
Παροράµατα βιβλίου 
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄Γυµνασίου 

 
Βιβλίο Μαθητή 

 
 

α/α Σελίδα αράδα Παρατηρήσεις 

1 34 3η αράδα 1ης διαθεµατικής 
δραστηριότητας 

∆ιαγράφεται η παρατήρηση που 
συνδέεται µε την ιστοσελίδα 
www.hartaetos.gr 

2 75 4η αράδα από το τέλος ∆ιαγράφονται τα περιττά στοιχεία της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

3 157 11η αράδα ∆ιορθώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση 
ως εξής: www.Olympic.org 

4 194 19η αράδα ∆ιορθώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση 
ως εξής: www.Unicef.gr  

5 149 4η αράδα 1ης διαθεµατικής 
δραστηριότητας 

Φεύγει η παρατήρηση που συνδέεται µε 
την ιστοσελίδα www.olympics.ariadne-
t.gr 

6 152 Τελευταία αράδα ∆ιαγράφεται η τελευταία 
δραστηριότητα  

7 240 ∆ιαθεµατική δραστηριότητα 
∆ιαγράφονται οι ιστοσελίδες 
www.anthropos.gr, 
www.tetrapodologein.gr  

 
 

Βιβλίο Καθηγητή 
 

α/α Σελίδα αράδα Παρατηρήσεις 

1 2 16η αράδα Να διορθωθεί το Ο στη λέξη ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

2 106 25η αράδα 

∆ιαγράφεται η φράση «σε φωνητική µεταγραφή και 
σε αγγλική µετάφραση» και διορθώνεται η 
ηλεκτρονική διεύθυνση ως εξής: 
http://haef.gr/chilias/greek/sport/olympic/ymnos.html 

3 141 5η αράδα από το τέλος ∆ιαγράφεται η ιστοσελίδα  
www.thalassa.gr/2002/index.html 

4 
158 2η και 3η αράδα από το 

τέλος 

Φεύγουν οι ιστοσελίδες 
www.ecogreens.gr/arxeio/nea45.htm και 
www.animalsvoice.com  
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Παροράµατα βιβλίου 
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B΄ Γυµνασίου 

 
Βιβλίο Μαθητή 

 
 

α/α Σελίδα αράδα Παρατηρήσεις 

1 31 4η αράδα της διαθεµατικής 
δραστηριότητας  

Να διορθωθεί το α σε ε  
(… να το συµπεριλάβετε… … ) 
 

2 37 1η αράδα της υποσηµείωσης 
Να προστεθούν δύο τελείες µετά τη 
λέξη «Ιάβα» 
(Ιάβα: νησί της Ινδονησίας) 

3 138 2η αράδα της διαθεµατικής 
δραστηριότητας 

Φεύγει το www. από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση 
(htpp://users.otenet.gr/~kms/) 

4 192 4η αράδα του εισαγωγικού 
σηµειώµατος 

Μετά το πατρίδα να µπει κόµµα 
(… του χρέους προς την πατρίδα, ο 
ποιητής εξαίρει…) 
 

 
Βιβλίο Καθηγητή 

 

α/α Σελίδα αράδα  
Παρατηρήσεις 

1 95 6η  Πριν από το γυναίκα να µπει το άρθρο η:  
… η γυναίκα και η κόρη του… 

2 97 2η από την ενδεικτική  
ερµηνευτική προσέγγιση Να τονιστεί σωστά : βιώµατα 

3 100 15η  Να αντικατασταθεί το κατώτεροι µε το διάφοροι :  
… και πολιτισµικά διάφοροι... 

4 

 
 

100 37η 

Να αντικατασταθεί η φράση το κατώτερο πολιτισµικό 
επίπεδο, το οποίο θίγει και να γίνει:  
… αρκετή δόση υποτίµησης, τη γλωσσική και 
πολιτισµική της ετερότητα µε αφορµή ένα 
γλωσσικό… 

5 124 4η στους Στόχους Να φύγει η λ. ερεθιστικό:  
… θίγει ένα θέµα που, συνειδητά ή …  

6 128 11η από την ενδεικτική  
ερµηνευτική προσέγγιση 

Να φύγει η λ. εύκολα:   
… γίνονται εύκολα κατανοητοί από τους µαθητές. 

7 
153 3η αράδα από την 

Ιστορική-κοινωνική 
προσέγγιση 

Να γίνει: και τα σύγχρονα προβλήµατά της … 
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Παροράµατα βιβλίου 
Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου 

 
Βιβλίο Μαθητή 

 
 

α/α Σελίδα αράδα Παρατηρήσεις 

1 49  5η Εργασία   

Να γίνει:  
∆είτε στο διαδίκτυο το πλούσιο υλικό 
για τον Μακρυγιάννη 
(http://www.makriyannis.com). 
Πλοηγηθείτε στο πλήρες κείµενο των 
Αποµνηµονευµάτων 
(http://www.snhell.gr/testimonies).  

2 149 2η διαθεµατική δραστηριότητα 

Να γίνει:  
Μπορείτε να διαβάσετε ποιήµατα του 
Κ.Γ. Καρυωτάκη στην ιστοσελίδα 
http://www.snhell.gr  

3 153 Εισαγωγικό σηµείωµα  

Να γίνει :  
Το ποίηµα περιλαµβάνεται στην ποιητική 
συλλογή του Γιάννη Σκαρίµπα 
Εαυτούληδες (1950). Ο τίτλος του 
ποιήµατος φαίνεται να παραπέµπει στο 
οµώνυµο ποίηµα του Edgar Allan Poe 
(«Ulalume», 1847)∙ στον σηµερινό 
αναγνώστη ο τίτλος ίσως θυµίζει και τη 
γνωστή λέξη «αλαλούµ», που αποδίδει 
µια κατάσταση γενικευµένης σύγχυσης.  

4 153 3η αράδα – 2η στροφή 

Να αντικατασταθεί η λ. ήλιο µε τη λ. 
φώτα:  
…και θα µυρίζει φώτα και βροχή…  
 

5 153 2η αράδα – 3η στροφή 

Να αντικατασταθεί η λ. µας µε τη λ. 
µου:  
…στολνώ την κάµαρά µου αγριοµέντα, 
…  
 

6 154 Εργασία 2η   

Να αντικατασταθεί η λ. τέταρτη µε τη 
λ. τρίτη και η λ. αυτή µε τη λ. αυτήν:  
Ποια είναι η σηµασία της «χρυσής 
κουβέντας» στην τρίτη στροφή; Τι 
µαθαίνουµε από αυτήν για τον οµιλητή 
του ποιήµατος;  
 

7 154 Εργασία 3η   
Να φύγει ολόκληρη η πρόταση «Γιατί 
έχει σηµασία αυτό;» 
 

8 154 3η αράδα στη διαθεµατική Να γίνει:  
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δραστηριότητα … µουσική απόδοσή του.  

9 194 5η εργασία  Να φύγει ολόκληρη η 5η εργασία (να 
µείνουν µόνο 4 εργασίες).  

10  209 Λεζάντα εικόνας  
Να διορθωθεί το όνοµα:  
… του ∆ήµου Αβδελιώδη…  

11 243 1η αράδα στην 3η εργασία  
Να µπει τόνος στο µας:  
Ποιες πληροφορίες µάς δίνει ο 
συγγραφέας…  

 
Βιβλίο Καθηγητή 

 

α/α Σελίδα αράδα Παρατηρήσεις 

1 101 
1η και 2  

από την Ενδεικτική  
Ερµηνευτική Προσέγγιση 

Να γίνει:  
Το ποίηµα «Ουλαλούµ», που περιλαµβάνεται στη 
συλλογή του Γιάννη Σκαρίµπα Εαυτούληδες (1950), 
παραπέµπει εµφανώς στο οµώνυµο ποιητικό έργο 
του Edgar Allan Poe…  

2 102 1η από τα  
Παράλληλα κείµενα 

Να προστεθεί ένα l στο όνοµα (Allan): 
Poe Edgar Allan, … 
 

3 103 Βιβλιογραφία  

Να προστεθεί το παρακάτω κείµενο µετά την 6η 
αράδα της Βιβλιογραφίας (πριν από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση):  
Τριανταφυλλόπουλος Ν.∆., Άσκηση αποστήθισης, 
Αντί, τχ. 878, 6-10-2006. 
Τριανταφυλλόπουλος Ν.∆., Σαν τα γίδια στον 
γκρεµό, Αντί, τχ. 879, 20-10-2006. 
 
 

Παροράµατα βιβλίου 
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου 

 
 

α/α Σελίδα αράδα Παρατηρήσεις 

1 Εξώφυλλο  ΤΙΤΛΟΣ 
Να προστεθεί το άρθρο ΤΗΣ:  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

2 Ράχη  Ράχη  
Να προστεθεί το άρθρο ΤΗΣ:  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

3 1 Τίτλος 
Να προστεθεί το άρθρο ΤΗΣ:  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

4 3 Τίτλος 
Να προστεθεί το άρθρο ΤΗΣ:  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

5 8 1η αράδα Να προστεθεί το «γ»  : 
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καινούργιου, … 
 

6 23 Βιβλιογραφία  αριθ.3 Να προστεθεί :  
Ι΄ έκδοση. Αθήνα: Εστία, 23-27. 

7 30 17η αράδα   
Η χρονολογία 1847 να γίνει:  
1487…  
 

8 40 24η αράδα  
Η χρονολογία που αφορά τον Ευγένιο 
Βούλγαρι 1586-1669 να γίνει :  
1716-1806 

9 115 2η αράδα - Λεζάντα φωτογραφίας Να αντικατασταθεί το Καθήµενοι από 
το «Καθιστοί: …”  

10 128  31η -33η αράδες 

Να γίνει:  
Ο Μυριβήλης, ο οποίος το 1958 έγινε 
ακαδηµαϊκός, ήταν άνθρωπος 
πραγµατικά προικισµένος µε βαθιά 
αίσθηση της γλώσσας και των λαϊκών 
καταβολών της και αξιοποίησε το 
βιωµατικό υλικό του για τις ανάγκες 
της τέχνης του.  

11 132 2η αράδα στο πλασίο  
Να µπει τόνος µε διαλυτικά:  
Αχαΐας… 

12 133  Λεζάντα φωτογραφίας 

Να γίνει:  
∆ιακρίνονται από αριστερά όρθιοι οι: 
Στ. Ξεφλούδας, Γ. Θεοτοκάς, Ά. 
Τερζάκης και καθιστοί: Μ. 
Στασινόπουλος, Άλκης Θρύλος (Ελένη 
Ουράνη), Π. Χάρης, Ηλ. Βενέζης, Γ. 
Χατζίνης, Κ. Ουράνης και 
Τ.Αθανασιάδης (Αθήνα, ΕΛΙΑ, Ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους).  
 

13 141 Βιβλιογραφία αριθ. 16  Να φύγει η τελεία:  
Μετάφραση Μ. Καραµάνου. …  

14 158 12η -13η αράδες 

Να αντικατασταθεί η φράση « Στο 
δεύτερο… που») µε :  
Στο Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη, 
Βιβλίο δεύτερο: Βαλκανικοί –  ΄22 
(2000), που αναφέρεται στους 
Βαλκανικούς πολέµους και στα 
Μικρασιατικά, ο Βαλτινός 
χρησιµοποιεί…  

15 192 18η αράδα - 1η στήλη Να διορθωθεί η χρονολογία:  
Eroica (1937) 

16 192 5η αράδα – 2η στήλη Να διορθωθεί το όνοµα Shame και να 
γίνει Eugene 

17 195 19η αράδα – 2η στήλη  Να διορθωθεί το όνοµα και να γίνει:  
Persfield 

 
 


