
  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2019  

Β1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Μονάδες 30) 

I. Μονάδες: 4+3+3=10 

Συνήθως, η ανθρώπινη Τεχνολογία δεν συνδυάζεται με το φυσικό περιβάλλον, γιατί τα έργα 

της, που αποβλέπουν κυρίως στην εξοικονόμηση κέρδους, καταστρέφουν την ομορφιά και 

την αρμονία της φύσης. Αυτό όμως δεν πρέπει να συμβαίνει, διότι η Τεχνολογία χρειάζεται 

να σέβεται τη φύση και να δένει μαζί της, προστατεύοντάς την και αναδεικνύοντας την ο-

μορφιά της. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην περίπτωση του Οδοντωτού. (Μον.=4)  

Παραδείγματα-φράσεις από το κείμενο: 

1. Έλληνες εργατοτεχνίτες γεφυρώνουν πολλαπλά το φαράγγι του Βουραϊκού, ανοί-

γουν γαλαρίες σεβόμενοι παραδειγματικά το τοπίο. 

2.  Κτίζουν υποδειγματικά λιθοδομές υποστήριξης με πελεκητή πέτρα και υψώνουν 

σταθμούς αληθινά κομψοτεχνήματα αρχιτεκτονικής. 

3. Με το ξύλο και την πέτρα, αρμολογημένη χωρίς τσιμέντο, οι τεχνικοί και οι μαστό-

ροι έκαναν έργα που νομίζεις ότι τα έφτιαξε η φύση από μόνη της. 

4. Το τρενάκι ενσωματώθηκε τόσο καλά στο φυσικό περιβάλλον, που μοιάζει σαν να 

ήταν πάντα εκεί. 

 

II. Μονάδες: 4+8=12 

1. Συμφωνούν όλοι στην περιγραφή της ομορφιάς του Βουραϊκού και όλης της δια-

δρομής Διακοπτό – Καλάβρυτα. (Μον. 4) 

2. Διαφοροποιούνται: (Μον. 2Χ4=8) 

Ο 1ος  χαίρεται και απολαμβάνει το σύγχρονο τρενάκι και θεωρεί το εισιτήριο φθη-

νό, «Τζάμπα είναι!», για μια τέτοια εμπειρία. 

Ο 2ος δυσφορεί στο μοντέρνο τρενάκι με τα στενά καθίσματα και νοσταλγεί το παλιό 

παραδοσιακό τρενάκι.  

Ὁ 3ος θεωρεί το εισιτήριο ακριβό.  
Ο 4ος  προτιμάει να απολαύσει τη διαδρομή πεζοπορώντας.   
 

III.  Μονάδες =4 Απάντηση: Η γ΄ 

IV.    Μονάδες=4  Απάντηση: Το γ΄   

 

Β2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ (Μονάδες 40) 

Οι μαθητές καλούνται να συντάξουν φιλική επιστολή. Το ύφος πρέπει να φανερώνει οι-

κειότητα και εμπιστοσύνη. Να τηρηθεί το τυπικό της επιστολής: προσφώνηση και επιφώνη-

ση. Το περιεχόμενο της επιστολής απαιτεί πρόλογο, στον οποίο διατυπώνεται η αφορμή για 

τη σύνταξη της επιστολής, κύριο μέρος όπου ζητείται η περιγραφή (εσωτερική και εξωτερι-

κή) του Οδοντωτού, η έκφραση συναισθημάτων από τη διαδρομή σε χειμωνιάτικο τοπίο, οι  

προτάσεις για την οργάνωση αντίστοιχης σχολικής εκδρομής σε καλοκαιρινό τοπίο, και επί-

λογο όπου ο επιστολογράφος καλεί τον αποδέκτη της επιστολής να ευαισθητοποιηθεί και να 

δράσει για την οργάνωση της εκδρομής. 

  Οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν στοιχεία από τα δοσμένα κείμενα και τις εικόνες 

αλλά και να αντλήσουν από δικές τους εμπειρίες. Αυτό που αξιολογείται είναι η ικανότητά 

τους να συνθέτουν κείμενο που να πληροφορεί και να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, συνοχή 

και αλληλουχία.  



  

Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ  (Μον. 4+7=11) 

1. Πεζόδρομος, αυτοκινητόδρομος, παράδρομος, αμαξόδρομος, .... 

αμαξοστοιχία, αμαξουργείο, αμαξηλάτης, αμαξοδηγός, αμαξουργός... 

 

2. Ο οδοντωτός αποτελεί ένα μοναδικό αξιοθέατο για την Ελλάδα: ξεχωριστό, ανυπέρβλητο, 

απαράμιλλο, ασύγκριτο, εξαιρετικό, αξεπέραστο, σπάνιο... 

Ο Βουραϊκός ποταμός και ο Οδοντωτός πορεύονται μαζί: πηγαίνουν, προχωρούν, βαδίζουν, 

βηματίζουν... 

Οι συνθήκες της ζωής άλλαξαν: μεταβλήθηκαν, τροποποιήθηκαν, διαφοροποιήθηκαν...  

Υψώνουν σταθμούς, αληθινά κομψοτεχνήματα αρχιτεκτονικής: αριστουργήματα, λεπτουρ-

γήματα, καλλιτεχνήματα... 

Στοιβαχτήκαμε σε καθίσματα του ενός ατόμου, ΔΥΟ: στριμωχτήκαμε, πιεστήκαμε... 

Τότε απολάμβανες το τοπίο, και έλεγες να μην τελειώσει η διαδρομή: Χαιρόσουν, ευχαρι-

στιόσουν.. 

Τοπίο που μαγεύει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη: Σαγηνεύει, γοητεύει, συναρπάζει, μα-

γνητίζει, εντυπωσιάζει... 

 

Γ2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (Μον  4+6 =10) 

1.  «Αύριο θα κλείσουμε εισιτήρια, γιατί λόγω Πρωτοχρονιάς θα υπάρξει / θα υπάρχει με-

γάλη ζήτηση για τον Οδοντωτό. Η διαδρομή του θα  μας ταξιδέψει στις ομορφιές της ελ-

ληνικής φύσης, θα μας ανανεώσει / θα μας ανανεώνει, θα μας γεμίσει / θα μας γεμίζει  

χαρά και θα μας προκαλέσει / θα μας προκαλεί δέος! Όποιος δεν θα κάνει αυτή τη δια-

δρομή απλά θα χάσει!»  

 

2.  Το τρένο «πήρε τα βουνά» και μαζί του κι εμείς.  Ξεκινήσαμε ακολουθώντας το φιδίσιο 

δρόμο του Βουραϊκού.  Όσο ξεμακραίναμε τόσο η πορεία γινόταν ανηφορική και όσο ανη-

φορίζαμε τόσο «τρυπάγαμε» το βουνό! Σήραγγες η μια μετά την άλλη, γέφυρες στενές, το 

ποτάμι πάντα δίπλα μας να μας καθοδηγεί. Η φύση, από τη μια πλευρά καταπράσινη να 

μας μεταδίδει την απίστευτη γαλήνη της, από την άλλη όμως άγρια και επιβλητική να απαι-

τεί από το τρενάκι να δείχνει τα δόντια του για να σκαρφαλώσει!  

 

Γ3.  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Μον 4+5 =9) 

1.  «Ο μύθος λέει ότι το φαράγγι του Βουραϊκού σχηματίστηκε μόλις (τη στιγμή που, κα-

θώς) ο Ηρακλής άνοιξε με το σπαθί του στα δύο τον βράχο ο οποίος έκλεινε το πέρασμα 

στη θάλασσα, γιατί ήθελε να φθάσει στην αγαπημένη του Βούρα, από την οποία πήρε και 

το όνομά του ο Βουραϊκός ποταμός».  

2.   

Υποκείμενο Αντικείμενο Ρήμα συνδετικό  Ρήμα μεταβατικό Κατηγορούμενο 

το τρένο την  καταστροφή έγινε έζησε αξιοθέατο 

 


