τις πρώτες 
αιτίες θανάτου εδώ. 
 
1.3 Χρονικός άξονας 
1 
∆ιονύσιος Σολωµός 
Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798. Το 1808 πήγε στην Ιταλία για σπουδές νοµικής. Το 
1818 επέστρεψε στη Ζάκυνθο και άρχισε να γράφει ποιήµατα στα ελληνικά 
χρησιµοποιώντας τη δηµοτική γλώσσα. Το 1823 έγραψε τον Ύµνο εις την Ελευθερία 
και από το 1826 άρχισε να συνθέτει τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους. Πέθανε στην 
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Κέρκυρα το 1857. Μετά το θάνατό του ο φίλος του Ι. Πολυλάς, ποιητής και λόγιος, 
συγκέντρωσε και εξέδωσε Άπαντα τα ευρισκόµενα του ποιητή. 
 
1.4 Τοπικός άξονας 
Ο Μιστράς 
Σαν µια αγιογραφία έλαµπε στο πρωινό φως, γεµάτη µαύρα κυπαρίσσια κι 
ηλιοψηµένες εκκλησιές κι αόρατες γαλάζιες παρουσίες. Μέσα στα πλατάνια, τις 
µουριές και τις λυγαριές του Ευρώτα, τα µάτια στηλώνονται πάνω του και δε θέλουν 
πια να φύγουν. Στις ρίζες του λόφου φορτωµένες πράσινους καρπούς οι λεµονιές κι οι 
πορτοκαλιές και τα νερά που τρέχουν κακαρίζοντας. Παιδιά παίζουν, γυναίκες 
ανασέρνουν νερό, κοπέλες κάθονται και κεντούν. Είναι η πρώτη πράσινη ζώνη. 
Έπειτα αρχίζει ο σκονισµένος άδεντρος ανήφορος και διακλαδίζονται τα στενά 
δροµάκια κι αρχίζουν τα ρηµαγµένα φτωχικά χαµώγια του λαού· χάσκουν οι πόρτες, 
έφυγαν οι στέγες, κυρίεψαν τους τοίχους τα γκρεµόχορτα. Και µοναχά όρθιες ακόµα, 
χαριτωµένες, όλο ευγένεια Βυζαντινές αρχοντοπούλες στέκονται σκόρπιες ανάµεσα 
στα χαλάσµατα οι βυζαντινές εκκλησιές: η Περίβλεπτος, η Μητρόπολη, η 
Παντάνασσα. Είναι η δεύτερη ζώνη. 
Πιο ψηλά στο λόφο αρχίζει η αριστοκρατική πολιτεία, µε το δεσποτικό παλάτι των 
Παλαιολόγων, µε την Αγία Σοφία, µε τα έρηµα µέγαρα: µπαλκόνια πέτρινα, πύργοι, 
µεγάλες θολωτές αίθουσες, πολεµίστρες. Μερικές σαύρες λιάζονται στα κατώφλια, 
πράσινες, χαριτωµένες, µε µακριές ουρές σαν αρχόντισσες. 
Και στην κορυφή του λόφου στέκεται, πέτρινη κορόνα, µισογκρεµισµένο, το 
ξακουστό παλάτι του Βιλλεαρδουίνου. 
 
2. Συνοχή 
2.1 Με επανάληψη 
Προφανώς η δυσκολία έγκειται στο ότι δεν υπάρχει ασφαλής µέθοδος για να 
ταξινοµήσουµε τις γνώσεις σε ωφέλιµες και βλαβερές. Όλες οι γνώσεις έχουν γίνει 
επικίνδυνες. Πάντοτε οι γνώσεις ήταν επικίνδυνες, επειδή γνώση σηµαίνει δύναµη 
και η δύναµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για ωφέλεια όσο και για ζηµιά. 
 
2.2 Με τη χρήση αντωνυµιών 
Ο Ανδρόνικος τράβηξε κατά την Ανατολή, ο Βασίλειος κατά τη ∆ύση. Και οι δυο 
τους αποµακρύνθηκαν από τη χώρα που τους γέννησε κυνηγώντας ο καθένας την 
τύχη του. Ο ένας προσδοκούσε να βρει στην Ανατολή τους θησαυρούς των 
παραµυθιών. Πιο προσγειωµένος ο άλλος εµπιστευόταν την προκοπή του στις 
προσωπικές του προσπάθειες. 
 
2.3 Με διαρθρωτικές λέξεις 
1 
∆εν είναι δύσκολο να αναλύσουµε µια περίοδο ή µια ηµιπερίοδο. Βρίσκουµε πρώτα 
το ρήµα ή τα ρήµατα – για κάθε ρήµα υπάρχει µια πρόταση, κύρια ή δευτερεύουσα. 
Αποµονώνουµε κάθε πρόταση και τη γράφουµε χωριστά. Ύστερα βρίσκουµε τις 
λέξεις που εισάγουν ή συνδέουν τις προτάσεις (συνδέσµους, αναφορικές αντωνυµίες 
και επιρρήµατα κλπ.). Εν συνεχεία ορίζουµε την κύρια ή τις κύριες προτάσεις. 
Έπειτα βρίσκουµε τη σχέση ανάµεσα στις προτάσεις. Εξετάζουµε τις δευτερεύουσες 
προτάσεις µία µία και τις υπάγουµε στην πρόταση που ανήκουν και ακολούθως τις 
χαρακτηρίζουµε. 
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2 
Ανάµεσα στα δύο παιδιά αναπτύχθηκε φιλία αληθινή. Οι λόγοι ήταν πολλοί. Πρώτα 
πρώτα οι οικογένειές τους χρόνια τώρα συνδέονταν φιλικά: οι πατέρες υπηρετούσαν 
στον ίδιο λόχο, ενώ οι µητέρες τους ήταν συµµαθήτριες στο σχολείο. Πήγαιναν, 
ακόµη, στο ίδιο σχολείο, στην ίδια τάξη, µελετούσαν µαζί, είχαν κοινές αγωνίες. 
Κοντά σ΄αυτά πρέπει να θυµηθούµε και το ωδείο, όπου αποκτούσαν µουσική 
παιδεία: ο Σοφοκλής µάθαινε βιολί, ο Περικλής φλάουτο. Τη χαίρονταν και οι δυο 
τους τη µουσική. Κι αν καµιά φορά τα περιστατικά τους αποµάκρυναν, αυτό δεν 
κρατούσε πολύ· γρήγορα πάλι αποκαθιστούσαν τις σχέσεις τους. Η φιλία τους δεν 
ήταν συµφεροντολογική. Αντίθετα µάλιστα, ήταν ειλικρινής. Γι'αυτό και ολοένα 
βάθαινε, µε αποτέλεσµα να τους κάνει ευτυχισµένους. 
 
3. Ακολουθίες 
3.1 Αφήγηση 
1 
∆ε χρειάστηκε µεγάλος κόπος για να φτάσει ο νυχτερινός . . . επισκέπτης στο στόχο 
του. Από τη διπλανή οικοδοµή πέρασε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και από εκεί 
κατέβηκε στη βεράντα του ρετιρέ. Έπειτα όλα ήταν εύκολα. Στάθηκε λίγο µπροστά 
στην µπαλκονόπορτα του διαµερίσµατος και προσπάθησε να διαπιστώσει αν ήταν 
µέσα οι ένοικοί του. Από το εσωτερικό δεν ακουγόταν ο παραµικρός θόρυβος. Τότε 
αποφάσισε να δράσει. 
Από τη µια τσάντα που κρατά βγάζει τα σύνεργά και µε γρήγορες αλλά αθόρυβες 
κινήσεις ανοίγει την µπαλκονόπορτα και µπαίνει στο διαµέρισµα. Ανάβει το 
κλεφτοφάναρό του και αρχίζει να ψάχνει το ένα δωµάτιο µετά το άλλο µε προσοχή 
και µεθοδικότητα. Το ψάξιµο δεν αποφέρει πολλά πράγµατα. Βρίσκει µερικά 
κοσµήµατα όχι µεγάλης αξίας και τα ρίχνει µέσα στην τσάντα του. Κάποια στιγµή, 
και ενώ ετοιµάζεται να φύγει, τινάζεται σαν ελατήριο. Από το δωµάτιο του 
διαµερίσµατος, στο οποίο δεν είχε πάει, ακούει κλάµα µωρού. Κουρνιάζει σε µια 
γωνιά, για να δει αν θα ξυπνήσουν οι γονείς του. Περνούν δυο τρία λεπτά και το 
µωρό συνεχίζει να κλαίει, χωρίς κανένας να ενδιαφέρεται γι'αυτό. ∆ε µένει καµιά 
αµφιβολία ότι εκτός από το παιδάκι που κλαίει, δεν υπάρχει στο διαµέρισµα κανένας 
άλλος. Ξανανάβει τότε το κλεφτοφάναρό του και πηγαίνει στο δωµάτιο του παιδιού. 
Το µωρό βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Είναι ένα κοριτσάκι ενός περίπου χρόνου, 
που έχει λερωθεί και ψήνεται στον πυρετό. Ο άνθρωπος συγκινείται . Του δίνει νερό, 
του φτιάχνει ζεστό γάλα, το αλλάζει και του κάνει εντριβή µε κολόνια που βρίσκει 
στο µπάνιο, για να του πέσει ο πυρετός. 
Όταν τα τακτοποίησε όλα, τηλεφώνησε στην αστυνοµία. Είπε ότι είχε µπει σε 
διαµέρισµα να κλέψει, ότι βρήκε άρρωστο το παιδί και ζήτησε να του αφήσουν 
περιθώριο ενός τετάρτου της ώρας, για να µπορέσει να ξεφύγει για να µην τον 
πιάσουν. Ο αστυνοµικός µε τον οποίο µίλησε, του έδωσε το λόγο του και τον 
κράτησε. 
Όταν, λοιπόν, αποµακρύνθηκε και ήταν ασφαλής, τότε πήγαν δύο αστυφύλακες στο 
διαµέρισµα και συνέχισαν τις φροντίδες για το άρρωστο κοριτσάκι. Λίγο αργότερα 
γύρισε στο σπίτι η µητέρα του παιδιού, µια µητέρα που δουλεύει µερικές φορές τη 
νύχτα και δεν έχει κανένα, για ν'αφήσει το παιδί της. 
Όσο για τον πονόψυχο διαρρήκτη, όταν έφυγε από το διαµέρισµα, όχι µόνον δεν 
πήρε τα κοσµήµατα, αλλά άφησε δίπλα στο κρεβατάκι του παιδιού 50 ευρώ. 
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2 
Πήγαινα για το σχολείο σήµερα και περνούσα κοντά από το φαρµακείο και είδα ένα 
µεγάλο µαύρο σκύλο να κάθεται εκεί και να περιµένει το αφεντικό του. Και ο σκύλος 
επίσης µε είδε και άρχισε να µε γαβγίζει. Εγώ άρχισα να τρέχω και εκείνος να µε 
κυνηγά. Έπειτα, βέβαια, είδα ότι είχε παιχνιδιάρικο ύφος κι έτσι σταµάτησα να 
τρέχω. Τον χάιδεψα κι εκείνος κουνούσε την ουρά. Τον ξαναπήγα µπροστά στο 
φαρµακείο για να τον βρει τ'αφεντικό του. 
 
3 
Την Πέµπτη 15 Νοεµβρίου το πρωί ο γιος µου, σοβαρός, λιγοµίλητος µου είπε πως θα 
ξανακατέβαινε στο Πολυτεχνείο. ∆εν ήταν ώρα για κουβέντες. Ήθελα να του πω να 
προσέχει, να φροντίσει να γυρίσουν µαζί µε τον αδελφό του σήµερα σπίτι. 
Καταλάβαινα πως δεν άκουγε. Ο νους και η καρδιά του αυτή τη φορά βρίσκονταν 
αλλού... Η µάνα είχε περάσει στη σκιά.  
Όσα του είχε πει όσα του είχε µάθει -αυτά τώρα άκουγε. Θυµήθηκα κάποιο ποίηµα, 
ήταν για τη µάνα κι έλεγε:  
“ένα κοµµάτι χρυσάφι  
µάς έκρυψες µέσα βαθιά µας  
να µπουµπουκιάσουν οι ανθοί του καλού  
λαχταράς στην καρδιά µας.”  
Ήρθε η ώρα να δείξει ποιος ήταν, ποιος είχε γίνει. Τον κοίταζα κι ήξερα πως δε θ’ 
άφηνε ν’ αγωνίζονται τ’ άλλα παιδιά κι αυτός να ’ναι ασφαλισµένος σπίτι του. Θα 
πήγαινε µαζί τους. Ο γιος µου είχε αίσθηµα ευθύνης, είχε µέσα του ανθρωπιά, είχε 
αγάπη. Τον κοίταζα καθώς αποµακρυνόταν κι η καρδιά µου πληµµύρισε. Από 
υπερηφάνεια; Από πόνο; Από ανησυχία; Από τύψεις; 
 
4 
Κ: Ξέρεις τον θρύλο του Αγίου ∆ηµητρίου; 
Φ: Όχι. 
Κ: Ο Άγιος ∆ηµήτριος είχε ραντεβού στη στέπα µε τον ίδιο το Θεό και βιαζόταν. 
Συνάντησε, όµως, ένα χωρικό που η άµαξά του είχε κολλήσει σε µια λακκούβα µε 
λάσπη. Ο άγιος σταµάτησε για να τον βοηθήσει αλλά, επειδή η λάσπη ήταν παχιά και 
η λακκούβα βαθιά, χρειάστηκε να προσπαθήσει πολύ, για µια ολόκληρη ώρα. Όταν 
ξεµπέρδεψε έσπευσε στο ραντεβού αλλά ο Θεός δεν ήταν πια εκεί. 
Φ: Και λοιπόν; 
Κ: Λοιπόν, θα υπάρχουν πάντοτε αυτοί που φτάνουν αργοπορηµένοι στο ραντεβού, 
γιατί υπάρχουν πολλοί αδερφοί που χρειάζονται βοήθεια. 
 
5 
Στα 1667 (την εποχή που µε απασχολούσε η λείανση φακών τύπων διαφορετικών 
από το σφαιρικό) προµηθεύτηκα ένα γυάλινο τριγωνικό πρίσµα για να κάνω 
πειράµατα πάνω στα περίφηµα φαινόµενα των χρωµάτων. Αφού συσκότισα το 
δωµάτιο και έκανα µία τρυπίτσα στο παραθυρόφυλλο, για να αφήσω να περνά µια 
κατάλληλη ποσότητα ηλιακού φωτός, τοποθέτησα το πρίσµα µου µπροστά από την 
τρυπίτσα έτσι που το φως που διαθλάται να χτυπάει στον απέναντι τοίχο. Ήτανε µια 
πολύ ευχάριστη διασκέδαση, να παρατηρείς τα ζωηρά και έντονα χρώµατα που 
παράγονταν µ. αυτόν τον τρόπο. 
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6 
Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ιδρύθηκε το 1960 στη βάση των Συµφωνιών Ζυρίχης-
Λονδίνου, που προέβλεπαν την ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου από τη Βρετανία, 
αποικία της οποίας αποτελούσε πριν. To 1974 οι Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί (µε 
αφορµή την επιβολή της συνταγµατικής τάξης µετά το πραξικόπηµα που οργάνωσε η 
ελλαδίτικη χούντα), µε αποτέλεσµα σήµερα η Κυπριακή ∆ηµοκρατία πρακτικά να 
ελέγχει µόνο τα δύο τρίτα του νησιού, ενώ το βόρειο τρίτο κατέχεται παράνοµα από 
την Τουρκία. 
Το 1983 η Τουρκία ανακήρυξε τα κατεχόµενα εδάφη σε κράτος, ονοµάζοντάς το 
«Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βορείου Κύπρου». Η ενέργεια αυτή καταδικάστηκε από 
το Συµβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και σήµερα το ψευδοκράτος αναγνωρίζεται 
µόνο από την Τουρκία. Το 2004 η Κυπριακή ∆ηµοκρατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
3.2 Περιγραφή 
1 
Κανένα βουνό απ'όσα είδα στη ζωή µου – από το Μον Μπλαν µε τα αιώνια απάτητα 
χιόνια του µέχρι τις πιο άγριες απάτητες σιέρες – δε µου έκανε ποτέ την εντύπωση 
που αισθάνθηκα, όταν από µια ψηλή καµπή του αµαξιτού δρόµου προς τη Σπάρτη 
αντίκρυσα τον Ταΰγετο σ'όλο του το επιβλητικό ύψος. Η εικόνα του ήταν άφθαστα 
µεγαλοπρεπής. Είναι στηριγµένος σε τεράστιες, συµπαγείς πλαγιές, παρόµοιες µε 
στηρίγµατα τειχών, χρώµατος µοβ και µολυβί, και οι κορφές του, που έχουν σχήµατα 
πυραµίδων, υψώνονται στο γαλανό ουρανό κατακάθαρα και σκληρά. ∆εν υπάρχουν, 
όπως συµβαίνει µ'άλλα ψηλά βουνά, µικρότερες βουνοσειρές να το µισοκρύβουν και 
να εµποδίζουν ν'αγκαλιάσει κανείς µε µια µατιά ολόκληρο το ύψος του. Από την 
κοιλάδα της Σπάρτης, όπου κάνει φιδίσιους ελιγµούς ο Ευρώτας και που απλώνεται 
σα µια θάλασσα πρασινάδας, ο Ταΰγετος υψώνεται ανεµπόδιστος, ίσιος, ωραίος και 
δυνατός. ∆εν το φαντάζεται κανείς άψυχο: παγερή αιωνιότητα της ύλης. Καθώς 
ορθώνεται θεόρατος και δυνατός, σκιάζοντας τη µεγάλη πεδιάδα, φαντάζει σαν µια 
έµψυχη παρουσία, σαν να είναι ο τιτάνιος φρουρός της. 
 
2 
Ο Κινέζος υπηρέτης: όταν τον ξανασκέφτοµαι! Πόση έκπληξη νιώσαµε εγώ και η 
Άννα Μαρία, όταν πήγαµε να τον πάρουµε απ'το σταθµό! Ντυµένος σαν τζέντλεµαν, 
µε τα άσπρα επιτηδευµένα ρούχα του, µε το µπλε ριγέ κουστούµι του, το παπιγιόν 
και τα παπούτσια του από δέρµα ζαρκαδιού, έµοιαζε σαν να ερχόταν από την 
παρέλαση του καρναβαλιού. Ταυτόχρονα, όµως, ψηλός και λεπτός, µε µάτια τίγρης 
και ψηλά ζυγωµατικά. 
 
3 
Μπλε σαν τη θάλασσα, συχνά πράσινο, γαλάζιο, µοβ, ανάλογα µε την ώρα. Λευκό 
σαν την άµµο ή το µεσηµεριανό ήλιο. Μπλε, λευκό, δροσερό όπως τα αναψυκτικά 
πλάι στην πισίνα. Το ξενοδοχείο Meridien στην Καραϊβική είναι ένα κοκτέιλ 
απόλαυσης. 
 
4 
Και µέσα στην καρότσα, η οµορφιά του κόσµου. ∆υο µάτια πελώρια, φουντουκιά, 
ορθάνοιχτα, που τα µατόκλαδά τους αγγίζανε τα φρύδια και ισκιάζανε τα µάγουλα, 
και πιο κάτω, καταµεσής, ένα τριανταφυλλί µπουµπούκι. Αυτό ήτανε το πρόσωπο. 
Κοντυλένια, µικροκαµωµένη, µε θαλασσί µεταξωτό φουστάνι, άσπρα νταντελένια 
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γάντια ώσαµε τον αγκώνα, κράταγε στο δεξί της χέρι ένα µεταξωτό θαλασσί 
οµπρελίνο, γαρνιρισµένο µε άσπρη δαντέλα ολόγυρα. Το κράταγε ανοιχτό, αν και ο 
ήλιος είχε φύγει απ. το σοκάκι και φώτιζε µονάχα, πίσω της, τα κεραµίδια του 
δίπατου σπιτιού του Σκλαβούνου. Ένα ρόδινο συννεφάκι, γελαστό, ήταν 
σταµατηµένο πάνωθέ της, στο θαλασσί ουρανό. Κάτω από το φραµπαλά της µακριάς 
φούστας της, ξεπρόβαλλε, συγκινητικό, ένα µικρούτσικο µαύρο λουστρινένιο γοβάκι 
λουϊκένζ, κι αχνοξεχώριζε ο αστράγαλος, µέσα από την άσπρη κάλτσα. 
 
5 
Η γάτα έχει κορµό ελαστικό, εύκαµπτο, σε σχήµα σχεδόν κυλινδρικό. Το κεφάλι της 
είναι περίπου σφαιρικό. Ανάµεσα στο στόµα και τη µύτη της έχει µεγάλες και 
χοντρές τρίχες. Τα µάτια της είναι ζωηρά. Το εξωτερικό της αυτί αποτελείται από ένα 
ευκίνητο πτερύγιο και από τον ακουστικό πόρο. 
Τα τέσσερα πόδια της γάτας έχουν δάχτυλα που είναι εφοδιασµένα µε ισχυρά νύχια, 
κυρτά προς τα κάτω και µυτερά, για να µπορεί να αρπάζει τη λεία της. Όταν η γάτα 
βαδίζει, µπορεί και µαζεύει τα νύχια της σε θήκες που είναι σαν µικρά µαξιλαράκια, 
για να µη φθείρονται και για να µπορεί να βαδίζει αθόρυβα όταν κυνηγάει. Όποτε 
θέλει να επιτεθεί ή να αρπάξει τη λεία της ή να κοµµατιάσει την τροφή της ή, ακόµη, 
όταν χρειάζεται να αναρριχηθεί κάπου, βγάζει τα νύχια από τις θήκες τους. 
Το σώµα της γάτας συµπληρώνεται από µια µακριά και ευκίνητη ουρά. 
 
6 
Τον Ρέστη τονέ λένε στ'αληθινά Ορέστη αλλά άντε συ τώρα να µάθεις τους µάγκες 
ότι το ο δεν είναι άρθρο αλλά η αρχή του ονόµατος. Ο Ρέστης, λοιπόν, έχει γένι που 
δεν καθαρίζει εύκολα - ούτε µε τον τρίφτη του τυριού -, φορά ένα λιωµένο σακάκι 
που του φτάνει στα γόνατα και ένα παλιό παντελόνι που του είναι κοντό – φτάνει δε 
φτάνει µέχρι τον αστράγαλο. 
 
7 
Η Αίγυπτος βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα στο βορρά και από την Ερυθρά 
Θάλασσα στα ανατολικά. Στο νότο συνορεύει µε το Σουδάν και στα δυτικά µε τη 
Λιβύη. 
Ουσιαστικά πρόκειται για µια µεγάλη έρηµο που τη διασχίζει ο Νείλος. ∆υτικά του 
Νείλου απλώνεται η µεγάλη λυβική έρηµος µε µερικές οάσεις όπως η Χάργκα και η 
Φαγιούµ, ενώ βορειοανατολικά του µεγάλου ποταµού, ανάµεσα στους κόλπους του 
Σουέζ και της Άκαµπα, εκτείνεται η έρηµος του Σινά. 
 
8 
Η Χιλή είναι µία µακρόστενη παράκτια χώρα στη δυτική πλευρά των Άνδεων και 
εκτείνεται για περισσότερα από 4.630 χλµ από βορρά προς νότο, ενώ το µέγιστο 
πλάτος της από δυτικά στα ανατολικά δεν ξεπερνά τα 430 χλµ. Λόγω του σχήµατός 
της, η χώρα έχει µία τεράστια ποικιλία τοπίων, γεωγραφικών χαρακτηριστικών, 
κλιµατικών τύπων, αλλά και χλωρίδας και πανίδας. Η συνολική της έκταση είναι 
756.950 τετρ.χλµ. 
Στο βορρά της Χιλής εκτείνεται η έρηµος Ατακάµα, που χαρακτηρίζεται και ως η πιο 
άνυδρη περιοχή του πλανήτη, µε τεράστια αποθέµατα ορυκτών, κυρίως χαλκού και 
νιτρικών αλάτων. Στο κέντρο της χώρας κυριαρχεί η Κεντρική Κοιλάδα, στην οποία 
βρίσκεται το Σαντιάγκο. Εδώ ζει το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και βρίσκεται 
η κύρια αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας. Οι νοτιότερες ακτές 
περιλαµβάνουν ένα τεράστιο σύνολο από φιόρδ, κολπίσκους, κανάλια, χερσονήσους 
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και νησιά. Η οροσειρά των Άνδεων διαγράφει τα ανατολικά σύνορα της Χιλής µε την 
Αργεντινή σχεδόν σε όλο το µήκος της συνοριακής γραµµής βορρά-νότου. 
Επιπλέον, η Χιλή ελέγχει το Νησί του Πάσχα και τη νήσο Σάλα ι Γκόµες, τις πιο 
ανατολικές νησίδες της Πολυνησίας, καθώς και το νησί του Ροβινσώνα Κρούσω, που 
βρίσκεται περισσότερα από 600 χλµ. δυτικά της Νότιας Αµερικής, στο ονοµαζόµενο 
αρχιπέλαγος του Χουάν Φερνάντες. 
 
9 
Αβαθές βαροµετρικό χαµηλό στην Κρήτη κινείται ανατολικά. Ψυχρό µέτωπο στη Ν. 
Ιταλία κινείται αργά προς την περιοχή µας και θα επηρεάσει αύριο τη ∆υτική, 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Τοπικές οµίχλες θα σηµειωθούν κυρίως στα 
ηπειρωτικά. Υψηλές θερµοκρασίες σχεδόν σε όλη τη χώρα. 
 
10 
(Η. Βενέζης, Η Θεοσκέπαστη) 
Άξαφνα ψίθυρος σιγανότατος, ψαλµωδία κατανυκτική, φωνή ικέτις, µπερδεύοντας µε 
τη φωνή της ερηµίας και της θαλάσσης, έφτασε στ'αυτιά µας. Χείλη γυναικεία 
έψελναν ύµνους χριστιανικούς. Κάτω απ'τα ερείπια του κάστρου των Φράγκων, η 
ταπεινή µελωδία της Ορθοδοξίας! Τι συγκίνηση που ήταν! 
Σαν να µας έσεισε αγέρας βίαιος. Κάµαµε ακόµα λίγα βήµατα. Καί τότε πρόβαλε 
µπρος στα µάτια µας, όραµα θαµπωτικό, αλησµόνητο για πάντα, άσπρο, πάλλευκο: η 
Θεοσκέπαστη. Πάνω απ'τα κρεµαστά νερά, στον άγριο βράχο, πάνω απ'το ηφαίστειο. 
Οι ύµνοι τώρα έρχονται πιο καθαροί. Προχωρήσαµε, µπήκαµε στη Θεοσκέπαστη. 
Κατακάθαρο, γυµνό, κατάγυµνο ήταν το ξωκκλήσι, καθώς όλα τα ξωκκλήσια των 
Ελλήνων. Μονάχα ένα ξυλόγλυπτο, παλιό, παµπάλαιο τέµπλο. Και µπρος στο ιερό, 
κάτω απ'το φαγωµένο τέµπλο, γονατισµένες πάνω στις πλάκες, µε σκυφτό κεφάλι, 
αποτραβηγµένες στα δέησή τους, µονάχες µε τον εαυτό τους και µε το Θεό, 
ξιπόλυτες, οι µαυροφορεµένες γυναίκες, που είχαµε δει από µακριά, έψελναν. Η µια 
διάβαζε τα τροπάρια απ'τη Σύνοψη, οι άλλες, οι αγράµµατες, µουρµούριζαν µαζί της. 
Είχαν ανάψει τα καντήλια, έξω ήταν το πέλαγο, τα "συστήµατα των υδάτων". Όλα 
ήταν κατάνυξη κι ερηµιά. Οι γυναίκες λέγαν την Ακολουθία του Μικρού 
Παρακλητικού Κανόνος: 
-Προστασίαν και σκέπην ζωής εµής τίθηµί σε, Θεογεννήτορ Παρθένε, συ µε 
κυβέρνησον προς τον λιµένα σου. ∆ιάσωσον απο κινδύνων τους δούλους σου, 
Θεοτόκε, ότι πάντες µετά Θεόν εις σε καταφεύγοµεν. 
Άκουσαν τα βήµατά µας, µα ήταν σα να µην είµαστε, µήτε καν γύρισαν προς τα µάς. 
Έτσι πάντα: σκυφτές, γονατισµένες, πνιγµένες στα µαύρα, ικέτιδες. 
Μας συνεπήρε κι εµάς το µυστήριο, η κατάνυξη, γινήκαµε σε λίγο µαζί τους ένα, 
προσευχηθήκαµε κι εµείς για ό,τι αγαπούµε και για τους ανθρώπους. 
Σαν τέλειωσε η παράκληση κι οι γυναίκες σηκωθήκαν απ'τις πλάκες, ωχρές, γαλήνη 
ήταν στο πρόσωπό τους πολλή. Μας τριγυρίσανε, είπαν τα δικά τους, είπαµε τα δικά 
µας. Η µια είχε παιδί σκοτωµένο στον πόλεµο, η άλλη έχει γιο στο στρατό, η άλλη 
έχει γιο που ταξιδεύει στη θάλασσα. Κάθε χρονιά έχουνε τάµα να πάρουν βόλτα όλο 
το νησί, µε τα πόδια, ν'ανάψουν τα καντήλια στα ξωκκλήσια. Έτσι ξεκινήσανε και 
φέτος. Με τα χαράµατα πέσαν στο δρόµο απ'τον Πύργο, ξιπόλυτες, κι η σκόνη 
σκέπαζε τα σκληρά, τυραγνισµένα πόδια τους. Τώρα, ύστερα απ'τη χάρη της, µετά τη 
Θεοσκέπαστη, θ'ανηφορίζαν για τ'άλλα τα ξωκκλήσια, κατά τα δυτικά. 
Βγάλανε απ'το µπογαλάκι τους το γιόµα τους, ψωµί σταρένιο, τις µικροσκοπικές 
ντοµάτες της Σαντορίνης, ψαράκια της τράτας τηγανητά. "Άντλησαν" νερό απ'τη 
µικρή στέρνα, νερό βρόχινο, µας φιλέψαν νερό και ψωµί. ∆ε θέλαµε να τους το 
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στερήσουµε που το είχαν λιγοστό - το ψωµί και το νερό. Μα επιµένανε να το 
πάρουµε κοιτάζοντάς µας παρακαλεστικά µες στα µάτια, σαν να το γυρεύαν για χάρη. 
«Τώρα µας ένωσε η Θεοσκέπαστη», είπαν. 
 
10 
α) να βρείτε τη σειρά που ακολουθεί η περιγραφή σε καθένα από τα παρακάτω 
κείµενα (π.χ. δεξιά-αριστερά, µέσα-έξω, πάνω-κάτω, µακριά-κοντά, γενική 
εντύπωση-λεπτοµέρειες), 
β) να χαρακτηρίσετε το ύφος της περιγραφής (π.χ. αντικειµενική, υποκειµενική), να 
δικαιολογήσετε τον χαρακτηρισµό: 
Α Έξοχο αγγείο από αλάβαστρο µε τρεις πρόσθετες, επίσης αλαβάστρινες λαβές, που 
έχουν το σχήµα του S µε κλειστή την επάνω καµπύλη. Το αγγείο µε χαµηλό πόδι που 
πλαταίνει, σώµα φαρδύ, λαιµό που στενεύει καταλήγοντας σε χείλος κυµατιστό, 
θυµίζει κάπως, ως προς το σχήµα, τον κλασικό κρατήρα. 
Β Άνοιξα τα µάτια. Στα πόδια του κρεβατιού µου, το αιγινίτικο σταµνί που έφερα 
προχτές στην κάµαρά µου (µια µεγάλη ανοιχτή παπαρούνα τριγυρισµένη από 
πράσινα κλαδιά πάνω στο κίτρινο αργίλι), και στον τοίχο οι αχτίνες του ήλιου 
περνούσαν παράλληλες µέσα από τα παραθυρόφυλλα, ζωγράφιζαν µακρόστενα 
επίπεδα τριανταφυλλιά. Άνοιξα το παράθυρο· στο ανοιχτό πέλαγος, πέρα από το 
Προγυµναστήριο, ο δίσκος του ήλιου µεγάλος, δαγκωµένος ακόµη από τον ορίζοντα, 
είχε ένα χρώµα που δεν είδα ποτέ µου· το χρώµα του χυµού των βατόµουρων, µια 
ιδέα πιο ανοιχτό. Η θάλασσα αχάραχτη, χωρίς ανάσα. Οι πευκοβελόνες ακίνητες σαν 
αγκάθια αχινών στο βάθος καθάριου νερού. Πάνω στη γραµµή του ορίζοντα ένα 
µαύρο καράβι σύρθηκε σιγά σιγά, όπως στο πανί του Καραγκιόζη, υπογράµµισε αυτό 
το καταπληκτικό στεφάνι και χάθηκε. 
Γ Η θέα πάνω από το κάστρο είναι µια τέρψη των µατιών. Κάτω στον κάµπο, προς 
τα δυτικά, βλέπεις το σηµερινό Γεράκι να κολυµπάει σε µια χρυσίζουσα µολυβένια 
θάλασσα από ελαιώνες. 
∆ Το µαγαζί είχε πάθει τις φθορές του κι αυτό. Εγκατάλειψη, βρώµα, ξεφτισµένοι 
τοίχοι, ξεφλουδισµένα µωσαϊκά, το ταβάνι λεκιασµένο, της συµφοράς. 
ΣΤ Στο χωριό Καλή Βρύση της ∆ράµας οι κάτοικοι µεταµφιέζονται ακόµα και 
σήµερα σε Μπαµπούγερους. Φορούν µάσκα από χοντρό µάλλινο ύφασµα, φτιάχνουν 
καµπούρα µ'ένα διπλωµένο ρούχο, σχηµατίζουν γένια, µουστάκια, φρύδια µε 
κοµµάτι από δέρµα κατσίκας, ενώ για δόντια χρησιµοποιούν φασόλια. Στη µέση τους 
βάζουν κουδούνια, ενώ στο χέρι τους κρατούν ένα σακουλάκι µε στάχτη, µε το οποίο 
ακουµπούν και πειράζουν τους περαστικούς. 
Ζ Στο µακροσκάµνι στη µέση, ο παππούς. Εκατό χρονών λιοντάρι, τα γένια του 
ποτάµιζαν και του σκέπαζαν το ανοιχτό ολοδάσωτο στήθος κι έκρυβαν τις δεµένες 
λαβωµατιές που .χε πάρει στο Μεγάλο Σηκωµό.Οι φρυδάρες του χοντρές, 
αγκαθωτές, του κρύβαν τα µάτια και τις ανασήκωνε, µε τη φούχτα του για να 
µπορέσει να δει. 
Θ Από κάτω σκισµένα τσουβάλια µε φασόλια ρύζι και ζάχαρη. Από πάνω πεντόκιλες 
κονσέρβες κορνµπίφ Αργεντινής, κίτρινοι ντενεκέδες τυρί, ένα στραπατσαρισµένο 
χαρτόκουτο τσάι, πολλά χαρτόκουτα γαλέτες, µια σκουριασµένη παλάντζα, µεγειρικό 
λίπος και ντοµατοπελτές. Από αυτά τίποτα δεν τρωγότανε, εκτός από τις γαλέτες -αν 
κατάφερνες να τις σπάσεις- και µε λίγο ρίσκο το τυρί. Τα όσπρια ήτανε φυτρωµένα 
από την υγρασία της αποθήκης και το κορνµπίφ έπρεπε να .χει καταναλωθεί πριν 
αρκετά χρόνια. 
Ι Ένα αυτοκίνητο που δεν µοιάζει µε κανένα άλλο. Αυτό το µοντέλο διαφέρει ακόµα 
και από το προηγούµενο. Πάρτε για παράδειγµα το νέο κινητήρα 1.1 µε τους 55 



 10 

ίππους. Τόσο οικονοµικός µε τα καύσιµα, όσο και γενναιόδωρα απολαυστικός, όπου 
και αν τον πάτε. Τώρα, ακόµα πιο χαρούµενο, µε νέους χρωµατισµούς του 
αµαξώµατος, που συνδυάζονται µοναδικά µε τις εσωτερικές επενδύσεις, το νέο 
µοντέλο διαθέτει αυτό ακριβώς που ζητάτε. 
ΙΑ Στην αρχιτεκτονική της πόλης παρατηρείται έντονο το κυκλαδικό στοιχείο. Τα 
κτήρια ήταν διώροφα ή τριώροφα µε πολλά δωµάτια. Τα πλουσιότερα από αυτά ήταν 
φτιαγµένα από πελεκητή πέτρα (γι. αυτό κι έχουν ονοµαστεί από τους αρχαιολόγους 
«ξεστές»), τα υπόλοιπα από λάσπη και άχυρο. Το ισόγειο επικοινωνούσε µε τους 
επάνω ορόφους µε εσωτερική σκάλα. Για την ενίσχυση των κτηρίων σε περίπτωση 
σεισµών χρησιµοποιούσαν ξυλοδεσιές, όπως και στην Κρήτη. Τα δάπεδα των 
σπιτιών ήταν συνήθως από πατηµένο χώµα. Συχνά έστρωναν το χώµα µε κανονικού 
σχήµατος πλάκες από σχιστόλιθο. Σε άλλα δάπεδα έστρωναν επάνω στο χώµα µικρά 
κοµµάτια αό θαλασσινά κοχύλια ή κάλυπταν το χώµα µε ένα είδος µωσαϊκού 
καµωµένου από βότσαλα. Οι στέγες πρέπει να ήταν οριζόντιες και για µόνωση είχαν 
στρωµένο χώµα, τεχνική που πριν λίγα χρόνια συναντούσαµε ακόµη στα χωριά των 
Κυκλάδων. 
 
3.3 Επιχειρηµατολογία 
1 
Οι κάτοικοι της Ουτοπίας αφιερώνουν στις εργασίες τους 6 ώρες ηµερησίως. Ίσως 
κάποιος µου πει "6 ώρες εργασίας τη µέρα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 
ανάγκες της κατανάλωσης. Η Ουτοπία θα πρέπει να είναι µια πολύ δυστυχισµένη 
χώρα." 
Τα πράγµατα, όµως, δεν είναι καθόλου έτσι. Αντίθετα, οι 6 ώρες εργασίας είναι 
αρκετές για να ικανοποιήσουν µε το παραπάνω όλες τις ανάγκες και ανέσεις της ζωής 
και επιπλέον εξασφαλίζουν ένα πλεόνασµα που ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες της 
κατανάλωσης. 
Θα το καταλάβετε εύκολα, αν αναλογιστείτε τον µεγάλο αριθµό άεργων ανθρώπων 
που υπάρχουν στα άλλα κράτη, όπως το τεράστιο πλήθος των πλούσιων 
γαιοκτηµόνων που συνήθως αποκαλούµε ευγενείς και άρχοντες. Προσθέστε και τα 
πλήθη των υπηρετών τους. Γενικά, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι ο 
πραγµατικός αριθµός αυτών που µε την εργασία τους συµβάλλουν στην ικανοποίηση 
των ανθρώπινων αναγκών είναι πολύ µικρότερος απ'όσο φανταζόµαστε. 
Εξετάστε, επίσης, πόσο λίγοι από αυτούς που εργάζονται, χρησιµοποιούνται για 
πράγµατα όντως απαραίτητα. ∆ιότι, στο αιώνα του χρήµατος, όπου το χρήµα είναι ο 
θεός και το µέτρο του κόσµου, ένα πλήθος από µάταιες και εφήµερες τέχνες 
ασκούνται απλώς και µόνο στην υπηρεσία της πολυτέλειας και της έκλυσης των 
ηθών. Βέβαια, αν οι σηµερινές εργατικές µάζες ήταν κατανεµηµένες στα διάφορα 
πραγµατικά χρήσιµα επαγγέλµατα, έτσι ώστε να παράγουν σε αφθονία όλα όσα 
απαιτεί η κατανάλωση, η τιµή των εργατικών χεριών θα µειωνόταν σε τέτοιο βαθµό, 
που οι µισθοί θα ήταν πολύ χαµηλοί αλλά το ίδιο δε θα συνέβαινε και µε τις τιµές 
των αγαθών λόγω της υπερπαραγωής τους; Άρα, ούτε κι εδώ υπάρχει πρόβληµα. 
Υποθέστε, λοιπόν, ότι αναγκάζουµε όσους παράγουν µόνο πολυτελή αντικείµενα και 
όσους δεν παράγουν τίποτα, να εργαστούν  για χρήσιµους σκοπούς. Τότε θα 
συνειδητοποιήσετε εύκολα ότι όλοι θα έχουν περισσότερο χρόνο από αυτόν που 
χρειάζονται, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και να γευτούν τις ανέσεις και 
τις απολαύσεις της ζωής – εννοώ, βέβαια, τις απολαύσεις που στηρίζονται στη φύση 
και στην αλήθεια. 
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2 
Πιστεύω, λοιπόν, ότι µε δύο ταυτόχρονες ενέργειες πρέπει εσείς να εµπλακείτε στις 
επιχειρήσεις: και µε το να σώσετε για χάρη των Ολυνθίων τις πόλεις τους στέλνοντας 
στρατιώτες που θα το πραγµατοποιήσουν αυτό, και µε το να λεηλατείτε τη χώρα του 
Φιλίππου µε πολεµικά πλοία µε άλλο στρατό. Αν, όµως, το ένα από αυτά το 
αµελήσετε, φοβάµαι ότι θα πάει χαµένη η εκστρατεία, επειδή, αν εσείς βλάπτετε 
µόνο τη Μακεδονία, ο Φίλιππος θα το αντέξει αυτό, θα υποτάξει την Όλυνθο και 
ύστερα θα επιστρέψει στην πατρίδα του και εύκολα θα σας αποκρούσει. Αν, πάλι, 
εσείς στείλετε βοήθεια µόνο στην Όλυνθο, ο Φίλιππος βλέποντας τη χώρα του να µη 
διατρέχει κανένα κίνδυνο, θα συνεχίσει την πολιορκία της Ολύνθου και στο τέλος θα 
υποτάξει τους πολιορκηµένους. Πρέπει, λοιπόν, η βοήθεια να είναι µεγάλη και να 
προσφερθεί µε διπλή ενέργεια. 
 
4. Λόγοι 
4.1 Επιστηµονικός λόγος 
1 
Έχουµε παρατηρήσει ότι οι τσιµπίδες για το τζάκι και άλλα σιδερένια αντικείµενα τα 
οποία τοποθετούµε συνήθως σε κάθετη θέση, όπως επίσης και οι σιδερένιες ράβδοι 
που βάζουµε στα καµπαναριά, αποκτούν µε τον καιρό µια αρκετά σηµαντική 
µαγνητική δύναµη· για παράδειγµα, έχουµε αντιληφθεί ότι µια σφυρήλατη σιδερένια 
ράβδος τοποθετηµένη σε κάθετη θέση, αποκτά έναν ελαφρύ µαγνητισµό, χωρίς να 
χρειαστεί να πλησιάσουµε σ'αυτή κανένα µαγνήτη και το ίδιο ισχύει και για µια 
ράβδο πυρωµένη στη φωτιά, αν τη βυθίσουµε στο νερό, πάντα σε κάθετη θέση. 
Για να βρούµε την αιτία του φαινοµένου, ας θυµηθούµε ότι η ίδια η γη είναι ένας 
µαγνήτης και, κατά συνέπεια, περιβάλλεται από ένα µαγνητικό πεδίο, που η 
πραγµατική του κατεύθυνση φαίνεται, όπου κι αν βρισκόµαστε, από την απόκλιση 
της µαγνητικής βελόνας. Όταν, λοιπόν, αφήσουµε για µεγάλο χρονικό διάστηµα µια 
σιδερένια ράβδο σε κάθετη θέση, το µαγνητικό πεδίο διεισδύει τελικά σε αυτήν και 
την κάνει να αποκτά µανητική δύναµη. 
 
2 
Το δελφίνι είναι πολύ καλά εξοπλισµένο για κίνηση µέσα στο νερό. Η σπονδυλική 
του στήλη προεκτείνεται στο πίσω µέρος της από ένα οριζόντιο πτερύγιο, που ωθεί 
το ζώο µε µέγιστη ταχύτητα 40 χλµ. την ώρα. Το µυστικό της ταχύτητάς του; Το 
σώµα του. Όταν ένα ζώο µετακινείται µέσα στο νερό, στην επιφάνεια του σώµατός 
του σχηµατίζονται στρόβιλοι, που επιβραδύνουν την πορεία του. Όµως το δέρµα του 
δελφινιού αλλάζει συνεχώς µορφή, διευκολύνοντας τη ροή του νερού στα πλευρά 
του. Έτσι, οι στρόβιλοι εξαφανίζονται ως διά µαγείας. 
 
3 
Το σώµα τόσο των φυτών όσο και των ζώων αποτελείται από µικρές µονάδες που 
ονοµάζονται κύτταρα. Το κύτταρο είναι η µορφολογική και λειτουργική µονάδα των 
οργανισµών και, εποµένως, της ζωής. Το µέγεθος του κυττάρου είναι συνήθως 
µικροσκοπικό, το δε σχήµα του ποικίλλει. Τα σπουδαιότερα µέρη του κυττάρου 
απ'έξω προς τα µέσα είναι: η µεµβράνη, το κυτταρόπλασµα και ο πυρήνας. 
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4.2 Ο λόγος της πειθούς 
1 
Ψηλά στην οροσειρά των Πυρηναίων βρίσκεται η λίµνη Gaube. Είναι αδύνατον να 
φτάσει κανείς εκεί µε αυτοκίνητο. Αναγκαστικά πρέπει να πάει µε τα πόδια απ'το 
µονοπάτι. 
Στις όχθες της λίµνης υπάρχει ένα µικρό πανδοχείο και µέσα σ'αυτό ένα πλυντήριο 
πιάτων Radiola. Γιατί Radiola; Ακούστε την κ. Σεϊρές, ιδιοκτήτρια του πανδοχείου: 
"Ακόµα κι εδώ πάνω, ένα πλυντήριο ρούχων είναι απαραίτητο. Καταρχήν για τα 
ρούχα µας κι έπειτα, όσο κι αν είµαστε αποµονωµένοι, σ'ένα πανδοχείο υπάρχουν 
πάντοτε πολλές πετσέτες και τραπεζοµάντηλα για πλύσιµο. Χρειαζόµαστε, όµως, ένα 
πλυντήριο που να µη χαλάει, γιατί εδώ πάνω είναι δύσκολο να ανεβεί µάστορας. 
Εµείς πάντοτε είχαµε Radiola και δεν αντιµετωπίσαµε ποτέ κανένα πρόβληµα." 
Και δεν είναι µόνο τα πλυντήρια ρούχων Radiola, που δεν έχουν προβλήµατα: τα 
πλυντήρια πιάτων, οι κουζίνες, τα ψυγεία και οι καταψύκτες έχουν όλα 
κατασκευαστεί για να διαρκούν όπως το πλυντήριο της λίµνης Gaube. 

Radiola 
Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές χωρίς προβλήµατα 

 
2 
Κυρίες και κύριοι, 
H πλατιά συµµετοχή και υποστήριξη των λαϊκών µαζών στις σχετικές επεξεργασίες 
µάς βοηθούν να προετοιµάσουµε και να αφοµοιώσουµε ένα καινούργιο µοντέλο 
ανάπτυξης. Η επιµέλεια της οργάνωσης και προπάντων το δυνάµωµα και η επέκταση 
των δοµών βοηθούν αποφασιστικά στην προσπάθεια να στερεώσουµε ένα γενικότερο 
σύστηµα πλατιάς συµµετοχής. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει ότι η σταθερή άνοδος 
στην ποιότητα και την ποσότητα των προσπαθειών µας εγκαινιάζουν µια διεργασία 
που συµβάλλει στο να τελειοποιήσουµε τους άξονες µιας µελλοντικής πορείας. 
Περιττεύει να τονίσω ότι οι παρούσες δοµές του συστήµατος αυτού µάς υποχρεώνουν 
να προσδιορίσουµε και να καθορίσουµε τις νέες τάσεις και κατευθύνσεις απέναντι 
στις προκλήσεις των καιρών. ∆εν χωράει αµφιβολία ότι η πραγµάτωση των στόχων 
που έχουµε θέσει µάς επιβάλλουν να αναλύσουµε πολύ προσεκτικά και συνειδητά τις 
νέες συνιστώσες και συντεταγµένες. Η πολύµορφη και πλούσια εµπειρία µας, αλλά 
και το ξεκίνηµα µιας αποφασιστικής καµπάνιας και οι άοκνες προσπάθειές µας 
παίζουν σηµαντικό ρόλο για να καθορίσουµε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την 
επιτάχυνση του έργου µας. Κατά κοινή οµολογία η ανάπτυξη των ποικιλόµορφων 
δραστηριοτήτων µας συµβάλλουν µε τρόπο αποφασιστικό στο να σηµατοδοτήσει τις 
διάφορες µορφές ενίσχυσης της επιρροής µας. Είναι πασιφανές ότι η αδιάκοπη 
προσήλωση και προσπάθειά µας στην πρακτική της ενηµέρωσης και τεκµηρίωσης 
αποτελούν µια πολύ σηµαντική βάση για τις υπάρχουσες οικονοµικές συνθήκες και 
τα θεσµικά πλαίσια. Ταυτόχρονα µε τις διεθνείς συγκυρίες η έκταση και η µέθοδος 
διαµόρφωσης των στελεχών µάς δίνουν σε µεγάλο βαθµό την ευχέρεια να 
εκτιµήσουµε ένα δυναµικό σύστηµα αντιµετώπισης των νέων µεγάλων απαιτήσεων 
του καιρού µας. Η καθηµερινή πρακτική έχει δείξει ότι τα νέα µοντέλα πολύπλευρης 
δράσης εγγυώνται την ευρύτερη δυνατή απήχηση, ώστε να επεξεργαστούµε τις 
βάσεις µιας προοδευτικής µετεξέλιξης.  

Σας ευχαριστώ. 
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3 
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους 
νέους του Α΄ Γυµνασίου της Αθήνας: 
Παιδιά µου! 
Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήµερα, επατούσαν και εδηµηγορούσαν τον 
παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες µε τους οποίους δεν είµαι άξιος να συγκριθώ 
και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυµούσα να σας ιδώ, παιδιά µου, εις την 
µεγάλη δόξα των προπατόρων µας, και έρχοµαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του 
αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ' αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ' αυτά να 
κάµωµε συµπερασµούς και δια την µέλλουσαν ευτυχίαν σας, µολονότι ο Θεός µόνος 
ηξεύρει τα µέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία 
δόξα και τιµήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, 
στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ' ηµέραν οι διδάσκαλοί σας 
και οι πεπαιδευµένοι µας. Εγώ δεν είµαι αρκετός. Σας λέγω µόνον πως ήταν σοφοί, 
και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των. 
Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούµε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους 
οποίους και ηµείς καταγόµεθα και ελάβαµε το όνοµα τούτο. Αυτοί διέφεραν από 
ηµάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα 
ήλθε στον κόσµο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του, και 
έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. ∆εν επήρε µαζί του ούτε σοφούς ούτε 
προκοµµένους, αλλ' απλούς ανθρώπους, χωρικούς καί ψαράδες, και µε τη βοήθεια 
του Αγίου Πνεύµατος έµαθαν όλες τες γλώσσες του κόσµου, οι οποίοι, µολονότι 
όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, 
δεν ηµπόρεσε κανένας να τους κάµη τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν. 
Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί µας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν µεταξύ 
τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωµαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους 
υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλµάνοι και έκαµαν ό,τι ηµπορούσαν, δια να 
αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ' εστάθη 
αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαµε. Σαν 
είδε τούτο ο σουλτάνος, διόρισε έναν αντιβασιλέα, έναν πατριάρχη, καί του έδωσε 
την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαµαν ό,τι τους έλεγε ο 
σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι προεστοί εις όλα τα µέρη. Η τρίτη τάξη, οι έµποροι 
και οι προκοµµένοι, το καλύτερο µέρος των πολιτών, µην υποφέρνοντες τον ζυγό 
έφευγαν, και οι γραµµατισµένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα 
των, και έτσι ο λαός, όστις στερηµένος από τα µέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις 
αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήµερα χειρότερα διότι, αν ευρίσκετο 
µεταξύ του λαού κανείς µε ολίγην µάθηση, τον ελάµβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε 
προνόµια, ή εσύρετο από τον έµπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο 
γραµµατικός του προεστού. Και µερικοί µην υποφέροντες την τυραννίαν του 
Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ηδονές οπού ανελάµβαναν αυτοί, άφηναν 
την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλµάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ήµερα ο λαός 
ελίγνευε καί επτώχαινε. 
Εις αυτήν την δυστυχισµένη κατάσταση µερικοί από τους φυγάδες γραµµατισµένους 
εµετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να 
χρωστούµε ευγνωµοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εµάνθανε 
τα κοινά γράµµατα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαµε προγόνους, τι 
έκαµεν ο Θεµιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί µας, και εβλέπαµε και 
εις ποίαν κατάσταση ευρισκόµεθα τότε. Όθεν µας ήλθεν εις το νου να τους 
µιµηθούµε και να γίνουµε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία. 
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Όταν αποφασίσαµε να κάµωµε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαµε ούτε πόσοι 
είµεθα ούτε πως δεν έχοµε άρµατα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και 
τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιµος µας είπε «πού πάτε εδώ να πολεµήσετε µε 
σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως µία βροχή έπεσε εις όλους µας η επιθυµία της 
ελευθερίας µας, και όλοι, και ο κλήρος µας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι 
πεπαιδευµένοι και οι έµποροι, µικροί και µεγάλοι, όλοι εσυµφωνήσαµε εις αυτό το 
σκοπό και εκάµαµε την Επανάσταση. 
Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαµε µεγάλη οµόνοια και όλοι ετρέχαµε 
σύµφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεµο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του 
εζύµωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωµί και µπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και 
εάν αυτή η οµόνοια εβαστούσε ακόµη δύο χρόνους, ηθέλαµε κυριεύσει και την 
Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναµε και έως την Κωνσταντινούπολη. 
Τόσον τροµάξαµε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια µίλια 
µακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εµπρός, και ένα καράβι µιαν αρµάδα. 
Εγώ, παιδιά µου, κατά κακή µου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έµεινα 
αγράµµατος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν οµιλώ καθώς οι δάσκαλοι 
σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα 
απερασµένα και από τα κακά αποτελέσµατα της διχονοίας, την οποίαν να 
αποστρέφεσθε, και να έχετε οµόνοια. Εµάς µη µας τηράτε πλέον. Το έργο µας και ο 
καιρός µας επέρασε. Και αι ηµέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόµο, θέλουν 
µετ' ολίγον περάσει. Την ηµέρα της ζωής µας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου 
µας, καθώς την ηµέραν των Αγίων Ασωµάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή 
ήµερα. Εις εσάς µένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ηµείς 
ελευθερώσαµε και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεµέλια της πολιτείας την 
οµόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιµον ελευθερία. 
Τελειώνω το λόγο µου. Ζήτω ο βασιλεύς µας Όθων! Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! 
Ζήτω η ελληνική νεολαία! 
 
4.3 ∆ηµοσιογραφικός λόγος 
1 
Στα δόκανα των οικολογικών οργανώσεων και του Συµβουλίου της Επικρατείας 
βρέθηκε και το έργο της Εγνατίας οδού. Αιτία; Ένα τµήµα της Εγνατίας οδού στα 
Γρεβενά περνούσε µέσα από τον βιότοπο της καφέ αρκούδας! Το γεγονός αυτό 
κινητοποίησε την οικολογική οργάνωση WWF-ΕΛΛΑΣ, που έχει την ευθύνη 
παρακολούθησης του προγράµµατος «Αρκτούρος». Μολονότι ορισµένες από τις 
εισηγήσεις της εγκρίθηκαν από τους µελετητές, τον Αύγουστο του 1995 η WWF-
ΕΛΛΑΣ κατέφυγε στο Συµβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης 
του έργου. Η υπόθεση εκκρεµεί ακόµη και σήµερα. 
 
2 
Χθες στην Κοπεγχάγη παρακολούθησα µε θλίψη τους δύτες που έψαχναν όλη µέρα 
στο βυθό του λιµανιού µε την ελπίδα ότι θα έβρισκαν το ωραίο πεταµένο κεφάλι.  
Η ταλαίπωρη µικρή γοργόνα της ροµαντικής Κοπεγχάγης έπεσε για πολλοστή φορά 
θύµα ανάλγητων βανδάλων που της επιτέθηκαν µε µηχανικό σιδεροπρίονο και της 
πήραν το κεφάλι στη γωνιά του µεγάλου λιµανιού που έχει υπό την εποπτεία της.  
Είναι η τέταρτη φορά που η τρυφερή ηρωίδα ενός από τα γνωστότερα παραµύθια του 
Άντερσεν δέχεται τέτοια άνανδρη επίθεση.  
Η Κοπεγχάγη κοσµείται από πολλά αγάλµατα µε θέµατα παρµένα από παραµύθια, 
αλλά η γοργόνα είναι το σήµα κατατεθέν της φιλότεχνης πόλης. 
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3 
Η "Ελλαδάρα" κάνει ρεκόρ 
Μόνο τις τελευταίες ηµέρες ανακοινώθηκε ότι ο αριθµός των απασχολούµενων στην 
ευρωζώνη και την Ευρώπη των «27» µειώθηκε το τρίµηνο Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου 
του 2008 κατά 0,3% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο. ∆ηλαδή άλλοι 453.000 
εργαζόµενοι στην ευρωζώνη και 672.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκαν στον 
δρόµο... Στην Ελλαδάρα, όµως, σαφώς πάµε για το… πανευρωπαϊκό ρεκόρ, αφού: 
1. Τσουνάµι προβληµατικών δανείων απειλεί τις ελληνικές τράπεζες καθώς, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις τραπεζικών στελεχών, τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών 
κατά µέσο όρο αγγίζουν το 8%, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτικών 
δανείων από 5% που ήταν τα καθυστερούµενα δάνεια έχουν φτάσει πλέον το 6,5%. 
Λίγο µεγαλύτερες αντοχές εµφανίζουν τα καταναλωτικά δάνεια, όπου τα µη 
εξυπηρετούµενα έχουν αυξηθεί στο 4,8% από 4,5% στο τέλος της προηγούµενης 
χρονιάς. Μόνο το 2008, το σύνολο των «κόκκινων δανείων» διαµορφώθηκε, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις, στα 10 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του 
συνολικού χρέους επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις τράπεζες.  
2. Αλµατώδη αύξηση σχεδόν κατά 230% σηµείωσαν οι ακάλυπτες επιταγές τον 
Φεβρουάριο του 2009 σε ετήσια βάση µε την αξία τους να ανέρχεται στα 222,3 
εκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας Τειρεσίας Α.Ε.   
3. Την εξαετία 2003-2008 το µέσο ποσοστό των εταιρειών που η πιστοληπτική τους 
ικανότητα επιδεινώθηκε ανέρχονταν σε 29%, ενώ το 17% των εγχώριων 
επιχειρήσεων βρίσκεται στη ζώνη υψηλού πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε έρευνα 
της ICAP.  
4. Με «λουκέτο» απειλείται η µία στις τέσσερις κατασκευαστικές εταιρείες της 
χώρας, καθώς η έλλειψη έργων και η καθυστέρηση πληρωµών από το ∆ηµόσιο – το 
οποίο ως γνωστόν αποτελεί τον βασικό εργοδότη των τεχνικών επιχειρήσεων – έχουν 
δηµιουργήσει συνθήκες οικονοµικής ασφυξίας στον κλάδο.   
5. Καθίζηση στις εκταµιεύσεις δανείων από τις τράπεζες τον Ιανουάριο πιστοποιούν 
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε τα οποία η συνολική πιστωτική 
επέκταση υποχώρησε στο 15,1% από 16,4% τον ∆εκέµβριο του 2008. 
6. Στο έλεος της ακρίβειας βρίσκονται οι Έλληνες καταναλωτές, καθώς οι τιµές 
αρκετών βασικών ειδών διατροφής εξακολουθούν να ανεβαίνουν παρά την 
αποκλιµάκωση των διεθνών τιµών των πρώτων υλών και ανατιµήσεις έως και 40,8% 
πέρασαν στα ράφια των σούπερ µάρκετ στο δωδεκάµηνο Απρίλιος 2008 - Μάρτιος 
2009.  
7. Νέα άνοδο της τάξης του 0,34% κατέγραψαν οι τιµές της αµόλυβδης βενζίνης την 
περασµένη εβδοµάδα, σύµφωνα µε δειγµατοληψία του υπουργείου Ανάπτυξης.  
8. Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τα ασφάλιστρα 
των αυτοκινήτων θα αυξηθούν φέτος πάνω από 14%! 
 
4 
Τέτοιους πολίτες θέλουµε (Σηµερινή 9/10/2008) 
Πριν από δεκατέσσερα χρόνια ο Ρασίντ Μουσταφά, Κούρδος από τη Συρία, µαζί µε 
τη σύζυγό του και το µικρό τους κοριτσάκι ηλικίας τότε ενός έτους, ξεκίνησαν από τη 
χώρα τους για την Κύπρο, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Οι δυσκολίες 
προσαρµογής ήταν πολλές το πρώτο διάστηµα, όµως, στη συνέχεια, όλα πήγαν καλά. 
Η οικογένεια µεγάλωσε, αφού άλλα δύο κοριτσάκια γεννήθηκαν στην Κύπρο και 
σήµερα όλοι ζουν µια ήσυχη ζωή στον Ύψωνα. 
Ο Ρασίντ, 39 χρονών, έγινε γνωστός πρόσφατα όταν βρήκε στο δρόµο ένα τσαντάκι 
µε δώδεκα χιλιάδες ευρώ που έχασε επιχειρηµατίας από τη Λεµεσό και το παρέδωσε 
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στην Αστυνοµία. «Εύγε!» τού είπαν κάποιοι, «Αχ!! τον βλάκα!» είπαν άλλοι. 
Σηµασία, όµως, για τον ίδιο και την οικογένειά του έχει, όπως λέει ο ίδιος, να µην 
τρώνε ψωµί από λεφτά που δεν βγήκαν µε τίµιο τρόπο. 
Ο κόσµος είδε τον Ρασίντ στις τηλεοράσεις και σήµερα όλοι τον γνωρίζουν στο 
δρόµο, τον χαιρετούν µε καλοσύνη, άλλοι µειδιούν παράξενα. Όσο για την πρώτη 
µέρα που πήγαν στο σχολείο οι τρεις θυγατέρες του, αυτή «δεν περιγράφεται» όπως 
µας είπαν. 
Στο ∆ηµοτικό, η µικρότερη, η Φιορεντίνα, που είναι στην πέµπτη τάξη, έγινε δεκτή 
στην αίθουσα διδασκαλίας µε ένα θερµό χειροκρότηµα από τους συµµαθητές της και 
όταν οι δάσκαλοι τής είπαν «Συγχαρητήρια!» για τον πατέρα της, ένιωσε περήφανη. 
«Έκανε µια καλή πράξη ο πατέρας µας» θα µας πει µε ένα διάπλατο χαµόγελο η 
Φιορεντίνα. Οι δύο µεγαλύτερες -η δεκατριάχρονη Ρουσιάν και η δεκαπεντάχρονη 
Τζεϊλά- πήγαν στο Γυµνάσιο όπου φοιτούν, και οι συµµαθητές τους τούς έδωσαν 
συγχαρητήρια. Η Ρουσιάν λέει: «Κάποιοι µας είπαν ”καλά έκανε ο πατέρας σας", 
κάποιοι µας είπαν ”δεν έπρεπε να τα παραδώσει” . Όµως εγώ είµαι σίγουρη ότι έκανε 
το σωστό». 
Ερχόµενος στην Κύπρο για να δουλέψει και να πάρει λεφτά, ο Ρασίντ αισθανόταν 
πραγµατικά σαν ξένος τις πρώτες µέρες. 
«∆εν είχα φίλους, δεν γνώριζα κανέναν, δεν µε βοήθησε κανείς. Βρήκα εργασία 
αµέσως σε ένα εργοστάσιο και σύντοµα άρχισα να κάνω φίλους Κύπριους. ∆ούλευα 
στο εργοστάσιο δεκαέξι ώρες και έπαιρνα εννέα λίρες. Όταν µε γνώρισαν λίγο, µε 
αντιµετώπισαν πολύ καλά και δεν έχω παράπονο από κανέναν. Ήθελαν όλοι λίγο 
χρόνο να µε γνωρίσουν και µετά όλοι µε έβλεπαν πολύ φιλικά. Έτσι, µόλις πέρασε 
ένας µήνας και είδα ότι όλα είναι καλά, ειδοποίησα τη σύζυγό µου που πήρε το παιδί 
και ήρθε». 
Όπως λέει, δεν αντιλήφθηκε ποτέ να τον αντιµετωπίζουν σαν ξένο, να τον υποτιµούν, 
αφού «όταν κάποιος είναι καλός, δεν έχει τέτοια προβλήµατα απλώς και µόνο επειδή 
είναι ξένος». 
Τα τρία παιδιά φοιτούν σε σχολεία στο Ύψωνα. Όπως µας είπαν, ποτέ δεν είχαν 
κανένα πρόβληµα. Το ότι κατάγονται από µια ξένη χώρα, αυτό δεν δηµιούργησε 
κανένα πρόβληµα. Η µεγαλύτερη, η Τζεϊλά, θα µας πει: «Μα κι εµείς νιώθουµε 
Κύπριες. Εγώ όταν ήρθα, ήµουν ενός χρόνου. Οι αδελφές µου γεννήθηκαν στην 
Κύπρο, µιλάµε µόνο Ελληνικά και θέλουµε να µείνουµε στην Κύπρο. ∆εν µπορώ να 
σκεφτώ ότι κάποια µέρα θα µας ζητήσουν να φύγουµε… γιατί εδώ είναι η πατρίδα 
µας». 
Μετά από µερικά χρόνια που εργάστηκε στο εργοστάσιο, ο Ρασίντ άλλαξε εργασία. 
«Είµαι µπογιατζής σπιτιών. Τελειώνω ένα σπίτι και αν ο ιδιοκτήτης του είναι 
ευχαριστηµένος µαζί µου, µε συστήνει σε άλλον, µετά σε άλλον και ποτέ δεν είχα 
πρόβληµα µε την εργασία. Όταν είσαι καλός άνθρωπος, καλός στη δουλειά σου και δεν 
είσαι ακριβός, πάντα δουλεύεις. Και εγώ αυτό κάνω, δουλεύω σκληρά για την 
οικογένειά µου». Η σύζυγός του δεν εργάζεται, αφού έχει τα τρία παιδιά που πρέπει 
να φροντίσει και επιπρόσθετα ένα πρόβληµα υγείας στην πλάτη δεν της το επιτρέπει. 
Όταν βρήκε τα λεφτά στο δρόµο ο Ρασίντ, ήρθε στο νου του αµέσως κάτι που έµαθε 
από µικρός και αποτελεί ένα είδος νόµου για την πατρίδα του. 
«Αν κάποιος φάει ψωµί από λεφτά που δεν του ανήκουν, τότε αρρωστά και τα τρώει 
όλα στους γιατρούς. Έτσι τα παρέδωσα, έστω και αν µου λένε κάποιοι ότι είµαι 
βλάκας που το έκανα. Εγώ βλέπω ότι εδώ στην Κύπρο µε τη συµπεριφορά µου έκανα 
φίλους που µε αγαπούν. Και σήµερα, µετά το περιστατικό αυτό, απέκτησα 
περισσότερους φίλους. Ο άνθρωπος που έχασε τα λεφτά, όπως µου είπε, δεν πίστευε 
ότι ένας ξένος θα έκανε κάτι τέτοιο, όµως όλοι άνθρωποι είµαστε και υπάρχουν καλοί 
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και κακοί σε όλες τις χώρες. ”Γίνεται να βρεις τόσα λεφτά και να τα δώσεις του 
αστυνόµου, µα είσαι πελλός ρε;” µε ρώτησε κάποιος, αλλά εγώ τους απαντώ ότι 
λεφτά ξένα δεν θέλω». 
Όπως λέει, δεν αντιλήφθηκε ποτέ να τον αντιµετωπίζουν σαν ξένο στην Κύπρο, µε 
εξαίρεση το πρώτο µικρό χρονικό διάστηµα µέχρι να τον γνωρίσουν. 
 
5 
Το νέο Σινικό Τείχος 
Τα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα κάπου δύο εκατοµµύρια Κινέζων, µπορεί και τρία, 
πέθαναν για να χτίσουν το Σινικό Τείχος ούτως ώστε ο πρώτος αυτοκράτορας της 
Κίνας να µπορεί να κοιµάται ήσυχος ότι οι βάρβαροι του βορρά δεν θα µπορούσαν να 
εισβάλουν στην Κίνα αλλά και ότι η υπήκοοι του δεν θα µπορούσαν να έρχονται σε 
επαφή µε τους πέραν τις Κίνας γείτονες τους τόσο εύκολα και να µην τους µπαίνουν 
ιδέες που δεν θα άρεσαν στο αυτοκρατορικό καθεστώς. 
Τι ιδέες οι πολιτισµένοι Κινέζοι µπορεί να έπαιρναν από τους βάρβαρους και 
«βάρβαρους» γείτονες τους; Η Κίνα του πρώτου αυτοκράτορα ήταν απόλυτη 
µοναρχία που είχε προέλθει από την δια της βίας ένωση των λεγόµενων «µαχόµενων 
βασιλείων» που πριν την ένωση ήταν εξίσου απολυταρχικές µοναρχίες. Ο µέσος 
Κινέζος γεωργός µπορεί να είχε καλύτερο βιοτικό επίπεδο από τους βόρειους 
γείτονες του, όταν δεν φορολογείτο µέχρις λιµοκτονίας αλλά κατά κανόνα ήταν πολύ 
λιγότερο ελεύθερος µε τι ζωή του να είναι στο έλεος του κάθε αξιωµατούχου. Όπως 
οι Κοζάκοι της Ουκρανίας δηµιουργήθηκαν από φυγάδες δουλοπάροικους της 
Πολωνίας και φυγάδες σκλάβους των Τατάρων, όπως τα Ελληνικά βουνά είδαν τον 
πληθυσµό τους να πολλαπλασιάζετε επί της Τουρκοκρατίας έτσι και η Κινεζική 
αυτοκρατορική εξουσία σωστά διέγνωσε ότι οι βάρβαροι του βορρά αποτελούσαν 
κάτι παραπάνω από απλό στρατιωτικό κίνδυνο. 
Εικοσιδύο αιώνες πέρασαν και η Κίνα συνέχισε να προσπαθεί να ελέγξει τις ιδέες που 
µπαίνουν στη χώρα όπως συνέχισε να είναι µη δηµοκρατική. Σήµερα το ιντερνέτ 
φαίνεται να δυσκολεύει τη ζωή των νέων µανδαρίνων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 
Κίνας. Η Κίνα έχει φτάσει να έχει 162 εκατοµµύρια χρήστες του διαδικτύου και 
αρκετά εκατοµµύρια ιστοσελίδες. 
Έτσι, έστησε το πρόγραµµα «Χρυσή Ασπίδα», jīndùn gōngchéng εις την κινεζική, πιο 
γνωστό εκτός Κίνας και ως Great Firewall of China, κόστους 800 εκατοµµυρίων 
δολαρίων ως το 2002, που συνεχώς επεκτείνεται. Σκοπός του; Η λογοκρισία του 
διαδικτύου. Σε συνδυασµό µε πάνω από 30.000 κυβερνο-αστυνοµικών το σύστηµα 
κόβει την πρόσβαση σε ανεπιθύµητες ιστοσελίδες, αλλοιώνει τα αποτελέσµατα των 
µηχανών αναζήτησης και λογοκρίνει τα πάντα. Αρκετές δυτικές επιχειρήσεις όπως η 
Yahoo, η AOL, η Google και η Skype έχουν δεχθεί τη χρήση λογοκριµένων 
εκδόσεων των συστηµάτων τους. Κάποιές άλλες παρέχουν στην Κίνα υλικά που 
επιτρέπουν την υλοποίηση του συστήµατος λογοκρισίας. 
 
6 
Κυπριακές αρχαιότητες στη Σουηδία 
Πήγε και στο Μεσογειακό Μουσείο της Στοκχόλµης κατά την επίσκεψή του στη 
Σουηδία την περασµένη Πέµπτη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. ∆. 
Χριστόφιας. Εκεί φυλάσσονται πέραν των 18.000 αρχαιοτήτων από την Κύπρο. 
Φόρεσε και λευκά γάντια για να τοποθετήσει επί βάθρου, συµβολικά, ένα 
αγαλµατίδιο, στη θέση όπου θα δηµιουργηθεί η νέα πτέρυγα Κύπρου, του µουσείου. 
Συγκινηµένος για την αρχαία πολιτιστική κληρονοµιά της Κύπρου «έδωσε την 
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υπόσχεση πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν αυτή η κληρονοµιά να δικαιωθεί και να την 
χαρούν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι». 
Τα εκθέµατα προέρχονται από τις ανασκαφές της Σουηδικής Αρχαιολογικής 
Αποστολής που ξεκίνησαν το 1927 στους αρχαίους Σόλους, ανάµεσα στο Μερσινάκι 
και στο Βουνί, κοντά στο σκλαβωµένο από το 1974 Καραβοστάσι. Η πόλη των 
αρχαίων Σόλων ανάγεται µετά τον Τρωικό Πόλεµο. Ξακουστός υπήρξε ο ηρωικός 
βασιλιάς των Σόλων Αριστόκυπρος, που µαζί µε τον Ονήσιλο της Σαλαµίνας, 
ωθούµενοι και από την Ιωνική Επανάσταση, ηγήθηκαν του απελευθερωτικού αγώνα 
εναντίον της περσικής κατοχής το 498 π.Χ., όπου αµφότεροι θυσιάστηκαν µαχόµενοι. 
 
7 
Έδωσε το... βασίλειό του για ένα σπάνιο µπλε διαµάντι 
Ένας δισεκατοµµυριούχος στο Χονγκ Κονγκ κατέβαλε 9.34 εκατοµµύρια δολάρια -
ποσό ρεκόρ στα παγκόσµια χρονικά- για την αγορά ενός σπάνιου µπλε διαµαντιού σε 
δηµοπρασία που έγινε στη Γενεύη, αναφέρει σηµερινό δηµοσίευµα. 
Ο Τζόζεφ Λάου Λυέν-χουνγκ αγόρασε το αψεγάδιαστο διαµάντι 7.03 καρατίων σε 
δηµοπρασία των Sotheby's και το ονόµασε "Αστέρι της Ζοζεφίνας", από το όνοµα της 
µικρότερης κόρης του, γράφει η South China Morning Post. 
Το ποσό που κατέβαλε ο µεγιστάνας των µεσιτικών επιχειρήσεων αποτελεί 
παγκόσµιο ρεκόρ ανά καράτι για πολύτιµο λίθο που βγήκε ποτέ στο σφυρί και 
παγκόσµιο ρεκόρ για µπλε διαµάντι σε δηµοπρασία, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα. 
Παρά τη χρηµατοπιστωτική κρίση παγκοσµίως, το ποσό που πλήρωσε ο Λάου στη 
δηµοπρασία της 12ης Μαΐου, ξεπέρασε τις εκτιµήσεις του οίκου που ανέµενε 5.8 µε 
8.5 εκατοµµύρια δολάρια. 
Ο 58χρονος Λάου, πρόεδρος κινεζικής µεσιτικής εταιρίας, διαθέτει περιουσία που 
εκτιµάται στα 4.3 δισεκατοµµύρια δολάρια και φέρεται ότι είναι ένας από τους επτά 
αγοραστές ενός τζετ Boeing 787 Dreamliner, για ιδιωτική χρήση το 2007. 
Την ίδια χρονιά, ο Λάου φέρεται ότι κατέβαλε περίπου 40 εκατοµµύρια δολάρια για 
µία ελαιογραφία του 1892 του µεγάλου γάλλου ζωγράφου Πολ Γκογκέν. 
 
8 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΝΤΑΟΥΝΕΡ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ  
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε στην Αθήνα 
η Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Ντόρα Μπακογιάννη µε τον Ειδικό Σύµβουλο 
του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό Αλεξάντερ Ντάουνερ, ο οποίος δήλωσε πως 
παραµένει συγκρατηµένα αισιόδοξος. Ο κ. Ντάουνερ, απαντώντας σε ερώτηση, είπε 
ότι δεν νοµίζει οι ηγέτες να επιθυµούν να µείνουν κολληµένοι σε ένα συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα. ``Πρέπει απλά να διατηρήσουν το µοµέντουµ των εν εξέλιξει 
διαπραγµατεύσεων και αυτό είναι το σηµαντικό``, είπε. Ο κ. Ντάουνερ πρόσθεσε πως 
``αν (οι ηγέτες) έχουν αυστηρό χρονοδιάγραµµα, τότε θα καταστούν αιχµάλωτοι ενός 
χρονοδιαγράµµατος που είναι πολύ αυστηρό``, προσθέτοντας ωστόσο, ότι ``από την 
άλλη µεριά, αν δεν διατηρήσουν το µοµέντουµ της διαδικασίας τότε αυτή θα 
ατροφήσει και σταδιακά θα πεθάνει``. ``Ετσι το σηµαντικό είναι να συνεχίσουµε την 
διαδικασία``, είπε. Ανέφερε ότι ενηµέρωσε την Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας 
ότι η διαδικασία συνεχίζεται αρκετά καλά και πως είναι πολύ ευτυχής για αυτό, 
τονίζοντας ωστόσο πως ``υπάρχει βέβαια πολύ δρόµος ακόµα να διανύσουµε, 
παραµένουν πολλά δύσκολα ζητήµατα που πρέπει να λυθούν``. ``Κάποια ζητήµατα 
έχουν ήδη λυθεί``, ανέφερε και είπε πως είναι συγκρατηµένα αισιόδοξος καθώς οι 
δύο ηγέτες, ο κ. Χριστόφιας και ο κ. Ταλάτ, είναι δεσµευµένοι για να υπάρξει µια 
επιτυχής διαπραγµάτευση. Αναφερόµενος στις επισκέψεις του σε Άγκυρα και Αθήνα 
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είπε ότι δεν έχει αµφιβολία ότι Τουρκία και Ελλάδα επιθυµούν να υπάρξει συµφωνία 
και όπως είπε είναι σηµαντικό ότι και η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να στηρίζει µια 
συµφωνία, που θα είναι αποτέλεσµα επιτυχών διαπραγµατεύσεων στην Κύπρο. Είπε 
ότι ``δεν πρέπει να έχουµε ψευδαισθήσεις ότι µετά από τόσα χρόνια διαφωνιών και 
µιας τόσο τραγικής ιστορίας στην Κύπρο θα είναι εύκολο να λυθεί το πρόβληµα`` 
σηµειώνοντας ωστόσο ότι ``υπάρχει πρόοδος και έχουµε κάθε λόγο να είµαστε 
αισιόδοξοι για αυτό``. Απαντώντας σε ερώτηση για τις θέσεις του Ντερβίς Ερόγλου 
περί λύσης στη βάση δύο ξεχωριστών κρατών, ο κ. Ντάουνερ είπε ότι απ` όσο 
αντιλήφθηκε από τις συνοµιλίες του µε τον κ. Ταλάτ και την τουρκική κυβέρνηση ο 
κ. Ταλάτ ηγείται των διαπραγµατεύσεων για λογαριασµό της τουρκοκυπριακής 
πλευράς. Η τουρκοκυπριακή πλευρά, είπε ο αξιωµατούχος του ΟΗΕ, έχει 
συµφωνήσει για διζωνική, δικοινοτική οµοσπονδία, µε πολιτική ισότητα και µια 
διεθνή προσωπικότητα. Είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί αυτό το µοντέλο, διότι 
περιλαµβάνεται στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι 
αποδεκτό από τους δύο ηγέτες και είναι υποστηρικτικό των διαπραγµατεύσεων. 
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε ότι υπάρχουν έξι κεφάλαια προς διαπραγµάτευση. 
Οπως ανέφερε γίνεται µια πρώτη ανάγνωσή τους και πρόθεσε: ``Είχαν ήδη µια 
συζήτηση για το περιουσιακό και προφανώς θα επανέλθουν σε αυτό το θέµα κατά τη 
διάρκεια της δεύτερης ανάγνωσης`` και θα δούµε πώς θα προχωρήσουν οι 
συζητήσεις, πρόσθεσε. Ανέφερε ότι αύριο θα υπάρξει νέα συνάντηση των δύο ηγετών 
κατά την οποία θα συζητήσουν το θέµα της οικονοµίας. Σε ερώτηση αν για την 
Τουρκία το θέµα των εγγυήσεων, αποτελεί κόκκινη γραµµή, ο κ. Ντάουνερ, αφού 
είπε ότι το ερώτηµα πρέπει να απευθυνθεί στην τουρκική Κυβέρνηση, ανέφερε πως 
µια από τις πραγµατικότητες της κατάστασης είναι η Συνθήκη Εγγυήσεων του 1959-
1960. Και αυτό είναι κάτι που όλοι θα συζητήσουν την κατάλληλη στιγµή, το τί θα 
γίνει στη συνέχεια, ανέφερε. Υπογράµµισε πάντως πως ο λαός στην Κύπρο, 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, θέλουν ασφάλεια. ``Και οι πολιτικοί είναι αυτοί 
που θα πρέπει να βρουν το τρόπο να την εξασφαλίσουν, είτε µε τη συνέχιση του 
παλιού πλαισίου, είτε µε ένα καινούργιο, είτε µε ένα συνδυασµό µεταξύ των δύο``, 
ανέφερε προσθέτοντας πως αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί στο µέλλον. Πρόσθεσε 
πως ``είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι ο λαός στην Κύπρο θέλει να αισθάνεται 
ασφαλής, θέλει ασφάλεια``. Ερωτηθείς αν η αξιολόγηση της ΕΕ για την Τουρκία το 
∆εκέµβριο, ανοίγει παράθυρο για λύση, είπε ότι αυτό είναι ένα γεγονός, το οποίο 
όµως δεν είναι µέρος των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των δύο ηγετών. Ο κ. Ντάουνερ 
είπε ότι θα έλθει στην Κύπρο, ενώ στο τέλος του µήνα θα µεταβεί στη Μόσχα και στο 
Πεκίνο. Όπως είπε η Ρωσία είναι µόνιµο µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και έχει µεγάλο ενδιαφέρον για την Κύπρο καθώς πολλοί Ρώσοι ζουν και επενδύουν 
στη Κύπρο. Για την Κίνα είπε ότι επίσης είναι µόνιµο µέλος του ΣΑ του ΟΗΕ και 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο. 
 
9 
Ο Σαλονικός ιδρυτής της «Danone» 
Στην πολυεθνική Θεσσαλονίκη, πριν από την απελευθέρωση της πόλης, γεννήθηκε 
και έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Ντανιέλ Καρασσό (Καράσο), γιος του ιδρυτή και 
επίτιµος πρόεδρος του κολοσσού των γαλακτοκοµικών «Danone». Σύµφωνα µε 
στοιχεία από ανεπιβεβαίωτες πηγές, καθώς τα αρχεία για τους Εβραίους της 
Θεσσαλονίκης καταστράφηκαν την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, ο πατέρας του 
Ντανιέλ, Ισαάκ Καρασσό, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1874 από Ελληνίδα 
µητέρα. Μαζί µε το θείο του, Εµανουέλ, δικηγόρο και πολιτικό, αποτελούσαν 
εξέχοντα µέλη της Σεφαραδίτικης Εβραϊκής Κοινότητας της πόλης. Σύµφωνα µε τις 
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ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια Καρασσό φεύγει από τη Θεσσαλονίκη κατά τη 
διάρκεια των βαλκανικών πολέµων του 1912 και εγκαθίσταται στη Βαρκελώνη, όπου 
ο Ισαάκ πουλάει γιαούρτι µε καλλιέργειες από το Ινστιτούτο «Παστέρ» της Γαλλίας 
σε φαρµακεία. Μάλιστα, το 1919, χρονιά που θεωρείται ότι ιδρύεται η εταιρία, δίνει 
στο γιαούρτι το καταλανικό όνοµα του γιου του, Danon. Ο Ντανιέλ, αφού σπουδάσει 
στη Μασσαλία οικονοµικά, θα ιδρύσει το 1929 την παρισινή εταιρία γιαουρτιού µε 
την ονοµασία «Danone». Το 1942, ενώ στην Ευρώπη µαίνεται ο Β΄Παγκόσµιος 
Πόλεµος και ο πατέρας του έχει πεθάνει από το 1939, ο Ντανιέλ φεύγει για τις ΗΠΑ, 
όπου ιδρύει την πρώτη αµερικανική εταιρία γιαουρτιού µε την ονοµασία «Dannon 
Milk Product». Επιστρέφει στη Γαλλία το 1951 για να συνεχίσει την επιχειρηµατική 
του δραστηριότητα, µετατρέποντας την εταιρία σε µεγαθήριο µε δύο συγχωνεύσεις, 
µε την «Gervais» το 1967 και µε τον όµιλο «BSN» το 1972. 
 
10 
Όλα έτοιµα για τη διεξαγωγή των Παγκυπρίων Εξετάσεων 
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού Ανδρέας ∆ηµητρίου είπε σήµερα ότι ο 
συνολικός αριθµός υποψηφίων που έχουν δηλώσει συµµετοχή στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις ανέρχεται στις 9.543, ενώ έχουν δοθεί όλες οι δυνατές διευκολύνσεις σε 
πάνω από 300 άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Παιδείας, ο 
κ. ∆ηµητρίου ανέφερε ότι 9.150 από τους υποψηφίους ενδιαφέρονται για απόλυση 
ενώ 6.242 για πρόσβαση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της 
Κύπρου και της Ελλάδας. 
Ο Υπουργός Παιδείας είπε ακόµα ότι ο αριθµός των µαθηµάτων πρόσβασης, στα 
οποία εξετάζονται τόσο οι µαθητές των Λυκείων όσο και οι µαθητές των Τεχνικών 
Σχολών είναι 30, ενώ άλλα 72 µαθήµατα περιλαµβάνονται στις Τεχνολογίες και τα 
σχέδια Ειδικότητας Θεωρητικής και Πρακτικής Κατεύθυνσης, στα οποία εξετάζονται 
οι µαθητές των Τεχνικών Σχολών. 
Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι έχουν επιλέξει να παρακαθίσουν εκτός από 
τα Νέα Ελληνικά, τα οποία είναι υποχρεωτικό µάθηµα για όλους, Μαθηµατικά 
Κοινού Κορµού, Μαθηµατικά, ∆ακτυλογραφία, Φυσική, Αγγλικά, Βιολογία, Ιστορία, 
Γραφικές Τέχνες, Πληροφορική και Πολιτική Οικονοµία. 
«Για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα έχει γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή τόσο των 
θεµατοθετών όσο και των βαθµολογητών πάντα µε βάση τις πρόνοιες του περί 
διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόµου του 2006. Οι θεµατοθέτες έχουν 
οδηγίες τα θέµατα να βασίζονται αυστηρά στην εξεταστέα ύλη, όπως καθορίζεται 
στον Οδηγό Εξετάσεων και να διατυπώνονται µε απόλυτη σαφήνεια. Οι επιτροπές 
θεµατοθετών συνέρχονται µέχρι και 24 ώρες πριν την εξέταση κάτω από συνθήκες 
που διασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο των Παγκύπριων Εξετάσεων,» πρόσθεσε. 
Ο Υπουργός Παιδείας είπε επίσης ότι οι διευκολύνσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων παράταση χρόνου, απλοποίηση εξεταστικού δοκιµίου, 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή µε διορθωτή, µεταγραφέα, µεγέθυνση εξεταστικού 
δοκιµίου, απαλλαγή από την ακρόαση και κατανόηση κειµένου στις ξένες γλώσσες. 
Τα αποτελέσµατα, συνέχισε, υπολογίζεται να ανακοινωθούν από την Υπηρεσία 
Εξετάσεων γύρω στις 24-25 Ιουνίου, ώστε τα σχολεία να µπορούν αν εκδώσουν τα 
απολυτήρια των τελειοφοίτων µέχρι το τέλος Ιουνίου, ενώ τέλος του ιδίου µήνα θα 
ανακοινωθούν και τα αποτελέσµατα της κατανοµής των θέσεων στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου. 
Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε όλους του υποψηφίους να προσέρχονται στα 
εξεταστικά κέντρα 30 λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων και στην αίθουσα 
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εξέτασης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης για να διεξαχθούν οι 
εξετάσεις µε τάξη και ηρεµία για να µην προκαλείται άγχος στους υποψηφίους. 
Καταλήγοντας ο κ. ∆ηµητρίου ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. 
Απαντώντας σε ερώτηση για το ποσοστό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε σχέση µε 
πέρσι, ο κ. ∆ηµητρίου είπε ότι πέρσι περίπου 180 άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, ενώ φέτος ο αριθµός τους είναι 
περισσότεροι από 300. 
Αναφορικά µε τις θέσεις που θα διανεµηθούν, ο κ. ∆ηµητρίου είπε ότι οι θέσεις είναι 
περίπου όσοι και οι διαγωνιζόµενοι ίσως και λίγο περισσότερες. 
Απαντώντας σε ερώτηση για τα τµήµατα που έχουν περισσότερη ζήτηση, ο κ. 
∆ηµητρίου είπε ότι δεν γνωρίζει τα στοιχεία, υποθέτει όµως ότι είναι τα θέµατα που 
έχουν κάθε χρόνο ζήτηση, όπως η Ιατρική, τµήµατα του Πολυτεχνείου, στο 
Πανεπιστήµιο Κύπρου το Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής και το Τµήµα 
Νοσηλευτικής. 
Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για τη συµφωνία του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) µε το Ινστιτούτο Χάρβαρντ, ο κ. ∆ηµητρίου είπε ότι θα έχει για το 
θέµα συνάντηση εντός της ηµέρας για να εξεταστεί η πρόταση. 
Ανέφερε ακόµα ότι για το θέµα θα υπάρξει ανακοίνωση και ότι το θέµα θα πάει στο 
Υπουργικό Συµβούλιο. 
 
4.4 Εκφραστικός λόγος 
1 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ! 
Την προσεχή Κυριακήν, 15ην Ιανουαρίου, 1950 

  

η δούλη πατρίς σας Κύπρος σας καλεί   

να εκτελέσετε το καθήκον σας   

Προσέλθετε όλοι και όλες εις τους Ι. Ναούς και  
θέσατε τιµητικώς την υπογραφήν σας 

  

ΕΙΣ ΤΟ   

∆ Η Μ Ο Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Η Σ Ε Θ Ν Α Ρ Χ Ι Α Σ   

∆ιά να διαδηλώσετε ότι ο µοναδικός και ζωηρός πόθος σας είναι   
Η ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΕΝΩΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
 
2 
Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζοµαι ν' αγωνιστώ πιστά για το διώξιµο του 
εχθρού από τον τόπο µας, για τις ελευθερίες του λαού µας, κι ακόµα, να είµαι πιστός 
και άγρυπνος φρουρός προστασίας στην περιουσία και το βιος του αγρότη. ∆έχοµαι 
προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου αν ατιµάσω την ιδιότητα µου ως 
πολεµιστής του έθνους και του λαού και υπόσχοµαι να δοξάσω και να τιµήσω το 
όπλο που κρατώ και να µην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα µου και 
δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. 
 
4.5 Πληροφοριακός λόγος 
1 
Η Ελλάδα περικλείεται από το Ιόνιο, το Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος. Το Αιγαίο 
περιέχει πολυάριθµα νησιά, ανάµεσά τους την Εύβοια, τη Λέσβο, τη Ρόδο και τα 
νησιωτικά συµπλέγµατα των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων, ενώ 180 χιλιόµετρα 
νότια των ακτών δεσπόζει η Κρήτη, το πέµπτο µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. 
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Νότια της Κρήτης είναι η Γαύδος, το νοτιότερο νησί της Ελλάδας και συνάµα της 
Ευρώπης. Τα κυριότερα νησιά του Ιονίου είναι η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα 
και η Ζάκυνθος. Η Ελλάδα έχει µήκος ακτών 15.021 χιλιόµετρα, που θεωρείται 
εξαιρετικά µεγάλο, και οφείλεται στον πλούσιο οριζόντιο εδαφικό διαµελισµό και το 
έντονο ανάγλυφο της περιοχής, καθώς και στο πλήθος των αναρίθµητων νησιών, τα 
οποία είναι πάνω από 1.500. 
 
2 
Το Νεπάλ συνορεύει στα δυτικά και τα νότια µε την Ινδία, στα ανατολικά µε το 
ινδικό Σικκίµ και στα βόρεια µε το Θιβέτ. Είναι κατεξοχήν ορεινή χώρα. Λέγεται και 
Ορεινό Βασίλειο γιατί τα 9/10 του εδάφους (έχει έκταση 141.415 τ. χλµ.) καλύπτονται 
από ψηλά βουνά. Οι πιο ψηλές κορυφές είναι το Έβερεστ (8.843 µ.), η 
Κανγκτσενγιούνγκα (8.044 µ.) και η Ντολαγκίρι (8.043 µ.). Μόνο στα νότια υπάρχει 
µια µικρή κοιλάδα, µέρος της κοιλάδας του ποταµού Γάγγη, και είναι ελώδης 
ζούγκλα. 
 
5. Ανάπτυξη παραγράφων 
Ποια µέθοδο ανάπτυξης παραγράφου θεωρείτε καταλληλότερη για καθεµιά από τις 
παρακάτω θεµατικές περιόδους; 
1. Από παιδαγωγική άποψη, το θέµα της ενότητας στη γλώσσα είναι θεµελιώδες.  
2. Η ποίηση στην Αρχαία Ελλάδα µπορεί να διαιρεθεί σε τρεις κατηγορίες: στην 
επική ,τη λυρική, τη δραµατική.  
3. Κατανάλωση είναι η χρήση αγαθών ή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των 
αναγκών µας.  
4. Πού οφείλεται η επιθετικότητα των νέων;  
5. Μια ανθρώπινη ψυχή χωρίς παιδεία µοιάζει µε ακατέργαστο µάρµαρο 
λατοµείου.  
6. Οι ατοµικές ελευθερίες είναι πολλών ειδών.  
7. Πολλοί άνθρωποι νοµίζουν πως ευγένεια και καλοί τρόποι είναι το ίδιο 
πράγµα.  
8. Η αρχιτεκτονική είναι η καλύτερη επιστήµη.  
9. Η ζωή στις πόλεις παρουσιάζει πολλά προβλήµατα.  
10. Η ζωή στο χωριό είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή στην πόλη.  
11. Οι σεισµοί δεν οφείλονται στην οργή του Εγκέλαδου.  
12. Λογοτεχνία είναι η τέχνη του λόγου.  
13. Ο κόσµος µας είναι παράλογος.  
14. Ο Θεµιστοκλής ήταν καλύτερος στρατηγός από τον Αριστείδη.  
15. Οι έφηβοι είναι βασικά εγωιστές.  
16. Η διαφήµιση προκαλεί τον υπερκαταναλωτισµό µέσα από τη δηµιουργία 
πλασµατικών αναγκών.  
17. Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας δε διαβάζει.  
18. Πρέπει να φροντίζεις να σκέφτεσαι πολύ και όχι να µαθαίνεις πολλά.  
19. Τα προβλήµατα των σηµερινών νέων διαφέρουν από τα προβλήµατα των 
νέων στις περασµένες γενιές.  
20. Υπάρχουν δύο είδη διασκέδασης: η γνήσια και η νόθη.  
21. Η διαφήµιση προβάλλει πρότυπα κατανάλωσης και εποµένως πρότυπα ζωής 
και αξιών.  
22. Η πολιτική ως έννοια και περιεχόµενο διαφέρει από την κοµµατική 
τοποθέτηση. 
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23. Οι µαθητές του σχολείου µου έχουν δείξει επανειληµµένα ότι δε διαθέτουν 
αρκετό πνεύµα πειθαρχίας. 
24. Ποτέ δε θα ξεχάσω το πρώτο µου κολύµπι. 
25. Στο διάβασµα ακολουθώ το δικό µου σύστηµα. 
26. Οι νέοι πρέπει να έχουν δικαίωµα ψήφου από τα 18 τους. 
27. Αλλιώτικα νιώθει κανείς πριν από τις εξετάσεις κι αλλιώτικα µετά. 
28. Εκτός από τα καθήκοντα κάθε πολίτης έχει και ορισµένα δικαιώµατα. 
29. Η µορφή στην ποίηση αλλάζει µε την αλλαγή του περιεχοµένου. 
30. Πού οφείλεται η αύξηση της εγκληµατικότητας; 
31. Οι σεισµοί δεν οφείλονται στην οργή του Εγκέλαδου. 
32. Έχουµε πολλών ειδών πολιτεύµατα. 
33. Το χρήµα είναι καλός υπηρέτης αλλά κακός κύριος. 
 
5.1 Με αναλογία 
1 
Πόσες φορές δεν ακούσατε να παροµοιάζουν την άνοδο µερικών ανάξιων ανθρώπων 
– χωρίς αληθινά φτερά, χωρίς εσωτερική δύναµη – µε το πέταγµα ενός 
κουρελόχαρτου, που ένα ευνοϊκό αεράκι µπόρεσε να το ανεβάσει για λίγες στιγµές 
µεσούρανα. Αλλά όπως, µόλις πάψει να φυσά το αεράκι, πέφτει το κουρελόχαρτο 
στο δρόµο, στη σκόνη, στη λάσπη, έτσι πέφτει και ο ψευτοανεβασµένος άνθρωπος, 
µόλις του λείψει η εξωτερική δύναµη, η προστασία που τον σήκωσε από τα χαµηλά. 
 
2 
Μια ανθρώπινη ψυχή χωρίς την πρέπουσα παιδεία µοιάζει µε ένα µάρµαρο 
λατοµείου, που δεν αποκαλύπτει καµιά από τις οµορφιές του ως τη στιγµή που η 
τέχνη του µαρµαρά αποκαλύψει τα χρώµατα και φέρει στο φως κάθε απόχρωση, 
κηλίδα και φλέβα που περνά µέσα από τον κορµό του. Με τον ίδιο τρόπο και η 
παιδεία, όταν επενεργήσει πάνω σ'ένα έξοχο πνεύµα, µας αποκαλύπτει όλες τις 
κρυφές αρετές και τα προτερήµατά του, που χωρίς µια τέτοια βοήθεια ποτέ δε θα 
µπορούσαν να βγουν στο φως. 
 
5.2 Με ορισµό-διαίρεση 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η τηλεργασία µπορεί να οριστεί ως η µορφή 
εργασίας που εκτελείται από ένα άτοµο κυρίως ή σε ένα σηµαντικό µέρος της, σε 
τοποθεσίες εκτός του παραδοσιακού εργασιακού χώρου, για έναν εργοδότη ή πελάτη, 
και η οποία περιλαµβάνει τη χρήση των τηλεπικοινωνιών και προηγµένων 
τεχνολογιών πληροφόρησης ως ένα ουσιαστικό και κεντρικό χαρακτηριστικό της 
εργασίας. Οι δύο βασικοί τρόποι τηλεργασίας είναι είτε κάποιος να είναι υπάλληλος 
σε έναν εργοδότη είτε ελεύθερος επαγγελµατίας. Στην πρώτη περίπτωση, ο 
εργαζόµενος είναι µόνιµα συνδεδεµένος µε το δίκτυο των εργοδοτών, η εργασιακή 
του ζωή είναι πολύ περισσότερο ελεγχόµενη µέσω τις τεχνολογίας και έχει πολύ 
λιγότερη ευελιξία ως τις τον τρόπο που θα οργανώσει τον εργάσιµο χρόνο του. Στη 
δεύτερη περίπτωση, ο εργαζόµενος είναι πολύ περισσότερο ελεύθερος να καθορίσει 
τον ρυθµό εργασίας του εκτελώντας την εργασία του στον προσωπικό του 
υπολογιστή και συνδεόµενος µόνο όταν είναι απαραίτητο, µε το δίκτυο της 
επιχείρησης, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλά επαγγέλµατα. 
 
5.3 Με ορισµό 
Ως δασικό περιβάλλον ορίζεται το σύνολο των φυσικών, χηµικών και βιοτικών 
παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν στα δασικά δέντρα και τις δασοσυστάδες που 
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συναποτελούν το δάσος. Πιο συγκεκριµένα, το δασικό περιβάλλον χαρακτηρίζουν όχι 
µόνο οι αβιοτικοί παράγοντες (θερµοκρασία, υγρασία, ανόργανα θρεπτικά στοιχεία), 
αλλά και όλα τα µεγέθη των επιδράσεων που προέρχονται από το ζώντα κόσµο. Το 
περιβάλλον δεν είναι στατικό· αντίθετα, υφίσταται µεταβολές στο χώρο και το χρόνο, 
έτσι ώστε τα δέντρα αυξάνουν µε τα δικά τους, το καθένα, όργανα στο δικό τους 
διαφοροποιηµένο µικροπεριβάλλον. 
 
5.4 Με διαίρεση 
Το φαινόµενο της σύγκρουσης δεν είναι ανακάλυψη των κοινωνικών ψυχολόγων 
αλλά αποτελεί κυρίαρχο γεγονός της ανθρώπινης εµπειρίας. Αυτός είναι ο λόγος που 
το συγκεκριµένο φαινόµενο έχει συζητηθεί και αναλυθεί τόσο πλατιά από 
κοινωνιολόγους, φιλοσόφους κλπ. από παλιά. 
Συνήθως για τον ορισµό της σύγκρουσης χρησιµοποιούνται δύο κριτήρια: η µορφή 
και η αιτία. Με το µορφή αναφερόµαστε συνήθως στην αλληλεπίδραση µεταξύ δύο ή 
περισσότερων ατόµων, η οποία (αλληλεπίδραση) χαρακτηρίζεται από εµφανή σηµεία 
ανταγωνισµού. Από την άλλη, όταν κάνουµε λόγο για αιτία, αναφερόµαστε στις 
προϋποθέσεις οι οποίες οδήγησαν στην εχθρική συµπεριφορά είτε σε επίπεδο 
επιβλαβών ενεργειών είτε σε επίπεδο απλώς λεκτικής συµπεριφοράς. Με βάση την 
αιτία διακρίνουµε δύο είδη σύγκρουσης: τη σύγκρουση συµφερόντων και τη 
σύγκρουση αξιών ή πεποιθήσεων. 
 
5.5 Με αιτιολόγηση 
1 
Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος του πρωινού καθ’ όλη τη διάρκεια τις 
προετοιµασίας του µαθητή για τις εξετάσεις. Ένα πλήρες πρωινό αυξάνει τη διάθεση 
και την ενέργεια του παιδιού, για να αντεπεξέλθει τις δυσκολίες του διαβάσµατος και 
των άλλων υποχρεώσεων τις ηµέρας. Επιπλέον, µειώνει το αίσθηµα τις πείνας κατά 
τις µεσηµεριανές ώρες, γεγονός που αποτρέπει την υπερκατανάλωση φαγητού το 
µεσηµέρι, κάτι που θα προκαλούσε υπνηλία και µείωση τις απόδοσης του µαθητή. 

2 

Το πάρτι που οργανώσαµε µε τόση φροντίδα ολόκληρο το καλοκαίρι κατέληξε σε 
πλήρη αποτυχία. Εγώ ήµουν πολύ κρυωµένος, η µύτη µου έσταζε και η φωνή µου 
µόλις που σχηµάτιζε ένα δυσάρεστο ψίθυρο. Η αδελφή µου έσπασε το χέρι της και 
έπρεπε να το έχει κρεµασµένο σε θηλιά. Με το ένα της χέρι λίγη βοήθεια µπορούσε 
να δώσει. Κατά τις 6 το απόγευµα βροντές και αστραπές τράνταζαν το διάστηµα και 
στις 7 η βροχή είχε πια σχηµατίσει χειµάρρους. Πέντε από τα δέκα παιδιά που είχα 
καλέσει, δεν µπόρεσαν να έρθουν, γιατί η καταιγίδα πληµµύρισε τους δρόµους και 
ακινητοποίησε όλα σχεδόν τα λεωφορεία. Όσα έφτασαν ήταν πολύ αργοπορηµένα. 
Θαρρείς για να δοθεί η χαριστική βολή στο πάρτι µας, το παγωτό είχε λιώσει τόσο 
πολύ που ήταν ευκολότερο να το πιει κανείς παρά να δοκιµάσει να το φάει µε το 
κουτάλι. Είχα οπωσδήποτε και άλλοτε αποτυχίες σε πάρτι αλλά αυτή ξεπέρασε κάθε 
προηγούµενη. 
 
3 
Η αγάπη του πλούτου, που η αχόρταγη αναζήτησή του µας έχει γίνει µόνιµη 
αρρώστια, και η φιληδονία καταδουλώνουν ή, καλύτερα, καταποντίζουν αύτανδρη τη 
ζωή µας. Γιατί δεν υπάρχει αρρώστια που να ταπεινώνει τον άνθρωπο περισσότερο 
από τη φιλαργυρία ούτε να τον εξευτελίζει πιο πολύ από τη φιληδονία. Επειδή δεν 
µπορεί, βέβαια, ο νους µου να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν, όταν έχουµε εκτιµήσει 
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τόσο πολύ τον υπερβολικό πλούτο ή – για να µιλήσουµε ειλικρένεστερα – τον έχουµε 
θεοποιήσει, να µη δεχτούµε τα σύµφυτα µ'αυτόν κακά που µπαίνουν στην ψυχή µας. 
Με τον άµετρο πλουτισµό σφιχτοδεµένη και µε το ίδιο βήµα περπατώντας έρχεται η 
πολυτέλεια, κι όταν εκείνος ανοίγει τις πόρτες των σπιτιών, µπαίνει κι αυτή µαζί του 
και συγκατοικούνε. Με τον καιρό το ζευγάρι τούτο στήνει τη φωλιά του στη ζωή των 
ανθρώπων και γεννούν την πλεονεξία και την αλαζονεία και την τρυφή. Κι αν αφήσει 
κανείς και τούτα τα βλαστάρια του πλούτου να φτάσουν σε ώριµη ηλικία, γρήγορα κι 
αυτά γεννούν αδυσώπητους στις ψυχές τυράννους: την αυθάδεια, την παρανοµία και 
την αναισχυντία. 
 
4 
Κάθε προσπάθεια τηλεοπτικού αποµονωτισµού είναι κωµικά µάταιη. Αυτό ισχύει, 
διότι οι δορυφόροι τηλεοπτικών αναµεταδόσεων δεν έχουν ανάγκη από τη σύµπραξη 
κανενός, για να στηθούν σε κάποιο σηµείο του διαστήµατος και να κατακλύζουν µε 
προγράµµατα το µεγαλύτερο µέρος του κάθε ηµισφαιρίου. Και πολύ προσεχώς, θα 
βρίσκονται στο εµπόριο κεραίες αρκετά φτηνές και όχι πολύ ογκώδεις, που θα 
επιτρέπουν στον κάθε ιδιώτη την άµεση λήψη από το δορυφόρο. 
5 
Η τηλεόραση είναι ενδιαφέρουσα και αναγκαία για την εξουσία, επειδή µπορεί να 
αναπαριστά "ζωντανά" όλον τον κόσµο. Τίποτα δε δηµιουργεί η ίδια: ούτε τέχνες 
ούτε επιστήµες ούτε γεγονότα ούτε υλικά αγαθά. Αναπαριστά, όµως, τα πάντα. Τα 
στήνει µε τον κατάλληλο τρόπο µπροστά στην οθόνη, για να τα δούµε. Η σηµασία 
της έγκειται στο γεγονός ότι µπορεί να κατασκευάζει ένα φανταστικό σύµπαν (έναν 
κόσµο ζωής, παρελθόντος και µέλλοντος), που, ενώ είναι, όπως κάθε αναπαράσταση, 
αποσπασµατικό και επιλεκτικά συγκροτηµένο από θραύσµατα της πραγµατικότητας, 
χάρη στη συνέχεια των τηλεοπτικών ροών παρουσιάζεται ως η πραγµατικότητα η 
ίδια και η αλήθεια της. Ωστόσο, δεν πρόκειται παρά για µια αναπαράσταση του 
πραγµατικού συναρµολογηµένη µε βάση τις αξίες και την ιδεολογία εκείνου που 
ελέγχει τον ποµπό, που εκπέµπει το σήµα, εκείνου που ελέγχει το κανάλι και 
σκοπεύει, τελικά, τον παραλήπτη-κοινό. 
 
6 
Η δηµοτική γλώσσα έχει γραµµατική ενότητα. Η ενότητα αυτή έχει την έννοια της 
συγχώνευσης σ'ένα ενιαίο γραµµατικό σύστηµα µε φωνητική, µορφολογική και 
λεξιλογική συνέπεια και οµοιογένεια. Το σηµείο αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την 
κατανόηση της υφής της δηµοτικής. Γιατί θα µπορούσε να προβληθεί το επιχείρηµα 
(που όντως προβλήθηκε κατά καιρούς) ότι η δηµοτική έχει δεχτεί γλωσσικά στοιχεία 
µε ποικίλη προέλευση (λόγια, λαϊκά, ξένα) που την καθιστούν γλώσσα ανοµοιογενή. 
Όµως, αν και η δηµοτική έχει πραγµατικά δεχτεί τα στοιχεία αυτά, ο χαρακτήρας της 
παραµένει πραγµατικά οµοιογενής, γιατί όλα τα στοιχεία της προσαρµόστηκαν κατά 
το δυνατόν φωνητικά και ιδίως µορφολογικά στο γραµµατικό σύστηµα της 
δηµοτικής. Τουλάχιστον αυτή είναι η γενική τάση. 
 

5.5 Με σύγκριση-αντίθεση 
1 
Και το δηµοτικό τραγούδι και η λαϊκή τέχνη εκφράζουν τον ίδιο στην ίδια ιστορική 
περίοδο. Όµοια είναι και η κατεργασία της πρώτης ύλης τους. Ο στίχος που βγαίνει 
από τον ποιητάρη στο πανηγύρι του χωριού, από στόµα σε στόµα υφίσταται µια αργή 
οµαδική κατεργασία που τον στρογγυλεύει, τον προσαρµόζει στους κοινούς 
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εκφραστικούς τύπους και του δίνει τον υπερατοµικό χαρακτήρα του δηµοτικού 
τραγουδιού. Τον παντρεύει και µε παλιότερες δοκιµασµένες εκφράσεις, π.χ. τρία 
πουλάκια κάθονται, πολύ του κακοφάνη. Και τα διακοσµητικά θέµατα της λαϊκής 
τέχνης από χέρι σε χέρι υφίστανται την ίδια οµαδική κατεργασία, προσαρµόζονται 
στις κοινές οπτικές συνήθειες και µε τις µικρές ανώνυµες προσφορές του τεχνίτη 
ακολουθούν µια πορεία παράλληλη µε αυτή του δηµοτικού στίχου, αφού κι αυτά 
συντίθενται µε παλιότερα θέµατα. 
 
2 
Το βιβλίο υπήρξε µέσο επικοινωνίας µε τα υψηλά διανοήµατα του ανθρώπινου 
λόγου, φορέας ενηµέρωσης και γνήσιας ψυχαγωγίας. Στην εποχή µας, αυτά τα 
παρέχει, κατά κύριο λόγο, η τηλεόραση, η οποία αξιοποιεί άριστα τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της είναι ότι καλύπτει την 
επικαιρότητα, αναµεταδίδοντας γεγονότα που λαµβάνουν χώρα σε οποιοδήποτε 
σηµείο της υφηλίου, άµεσα. Αντίθετα, το βιβλίο καταγράφει και σχολιάζει τα 
γεγονότα µε βραδύτητα, η οποία αποδίδεται σε αντικεµενικές δυσκολίες, όπως η 
συγγραφή, η τύπωση, η διακίνηση κ.λπ. Αναπόδραστα, λοιπόν, η τηλεόραση χάρη 
στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της, αντικαθιστά το βιβλίο σε λειτουργίες που 
παραδοσιακά αυτό επιτελούσε. 
 
3 
Στο παρελθόν, πριν είκοσι, εικοσιπέντε χρόνια ακόµη, το γλωσσικό όργανο του 
Έλληνα διαµορφωνόταν από ποικιλία παραγόντων: το σχολείο, τα διαβάσµατα, τη 
γλώσσα της δουλειάς, το τοπικό ιδίωµα της κάθε περιοχής. Οι άνθρωποι συζητούσαν 
και η προσπάθεια να εκφραστούν, ήταν µια άσκηση λογική και γλωσσική. Σήµερα, 
µε την εξαφάνιση της µικρής κοινότητας εξαφανίζεται και ο προσωπικός λόγος. 
Ακόµα και στο καφενείο – όπου σώζεται το νεοελληνικό υποκατάστατο της αγοράς 
των αρχαίων - δε συζητούν πια αλλά βλέπουν τιβί. Ο προσωπικός λόγος υποχωρεί, 
εξαφανίζεται και αρχίζουν όλοι να µιλούν σαν τον "ηλεκτρονικό καθοδηγητή" τους. 
 
4 
Πουθενά δε βρίσκεται µια ήσυχη γωνιά µέσα στις πολιτείες του λευκού. Πουθενά δε 
βρίσκεται µια γωνιά να σταθείς να ακούσεις τα φύλλα στα δέντρα την άνοιξη ή το 
ψιθύρισµα που κάνουν τα ζουζούνια πεταρίζοντας. Τι µένει από τη ζωή, όταν ένας 
άνθρωπος δεν µπορεί να αφουγκραστεί τη γλυκιά φωνή που βγάζει το νυχτοπούλι ή 
τα συνακούσµατα των βατράχων ολόγυρα σ'ένα βάλτο µέσα στη νύχτα; Ο 
ευρθρόδερµος προτιµάει το απαλόηχο αγέρι µοσχοβοληµένο µε το πεύκο. Του 
ερυθρόδερµου τού είναι ακριβός ο αγέρας, γιατί όλα, τα πάντα µοιράζονται την ίδια 
πνοή – τα ζώα, τα δέντρα, οι άνθρωποι. Ο λευκός δε φαίνεται να δίνει προσοχή στον 
αέρα που αναπνέει. Σαν ένας που χαροπολεµάει για µέρες πολλές, δεν οσµίζεται 
τίποτα. 
 
5 
Μια καλύβα Εσκιµώων δεν έχει καµιά απολύτως οµοιότητα µια καλύβα Ινδιάνων. Οι 
τελευταίοι φτιάχνουν την καλύβα τους γύρω από ένα πλαίσιο από κοντάρια. Τα 
µπήγουν στο χώµα πλάγια, έτσι που να ενώνονται σ'ένα σηµείο στην κορυφή 
σχηµατίζοντας ένα είδος πυραµίδας. Την απόσταση ανάµεσα στα κοντάρια την 
καλύπτουν µε φλούδες ή ψάθες ή και µε ακατέργαστες προβιές. Μπαίνουν στην 
καλύβα τους σηκώνοντας ένα πτερύγιο του εξωτερικού καλύµµατος. Οι Εσκιµώοι, 
αντίθετα, φτιάχνουν ηµιυπόγεια την καλύβα τους. Τη χτίζουν µε πέτρες, που τις 
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σκεπάζουν κατόπιν µε βρύα. Γεµίζουν έπειτα τις ρωγµές µε περισσότερα βρύα και, 
τέλος, συσσωρεύουν χιόνι στα πλάγια και πάνω. Για να µπουν στην καλύβα τους, 
στηρίζονται στα χέρια και στα γόνατα και σέρνονται µέσα σ'ένα µακρύ διάδροµο, 
που έχουν σκάψει κάτω από το χιόνι. 
 
6 
Από φυσική και ψυχική άποψη οι γυναίκες υπερέχουν κατά πολύ των ανδρών. Η 
παλιά ροµαντική αντίληψη που θεωρούσε τη γυναίκα λεπτεπίλεπτο και ευαίσθητο 
πλάσµα, κατέρρευσε µέσα στις φλόγες και τα ερείπια των δυο µεγάλων πολέµων. Οι 
γυναίκες κάτω από τις βαριές συνθήκες του αποκλεισµού και των βοµβαρδισµών, 
µέσα στα φριχτά στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις όµοιες σκληρές συνθήκες 
βάσταξαν πολύ καλύτερα από τους άντρες. Οι ψυχιατρικές περιπτώσεις κάτω από 
τέτοιες συνθήκες δίνουν το προβάδισµα στους άρρενες και υπάρχουν πολλοί 
περισσότεροι άντρες στις ψυχιατρικές κλινικές απ'όσες γυναίκες. Επειδή οι άντρες 
είναι πιο ψηλοί και βαρύτεροι, είναι από φυσική άποψη πιο δυνατοί από τις γυναίκες, 
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι και πιο γεροί. Ένας άντρας ίδιου αναστήµατος και 
βάρους µε µια γυναίκα, που έχουν ζήσει κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας και 
άσκησης δε θα είναι προφανώς δυνατότερος από µια γυναίκα. Όσον αφορά τη 
δύναµη του οργανισµού, οι γυναίκες είναι δυνατότερες από τους άντρες. Πολλές 
ασθένειες που προσβάλλουν τους άντρες, φαίνεται να έχουν σχέση µε τα 
χρωµατοσώµατα. Οι δείκτης θνησιµότητας είναι µεγαλύτερος στους άντρες απ'ό,τι 
στις γυναίκες. Οι θάνατοι από όλες σχεδόν τις αιτίες είναι συχνότεροι στους άντρες 
σ'όλες τις ηλικίες. Παρόλο που οι γυναίκες αρρωσταίνουν πιο συχνά απ'τους άντρες, 
η ανάρρωσή τους γίνεται γρηγορότερα απ'ό,τι σε αυτούς. 
 
7 
Αν δεν έχετε δει να σπρώχνουν τρόλεϊ, χάνετε. Μπλακ άουτ για τους σηµατοδότες 
και για τους εργαζόµενους γυµναστική. Τρεις το µεσηµέρι στην Οµόνοια και για να 
ανοίξει ο δρόµος µέχρι και επιβάτες επιστρατεύτηκαν, µήπως και πάνε λίγο πιο κάτω 
οι αγανακτισµένοι οδηγοί. Για κάποιους η Αθήνα χθες ήταν ωραία! Με την 
φωτογραφική µηχανή υπό µάλης νεαροί Ιάπωνες τουρίστες απαθανατίζουν το 
µεγαλείο της πόλης µετά τη βροχή. Όσο για τον µικροπωλητή που στέκεται στη 
γωνία Πανεπιστηµίου και Χαρ. Τρικούπη, µπορεί το σύννεφο να έφερε βροχή, έφερε 
όµως και δουλειές. Ένα κασόνι για πάγκος και οι οµπρέλες αραδιασµένες για να 
διαλέξουν όσοι έµειναν να κρατούν τις παλιές τους οµπρέλες, σπασµένες από τον 
δυνατό άνεµο.  
 
8 
Όλες οι Κυκλάδες ανέπτυξαν µε τον καιρό έναν ιδιότυπο αρχιτεκτονικό ρυθµό που 
δεν απαντάται σε καµιά άλλη άκρη του κόσµου. Και καθεµιά τους τον διαµόρφωσε 
σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες επιθυµίες της φύσης της. Η ντόπια πέτρα, το ξύλο, το 
λιθάρι, ο πηλός της νησιώτικης γης δουλεύτηκαν από χέρια επιδέξια, δίνοντας στους 
κατοίκους των νησιών µας τα στιβαρά σπίτια που ζητούσαν -στιβαρά, αλλά 
ταυτόχρονα ανάλαφρα, πέτρινα, αλλά µαζί κι αέρινα- σπίτια που δεν κουράζουν ούτε 
το χώµα που τα στηρίζει και τα υποµένει, ούτε το µάτι που τα κοιτάζει. Το θέαµα 
όµως που αντικρίζουν σήµερα όσα σπίτια γλίτωσαν από τη µανία της προόδου έχει 
αλλάξει εντελώς. Από την εποχή της γαλήνης, της σύµπνοιας ανθρώπων, 
περιβάλλοντος και χτισµάτων, περνάµε στην εποχή της νεκρής αρχιτεκτονικής, αυτής 
της αρχιτεκτονικής που µε έµβληµά της τον εκσκαφέα επιχειρεί να αλλάξει µια 
φυσιολογικά παγιωµένη κατάσταση χιλιετιών. Το τσιµέντο, το γυαλί, το αλουµίνιο, ο 
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όγκος που προσβάλλει τις καµπύλες του τόπου διαστρέφουν αµετάκλητα σχεδόν τον 
κυκλαδίτικο χαρακτήρα που κατάφερε να επιζήσει µέχρι σήµερα. 

5.6 Με ειδικές λεπτοµέρειες 
Η κατάσταση µέσα στην κουζίνα έδειχνε ότι η µητέρα είχε φύγει βιαστικά από το 
σπίτι. Στο νεροχύτη η κατσαρόλα ήταν γεµάτη πιάτα και ζεστό σαπουνόνερο. Άλλα 
πιάτα, ποτήρια και µαχαιροπήρουνα πλυµένα αλλά όχι σκουπισµένα ήταν 
τοποθετηµένα πλάι στο µάρµαρο του νεροχύτη. Η ποδιά της µητέρας ήταν πεταµένη 
στην πλάτη µιας καρέκλας αντί να κρέµεται στο καρφί του τοίχου. Σκεφτόµουν µε 
απορία: τι να ήταν εκείνο που έκανε τη µητέρα µου ν’αφήσει στη µέση τη δουλειά 
της και να φύγει τόσο βιαστικά από το σπίτι; 
 
5.7 Με παραδείγµατα 
1 
Η Ενωµένη Ευρώπη είναι µια πραγµατικότητα και αυτό διαφαίνεται µέσα από την 
καθηµερινή µας ζωή. Τα δικαιώµατα που έχουµε ως Ευρωπαίοι πολίτες καθιστούν τη 
ζωή µας πιο εύκολη. Με τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος, την απλή 
επίδειξη ταυτότητας για να µεταβούµε σε µια άλλη χώρα, µε τα µειωµένα δίδακτρα 
σπουδών που καταβάλλουµε, τα τόσα προγράµµατα ανταλλαγής µαθητών στη 
σχολική ζωή (όπως π.χ. το πρόγραµµα Σωκράτης) συνειδητοποιούµε ότι η 
Ευρωπαϊκή οικογένεια είναι µια πραγµατικότητα. Η Ευρώπη, λοιπόν, έπαψε να είναι 
όραµα και µετατρέπεται σε τρόπο ζωής. 
 
2 
Η δύναµη της συνήθειας είναι αναµφισβήτητη τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. 
Έχει παρατηρηθεί ότι τα άλογα του ιππικού στον ήχο της σάλπιγγας 
συγκεντρώνονται µόνα τους και κάνουν τους συνηθισµένους τους ελιγµούς όπως 
πριν από κάθε µάχη. Τα περισσότερα κατοικίδια ζώα ενεργούν µε µηχανική ακρίβεια, 
χωρίς αµφιταλαντεύσεις που θα υπονοούσαν κάποιο στάδιο επιλογής και απόφασης. 
Άνθρωποι που µεγάλωσαν µέσα στη φυλακή, ζήτησαν να επιστρέψουν σ'αυτή µετά 
την απελευθέρωσή τους. Σ'ένα σιδηροδροµικό δυστύχηµα µια τίγρη θηριοτροφείου, 
που το κλουβί της έσπασε και άνοιξε µε τη σύγκρουση, βγήκε µεγαλόπρεπα από τα 
συντρίµµια αλλά γρήγορα ξαναγύρισε στο κλουβί της. 
 
6. Βιβλιοκρισία-βιβλιοπαρουσίαση 
1 
Στο καινούργιο του µυθιστόρηµα ο διάσηµος συγγραφέας Ρ. Κενό, στον οποίο 
οφείλουµε τόσα και τόσα αριστουργήµατα, φέρνει στο προσκήνιο µόνο 
καλοσχεδιασµένους χαρακτήρες, που δρουν σε µια ατµόσφαιρα καθηµερινή και 
γνώριµη σε όλους, µικρούς και µεγάλους. Η δράση ξετυλίγεται γύρω από τη 
συνάντηση σ'ένα σταθµό λεωφορείου τού ήρωα µ'ένα πρόσωπο αρκετά αινιγµατικό, 
που τσακώνεται µε τον πρώτο τυχόντα. Στο τελευταίο επεισόδιο βρίσκουµε αυτό το 
µυστηριώδες άτοµο να ακούει µε τεράστια προσοχή τις συµβουλές ενός φίλου, µετρ 
στο θέµα της κοµψότητας. Το σύνολο δίνει µια µαγευτική εντύπωση, που ο Κενό 
επεξεργάστηκε µε µια σπάνια επιτυχία. 
 
2 
Η ακόλουθη βιβλιοπαρουσίαση αναγράφεται στο οπισθόφυλλο του δίτοµου έργου 
του C. Bowra Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση. Αφού τη διαβάσετε προσεκτικά. Να 
διακρίνετε τις παρεχόµενες πληροφορίες σε εκείνες που είναι απολύτως απαραίτητες 
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για να δοθεί η “ταυτότητα” του βιβλίου και σε εκείνες που παρέχονται για να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να του δηµιουργήσουν την 
επιθυµία να διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο.  
Στο βιβλίο αυτό ο C. M. Bowra ασχολείται µε το έργο των κυριότερων εκπροσώπων 

της αρχαίας ελληνικής λυρικής ποίησης του 7
ου 

και του 6
ου 

αιώνα και στο τελευταίο 
κεφάλαιο µε τα πρωιµότερα σωζόµενα αττικά συµποτικά τραγούδια.  
Η “Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση” αποτελεί έργο κλασικό για το είδος των 
προβληµάτων που θέτει και για τη µεθοδολογία που εφαρµόζει ο συγγραφέας του- 
απ’ όπου προκύπτει και η “παιδευτική” του αξία. Το λιτό ύφος προβάλλει την 
ευφάνταστη συνδυαστική φιλολογική επεξεργασία των σπαραγµένων κειµένων των 
ποιητών που παρουσιάζονται: για τον καθένα συνεξετάζεται η παραγωγική 
δραστηριότητα και το ευρύτερο ιστορικό της πλαίσιο, ο ιδεολογικός χώρος και η 
ποιητική τεχνική. Το σύνολο διαβάζεται όχι µόνο ως “συνεχές υπόµνηµα” στο έργο 
των ποιητών αυτών, αλλά και ως κείµενο αυθυπόστατο, µε δική του ενότητα. Έτσι η 
συνθετική αυτή µελέτη, µολονότι απευθύνεται κυρίως στο φιλόλογο, στο φοιτητή και 
στο λόγιο, αποδείχνεται χρήσιµη και για ένα ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για το 
µοναδικό αυτό κεφάλαιο της ιστορίας της λογοτεχνίας µας. Εξάλλου χάρη στα 
άφθονα ποιητικά αποσπάσµατα που παρατίθενται εδώ µεταφρασµένα, το έργο 
προσφέρεται και για αναγνώστες µε στοιχειώδεις µόνο γνώσεις της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας.  
Ο συγγραφέας του (1898 - 1971) υπήρξε διακεκριµένος άγγλος ελληνιστής που 
δίδαξε στην Οξφόρδη αρχαία και νεότερη (επική και λυρική) ποίηση. Η πλούσια 
συγγραφική του παραγωγή καλύπτει ένα ευρύτερο φάσµα θεµάτων: από τον Όµηρο 
ως τον Βιργίλιο και από τα τραγούδια της Κεντρικής Αφρικής ως τη σύγχρονη 
ρωσική ποίηση.  
(M. Bowra, Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση, τόµοι Α΄ και Β΄, µετάφραση Ι. Ν. 
Καζάζης, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1982). 
 
3 
Εκ πρώτης όψεως πρόκειται για ιστορικό µυθιστόρηµα, στο οποίο ο συγγραφέας 
ιστορεί το οδοιπορικό τριών ανθρώπων στην Ανατολική Ρωµυλία και στη Θράκη το 
µακρινό καλοκαίρι του 1906. Ενός νεαρού άγγλου, αριστοκρατικού γόνου και λάτρη 
της αρχαίας Ελλάδας, του Έλληνα διερµηνέα του και ενός Οθωµανού σπουδαστή, 
που θα συναντηθούν στους Φιλίππους και διαβαίνοντας την οροσειρά της Ροδόπης θα 
πορευτούν προς την Φιλιππούπολη και την περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών, όπου 
τους περιµένει το «µοιραίο», στο οποίο µόνο ο µουσουλµάνος πιστεύει. Από κει οι 
δύο επιζήσαντες θα συνεχίσουν προς την Ανδριανούπολη µε τελικό προορισµό την 
Κωνσταντινούπολη.  
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Ο συγκεκριµένος ιστορικός τόπος και χρόνος δηµιουργεί την προσδοκία ενός 
περιπετειώδους µυθιστορήµατος, αν όχι µε πλοκή, σίγουρα µε δράση. Όµως τα 
ιστορικά συµβάντα της περιόδου δεν στέκονται αφορµή για δράση, αλλά για 
ενδοσκόπηση και συζητήσεις. Έτσι από µία άποψη το µυθιστόρηµα θα µπορούσε να 
χαρακτηρισθεί και µυθιστόρηµα ιδεών.  
Οι ήρωες, αν και τοποθετούνται σε ένα πολλαπλώς εξακριβωµένο ιστορικό πλαίσιο, 
είναι πλασµατικοί - ο ευτυχέστερος στο σχεδιασµό του χαρακτήρας είναι ο Άγγλος. 
Κατά τη γνώµη µας άλλωστε περιττεύει και το σηµείωµα µε τις πηγές στο τέλος του 
βιβλίου, διότι η λογοτεχνία είναι µετάπλαση και για να λειτουργήσει, επιβάλλεται ο 
συγγραφέας να σβήσει τα ίχνη της έρευνάς του.  
Πάντως ο συγγραφέας ευστοχεί στον τρόπο αφήγησης, η οποία από κεφάλαιο σε 
κεφάλαιο µετατοπίζεται κυκλικά, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές νοοτροπίες των 
τριών ηρώων.  
(Τα νερά της Χερσονήσου, Εκδόσεις Κέδρος, 1998) 
 
7. Βιβλιογραφικές παραποµπές 
1 
Να ονοµάσετε τα στοιχεία που λείπουν σε καθεµιά από τις ακόλουθες παραποµπές.  
α) ∆ουµάνη, Η ελληνίδα µητέρα άλλοτε και τώρα, εκδ. Κέδρος, 1989.  
β) Evelyn Reed, Προβλήµατα της πάλης για την απελευθέρωση της γυναίκας, 
Εκδόσεις Πύλη, Αθήνα.  
γ) Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, τόµος 19, σελίδες 297-305.  
δ) Κ. Ξηραδάκη, Το φεµινιστικό κίνηµα στην Ελλάδα, εκδ. Γλάρος, Αθήνα 1998.  
ε) Simon de Beauvoir, Το δεύτερο φύλο, µεταφρ. Κυριάκου Σιµόπουλου, Αθήνα 
1979.  
στ) Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών και Μελετών της Γαλλίας, Το γυναικείο 
πρόβληµα, Αθήνα 1980. 
 
2 
Να παρουσιάσετε σωστά τις ακόλουθες παραποµπές: 
α) Stephen Groal, Εκδόσεις Επιλογή, Θεσσαλονίκη 1982, Η οικολογία για αρχάριους 
(εικονογραφηµένη),µτφρ. Μαρίας Γραικού- Γιάννη Αβραµίδη.  
β) Enzensberger- Gorz- Marcovic, µτφρ. Γιώργου Βαµβαλή, Αθήνα 1975, Εκδόσεις 
Επίκουρος, Περιβάλλον και ποιότητα ζωής.  
γ) Εφηµερίδα “Το Βήµα”, 18. 7. 1993, “Οικολογικά Οράµατα. Η στιγµή της 
Ελευθερίας ήταν χθες”, Κ. Τσουκαλά.  
δ) Νίκου Μάργαρη, Οικολογικά, Αθήνα 1983, εκδόσεις Κάκτος.  
ε) Β. Κιόρτσης, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος- Λαρούς -Μπριτάνικα, τόµος 46, σελίδα 
285, εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1991, Οικολογία. 
 
3 
Να συνθέσετε µια βιβλιοπαρουσίαση, αξιοποιώντας και τις ακόλουθες πληροφορίες:  
Νανώ Χατζηδάκη, Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινά Ψηφιδωτά, εκδ. Εκδοτικής Αθηνών, 
Αθήνα 1994.  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Πρόλογος του εκδότη  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η καταγωγή, η χρήση και η ακτινοβολία του ψηφιδωτού  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Βυζαντινά ψηφιδωτά από την ίδρυση έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης  



 31 

Ψηφιδωτά 4
ου

-7
ου 

αιώνα  

Ψηφιδωτά 8
ου

-12
ου 

αιώνα  

Ψηφιδωτά 11
ου

-13
ου 

αιώνα στην περιφέρεια  

Ψηφιδωτά 13
ου

-14
ου 

αιώνα  
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ  
Εικόνες  
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Περιγραφή και σχολιασµός των εικόνων  
Βιβλιογραφία  
Ευρετήριο ονοµάτων και εικόνων  
Προέλευση διαφανειών 
16. Γράψτε ένα κείµενο 50-100 λέξεων στο οποίο να χρησιµοποιείται τουλάχιστον 
ένα είδος ακολουθίας (περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηµατολογία) και αναφέρετε ποιο 
είναι αυτό. 
 
8. Επιστολή 
8.1 Με οικείο ύφος 
1 
Αγαπητέ Άρη, 
αν σου δοθεί ποτέ η ευκαιρία να πας κατασκήνωση, άκου τη συµβουλή µου και µείνε 
στο σπιτάκι σου. ∆εν είµαι νοσταλγός της οικογενειακής θαλπωρής αλλά η λέξη 
κατασκήνωση είναι µια άλλη εξιδανικευµένη και παραπλανητική ονοµασία του 
κάτεργου. Η δουλειά που κάνουµε εδώ δεν πληρώνεται µε τίποτα. 
Το πρώτο πράγµα που κάνουµε κάθε πρωί, είναι να συγυρίζουµε και να καθαρίζουµε 
την παράγκα, γιατί ο καλός µας γεροαρχηγός επιθεωρεί αµέσως µετά το πρόγευµα τις 
σκηνές κρατώντας έναν κατάλογο και ένα κόκκινο µολύβι. Μια ώρα µετά το 
πρόγευµα έχουµε καθήκοντα πιο βαριά: να πλύνουµε πιάτα, να σκίσουµε ξύλα, να 
καθαρίσουµε την ακτή, να λύσουµε τις βάρκες. Ύστερα από αυτό έχουµε δύο ώρες 
θαλάσσια σπορ. Ο δάσκαλός του κανό, όταν δε µας κάνει να τσαλαβουτούµε µε όλη 
µας τη δύναµη, µας αναποδογυρίζει µαζί µε το κανό και µας αναγκάζει να το 
βγάλουµε στην ακτή κολυµπώντας. 
Το απόγευµα έχουµε αυτό που ονοµάζουν Φυσική άσκηση. Και είναι ένας 
ποδαρόδροµος, όχι κοντινός, ατέλειωτος (10-12 χιλ. συνήθως) µε επικεφαλής ένα 
βετεράνο του πολέµου της Κορέας. 
Ε, καλά! Γιατί να παραπονούµαι; Σε δυο βδοµάδες, τρεις µέρες, µια ώρα και είκοσι 
λεπτά θα είµαι σπίτι. Και θα τα πούµε από κοντά. 

Ο φίλος σου 
Μίµης 

 
2 
Αγαπητέ µου Άρη, 
ετοιµάσου να εξοικονοµήσεις χρήµατα από τώρα, γιατί του χρόνου θα σε κουβαλήσω 
µαζί µου στην κατασκήνωση. Αυτή η κατασκήνωση, φίλε µου, είναι κάτι το 
φανταστικό. 
Ένα πράγµα που θα σε γοητεύσει σίγουρα είναι η τροφή: κρέας τρεις φορές την 
εβδοµάδα, σπιτικά κουλουράκια και κέικ και πίτες και προγεύµατα µε χυµό φρούτων, 
ψωµί από σίκαλη, αυγά, χοιρινό, τηγανιτές πατάτες και γάλα όσο τραβά η ψυχή σου. 
Αν και είµαστε υποχρεωµένοι όλοι να παίρνουµε µαθήµατα κολύµβησης, δε µας 
περιορίζουν να κάνουµε ό,τι άλλο θέλουµε. Εγώ µαθαίνω κωπηλασία, 
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ναυαγοσωστική και χειροτεχνία (θα σου άρεσε να σου φτιάξω ένα πορτοφόλι για τα 
γενέθλιά σου;). 
Μια φορά την εβδοµάδα τα παιδιά σε κάθε σκηνή οργανώνουν µια νυχτερινή πορεία 
ή µια έξοδο µε κανό. Ο αρχηγός µας, ένας έµπειρος κατασκηνωτής, είναι θαυµάσιος 
µάγειρας, ψαράς και παραµυθάς. 
Όταν συναντηθούµε, θύµισέ µου να σου πω για την ώρα που ο αρχηγός της 
κατασκήνωσης αναποδογύριζε τα κανό, για το σκιουράκι που µπήκε στη σκηνή µας 
και για τις προσπάθειες µου στο µαγείρεµα. Στο µεταξύ εσύ µάζευε χρήµατα και 
γράψε µου τα νέα σου. 

Ο φίλος σου 
Μάριος 

 
9. Στοιχεία οργάνωσης του κειµένου 
Σχολιάστε τα στοιχεία οργάνωσης του κειµένου στα παρακάτω κείµενα. 
1 
Κεν Λόουτς, σκηνοθέτης 
«Μια ταινία δεν είναι ένα πολιτικό κίνηµα, ένα µανιφέστο ή ένα άρθρο. Είναι απλώς 
µια ταινία. Στην καλύτερη περίπτωση µπορεί να συνεισφέρει µε τη φωνή της στον 
κοινωνικό αγώνα». 
Ο Κεν Λόουτς δεν έχει µαλακώσει µε το πέρασµα του χρόνου. Εδώ και 50 χρόνια 
σκηνοθετεί ταινίες για την πραγµατικότητα και τα αδιέξοδα της εργατικής τάξης της 
Βρετανίας. Ελάχιστοι σκηνοθέτες διακρίνονται για ανάλογη συνέπεια και τόλµη. Το 
1966 γύρισε για το BBC thn thletain;ia “Cathy, come home”, όπου ανέδειξε το θέµα 
των αστέγων σε µέγιστο κοινωνικό πρόβληµα και αφύπνισε την κοινή συνείδηση. 
Εκτιµά τους σεναριογράφους και δεν ασπάζεται τη θεωρία του «auteur», του 
παντοδύναµου σκηνοθέτη. Υιοθετεί κινηµατογραφικές τεχνικές που παραµένουν 
πιστές στη ζωή των χαρακτήρων του (στοιχεία ντοκιµαντέρ, αποστασιοποιηµένη 
κάµερα). Χωρίς ίχνος τυποποίησης, οι ταινίες του δεν πάσχουν ποτέ από διδακτισµό. 
Προτιµά να χρησιµοποιεί ερασιτέχνες ηθοποιούς (που τους εντοπίζει σε τοπικές παµπ 
ή στον δρόµο) λόγω της αυθεντικότητας της ηλικίας, της τάξης ή της τοπικής 
προφοράς τους. 

(ΒΗΜΑΜΕΝ, 2/2012, σ. 77). 
 

2 
Η λεηλασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς: Απογυµνωµένες πατρίδες ζητούν 
πίσω τους εθνικούς θησαυρούς τους που έχουν κλαπεί 
Το µουσείο Γκέτι του Λος Άντζελες επέστρεψε πρόσφατα στην Ιταλία τρία 
σηµαντικά αρχαία έργα, όταν αποδείχθηκε ότι αυτά είναι προϊόντα κλοπής. Πρόκειται 
για δύο ρωµαϊκά γλυπτά του 2ου µ.Χ. αιώνα και ένα ελληνικό αγγείο του 5ου π.Χ. 
αιώνα µε την υπογραφή του κεραµέα και αγγειογράφου Ευφρονίου. Αντίθετα, 
τέσσερις εικόνες του 15ου αι. µε µορφές Αποστόλων, οι οποίες έχουν κλαπεί από τη 
∆έηση της Εκκλησίας του Αντιφωνητή που βρίσκεται στο κατεχόµενο τµήµα της 
Κύπρου, και πουλήθηκαν σε Ολλανδό συλλέκτη, δεν επιστρέφονται στην Εκκλησία 
της Κύπρου, σύµφωνα µε απόφαση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου του Ρότερνταµ, 
παρά το ότι στη Σύµβαση της Χάγης (1954) προβλέπεται η επιστροφή της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης. Αν και στις δύο 
περιπτώσεις το δικαστήριο δέχθηκε ότι πρόκειται για προϊόντα κλοπής, και µάλιστα 
για την Κύπρο ότι προέρχονται από κατεχόµενα εδάφη, οι αποφάσεις ήταν τελείως 
διαφορετικές. Στην περίπτωση του αµερικανικού µουσείου το ένα ρωµαϊκό γλυπτό 
είχε κλαπεί από αρχαιολογικό χώρο, το άλλο από ιδιωτική συλλογή και το ελληνικό 
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αγγείο, που είχε εξαχθεί κατά την αρχαιότητα στην Ετρουρία, κλάπηκε από το χώρο 
της ανασκαφής, η οποία συνεχίζεται ακόµη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τέσσερις 
κλεµµένες εικόνες από την Εκκλησία του Αντιφωνητή της κατεχόµενης Κύπρου, 
πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που τέτοια υπόθεση εκδικάζεται σε 
ευρωπαϊκό έδαφος και πρόκειται να συζητηθεί εκ νέου σε περίπου τρεις µήνες 
ύστερα από έφεση που υπέβαλε η Εκκλησία της Κύπρου. Ανάλογη µε τις εικόνες του 
Αντιφωνητή είναι και η περίπτωση των βάρβαρα αποτοιχισµένων µωσαϊκών από την 
Εκκλησία της Κανακαριάς, που βρίσκεται επίσης στην κατεχόµενη Κύπρο. Τα 
µωσαϊκά µε τις µορφές Αποστόλων, που χρονολογούνται στον 6ο αιώνα και 
θεωρούνται από τα λίγα δείγµατα ψηφιδωτών και γενικά βυζαντινής ζωγραφικής της 
προεικονοµαχικής περιόδου, εντοπίστηκαν το 1988 σε έµπορο έργων τέχνης στην 
Ινδιανάπολη και ύστερα από δικαστικό αγώνα της Εκκλησίας και της κυβέρνησης της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αποδόθηκαν στον νόµιµο κύριό τους, δηλαδή στην 
Εκκλησία της Κύπρου. Σήµερα εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύµατος 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λευκωσία. Το ίδιο συνέβη και µε µια δεσποτική 
εικόνα Παναγίας Βρεφοκρατούσας, επίσης από τον Αντιφωνητή, που είχε αγοραστεί 
στο εξωτερικό από Έλληνα εφοπλιστή χωρίς να γνωρίζει την προέλευσή της. Η 
εικόνα ταυτίστηκε στην Αθήνα από την τέως διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου 
κυρία Μ. Π. και επιστράφηκε τον περασµένο Σεπτέµβριο στην Κύπρο. Σε 
διαµαρτυρία της Επιτροπής Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Κύπρου για την 
απόφαση του δικαστηρίου του Ρότερνταµ αναφέρεται ότι το ολλανδικό δικαστήριο 
αρνήθηκε στην προκειµένη περίπτωση να εφαρµόσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο 
στη Σύµβαση της Χάγης του 1954 για την "προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε 
περίπτωση ένοπλης σύρραξης", το οποίο είχε υπογράψει και επικυρώσει η Ολλανδία. 
Σε αυτό ρητά αναφέρεται ότι κάθε τρίτο κράτος -και στην περίπτωση αυτή η 
Ολλανδία-έχει υποχρέωση να επιστρέψει στις αρµόδιες αρχές του καταληφθέντος 
κράτους τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία βρίσκονταν στο έδαφός του και εξώθησαν 
παράνοµα από τα κατεχόµενα εδάφη. 


