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Α. Πεοίληφη 

Νξημαςικό κέμςοξ κειμέμξσ: Τξ διαδίκςσξ και ξ ποξβλημαςιρμόπ για ςημ 
επίδοαρή ςξσ ρςημ καςάκςηρη ςηπ γμώρηπ. 

1η παοάγοατξπ: Θεςικά διαδικςύξσ 

Ολξέμα και μεγαλύςεοεπ μάζεπ ςξσ πληθσρμξύ απξκςξύμ ποόρβαρη ρςη γμώρη. 

2η παοάγοατξπ: Φόβξι πξσ διαςσπώμξμςαι 

α) Κίμδσμξι ρςη υοήρη όλχμ ςχμ μέχμ ςευμξλξγιώμ πξσ δε γμχοίζξσμε.  

β) Η αμάπςσνη ςχμ μέχμ ςευμξλξγιώμ ςξσπ ταμςάζει «πξλσςέλεια» ρε έμαμ 
κόρμξ με άλσςα ακόμη και ρςξιυειώδη ποξβλήμαςα.  

γ) Ποόκληρη αμιρξςήςχμ αμάμερα ρε ασςξύπ πξσ έυξσμ ποόρβαρη ρςιπ μέεπ 
ςευμξλξγίεπ και ρςξσπ σπόλξιπξσπ. 

3η παοάγοατξπ: Ανιξλόγηρη ςξσ εκδημξκοαςιρμξύ ςηπ πληοξτξοίαπ μέρχ ςξσ 
διαδικςύξσ 

α) Θεςικά: Αμβλύμξμςαι ξι αμιρόςηςεπ (ςόρξ η ποόρβαρη όρξ και η διάδξρη 
ςχμ πληοξτξοιώμ απξςελεί δικαίχμα όλχμ) – αμτιρβηςείςαι η επικοαςξύρα 
κξιμχμική διαρςοχμάςχρη. 

β) Αομηςικά: Ο μεγάλξπ όγκξπ και η πξικιλία ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ 
διαδίδξμςαι μέρχ ςξσ διαδικςύξσ ποξκαλεί ποόβλημα ρςη διαυείοιρή ςξσπ. 

4η παοάγοατξπ: Σσμπέοαρμα 

Σε μια μεςαβαςική επξυή για ςιπ μέεπ ςευμξλξγίεπ επξυή η αβεβαιόςηςα για ςη 
υοήρη ςξσπ είμαι τσριξλξγική. 



Β1. Αμάπςσνη άπξφηπ ςξσ ρσγγοατέα 

Θεμαςική πεοίξδξπ: Η ρσμξυή μιαπ κξιμχμίαπ εναοςάςαι από ςημ ύπαονη 
κξιμώμ ρςξιυείχμ αμάμερα ρςα μέλη ςηπ. 

Λεπςξμέοειεπ: 1) (παοαδείγμαςα) κξιμέπ εμπειοίεπ → ήθη, έθιμα, παοαδόρειπ, 
αμςιλήφειπ, ιδεξλξγίεπ, πληοξτόοηρη κςλ. 2) (αιςιξλόγηρη) α. Οι κξιμέπ 
εμπειοίεπ ρσγκοξςξύμ ςξμ κώδικα ανιώμ πξσ ξοιξθεςεί ςημ κξιμχμική 
ρσμβίχρη. β. Η διατξοξπξίηρη ασςώμ ςχμ εμπειοιώμ απειλεί ςη ρσμξυή και ςη 
ρσμέυεια ςηπ κξιμχμίαπ. 

Καςακλείδα: Απαοαίςηςη ποξϋπόθερη για ςημ ύπαονη μιαπ κξιμόςηςαπ είμαι η 
ικαμόςηςά ςηπ μα διαρταλίζει ςημ σιξθέςηρη κξιμώμ υαοακςηοιρςικώμ ειδικά 
από ςα μέα μέλη ςηπ. 

 

Β2. Τοόπξι αμάπςσνηπ και δξμή παοαγοάτξσ 

α) Τοόπξι αμάπςσνηπ: i. Παοαδείγμαςα (π.υ. «Ο Πξλ Βιοίλιξ, για παοάδειγμα, … 
αλλά σπάουξσμ»). ii. Αμςίθερη (π.υ. «Ο Γξσςεμβέογιξπ … αουέπ ςξσ 19ξσ 
αιώμα»). iii. Διαίοερη: «ςοειπ γκοίμιεπ» - «η μία …», «Η δεύςεοη…», «Η ςοίςη…». 

β) Δξμή: Θεμαςική πεοίξδξπ: «Σ’ ασςόμ ςξμ σπαοκςό … γκοίμιεπ». Λεπςξμέοειεπ: 
«Η μία είμαι η άομηρη … με ςημ Ατοική». Καςακλείδα: απξσριάζει. 

 

Β3. Διραγχγικά και μεςατξοική λειςξσογία ςηπ γλώρραπ 

α) Διραγχγικά: «Πληοξτξοιακή Βόμβα»: ςίςλξπ κειμέμξσ. «Τι μα ςξ κάμχ … για 
ςξμ πσοεςό;»: εσθύπ λόγξπ. «Πληοξτξοιακό άγυξπ»: όοξπ, μεξλξγιρμόπ, 
μεςατξοά. 

β) Μεςατξοική λειςξσογία ςξσ λόγξσ: «ξοθώμξμςαι ςοειπ γκοίμιεπ», «η 
επαμάρςαρη δε διαυέεςαι αμέρχπ», «κςήμα ςξσ ελλημικξύ λαξύ», 
«καςακεομαςιρμό ςηπ εμπειοίαπ», «διαρπείοει ρύγυσρη», «πλημμύοα ςχμ 
αιοεςικώμ κειμέμχμ», «ςξ παλιό δεμ έυει πεθάμει», «ςξ καιμξύογιξ δεμ έυει 
γεμμηθεί». 

 

 



Β4. Σσμώμσμα και αμςίθεςα 

α) Σσμώμσμα: «πιθαμώμ»: εμδευόμεμχμ, δσμαςώμ. «νευμάπ»: ληρμξμείπ. 
«καςακεομαςιρμό»: κξμμάςιαρμα, ςεμάυιρμα, διάρπαρη. «μεςαςοέπεςαι»: 
μεςαβάλλεςαι. «διαρπείοει»: διαδίδει, διαρκξοπίζει. 

β) Αμςίθεςα: «σπαοκςό»: αμύπαοκςξ. «άομηρη»: απξδξυή, καςάταρη. 
«ρίγξσοξπ»: αβέβαιξπ, αμτίβξλξπ, αμαρταλήπ. «ποξρβάριμξ»: αποξρπέλαρςξ, 
αποόριςξ. «λξγικό»: παοάλξγξ, άλξγξ, αρύμεςξ. 

 

Γ. Διαγοαμμαςική αμάλσρη ςηπ έκθερηπ 

Ποξρτώμηρη: Κσοίεπ και κύοιξι, τίλξι ρσμμαθηςέπ. 

Ποόλξγξπ: 1) Καλχρόοιρμα. 2) Θέμα: εσοεία διάδξρη ςξσ ίμςεομες. 3) Θέρη: 
ρσμβάλλει ρςη διάδξρη ςηπ γμώρηπ, αλλά και ρςημ επιςσυία ςξσ εκπαιδεσςικξύ 
έογξσ. 

1η μξημαςική εμόςηςα: διαδίκςσξ και διάδξρη ςηπ γμώρηπ 

 Τεοάρςιξπ όγκξπ και πξικιλία πληοξτξοιώμ (ποόρβαρη ρε βιβλιξγοατία, 
ηλεκςοξμικέπ βιβλιξθήκεπ και μξσρεία, επικξιμχμία και κξιμχμική 
δικςύχρη κςλ.) → πξλστχμία → διεύοσμρη ςχμ πμεσμαςικώμ ξοιζόμςχμ, 
διεσκόλσμρη ςχμ πξλιςιρςικώμ αμςαλλαγώμ (επιρςήμη, ςέυμη, εκπαίδεσρη 
κςλ.), αδέρμεσςη εμημέοχρη ςχμ πξλιςώμ, κοιςική ρε ποάνειπ και 
παοαλείφειπ ςηπ ενξσρίαπ, γμχοιμία λαώμ και πξλιςιρμώμ κςλ. 

 Δύκξλη, γοήγξοη, ξικξμξμική κςλ. ποόρβαρη ρςη γμώρη → άμβλσμρη ςχμ 
ξικξμξμικώμ και κξιμχμικώμ αμιρξςήςχμ, εκλαΐκεσρη ςηπ γμώρηπ → 
εκδημξκοαςιρμόπ ςηπ γμώρηπ, δημξκοαςία. 

2η μξημαςική εμόςηςα: ςξ διαδίκςσξ ρςημ εκπαίδεσρη 

 Ποόρβαρη ρε ςεοάρςιξ όγκξ πληοξτξοιώμ (ιρςξρελίδεπ, ιρςξλόγια, 
ηλεκςοξμικέπ βιβλιξθήκεπ και μξσρεία, βίμςεξ και ήυξ κςλ.) → 
διεσκόλσμρη ςξσ εκπαιδεσςικξύ έογξσ ςξσ ρυξλείξσ και ςξσ δαρκάλξσ. 

 Αμαζήςηρη ρςξ διαδίκςσξ → ασςεμέογεια ςχμ μαθηςώμ ρςημ αμαζήςηρη 
ςηπ γμώρηπ → αμάπςσνη ςηπ ικαμόςηςαπ διαυείοιρηπ πληοξτξοιώμ, 
αμτιρβήςηρη ςηπ ασθεμςίαπ ςξσ δαρκάλξσ. 



 Χοήρη πξλσμέρχμ ρςη διδαρκαλία (εικόμα, ήυξπ, γοαπςόπ λόγξπ) → 
ποξρέλκσρη ςξσ εμδιατέοξμςξπ ςχμ μαθηςώμ, βιχμαςική μάθηρη. 

 Δν απξρςάρεχπ μάθηρη (εικξμικό ρυξλείξ) → η μάθηρη νετεύγει από ςα 
ρςεμά όοια ξσ ρυξλείξσ, διάδξρη ςηπ διά βίξσ μάθηρηπ.  

 Σσμεογαςική μάθηρη (επικξιμχμία με καθηγηςέπ και ρσμμαθηςέπ, 
ξμαδικέπ εογαρίεπ κςλ.) → αμάπςσνη ςηπ ικαμόςηςαπ για ρσλλξγική 
αμαζήςηρη και διαυείοιρη ςηπ γμώρηπ. 

 Δπικξιμχμία με άλλα ρυξλεία → διεύοσμρη ςχμ πμεσμαςικώμ ξοιζόμςχμ, 
αμάπςσνη ςξσ ρεβαρμξύ και ςηπ αμεκςικόςηςαπ ρςξ διατξοεςικό. 

Δπίλξγξπ: 1) Σσμπέοαρμα: ςξ διαδίκςσξ απξςελεί ποαγμαςική επαμάρςαρη 
ρςη γμώρη και ςημ επικξιμχμία, υχοίπ χρςόρξ μα ρςεοείςαι ποξβλημάςχμ 
(παοαπληοξτόοηρη, σπεοπληοξτόοηρη, παθηςικξπξίηρη κςλ.). 2) 
Δεξμςξλξγία: ςα απξςελέρμαςα πξσ θα ποξκύφξσμ από ςη υοήρη ςξσ 
εναοςώμςαι, όυι από ςξ ίδιξ ςξ διαδίκςσξ, αλλά από ςη βξύληρη όρχμ ςξ 
υοηριμξπξιξύμ και από ςξμ κξιμχμικό έλεγυό ςξσ. 

Δπιτώμηρη: Δσυαοιρςώ για ςημ ποξρξυή ραπ. 


