
Tο μηχάνημα
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1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις:

α.  Ποια ήταν η απειλή που αισθάνθηκε ο καφετζής όταν είδε το μηχάνημα;

Ο καφετζής όταν είδε το μηχάνημα  ένιωσε ότι απειλούσε τους πελάτες του. Φοβήθηκε 

ότι θα αναγκαζόταν να μοιραστεί ή και να χάσει μεγάλο μέρος από την πελατεία του.

β. Ποια εξήγηση έδωσε ο προσωπάρχης στον παραπονούμενο καφετζή;

Ο προσωπάρχης εξήγησε στον παραπονούμενο καφετζή ότι το μηχάνημα εξυπηρετούσε

και η δουλειά θα μοιραζόταν και επομένως θα έπρεπε να συμβιώσουν. 

γ. Με ποιους τρόπους αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον εχθρό του ο καφετζής;

Ο καφετζής αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον εχθρό του με θεμιτούς και αθέμιτους τρόπους. 

Αρχικά  παραπονέθηκε στον προσωπάρχη. Άρχισε να πυκνώνει τις βόλτες στα γραφεία, να 

γίνεται πιο σβέλτος και χαμογελαστός, ώστε να προλαβαίνει να εξυπηρετεί τον κόσμο. Μετά 

αναγκάστηκε ν' αλλάξει τακτική. Άρχισε, ανεπιτυχώς, μία άνευ προηγουμένου συκοφαντική 

δυσφήμιση κατά του εχθρού του. Επιχείρησε να το σαμποτάρει, ρίχνοντας κρυφά στη 

σχισμή του μηχανήματος στραβωμένα δίφραγκα. Τελικά αποφάσισε να το καταστρέψει.

δ. Πέτυχαν τα σχέδιά του;

Τα σχέδια του Γιάννη απέτυχαν και μάλιστα ο ίδιος είχε φρικτό τέλος.
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2. Πιστεύετε ότι οι μηχανές βλάπτουν ή εξυπηρετούν τους ανθρώπους; Συζητήστε τις απόψεις 
σας στην τάξη.

Οι μηχανές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να

μην χρησιμοποιεί έστω και μια μηχανή.

Η τεράστια άνοδος του βιοτικού επιπέδου οφείλεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ο 

κόσμος πια έχει άνετες κατοικίες ,σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας, πληθώρα 

καταναλωτικών αγαθών. Οι μηχανές μειώνουν το μόχθο του ανθρώπου.

Παράλληλα αναπτύχθηκε και η ιατρική επιστήμη.  Εφευρέθηκαν νέα και αποτελεσματικά 

φάρμακα και πλέον μπορούμε να καταπολεμήσουμε πολλές σοβαρές ασθένειες. Έτσι βελτιώνεται η 

υγεία μας και αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής. Κυριαρχούμε στη φύση.

` Τα μηχανήματα όμως από την άλλη, μας δημιουργούν και προβλήματα. Οι γνώσεις και τα 

τεχνικά μέσα που κατέχει σήμερα ο άνθρωπος δεν αποκλείουν τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για 

την αυτοκαταστροφή του. 

Η τεχνολογία έβαλε την σφραγίδα της και στη φύση. Ζώα εξαφανίζονται, η μορφή της 

αλλοιώνεται, το οξυγόνο μειώνεται, τα τοπία καταστρέφονται.      

Στη ζωή είμαστε υπερφορτωμένοι. Εξαρτόμαστε από την τεχνολογία. Οι μηχανές πολλές 

φορές μας οδηγούν στο θάνατο, χάνουμε τις δουλειές μας. Χάνουμε γενικά την επικοινωνία μας με 

τους άλλους και πολλές φορές και με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Συμπερασματικά θα έλεγα ότι οι μηχανές πρέπει να μας υπηρετούν και όχι να τις υπηρετούμε.
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3. α. Σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση; Ποιος διηγείται την ιστορία; Είναι κάποιος ήρωας της
ιστορίας;

Η αφήγηση γίνεται στο τρίτο πρόσωπο (γ΄) ενικού. Επομένως ο αφηγητής δεν είναι 

κάποιος κεντρικός ήρωας της ιστορίας. Σίγουρα είναι  κάποιος από τους υπαλλήλους στο 

κτίριο που τοποθετήθηκε το μηχάνημα. (Το έφεραν ένα πρωί στο κτίριο που ήταν τα γραφεία μας ….)

β. Θυμάστε ποιοι χρόνοι χρησιμοποιούνται στην αφήγηση; Χρησιμοποιούνται και στο κείμενο
που διαβάσατε;

Οι χρόνοι που χρησιμοποιούνται στην αφήγηση είναι κυρίως οι παρελθοντικοί, όπως ο 

αόριστος ή ο παρατατικός και σπανιότερα ο υπερσυντέλικος. Συχνά χρησιμοποιείται και ο ιστορι-

κός ενεστώτας για να δοθεί ζωντάνια και παραστατικότητα. Ο μέλλοντας μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί για εξιστόρηση γεγονότων που έγιναν ύστερα από κάποια άλλα που ήδη έχουν αφηγηθεί.

Στο κείμενο που διαβάσαμε χρησιμοποιείται κυρίως ο αόριστος. Ο  ενεστώτας χρησιμο-

ποιείται στον ευθύ λόγο και στο τέλος της αφήγησης για να παρατείνει την αγωνία και να προσδώ-

σει ζωντάνια.
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γ. Διαβάστε την τρίτη παράγραφο «Ο Γιάννης συνέχισε … συμβιώσουν». Φανταστείτε τώρα πως
την ιστορία διηγείται ο ίδιος ο καφετζής. Σε ποιο πρόσωπο θα γραφτεί; Τι άλλο θα αλλάξει;

Αν την ιστορία την διηγείται ο ίδιος ο καφετζής, τα ρήματα  θα πρέπει να γραφτούν στο 

πρώτο (α΄) πρόσωπο ενικού. Φυσικά και θα αλλάξουν οι καταλήξεις των ρημάτων καθώς 

και οι προσωπικές αντωνυμίες.

Η ιστορία θα ήταν γραμμένη κάπως έτσι:

Συνέχισα ν' ανεβαίνω σκεφτικός. Στο κατέβασμα βρήκα το μηχάνημα τριγυρισμένο 

απ' τους πρώτους θαυμαστές. Χωρίς να χάσω καιρό, πήγα να παραπονεθώ στον προσωπάρ-

χη. Ο προσωπάρχης μού εξήγησε ότι το μηχάνημα εξυπηρετούσε. Η δουλειά θα μοιραζόταν. 

Έπρεπε να συμβιώσουμε.

* Με κόκκινο χρώμα οι αλλαγές στις καταλήξεις των ρημάτων καθώς και στην προσωπική αντωνυμία.
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4. Να ποιες είναι, με σύντομο τρόπο, οι διαφορετικές φάσεις κατασκευής της ιστορίας που
διαβάσατε:

α . Το μηχάνημα εμφανίζεται στα γραφεία και ο Γιάννης, ο καφετζής, φοβάται ότι θα χάσει τη
δουλειά του.

β . Ο Γιάννης αλλάζει συμπεριφορά και γίνεται πιο εργατικός, χωρίς να πετύχει κάτι.

γ . Ο Γιάννης επινοεί διάφορους ύπουλους τρόπους για να ξεφορτωθεί το μηχάνημα, χωρίς
επιτυχία.

δ . Ο Γιάννης αποφασίζει να καταστρέψει βίαια το μηχάνημα.

ε . Ο Γιάννης παθαίνει ηλεκτροπληξία και ένα άλλο μηχάνημα τον αντικαθιστά.

Αρκεί να αλλάξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία από τα παραπάνω για να αλλάξει και η ιστορία.
Φανταστείτε, για παράδειγμα, τι θα γινόταν εάν ο καφετζής δεν πάθαινε ηλεκτροπληξία.

Σκεφτείτε ποια άλλα στοιχεία θα θέλατε να αλλάξετε για να προχωρήσει η ιστορία με διαφορετικό
τρόπο. Μην ξεχάσετε στην ιστορία σας να συμπεριλάβετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα του
ήρωα.



Tο μηχάνημα
Το έφεραν ένα πρωί στο κτίριο που ήταν τα γραφεία μας. Ο Γιάννης ο καφετζής κατάλαβε την απειλή. Κοιτούσε  φιλύποπτα τον εχθρό….

Γρήγορα το μηχάνημα απέκτησε τους πρώτους θαυμαστές. Χωρίς να χάσει καιρό, ο Γιάννης,  πήγε να παραπονεθεί στον προσωπάρχη. Ο 
προσωπάρχης τού εξήγησε ότι το μηχάνημα εξυπηρετούσε. Η δουλειά θα μοιραζόταν. Έπρεπε να συμβιώσουν.   

Ο Γιάννης άρχισε να πυκνώνει τις βόλτες, να γίνεται πιο σβέλτος και χαμογελαστός, ώστε να προλαβαίνει να τους εξυπηρετεί….. Αλλά 
παρ' όλα αυτά, όταν κάτι έλειπε από το δίσκο του, οι δυσαρεστημένοι δεν περίμεναν να τους το φέρει! Έσπευδαν στο μασίνι. …

Ο Γιάννης αναγκάστηκε ν' αλλάξει τακτική. Άρχισε μία άνευ προηγουμένου συκοφαντική δυσφήμιση κατά του εχθρού του. …

Το μηχάνημα του έγινε εφιάλτης. Ο ακέραιος χαρακτήρας του λύγισε.

Άρχισε να ρίχνει κρυφά στη σχισμή του μηχανήματος δίφραγκα. Το μηχάνημα χάλαγε, αλλά οι δούλοι του έσπευδαν να το διορθώσουν. 

Ώσπου μια μέρα πήρε τη μεγάλη απόφαση: Το μεσημέρι του Σαββάτου θα κανόνιζε τους λογαριασμούς του με το μηχάνημα…

Το πρωί του Σαββάτου ήταν κεφάτος. … Ήρθε μεσημέρι. Τα γραφεία άδειασαν. Ο Γιάννης έμεινε μόνος. …

Ο Γιάννης προχώρησε, έσπρωξε το βαρύ μηχάνημα δαγκώνοντας τα χείλη και ξεβίδωσε με το κατσαβίδι τη λεία πλάτη. Βρέθηκε μπροστά 
σ' ένα λαβύρινθο από πυκνά, μπλεγμένα καλώδια…Ποιο απ' όλα οδηγούσε στην καρδιά;

Τελικά τα κατάφερε. Με τα όργανα του θανάτου την τανάλια κι ένα παλιό κατσαβίδι. έκοψε τις χοντρές, 
μαύρες αρτηρίες στο μασίνι!  Έσπασε το απαίσιο κίτρινο μάτι! Ξεβίδωσε τα σωθικά του! Ανάδεψε τα 
σπλάχνα του!  Βρήκε την καρδιά του! Και του έδωσε το θανάσιμο πλήγμα! Το μηχάνημα διαλύθηκε! 

Την Δευτέρα το πρωί  το μηχάνημα δεν λειτουργούσε, αλλά οι δούλοι του έσπευσαν να το διορθώσουν. 
Τα κατάφεραν! Το μασίνι άρχισε πάλι να μοιράζει  καφέ, κακάο και αναψυκτικά. Τώρα όλοι κοιτούσαν 
τον Γιάννη καχύποπτα.  Ο Γιάννης ήταν απελπισμένος, νευρικός και φοβισμένος.

Η αλήθεια δεν άργησε να λάμψει. Τον Γιάννη τον πρόδωσαν τα δακτυλικά αποτυπώματα καθώς και τα 
όργανα θανάτου που είχε κρυμμένα στο καφενέ του. Ο καφετζής απολύθηκε ,δικάστηκε και καταδικάστηκε.
Στη θέση του Γιάννη έφεραν ένα άλλο καφετζή πού για να ανταγωνιστεί το μηχάνημα προσέφερε είδη που δεν 
είχε την δυνατότητα το μασίνι. Η ζεστή τυρόπιτα και το φρεσκοψημένο σάντουιτς γίνονταν ανάρπαστα. 

Η δουλειά μοιραζόταν. Ο Θανάσης, ο νέος καφετζής, και το μασίνι κατάφεραν να συμβιώσουν. 
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5. Σκεφτείτε πώς θα άλλαζε η ιστορία εάν ο ήρωας, αντί για καφετζής, ήταν ο υπάλληλος
στο γραφείο όπου εγκαθιστούν το μηχάνημα και αυτό πάθαινε βλάβη. Φτιάξτε το
σχεδιάγραμμα της ιστορίας σας με λίγες φράσεις. Έπειτα, αναπτύξτε κάθε φράση σε μια
παράγραφο. Για να αναπτύξετε κάθε παράγραφο, προσπαθήστε να απαντήσετε σε
ερωτήματα όπως: ποιος ή ποιοι, πού, πότε, γιατί, πώς. Συμβουλευτείτε και τον παρακάτω
πίνακα:

Θυμηθείτε να πείτε για:

1. τα πρόσωπα της ιστορίας, τον τόπο και την αρχική κατάσταση

2. το γεγονός που ανατρέπει την αρχική κατάσταση

3. τις διάφορες ενέργειες που γίνονται για την επίλυση του προβλήματος

4. τα εμπόδια στην επίλυση του προβλήματος

5. την αντίδραση – τις προσπάθειες των προσώπων, σκέψεις και συναισθήματα

6. τα αποτελέσματα των προσπαθειών

7. το τέλος της ιστορίας

.



Tο μηχάνημα
Το έφεραν ένα πρωί στο κτίριο που ήταν τα γραφεία μας. Ο Γιάννης ο υπάλληλος του διπλανού 
γραφείου κατάλαβε την απειλή. Κοιτούσε φιλύποπτα τον εχθρό….

Γρήγορα το μηχάνημα απέκτησε τους πρώτους θαυμαστές. Κόσμος πήγαινε, κόσμος ερχόταν. Φασαρία 
σε ημερήσια διάταξη. Ο Γιάννης δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, να ηρεμήσει,να εργαστεί.  Χωρίς να 
χάσει καιρό, ο Γιάννης,  πήγε να παραπονεθεί στον προσωπάρχη. Ο προσωπάρχης τού εξήγησε ότι το 
μηχάνημα εξυπηρετούσε. Δεν είχε άλλη επιλογή έπρεπε να συμβιώσουν.   

Ο Γιάννης άρχισε να βουλώνει τα αυτιά του, να μη σηκώνει το βλέμμα του, να προσπαθεί να 
συγκεντρωθεί, να εργαστεί. Αλλά παρ' όλα αυτά δεν κατάφερνε να τελειώσει  με επιτυχία τη δουλειά 
που του ανάθεταν. Βλέπετε η δουλειά του ήθελε συγκέντρωση….
Το μηχάνημα του έγινε εφιάλτης. Ο ακέραιος χαρακτήρας του λύγισε. Ώσπου μια μέρα πήρε τη μεγάλη 
απόφαση: Το μεσημέρι του Σαββάτου θα κανόνιζε τους λογαριασμούς του με το μηχάνημα…

Το πρωί του Σαββάτου ήταν κεφάτος. … Ήρθε μεσημέρι. Τα γραφεία άδειασαν. Ο Γιάννης έμεινε μόνος. 
Ο Γιάννης προχώρησε, έσπρωξε το βαρύ μηχάνημα δαγκώνοντας τα χείλη και ξεβίδωσε με το κατσαβίδι 
τη λεία πλάτη. Βρέθηκε μπροστά σ' ένα λαβύρινθο από πυκνά, μπλεγμένα καλώδια…Ποιο απ' όλα 
οδηγούσε στην καρδιά;

Τελικά τα κατάφερε. Με τα όργανα του θανάτου την τανάλια κι ένα παλιό κατσαβίδι έκοψε τις χοντρές, 
μαύρες αρτηρίες στο μηχάνημα!  Έσπασε το απαίσιο κίτρινο μάτι!  Ξεβίδωσε τα σωθικά του!  Ανάδεψε 
τα σπλάχνα του!  Βρήκε την καρδιά του!  Και του έδωσε το θανάσιμο πλήγμα! Το μηχάνημα διαλύθηκε! 
Την Δευτέρα το πρωί  το μηχάνημα δεν λειτουργούσε, αλλά οι δούλοι του έσπευσαν να το διορθώσουν. 
Τα κατάφεραν! Το μηχάνημα άρχισε πάλι να μοιράζει  καφέ και αναψυκτικά. Τώρα όλοι κοιτούσαν τον 
Γιάννη καχύποπτα. Ο Γιάννης ήταν απελπισμένος, νευρικός και φοβισμένος.

Η αλήθεια δεν άργησε να λάμψει. Τον Γιάννη τον πρόδωσαν τα δακτυλικά αποτυπώματα καθώς και τα 
όργανα θανάτου που είχε κρυμμένα στο γραφείο του. Ο Γιάννης απολύθηκε.
Στη θέση του Γιάννη έφεραν έναν άλλο υπάλληλο πού για να ανταπεξέλθει στην φασαρία οπλίστηκε με 
υπομονή.

Η δουλειά γινόταν. Ο Θανάσης, ο νέος υπάλληλος, και το μηχάνημα κατάφεραν να συμβιώσουν. 
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6. Σας αρέσουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια; Θα θέλατε να φτιάξετε μια ιστορία με θέμα τις
περιπέτειες που παίζονται στο αγαπημένο σας ηλεκτρονικό παιχνίδι, για να το μάθουν και
οι συμμαθητές σας; Δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε το σχεδιάγραμμα:

1. παρουσιάστε τους ήρωες, τον τόπο και το χρόνο

2. ποια είναι η αποστολή τους

3. ποια εμπόδια ή κινδύνους συναντούν

4. τι εφόδια διαθέτουν

5. με ποιον τρόπο πρέπει να υπερπηδήσουν τα εμπόδια

6. με ποιον τρόπο φαίνονται τα συναισθήματα

των προσώπων που παίρνουν μέρος

7. πώς τερματίζεται το παιχνίδι

.

Μπορείτε να κάνετε και έναν διαγωνισμό. Διαβάστε τις ιστορίες που γράψατε και διαλέξτε
την καλύτερη περιπέτεια. Καλή τύχη!



WRC 

(World Rally Championship)

Το παιχνίδι μοιάζει να μην έχει τέλος, γιατί κάποια στιγμή θα χάσεις, κάπου θα σου ξεφύγει ο έλεγχος 

του αυτοκινήτου, κάποιος θα σε προσπεράσει,...

Το WRC είναι φανταστικό και αξίζει να το παίξετε! Θα νιώσετε και εσείς οδηγοί αγώνων!  Θα ενθουσια-

στείτε!

Το αγαπημένο μου ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι το WRC . Το WRC είναι το επίσημο παιχνίδι του 
δημοφιλούς ράλι. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο με δεκάδες χαρακτηριστικά, με αυτοκίνητα 
αγώνων και αληθινές τοποθεσίες-πίστες. Έχει εντυπωσιακά γραφικά για να σου δίνει την αίσθη-
ση ότι βρίσκεσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις τον αγαπημένο σου 
οδηγό όπως επίσης και το όχημα. Μπορείς να οδηγήσεις, εικονικά, στους χιονισμένους δρόμους 
της Σουηδίας, τους βραχώδεις δρόμους του Μεξικού, στις στενές και αμμουδερές γραμμές τις 
Σαρδηνίας και σε 13 άλλες χώρες.

Στο WRC η βρωμιά, η άσφαλτος, η λάσπη, το χιόνι και ο πάγος έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη 

συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Μέσα στην εξέλιξη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού έχεις την δυνα-

τότητα να τελειοποιήσεις το όχημά σου ώστε να μπορέσεις να αντέξει στις δύσκολες καιρικές 

συνθήκες και να ξεπεράσεις τα εμπόδια για να κερδίσεις τον αγώνα. 

Ως οδηγός έχεις 4 επιλογές για να ξεκινήσεις την καριέρα σου: να τρέξεις μια ειδική διαδρομή, ένα 
ολόκληρο ράλι του πρωταθλήματος, να αρχίσεις την καριέρα σου από τις χαμηλότερες βαθμίδες με 
στόχο τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, καθώς και να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου με άλλους 
παίκτες στο multiplayer. Για να κερδίσεις απαιτείται συγκέντρωση και καίρια αντανακλαστικά, να 
είσαι ο ικανότερος, ο γρηγορότερος, ο καλύτερος. Η αποστολή σου είναι μόνο μία: να τα δώσεις όλα 
για την νίκη. 



.

7. Πάρτε από ένα κομμάτι χαρτί και γράψτε σ' αυτό πέντε τυχαία γράμματα (χωρίς
επαναλήψεις). Δώστε το χαρτί στον διπλανό σας και πάρτε εσείς το δικό του. Γράψτε μια
πρόταση με λέξεις που αρχίζουν από τα γράμματα του χαρτιού (προσθέστε άρθρα όπου
χρειάζονται). Προσπαθήστε να έχει κάποιο νόημα η πρότασή σας και να έχει σχέση με
συσκευές και μηχανήματα.

7. Πάρτε από ένα κομμάτι χαρτί και γράψτε σ' αυτό πέντε τυχαία γράμματα (χωρίς
επαναλήψεις). Δώστε το χαρτί στον διπλανό σας και πάρτε εσείς το δικό του. Γράψτε μια
πρόταση με λέξεις που αρχίζουν από τα γράμματα του χαρτιού (προσθέστε άρθρα όπου
χρειάζονται). Προσπαθήστε να έχει κάποιο νόημα η πρότασή σας και να έχει σχέση με
συσκευές και μηχανήματα.

Παράδειγμα:
Τ Σ Μ Β Α
Τα Σύγχρονα Μηχανήματα Βοηθούν τους Ανθρώπους ή
Το Σκουπάκι Μαζεύει τις Βρομιές Αμέσως ή
Το Σεσουάρ της Μαρίας Βγάζει Αέρα

Παράδειγμα:
Τ Σ Μ Β Α
Τα Σύγχρονα Μηχανήματα Βοηθούν τους Ανθρώπους ή
Το Σκουπάκι Μαζεύει τις Βρομιές Αμέσως ή
Το Σεσουάρ της Μαρίας Βγάζει Αέρα

Ο   Α    Ε   Π     Ζ
Οι άνθρωποι  είναι πρωτεύοντα ζώα. ή
Ο άπληστος επιθυμεί πολλά ζαφείρια      ή
Ο άρρωστος ένιωσε  πριν ζαλάδα.         ή
Ο Αντώνης έχει πολλά ζώα. ή
Ο Αναξίμανδρος έπιασε πολλές ζαργάνες.                




