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ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΓΙΩΠΠΑ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ 

ΞΑΛ-ΚΗΝ ΠΑΙΑΚΑΛΘΑΠ -  ΡΚΖΚΑ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖΠ                                          
Θαζεγήηξηα: Καξία Θνπηεληάθε 

Δηζαγσγή 

Νκάδα: Δλήιηθεο επηπέδνπ Β1 (ζπλήζσο κε πςειόηεξν επίπεδν 

δεδνκέλνπ όηη 2-3 άηνκα έρνπλ παξαθνπινπζήζεη εληαηηθό ηκήκα 
λενειιεληθώλ ζηελ Διιάδα ην θαινθαίξη). 

Σξόλνο: 4 δηδαθηηθέο ώξεο (ή  2 δίσξα). 

Πηόρνη:  1ε δηδαθηηθή ώξα: Δλεξγνπνίεζε ηεο πξνϋπάξρνπζαο γλώζεο 

ηόζν ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ όζν θαη γξακκαηηθήο. Κε ηελ αθήγεζε ηνπ 
πνηήκαηνο ζε παξειζόληα ρξόλν ζηνρεύνπκε ζηελ επαλάιεςε ησλ 

ξεκάησλ ζε αόξηζην ή παξαηαηηθό. Κε ηελ άζθεζε θξαζενινγίαο 
δηεπξύλνπκε ην ιεμηιόγην θαη βξίζθνπκε αληίζηνηρεο εθθξάζεηο ζηα 
ηζπαληθά. 

2ε δηδαθηηθή ώξα: Θαηεμνρήλ κεηάθξαζε κε ηε ρξήζε ιεμηθνύ. Ζ 

δηαδαζθαιία είλαη νκαδνθεληξηθή θαη ε δηδάζθνπζα πεξηνξίδεηαη ζε 
δηεπθξηλίζεηο ή δηνξζώζεηο, όπνπ είλαη απαξαίηεην. Ππλήζσο 
κεηαθξάδεηαη έλα κόλν θείκελν. Ρν δεύηεξν εηνηκάδεηαη εθηόο ηάμεο 

κεηαμύ 2 θνηηεηώλ (θάζε θνξά δηαθνξεηηθώλ) κε ηε βνήζεηα ηεο 
θαζεγήηξηαο θαη κνηξάδεηαη ζε όινπο. 

3ε δηδαθηηθή ώξα: Άζθεζε ζηε ζπλερή θαη απιή ππνηαθηηθή. Γηάθξηζε 

από ην λα ησλ ηειηθώλ πξνηάζεσλ. Πην ηέινο ηεο ώξαο ε 
επηθνηλσληαθή άζθεζε ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεμηόηεηαο ζηε 
ρξήζε ηνπ  πξνθνξηθνύ ιόγνπ. 

4ε δηδαθηηθή ώξα: Κε ηελ άζθεζε 1 επηδηώθνπκε ηελ άζθεζε ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ ελώ κε ηηο αθνπζηηθέο αζθήζεηο 2 θαη 3 ζηνρεύνπκε 
ζηελ θαηαλόεζε ηνπ. 

ιηθό: θσηνηππίεο, δηαδίθηπν (γηα ιεμηθά), c.d.(κνπζηθήο) 

Αμηνιόγεζε: Νη γξαπηέο εξγαζίεο θαη ε πξνεηνηκαζία θεηκέλσλ ζην 
ζπίηη. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ηάμε. 
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Δλόηεηα:  ΓΙΩΠΠΑ - ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ 

1ε δηδαθηηθή ώξα: Θείκελν γηα ιεμηιόγην 

Ό παπαγάινο (Εαραξίαο Ξαπαλησλίνπ) 

Σαλ έκαζε ηε ιέμε θαιεζπέξα  
ν παπαγάινο, είπε μαθληθά:  
«Δίκαη ζνθφο, γλσξίδσ ειιεληθὰ  
ηη θάζνκαη εδψ πέξα!» 

Τελ πξάζηλε δαθέηα ηνπ θνξεί  
θαη ζην ζπλέδξην ησλ πνπιηψλ πεγαίλεη,  
γηα λα ηνπο πεη κηα γλψκε θσηηζκέλε.  
Παίξλεη κηα ζηάζε ιίγν ζνβαξή,  
μεξνβήρεη, θνηηάδεη ιίγν πέξα  
θαη ηνπο ιέεη: θαιεζπέξα! 

Ο ιφγνο ηνπ ζαπκάζηεθε πνιχ.  
Τη δηαβαζκέλνο, ιέλε, ν παπαγάινο!  
Θα ‘λαη ζνθφο απηφο πνιχ κεγάινο,  
αθνχ κπνξεί θη αλζξψπηλα κηιεί! 

Απ᾿ ηηο Ιλδίεο θεξκέλνο, πνηνο ην μέξεη  
πφζα βηβιία καδί ηνπ λα ‘ρεη θέξεη,  
κε ηη ζνθνχο εκίιεζε, θαη πφζα  
λα μέξεη ζησλ γξακκαηηθψλ ηε γιψζζα! 

«Κπξ-παπαγάιε, ζάρνπκε ηελ ηχρε  
λ᾿ αθνχζνπκε ηη ιεο θαη πάξα πέξα;»  
Ο παπαγάινο βήρεη, μεξνβήρεη,  

κα ηη λα πεη; Ξαλάπε: θαιεζπέξα! 

ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ 

Παλ: φηαλ 

Αθνύ: ya que 

Ρη θάζνκαη εδψ πέξα;! : Γηαηί θάζνκαη εδψ πέξα;! 

Δδώ πέξα, εθεί πέξα, (πάξα ) πέξα: aquí mismo, ahí mismo, más allá 

Θα ‘λαη: ζα είλαη 

Λα ‘ρεη: λα έρεη  

Θα ΄ρνπκε: ζα έρνπκε 
 
Μαλάπε:μαλαείπε (<μαλαιέσ) 

Θπξ:θχξηνο. Acompaña siempre los nombres de varones en la lengua coloquial y muestra cierta 
familiaridad, especialmente cuanto se usa en el vocativo: θπξ- Γηάλλε, θπξ-Νίθν, θπξ-Μαλφιε 
θιπ. De modo parecido para las mujeres se dice θπξά en lugar del tipo más culto  θπξία: θπξα-
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Μαξία, θπξα-Λέλα, θπξα-Πελειφπε θιπ. No se pone el acento y se pronuncia como si fuera una 
palabra con el nombre que sigue. También se antepone con las profesiones o con el sustantivo 
de identidad de algunos animales, especialmente en los cuentos populares: θπξ- δάζθαιε, 
θπξα-δαζθάια, θπξ-γάηδαξε, θπξά-αιεπνχ.   

ΑΠΘΖΠΔΗΠ 

1. Ξξνθνξηθή άζθεζε 

Μεηά ηε ιεμηινγηθή εμνκάιπλζε ηνπ θεηκέλνπ θάπνηνο καζεηήο αθεγείηαη ηελ 
ηζηνξία ηνπ παπαγάινπ αθνινπζψληαο ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ θαη 
ρξεζηκνπνηψληαο παξειζνληηθνχο ρξφλνπο. Σηφρνο ηεο άζθεζεο λα ζπκεζνχλ 

ηνπο ρξφλνπο ησλ ξεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν. 

 
2. Άζθεζε γξακκαηηθήο 

Σρεκαηίδνπκε ηνλ αφξηζην ζηα αθφινπζα ξήκαηα, ζχλζεηα κε ην 
πξόζπκα μαλά: μαλαβιέπσ, μαλαθνηηάδσ, μαλαπεγαίλσ, μαλαιέσ, 
μαλακηιψ, μαλαθέξλσ. Σπκπιεξψλνπκε ηα θελά ζηηο αθφινπζεο θξάζεηο 

κε απηά ηα ξήκαηα ζηνλ θαηάιιειν ξεκαηηθφ ρξφλν.  

1. Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2002 δελ ........... .......... ζην Παξίζη. 
2. Απφ ηα πεξαζκέλα Φξηζηνχγελλα δελ ............................. ηνλ Πέηξν. 

3. Πήγα ήδε δπν θνξέο ζηελ έθζεζε δσγξαθηθήο ηνπ Γήκνπ. Γελ ζέισ λα 
............... 

4. Μνπ άξεζε πνιχ ε ηαηλία «Πνιίηηθε Κνπδίλα». Δπραξίζησο ζα ηελ 
........................ 

5. Κάζε θνξά πνπ ιέσ θάηη, ν Αρηιιέαο ηζαληίδεηαη. Δ ινηπφλ δελ ζα ηνπ 

......................... 
6. Παηδηά μεθπιιίζηε θαιά ην πεξηνδηθφ θαη πέζηε κνπ αλ ζέιεηε θάπνηα 

θσηνηππία γηαηί δελ ζα ην ............................  ζηελ ηάμε.  

 
    

3. Δκπινπηηζκόο ιεμηινγίνπ (θξαζενινγία) 

 
Γίλνπκε ζε θσηνηππία ηηο αθφινπζεο ιέμεηο ή θξάζεηο:  

 

Ξαπαγαιίδσ = 1.κηιάσ φπσο έλαο παπαγάινο, δειαδή επαλαιακβάλσ φ,ηη 
αθνχσ ρσξίο λα θξίλσ απηά πνπ ιέσ. 2. καζαίλσ απέμσ θάηη, aprender de 
memoria algo  

Ζ παπαγαιία = κέζνδνο κάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηά ιέμε  
απνκλεκφλεπζε  

 

Βγάδσ γιώζζα = κηιψ άζρεκα ζε θάπνηνλ 

Γάγθσζε ηε γιώζζα ζνπ! =Με κηιάο ! 

 

Κπεξδεύσ ηε γιώζζα κνπ = ράλσ ηα ιφγηα κνπ  

Γε βάδσ γιώζζα ζην ζηόκα = κηιψ πνιχ 
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Θαηαπίλσ ηε γιώζζα κνπ = δελ κηιψ 

Κνπ βγαίλεη ε γιώζζα = δνπιεχσ πνιχ 

 

Ζ γιώζζα θόθαια δελ έρεη θαη θόθαια ηζαθίδεη = κε ηα ιφγηα θάπνηνο 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη πφλν ζε θάπνηνλ άιιν ή θαη λα ηνλ ζπληξίςεη 

Ρν έρσ ζηελ άθξε ηεο γιώζζαο (κηα ιέμε ή κηα θξάζε): Γε κπνξψ λα 
ζπκεζψ θάηη πνιχ εχθνιν. 

Καζάσ ηα ιόγηα κνπ: δε κηιάσ μεθάζαξα, κπεξδεχσ ηα ιφγηα κνπ 

 

ΑΠΘΖΠΖ 

Σξεζηκνπνηήζηε ηελ θαηάιιειε έθθξαζε ζηηο παξαθάησ 
θαηαζηάζεηο: 

 

1.  Αχξην έξρεηαη ε ζεία Δξκηφλε γηα λα πεξάζεη ην ζαββαηνθχξηαθν ζην ζπίηη 
καο. Θεέ κνπ,   πνηνο ζα αληέμεη ηε θιπαξία ηεο;! Απηή, παηδάθη κνπ, 

.......................................................... 

2. Πνηα ήηαλ ε κεηέξα ηνπ Αρηιιέα ζχκθσλα κε ηε κπζνινγία; Αρ δελ 
ζπκάκαη ην φλνκα ηεο ηψξα αιιά ζίγνπξα ην μέξσ.  ........................................ 

3.Τν ζαββαηνθχξηαθν είρα λα ηειεηψζσ δπν εξγαζίεο θαη λα θάλσ θαη 
κεηαθφκηζε! Τειηθά ηα θαηάθεξα αιιά κνπ ................................................ 

4.Ο Κψζηαο δελ έρεη δηθή ηνπ γλψκε. Σπλήζσο ........................................ 
ηηο ηδέεο ηνπ παηέξα ηνπ. Βιέπεηο είλαη κηθξφο αθφκα. Τν Μάξηε ζα θιείζεη ηα 
δεθαέμη.  

5. Η κεηέξα έβαιε ηηο θσλέο ζηελ Καιιηφπε γηαηί αλαθάιπςε φηη ηεο έιεγε 
ςέκαηα. Η θαεκέλε ε Καιιηφπε ....................................................... θαη δελ 
έιεγε ηίπνηα. Άιισζηε ηη ζα κπνξνχζε λα πεί; 

 
6–Λεο λα έπαζαλ ηα παηδηά θαλέλα αηχρεκα κε ην απηνθίλεην; Αξγνχλ πνιχ 
θαη αλεζπρψ γηαηί δελ απαληνχλ ζην θηλεηφ ηνπο.  

- ............................................................................. Τίπνηα θαθφ δε 
ζπκβαίλεη. Απιψο μέραζαλ λα θνξηίζνπλ ην θηλεηφ ηνπο! 

 

7. Όηαλ ν παηέξαο ξψηεζε πνηνο είρε ηξαθάξεη ην απηνθίλεην, ε θφξε ηνπ ε 
Αθξνδίηε, θάηη κνπξκνχξηζε αιιά θαλείο δελ θαηάιαβε ηίπνηα. Δ 
θαηαιαβαίλεηε ηψξα, ........................... .................................................. , 

γηαηί ήηαλ έλνρε.  
 

8. Με ηε ξεηνξηθή ηθαλφηεηα κπνξεί θαλείο λα θαηαθέξεη πνιιά. Γη΄απηφ 
θαιά  ιέεη ε παξνηκία πσο .................................................................. 

 

9. Σην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ησλ ιαηηληθψλ έπξεπε λα κάζνπκε 
..................... πνιιά αλψκαια ξήκαηα.  
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2ε δηδαθηηθή ώξα : Γηεύξπλζε ιεμηινγίνπ κε επηπιένλ θείκελα  

 

Θείκελα γηα κεηάθξαζε  (κε πξνεηνηκαζία απφ ην ζπίηη: αλά δπν καζεηέο 

έρνπλ πξνεηνηκάζεη έλα θείκελν). Σπλήζσο κεηαθξάδνπκε έλα κφλν θείκελν. Τν 
άιιν εηνηκάδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο θαζεγήηξηαο ζηηο ψξεο ηνπ θξνληηζηεξίνπ 
καδί κε ηνπο  καζεηέο θαη κεηαθξαζκέλν πιένλ απνζηέιιεηαη κε mail ή 

κνηξάδεηαη ζε θσηνηππίεο  θαη ζηνπο ππφινηπνπο.  

1. Γηαβάδνπκε ην αθόινπζν θείκελν από ηελ  εηζαγσγηθή ζειίδα ηεο 

Ξαλειιήληαο Έλσζεο Mεηαθξαζηώλ ζην δηαδίθηπν 
(http://www.pem.gr ) θαη πξνζπαζνύκε λα κεηαθξάζνπκε κε ηε 
ρξήζε ιεμηθώλ (http://www.ispania.gr/ellinoispaniko-lexiko)  

Ρα Κέιε καο 

Μέιε ηεο Έλσζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ λφκηκα ην 
επάγγεικα ηνπ κεηαθξαζηή θαη πνπ πιεξνύλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο εμήο 
πξνϋπνζέζεηο: 

1. Eίλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζηνλ θιάδν ηεο κεηάθξαζεο. 
2. Eίλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπλαθνύο θιάδνπ (π.ρ. ηκήκαηα 

μέλσλ γισζζψλ θαη ινγνηερλίαο, γισζζνινγίαο, επηθνηλσληνινγίαο) κε 
εηδίθεπζε ζηε κεηάθξαζε, ή ελ ζπλερεία κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηε 
κεηάθξαζε ή επηηπρή νινθιήξσζε ζρεηηθήο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζε 
φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιινπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ ή 
ηεθκεξησκέλε ζρεηηθή πξνϋπεξεζία 3 εηψλ. 

3. Έρνπλ κεηαθξαζηηθή πξνυπεξεζία ζε φξγαλν ηεο Δ.Δ. ή άιινπ δηεζλνχο 
νξγαληζκνχ. 

4. Δίλαη θάηνρνη άιινπ παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ θαη έρνπλ εηδίθεπζε ζηε 
κεηάθξαζε ή πξνυπεξεζία 4 εηψλ. 

5. Δκπίπηνπλ ζηε πεξίπησζε κεηαθξαζηή κεγάινπ θύξνπο θαη γίλνληαη 
δεθηά θαηφπηλ νκόθσλεο απφθαζεο ηνπ Γ.Σ. ή ζύκθσλα κε ην άξζξν 
5 ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

Τα κέιε νθείινπλ ηαπηφρξνλα κε ηε θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο 
λα πξνζθνκίδνπλ ή λα απνζηέιινπλ ή λα δηαβηβάδνπλ έγγξαθν πνπ λα 
απνδεηθλχεη φηη ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ην επάγγεικα λνκίκσο. 

Η εγγξαθή ησλ κειψλ γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ην 
Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην, ην νπνίν απνθαζίδεη ζρεηηθά. Σε πεξίπησζε 
απφξξηςεο ηεο αίηεζεο, ν ελδηαθεξφκελνο ελεκεξώλεηαη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο 
απφξξηςεο. 

Ρη πξνζθέξεη ε ΞΔΚ ζηα κέιε ηεο: 

http://www.pem.gr/
http://www.ispania.gr/ellinoispaniko-lexiko


6 

 

1. Δλεκέξσζε γηα ηα δξψκελα ζην ρψξν ηεο κεηάθξαζεο ζηελ Διιάδα θαη 
ην εμσηεξηθφ. 

2. Δπαθέο κε άιινπο θνξείο θαη κε πειάηεο. 
3. Αληαιιαγή απφςεσλ, εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ. 
4. Σπκκεηνρή ζε εθδειώζεηο, ζπλέδξηα θ.ι.π. κε εηδηθέο ηηκέο θαη φξνπο. 
5. Δηδηθέο ηηκέο γηα αγνξέο θαη ππεξεζίεο κε αληηθείκελν πνπ αθνξά ηνλ 

θιάδν ησλ κεηαθξαζηψλ. 
 

Α. Γξακκαηηθή εμνκάιπλζε: 

Δπηζεκαίλνπκε ηελ θιίζε ηνπ ξήκαηνο πιεξώ 

Αλαθνξά ζηελ θιίζε ησλ επηζέησλ ζε –ήο –ήο –έο: ν/ε  δηεζλήο,  ην 

δηεζλέο 

Υπελζπκίδνπκε ηελ θιίζε νπδεηέξσλ νπζηαζηηθώλ ζε –νο: ην θχξνο 

Β. Κεηάθξαζε 

Νη θνηηεηέο εμεγνύλ ην άγλσζην ιεμηιόγην ζηνπο ππόινηπνπο. Γίλεηαη 
έκθαζε ζε ζπλώλπκα ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ιέμεσλ ηνπ θεηκέλνπ. 

Πηε ζπλέρεηα πξνρσξνύλ ζηελ θαηά ιέμε κεηάθξαζε. Ν ξόινο ηνπ 

θαζεγεηή πεξηνξίδεηαη ζε δηνξζσηή. 

Γ. Άζθεζε  αμηνιόγεζεο -  Γξαπηή εξγαζία (γηα ην ζπίηη) κε ζέκα :  

«Γηαηί επηιέμαηε λα ζπνπδάζεηε Γηεξκελεία θαη Μεηάθξαζε; Πνηα είλαη ηα 
επαγγεικαηηθά ζαο φλεηξα;» 

 

 

2. ΑΙΙΑ ΘΔΗΚΔΛΑ ΓΗΑ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ 

 

Ξηζηόηεηα ( ζηε κεηάθξαζε ηεο πνίεζεο) 

 
Σην θείκελν κε ηίηιν «Η κεηάθξαζε σο πξσηόηππν» ν Νάζνο Βαγελάο 
ππνζηεξίδεη όηη κηα κεηάθξαζε πξέπεη λα είλαη πηζηή πξνο ην νόημα, ην λόεκα 
όκσο ελόο πνηήκαηνο δελ είλαη ην πεξηερόκελό ηνπ, όπσο ζηελ ππόζα. Έηζη 
αναζητά ζηε ζπλέρεηα ηα στοισεία πνπ δηαθξίλνπλ ηελ πνίεζε από ηελ πξόδα 
θαη πνπ δελ έγκεινται ζηελ εμσηεξηθή κνξθή αιιά ζηε δηαθνξεηηθή θίλεζε ησλ 
ιέμεσλ, ζηνλ πςθμό ηνπ θεηκέλνπ, ζην όηη ε κνλάδα ζηελ πνίεζε είλαη ε ιέμε 
θαη όρη ε θξάζε, ζην όηη ε πνίεζε εθθξάδεη σςγκινήσειρ θαη όρη ζθέςεηο. 
Σπλεπώο ην καθήκον ηνπ κεηαθξαζηή είλαη λα παξακείλεη πηζηόο ζην 
σςγκινησιακό λόεκα ηνπ ππωτότςπος πνηήκαηνο. «Κη απηό δελ κπνξεί λα 
γίλεη, αλ νη ιέμεηο ηνπ δελ ιεηηνπξγνύλ κε ηέηνην ηξόπν, πνπ λα δίλνπλ ηελ 
αίσθηση όηη ε γιώζζα ηνπ ρνξεύεη κ' έλαλ ξπζκό παπόμοιο κε ηνλ ξπζκό ηνπ 
πξσηόηππνπ.» (ζει. 20). Εθεί, βεβαίσο, εληνπίδεηαη ε πξώηε δπζθνιία ηεο 
κεηάθξαζεο. Η δεύηεξε είλαη όηη ν κεηαθξαζηήο εξκελεύεη ην λόεκα ηνπ 
πνηήκαηνο κέζα από ηε δηθή ηνπ αλάγλσζε. «Η κεηάθξαζε ελόο πνηήκαηνο ζαλ 
κηα πξάμε αηνκηθή είλαη αναγκαστικά κηα πξάμε ςποκειμενική» (ζει. 21). Γη' 
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απηό ηνλ ιόγν, απαξαίηεην γηα κηα πηζηή κεηάθξαζε είλαη ε επαηζζεζία ηνπ 
πνηεηή λα σςγγενεύει κε ηελ εςαισθησία ηνπ κεηαθξαζηή θαη απηέο νη δύν 
επαηζζεζίεο, νη δύν ξπζκνί, λα ζπλαληεζνύλ ζηε γιώζζα ηνπ κεηαθξαζηή. 
Σηνπο ξπζκνύο πξέπεη στη σςνέσεια λα ρσξέζνπλ νη ιέμεηο, γη' απηό ε 
κεηάθξαζε δελ γίλεηαη κατά λέξη αιιά κατ' αντιστοισία, απαιιαγκέλε από 
θάζε ίσνορ μεταυπασιμότηταρ. «Απηό είλαη ην παξάδνμν ηεο πνηεηηθήο 
κεηάθξαζεο: όηη ε κεηάθξαζε ελόο πνηήκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κεηάθξαζε, 
αλ δελ αξλείηαη ηνλ εαπηό ηεο. Αλ δειαδή δελ ζηέθεηαη ζαλ έλα πξσηόηππν 
πνίεκα» (ζει. 23). Ο Βαγελάο παπαθέτει ηξία παξαδείγκαηα, κέζα από ηα 
νπνία αναλύει ηα όξηα ηεο ειεπζεξίαο πνπ έρεη έλαο κεηαθξαζηήο 
παπαμένονταρ σζηόζν πηζηόο ζηηο εηθόλεο ηνπ πξσηόηππνπ, ζηνλ ηόλν, ζηνλ 

ξπζκό. 
 

Αλζή Βεδελκάηεξ, Βηβιηνθξηζία γηα ΒΑΓΕΝΑΣ, Ν. 2004, Ποίηση και Μετάυραση, 
Αζήλα: Σηηγκή. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/studies/essays/01.html     

 
3ε δηδαθηηθή ώξα : Γξακκαηηθή 

Απιή ή ζπλερήο ππνηαθηηθή:  

Δμεγνχκε ηε δηαθνξά ζηε ρξήζε ηεο ππνηαθηηθήο ανξίζηνπ θαη ελεζηψηα. 
Γίλνπκε έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο απιήο ππνηαθηηθήο (ηνπ ανξίζηνπ) γηα κηα 
πξάμε κνλαδηθή ή ζηηγκηαία, πνπ δελ επαλαιακβάλεηαη θαη ηνλίδνπκε ηε ρξήζε 

ηεο ζπλερνχο ππνηαθηηθήο (ηνπ ελεζηψηα) γηα πξάμεηο επαλαιακβαλφκελεο 
(ζπλήζεηεο). Δπίζεο ηνλίδνπκε φηη ε ρξήζε ηεο ππνηαθηηθήο (απιήο ή ζπλερνχο) 
είλαη ίδηα είηε ην ξήκα εμάξηεζεο βξίζθεηαη ζε παξνληηθφ ρξφλν είηε  ζε ρξφλν 

ηνπ παξειζφληνο. Σην ηέινο θάλνπκε αλαθνξά ζηηο ηειηθέο πξνηάζεηο πνπ 
εηζάγνληαη κε λα (αληί γηα λα) δίλνληαο έκθαζε ζην ξήκα εμάξηεζεο. 

Ξαξάδεηγκα 

1. Απφςε ζέισ λα πάσ ζηλεκά 

2. Κάζε Τεηάξηε ζέισ λα πεγαίλσ ζηλεκά. 
 

1.Ππκπιεξώζηε ηα θελά κε ηνλ θαηάιιειν ηύπν ηεο ππνηαθηηθήο: 

1. Αχξην πξέπεη λα .............................. ηε κεηάθξαζε ελφο πνηήκαηνο ηνπ 
Ν. Καββαδία.  (ηειεηψλσ) 

2. Κάζε βδνκάδα πξέπεη λα .......................... ην θαηλνχξην ιεμηιφγην ζηα 
γαιιηθά θαη ζηα λενειιεληθά.  (καζαίλσ απέμσ) 

3. Μέρξη ηηο 12 ηα κεζάλπρηα έρσ λα ....................... δπν άξζξα 
ινγνηερλίαο απφ ηα ειιεληθά ζηα ηζπαληθά. (κεηαθξάδσ) 

4. Θέισ λα ...................... ζπκκεηνρή ζην δηεζλέο ζπλέδξην πνπ ζα γίλεη 

ζηε Σρνιή καο ηνλ εξρφκελν κήλα. (δειψλσ) 
5. Μφιηο ζα πάξσ ην πηπρίν κνπ, ζέισ λα ............................... κέινο ηεο 

Παλεπξσπαηθήο Έλσζεο Μεηαθξαζηψλ. (γίλνκαη) 

http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/studies/essays/01.html
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6. Σθέθηνκαη λα .......................... ηα ειιεληθά ην εξρφκελν θαινθαίξη ζηελ 

Διιάδα, αλ ζα κνπ δψζνπλ κηα ππνηξνθία. (ζπλερίδσ) 
7. Τν ζαββαηνθχξηαθν ιέσ λα .......................... ην θεζηηβάι παγθφζκηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ πνπ νξγαλψλεη ν δήκνο καο. (παξαθνινπζψ) 

8. Γελ κπνξψ λα ............................... αθφκα επίζεκα σο κεηαθξαζηήο 
γηαηί δελ έρσ πηπρίν. (δνπιεχσ) 

9. Μνπ αξέζεη λα ................................ (γλσξίδσ)  θφζκν απφ Γαιιία, 

Γεξκαλία θαη Διιάδα. Έηζη κπνξψ λα .................................. ηα γαιιηθά, 
γεξκαληθά θαη ειιεληθά κνπ αληίζηνηρα (βειηηψλσ). 

 

2. Ππκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ππνηαθηηθή σο 
αληηθείκελν ζε ξήκαηα ηνπ παξειζόληνο(γηα λα γίλεη θαηαλνεηό όηη 
δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηε ρξήζε ηεο ππνηαθηηθήο. Ζ αλαθνξά ζην 

παξειζόλ ή ην παξόλ δίλεηαη από ην ρξόλν ηνπ θύξηνπ ξήκαηνο): 

1. Τν πεξαζκέλν θαινθαίξη θάζε πξσί ήζεια λα ......................... 
(θνιπκπψ) πνιχ λσξίο, πξηλ θάλσ νηηδήπνηε άιιν. 

2. Η γηαγηά ήηαλ κφλε αιιά δε κπνξνχζα λα ..................... (πεγαίλσ) ζην 
ζπίηη ηεο γηαηί έκελε πνιχ καθξηά. 

3. Πνηέ δε κνπ άξεζε λα ...................... (βιέπσ) ηαηλίεο κεηαγισηηηζκέλεο.  
4. Τειηθά απνθαζίζακε λα ................... (πεγαίλσ) ζηε Βαξθειψλε κε ην 

ηξέλν επεηδή ζα καο θφζηηδε ιίγν πην θηελά απφ ην αεξνπιάλν. 

5. Ο παηέξαο δελ ήμεξε λα .......................... (καγεηξεχεη) νχηε έλα βξαζηφ 
αβγφ, πνπ ιέεη ν ιφγνο. 

6. Δθείλε ηε ζηηγκή έπξεπε λα ..................... (ζηξίβσ) δεμηά γηα λα βγσ 

ακέζσο ζηνλ εζληθφ  αιιά δελ είδα εγθαίξσο ηελ πηλαθίδα. 
7. Σθέθηεθεο πνηέ λα .......................... (δνπιεχσ) σο δηεξκελέαο; 
8. Τν πεξαζκέλν θαινθαίξη πνπ έκεηλα ζηε Γεξκαλία δπν κήλεο, 

αλαγθάζηεθα λα ............................. (ρξεζηκνπνηψ) επηηέινπο ηα 
γεξκαληθά κνπ.  

9. Μεηά απφ ελληά κήλεο ζην Λνλδίλν, επηζπκνχζα λα ....................... 

(κηιάσ) ηε κεηξηθή κνπ γιψζζα! 
10. Ο αδειθφο κνπ πξνζπάζεζε λα ......................... (καζαίλσ) θηλέδηθα 

αιιά ηειηθά ηα παξάηεζε γηαηί ήηαλπνιχ δχζθνια. 

 
3. Πε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο έρνπκε απιή ππνηαθηηθή σο 

αληηθείκελν θαη ζε πνηεο ηειηθή πξόηαζε; 
 
Ο Γηάλλεο ήξζε λα κεηαθξάζεη ην θείκελν καο ζηα γεξκαληθά. 

Ο Γηάλλεο ζέιεη λα κεηαθξάζεη ην θείκελφ καο ζα γεξκαληθά. 
Πάκε γξήγνξα ζην ζπίηη λα εηνηκάζνπκε ηηο εξγαζίεο γηα ην ζπλέδξην. 
Πξνηηκψ λα εηνηκάζεη ην ιεμηιφγην γηα ηε κεηάθξαζε ν Πεξηθιήο. 

Μαο αξέζεη λα καζαίλνπκε ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ. 
Πεξηκέλσ λα κάζσ θαηλνχξηεο εθθξάζεηο απφ ηνλ ζπγθάηνηθφ κνπ πνπ είλαη 
Έιιελαο. 
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3. Δπηθνηλσληαθή άζθεζε: Ξαίξλεηε ζπλέληεπμε από ην 

ζπκθνηηεηή/ηξηά ζαο κε βάζε ην αθόινπζν εξσηεκαηνιόγην θαη 
ζεκεηώλεηε ηηο απαληήζεηο ηνπ: 

1. Πφηε άξρηζε λα καζαίλεη μέλεο γιψζζεο; 
2. Με πνηα γιψζζα άξρηζε πξψηα; 
3. Πφζεο ψξεο ηε βδνκάδα έθαλε κάζεκα; 

4. Πνηεο γιψζζεο ηνπ αξέζνπλ θαη γηαηί; 
5. Πνηνο είλαη, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ν θαιχηεξνο ηξφπνο κάζεζεο κηαο μέλεο 

γιψζζαο; 
6. Πηζηεχεη φηη ε εθκάζεζε γισζζψλ  είλαη εχθνιε ππφζεζε; Δίλαη ράξηζκα 

ή νθείιεηαη ζε πνιιή πξνζπάζεηα θαη πξνζσπηθή δνπιεηά; 

7. Τνπ αξέζνπλ ηα ειιεληθά ηξαγνχδηα; 
8. Πνηεο δπζθνιίεο βξίζθεη ζηα ειιεληθά; 
9. Πνηα ήηαλ ε εκπεηξία ηνπ απφ ηελ πξψηε επίζθεςε ζε ρψξα πνπ κηινχλ 

ηε γιψζζα πνπ ήμεξε; 
10. Πηζηεχεη φηη κπνξεί λα κάζεη θαλείο ηέιεηα κηα μέλε γιψζζα; Πψο;  
 

***Αλ ππάξρεη ρξφλνο αληαιιάζνπλ ξφινπο κε άιιν δεπγάξη. (Γειαδή, απηφο πνπ θάλεη ηνλ 
δεκνζηνγξάθν πξηλ, ηψξα δίλεη ζπλέληεπμε ζε άιινλ ζπκκαζεηή ηνπ) 

 

Γξαπηή άζθεζε (γηα ην ζπίηη):  

Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηηο απφςεηο ηνπ ζπκθνηηεηή ζαο (απφ ηελ παξαπάλσ 
ζπλέληεπμε) ζε έλα θείκελν κε  200/250 ιέμεηο πεξίπνπ;  

 
 
4ε Γηδαθηηθή ώξα: Ξξνθνξηθή θαη αθνπζηηθή εμάζθεζε 

1. Ξξνθνξηθή άζθεζε : Γηαβάδνπκε ηνλ παξαθάησ δηάινγν 

Ρειεθώλεκα 

Μ: Παξαθαιψ; (Λέγεηε;) 

Γ: Έια, Μαξία. Δίκαη ν Γηάλλεο. Τη θάλεηο; 
Μ: Καιά! Δζχ; 
Γ: Μηα ραξά! Ιέκε κε ηνλ Κψζηα λα πάκε ζηλεκά απφςε θαη λα δνύκε 

ην « Τίγξεο θαη δξάθνο». Θέιεηο λα έξζεηο; 

Μ: Δμαξηάηαη. Σε πνηα πξνβνιή ζθνπεύεηε λα πάηε; Σηελ πξσηφηππε ή 
ζηε κεηαγισηηηζκέλε; 

Γ: Σηελ πξσηφηππε βέβαηα. Δίλαη ζηηο ελλέα παξά ηέηαξην. Μπνξείο; 
Μ: Ναη, ακέ! Κπνξείηε λα πεξάζεηε λα κε πάξεηε; 

Γ: Βεβαίσο. Δίζαη ζην δξφκν καο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν.  Όκσο λα είζαη 
έηνηκε  ζηηο 8. 20΄. Δληάμεη; 

Μ: Έγηλε. Λα πεξηκέλσ ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ζα ρηππήζεηε 

ην θνπδνχλη; 
Γ: Θαιύηεξα λα πεξηκέλεηο θάησ. 



10 

 

Μ: Ωξαία. Τα ιέκε ζηηο 8.20΄. 

Γ: Άληε γεηα! 
Μ: Γεηα ζνπ.  

 

***Θάληε έλα παξόκνην ηειεθώλεκα ζε ζπκθνηηεηή/-ηξηά ζαο γηα 
λα πξνηείλεηε θάηη αλάινγν: έμνδν γηα  ζέαηξν, ζπλαπιία, δηάιεμε, 
παξνπζίαζε βηβιίνπ θιπ.  

 
2. Θαηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ: Αθνύ αθνύζεηε ην θείκελν πνπ 

ζα δηαβάζεη ε θαζεγήηξηά ζαο,  απαληήζηε ζηηο πξνηάζεηο κε 

ζσζηό ή ιάζνο.  
 
Τν θείκελν είλαη απφ κηα ζπλέληεπμε ηνπ πεξηνδηθνχ «Γηαβάδσ» (ηεχρνο 363, 
Μάηνο 1996, ζει. 132/133) ζηνλ Βαζίιε Αιεμάθε, Έιιελα ζπγγξαθέα πνπ δεη 
ζηε Γαιιία θαη γξάθεη ην έξγν ηνπ θαη ζηηο δπν γιψζζεο.  

Δγψ ζηνλ ήξσα ηνπ βηβιίνπ έρσ κεηαθέξεη κηα άιιε επνρή, ηελ επνρή πνπ 

πξσηνπήγα ζηε Γαιιία, έγξαςα ηα πξψηα κνπ βηβιία ζηα γαιιηθά θαη 
απνκαθξχλζεθα πνιχ απφ ηε γιψζζα. Μέζα εδψ ππάξρεη κηα αλάκλεζε εθείλεο 

ηεο επνρήο. Ύζηεξα επεηδή ν ήξσαο είλαη ζθηηζνγξάθνο, δε ρξεζηκνπνηεί θακηά 
γιψζζα, έρεη κηα απφζηαζε απφ φιεο ηηο γιψζζεο. Απηφ πνπ είλαη αιήζεηα ζε 
φια απηά είλαη φηη πηζηεχσ φηη ηηο γιψζζεο πξέπεη λα ηηο δεη θαλείο απφ θνληά, 

φηη δελ είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα δεη κνλίκσο ζηε Γαιιία θαη λα θξαηάεη δσληαλή 
επαθή κε ηε γιψζζα. Δγψ θάλσ ηέζζεξα ηαμίδηα ην ρξφλν, εδψ θαη δέθα ρξφληα 
πεξλάσ ην κηζφ κνπ θαηξφ ζηελ Αζήλα θη απηή είλαη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά απφ 

ηνλ αθεγεηή κνπ. 

 

Πσζηό ή ιάζνο; 

Ο ήξσαο ηνπ βηβιίνπ δεη  ζηε Γαιιία ζήκεξα. 

Ο ζπγγξαθέαο έγξαςε ηα πξψηα ηνπ βηβιία ζηα γαιιηθά. 

Ο ήξσαο ηνπ βηβιίνπ είλαη ζθηηζνγξάθνο. 

Ο ζπγγξαθέαο πηζηεχεη φηη ηηο γιψζζεο πξέπεη λα ηηο δεη θαλείο απφ θνληά. 

Ο ζπγγξαθέαο δεη κνλίκσο ζηε Γαιιία. 

Ο ζπγγξαθέαο θάλεη ηέζζεξα ηαμίδηα ην ρξφλν. 

Ο ζπγγξαθέαο δελ πεξλάεη πνηέ απφ ηελ Αζήλα.  

 
*** Πην ηέινο θνηηάδνπκε ην θείκελν ζε θσηνηππία γηα λα  δνπλ ηηο 
ιέμεηο πνπ ηπρόλ αγλννύλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηα ιάζε ηνπο.  
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3. Αθνύκε έλα ηξαγνύδη θαη πξνζπαζνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο 

ιέμεηο πνπ ιείπνπλ. Έπεηηα ην απνδίδνπλ ειεύζεξα ζηα ηζπαληθά. 
 

Ν θπξ- Αληώλεο ( http://www.stixoi.info.gr  )  

 
Σηίρνη: Μάλνο Φαηδηδάθηο 
Μνπζηθή: Μάλνο Φαηδηδάθηο 
Δξκελεία: Ναλά Μνχζρνπξε 

 
Ο θπξ Αληψλεο πάεη θαηξφο πνπ.....................  ζηελ απιή 
κε έλα θαλάηη θη έλα θξεβάηη θαη κε θξαζί πνιχ 
......................  δπν κάηηα γαιαλά θη αρηέληζηα καιιηά 

θη έλα ινπινχδη πάληα ......................... ζηα ξνχρα ηα παιηά 
 
Αρ θπξ Αληψλε πψο ζ' ......................... θαη καδί ζνπ η' άζηξα κεηξάκε 
ηηο θσηηέο γηα ζέλα πεδάκε ψζπνπ λα .................... βξνρή 
θαη ην ζπκφ ζνπ πάληα ..........................  ζαλ πνπιηά καδί ηξηγπξλάκε 
ζαλ παηδηά κε ζέλα ............................  ζαλ θάλεηο πξνζεπρή 
 
Ο θπξ Αληψλεο βηάδεηαη λα .................... λα θνηκεζεί 
γηαηί ην βξάδπ ζηα φλεηξά ηνπ .....................λα ζπκεζεί 
φ,ηη πνηέ δελ έδεζε. Μεο η' φλεηξφ ηνπ ..................... 
Μα ε λχρηα θεχγεη θαη ιππεκέλν ηνλ ................. ε ραξαπγή 
 
Αρ θπξ Αληψλε πψο ζ' ....................... θαη καδί ζνπ η' άζηξα κεηξάκε 
ηηο θσηηέο γηα ζέλα πεδάκε ψζπνπ λα ............... βξνρή 
θαη ην ζπκφ ζνπ πάληα .....................ζαλ πνπιηά καδί ηξηγπξλάκε 
ζαλ παηδηά κε ζέλα ........................ ζαλ θάλεηο πξνζεπρή 
 
Μα έλα βξάδπ ν θπξ Αληψλεο ................... λα θνηκεζεί 
θη φηαλ ............................. ηνλ θαξηεξάκε ζηελ πφξηα λα θαλεί 
κα ν θπξ Αληψλεο δε ζα βγεη πνηέ ηνπ ζηελ απιή 
αθνχ γηα πάληα κεο η' φλεηξφ ηνπ ..................... πηα λα δεη 
 
 
 
Ο θπξ Αληψλεο πάεη θαηξφο πνπ δνχζε ζηελ απιή 
κε έλα θαλάηη θη έλα θξεβάηη θαη κε θξαζί πνιχ 
είρε δπν κάηηα γαιαλά θη αρηέληζηα καιιηά 
θη έλα ινπινχδη πάληα θνξνχζε ζηα ξνχρα ηα παιηά 

 
Αρ θπξ Αληψλε πψο ζ' αγαπάκε θαη καδί ζνπ η' άζηξα κεηξάκε 
ηηο θσηηέο γηα ζέλα πεδάκε ψζπνπ λα ξζεη βξνρή 

θαη ην ζπκφ ζνπ πάληα μερλάκε ζαλ πνπιηά καδί ηξηγπξλάκε 

ζαλ παηδηά κε ζέλα γειάκε ζαλ θάλεηο πξνζεπρή 
 
Ο θπξ Αληψλεο βηάδεηαη λα πάεη λα θνηκεζεί 
γηαηί ην βξάδπ ζηα φλεηξά ηνπ ζέιεη λα ζπκεζεί 

φ,ηη πνηέ δελ έδεζε κεο η' φλεηξφ ηνπ δεη 
κα ε λχρηα θεχγεη θαη ιππεκέλν ηνλ βξίζθεη ε ραξαπγή 
 
Αρ θπξ Αληψλε πψο ζ' αγαπάκε θαη καδί ζνπ η' άζηξα κεηξάκε 

ηηο θσηηέο γηα ζέλα πεδάκε ψζπνπ λα ξζεη βξνρή 
θαη ην ζπκφ ζνπ πάληα μερλάκε ζαλ πνπιηά καδί ηξηγπξλάκε 
ζαλ παηδηά κε ζέλα γειάκε ζαλ θάλεηο πξνζεπρή 
 
Μα έλα βξάδπ ν θπξ Αληψλεο ζηξψλεη λα θνηκεζεί 

θη φηαλ μππλάκε ηνλ θαξηεξάκε ζηελ πφξηα λα θαλεί 
κα ν θπξ Αληψλεο δε ζα βγεη πνηέ ηνπ ζηελ απιή 
αθνύ γηα πάληα κεο η' όλεηξό ηνπ ζέιεζε πηα λα δεη  
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