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«Γνωριμία» με τον Ευγένιο 
Τριβιζά

 Εργοβιογραφικά ςτοιχεία
του ςυγγραφζα.

 Αναφορζσ μακθτϊν ςε
ζργα του που ζχουν
διαβάςει.

 Παρουςίαςθ βιβλίων του
(μικρι ζκκεςθ βιβλίου).
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Αυτοβιογραφία Ευγζνιου Τριβιηά

 «Ο Eυγζνιοσ Τριβιηάσ είναι εξερευνθτισ, εφευρζτθσ,
ταχυδακτυλουργόσ και ηογκλζρ μελάτων αυγϊν. Ζχει ανακαλφψει
το νθςί των Πυροτεχνθμάτων, τθ Φρουτοπία, το Κουνουπακιςτάν,
το Πιπεροφ, τθ χϊρα των Χαμζνων Χαρταετϊν, το Γαλαξία των
Λεγεϊνων και τθν Πολιτεία με όλα τα χρϊματα εκτόσ από το ροη.
Ο Ευγζνιοσ ηει ςτο νθςί των Πυροτεχνθμάτων με τον παπαγάλο
του τθ Σφνκια, τον άςπρο ελζφαντα τον Πουκιπόν, τον Οράτιο το
αόρατο πράςινο καγκουρό, τον Πελζ τον ταχυδρομικό πελεκάνο,
τον Παντελι τον απότομο ιπποπόταμο και τθ Λιλι τθν παρδαλι
λεοπάρδαλθ. [...]Μερικοί, βζβαια, υποςτθρίηουν ότι όλα αυτά δεν
είναι αλικεια και ότι ο Ευγζνιοσ είναι ζνασ εγκλθματολόγοσ που
ηει ςτο Λονδίνο και διδάςκει ςτο πανεπιςτιμιο του Reading. Δεν
ζχουν όμωσ δίκιο. Στθν πραγματικότθτα, ο εγκλθματολόγοσ είναι ο
δίδυμοσ αδερφόσ του.»

www.booksinfo.gr/bookwriters/writers

http://www.booksinfo.gr/bookwriters/writers
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 «Ποιο πιςτεφετε ότι είναι εκείνο το χαρακτηριςτικό που
κάνει τα διηγθματά ςασ να ξεχωρίζουν και να γίνονται
τόςο αγαπητά από τουσ αναγνώςτεσ ςασ;

 Ίςωσ, ότι τα γράφω
με ζνα φτερό παγωνιοφ
βουτθγμζνο ςε χυμό
βατόμουρου»

www.oikade.gr/news_detail.asp

Συνζντευξθ με τον Ευγζνιο Τριβιηά

http://www.oikade.gr/news_detail.asp
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“Τριβιηάσ και μθχανιματα”

 “Οη γλσζηόηεξεο εθεπξέζεηο ηνπ Επγέληνπ
είλαη ν γαξγαιηόο (έλα κεράλεκα πνπ ζε
γαξγαιάεη όηαλ είζαη ιππεκέλνο), ην ειεθηξηθό
ξνπθνζθόπην (έλαο ζπλδπαζκόο ηειεζθνπίνπ
θαη ειεθηξηθήο ζθνύπαο, κε ην νπνίν όρη κόλν
βιέπεη θαλείο ηα αζηέξηα αιιά, άκα ζέιεη, ηα
ξνπθάεη θαη ηα θάλεη γηξιάληεο), ν εληζρπηήο
ξνραιεηνύ (πνπ δπλακώλεη εθαηό θνξέο ην
ξνραιεηό ζνπ όηαλ θνηκάζαη θαη ηξνκάδεη ηνπο
δηαξξήθηεο)” [...]

www.booksinfo.gr/bookwriters/writers

http://www.booksinfo.gr/bookwriters/writers
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(Γλώζζα Ση΄, βιβλίο μακθτι, β΄ ηεύσορ, 
ΟΔΓΒ, Αθήνα 2006, ζ. 54-58)
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Δνδεικηική ποπεία διδαζκαλίαρ

 Αφόρμθςθ με ςχετικζσ εικόνεσ: ςχολιαςμόσ
και ςφγκριςθ εικόνων (βλ. διαφάνεια 9) –
ςυηιτθςθ για τισ αλλαγζσ που ζφερε θ
τεχνολογία ςτθ ηωι μασ.

 Ανάγνωςθ κειμζνου και ςυςχζτιςθ
περιεχομζνου με τθν αρχικι ςυηιτθςθ (βι.
εξ. 2 - βηβιίν καζεηή).

 Πρϊτεσ αντιδράςεισ και ςυναιςκιματα
μακθτϊν ςτο ερζκιςμα του κειμζνου.
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Σχολιαςμόσ ςχετικών εικόνων
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Καηανόηζη – επεξεπγαζία κειμένος

 Πξσηνβάζκηα πξόζιεςε θεηκέλνπ πξνθνξηθώο ή

θαη γξαπηώο κε αζθήζεηο αληηθεηκεληθνύ ηύπνπ

(π.ρ. αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο, πνιιαπιήο

επηινγήο, ζσζηό – ιάζνο θ.ά., βι. δηαθάλεηα 11).

 Έιεγρνο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ (βι. εξ. 1, βηβιίνπ)

- απόδνζε πεξηερνκέλνπ κέζσ ζεηξνζέηεζεο

πξνηάζεσλ πνπ δείρλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο

θαηαζθεπήο ηεο ηζηνξίαο, ηε ινγηθή – εμειηθηηθή

ηεο ζεηξά (π.ρ. λα δνζνύλ αλαθαηεκέλεο νη

πξνηάζεηο ζηελ εξ. 4 θαη λα ηεξαξρεζνύλ).
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Παπάδειγμα άζκηζηρ ηύπος Σωστό – Λάθος

1. Όταν ο Γιάννθσ είδε το μθχάνθμα του καφζ: 
α. ζνιωςε απειλι. ……
β. δεν ενοχλικθκε κακόλου. ……
γ. διαμαρτυρικθκε ςτον προςωπάρχθ. ……
δ. δεν ζκανε τίποτα. ……

2. Οι υπάλλθλοι του γραφείου: 
α. καφμαηαν το μθχάνθμα. ……
β. αγόραηαν ποτά μόνο από το μθχάνθμα. ……
γ. αγόραηαν ποτά μόνο από το Γιάννθ.     ……
δ. αγόραηαν ποτά και από τουσ δφο. ……

3. Ο Γιάννθσ ζνιωκε για το μθχάνθμα: 
α. καυμαςμό ……
β. μίςοσ ……
γ. αδιαφορία ……
δ. ηιλια. ……
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Επιςιμανςθ δομικών ςτοιχείων

 Σκθνικό: πρωινζσ ϊρεσ ς’ ζνα κτιριο με
γραφεία

Πρόςωπα: ο Γιάννθσ ο καφετηισ (κεντρικό
πρόςωπο), ο προςωπάρχθσ, υπάλλθλοι
γραφείων

Θεματικόσ άξονασ: ανταγωνιςμόσ ανκρϊπου
και μθχανισ.
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Σσολιαζμόρ δομήρ κειμένος

Διάρκρωςθ αφιγθςθσ

Πρόλογοσ 
(εμφάνιςθ εχκροφ)

Κφριο μζροσ 
(ςφγκρουςθ ιρωα 
- μθχανιματοσ)

Επίλογοσ 
(ιττα ανκρώπου 
από μθχάνθμα)
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Γιεπεύνηζη – ζσολιαζμόρ με βάζη ζσεδιάγπαμμα 

αθήγηζηρ (βλ. επ. 1 και 5)

Σχεδιάγραμμα αφιγθςθσ

Πρόβλθμα

Εςωτερικζσ - εξωτερικζσ 
αντιδράςεισ ιρωα

Λφςθ προβλιματοσ
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Πρόβλθμα 

(Η μθχανι ανταγωνίηεται τον άνκρωπο)

Εςωτερικζσ αντιδράςεισ ιρωα

(άρνθςθ αποδοχισ του προβλιματοσ, 

ζκφραςθ παραπόνων, 

εςωτερικόσ μονόλογοσ)

Εξωτερικζσ δράςεισ ιρωα 

(παράπονα ςτον προςωπάρχθ, ανκρώπινθ αντεπίκεςθ, 
ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ μθχανισ, ςαμποτάη, 

απειλθτικι επίκεςθ κατά μθχανισ)

Λφςθ προβλιματοσ

(ιττα και τραγικό τζλοσ ανκρώπου, 

θ μθχανι εκτοπίηει τον άνκρωπο)
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Σχολιαςμόσ εκφραςτικισ ςυγγραφζα

 Ύθνο απιό αιιά θαη κε γιαθπξέο πεξηγξαθέο

 Γιώζζα θαζεκεξηλή κε ιατθέο θξάζεηο (ζηο
καηέβαζμα, άηιμο πράμα) αιιά θαη ιόγηεο
(έζπευδαν, άνευ προηγουμένου)

 Αθήγεζε ζε γ΄ πξόζσπν - ζε ρξόλν
παξειζνληηθό (αόξηζην) - κε ζπκκεηνρή
αθεγεηή ζηα δξώκελα (βι. εξ. 3, βηβιίνπ)

 Απνπζία δηαιόγνπ

 Εζσηεξηθόο κνλόινγνο (κέζα ζε εηζαγσγηθά νη
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ήξσα).
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Μετα-κειμενικζσ δραςτθριότθτεσ

 Αλάπηπμε παξαγξάθνπ ή ηζηνξίαο κε βάζε
ζρεδηάγξακκα αθήγεζεο (βι. εξ. 5 θαη 6, βηβιίνπ).

 Αιιαγή ζηνηρείσλ ζπλέρεηαο ηεο ηζηνξίαο (ν ήξσαο δελ
πεζαίλεη – βι. εξ. 4).

 Αιιαγή θεληξηθνύ πξνζώπνπ (ν ήξσάο καο δελ είλαη ν
θαθεηδήο αιιά έλαο ππάιιεινο - βι. εξ. 5).

 Αιιαγή πξνζώπνπ αθήγεζεο θαη νπηηθήο γσλίαο (ηελ
ηζηνξία δηεγείηαη ν θαθεηδήο ζε πξώην πξόζσπν - βι.
εξ. 3γ).

 Εκπινπηηζκόο θεηκέλνπ κε δηάινγν.

 Παηγληώδεο δξαζηεξηόηεηα (βι. εξ. 7).


