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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. 

α) Πομπός: Ηλίας /  δέκτης  Γιάννης. Πρόκειται για δύο παιδιά που είναι φίλοι μεταξύ τους, καθώς 

πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μαζί στο χωριό. 

 

β) Το μέσο επικοινωνίας είναι η επιστολή. Ο κώδικας επικοινωνίας που χρησιμοποιείται είναι ο 

γλωσσικός (συγκεκριμένα ο γραπτός). 

 

γ) Ο Ηλίας επιθυμεί να μοιραστεί τα συναισθήματά του και τις εντυπώσεις με τον φίλο του τον 

Γιάννη από τις πρώτες μέρες του στο Γυμνάσιο, γι’ αυτό και του στέλνει το συγκεκριμένο γράμμα. 

Καταγράφει τις εμπειρίες της σχολικής του ζωής στο νέο σχολείο και καθησυχάζει τον φίλο του για 

ό, τι θα ζήσει και  ο ίδιος την επόμενη χρονιά.  

    

 

2. Θεματική πρόταση: «Όσο πλησιάζαμε … αγωνίας». 

    Λεπτομέρειες: « Η καρδιά μου … για τον αγιασμό». 

    Κατακλείδα: « Και η ώρα … επιτέλους». 

 

 

3.  

α) Το κτίριο μεγάλο και επιβλητικό. → ελλειπτική 

β)  Η αίθουσα γέμισε με δωδεκάχρονα παιδιά. → επαυξημένη 

γ) Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες μπαινόβγαιναν. → σύνθετη 

δ) Η καθηγήτρια ανακοίνωσε τα ονόματα. → απλή 

 

 

4.  

α) Μπείτε στη σειρά σας! → προστακτική 

β) Το Γυμνάσιο είναι τέλειο, φίλε μου! → επιφωνηματική 

γ) Οι επόμενες μέρες κύλησαν ευχάριστα. → αποφαντική 

δ) Θυμάσαι την καλοκαιρινή μας κουβεντούλα στο χωριό; → ερωτηματική 
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5. συνειδητοποιήσαμε = καταλάβαμε, αντιληφθήκαμε 

    δυνατότητα = ευκαιρία 

    ευχάριστα = όμορφα 

 

     

 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο:  Επιστολή  

Τόπος και ημερομηνία π.χ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2019 

Προσφώνηση π.χ. αγαπημένη μου φίλη, 

 

Πρόλογος:  

- Αφορμή για τη σύνταξη της επιστολής - σκοπός του αποστολέα 

- Γενικότερη αναφορά στο γυμνάσιο και στις πρώτες εντυπώσεις σας. 

 

Κύριο Μέρος:   

Ανάλυση του θέματος 

§1: Πώς είναι οι πρώτες μέρες της σχολικής ζωής στο Γυμνάσιο; Τα μαθήματα φαίνονται δύσκολα 

και απαιτητικά; Πώς είναι η συμπεριφορά των καθηγητών; Οι σχέσεις με τους συμμαθητές είναι 

καλές ή όχι; 

 

§2: Σας αρέσει περισσότερο από το Δημοτικό και γιατί; Τι πιστεύετε ότι σας προσφέρει τώρα ή θα 

σας προσφέρει μελλοντικά το νέο σας σχολείο; Τι ιδιαίτερο έχει το Γυμνάσιο για’ σας; Αναφορά σε 

συναισθήματα και εντυπώσεις 

Επίλογος:  

Συμπέρασμα – ολοκλήρωση του γράμματος 

 Αποφώνηση  π.χ Φιλικά, 

όνομα 


