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Συνεκτικότητα – Συνοχή – Διαρθρωτικές Λέξεις και Εκφράσεις 

 

 

Κατά το σχεδιασμό ενός κειμένου, ένα από τα βασικά ζητούμενα καθίσταται η 

συνεκτικότητα και η συνοχή του. Συνεκτικότητα είναι η συνάφεια μεταξύ των 

νοημάτων. Συνοχή ονομάζεται η δομική ακολουθία, δηλαδή η διασύνδεση των επί 

μέρους περιόδων / παραγράφων. Η συνοχή ενισχύεται από τις Διαρθρωτικές Λέξεις 

και Εκφράσεις, οι οποίες δηλώνουν μια συγκεκριμένη έννοια: 

 Αιτιολόγηση: γιατί, διότι, επειδή, αφού, (καθώς), για το λόγο ότι, εξαιτίας 

(αρνητικό) / λόγω (ουδέτερο), για χάρη… 

 Αναφορά: αναφορικά με…, όσον αφορά (σε) κπ / κτ. 

 Αντίθεση: αντίθετα, από την άλλη πλευρά, διαφορετικά, όμως, ωστόσο, 

εντούτοις, αλλά, εξάλλου, αλλιώς, ειδάλλως, παρά. 

 Διάζευξη: ή, είτε. 

 Εναντίωση: παρ’ όλο που, αν και, μολονότι, ενώ. 

 Επεξήγηση: δηλαδή, με την έννοια ότι… 

 Επιβεβαίωση – Ενίσχυση των λεγομένων: σαφώς, σαφέστατα, πράγματι, 

αναπόφευκτα, αναμφίβολα, αναμφισβήτητα, αναμφίλεκτα, βέβαια, φυσικά, 

ασφαλώς, προφανώς, εμφανώς, πρόδηλα, σίγουρα, είναι γεγονός ότι… 

 Πιθανότητα: πιθανώς / πιθανόν, μάλλον, ίσως, ενδεχομένως, κατά πάσα 

πιθανότητα. 

 Προσθήκη: επιπλέον, επίσης, επιπρόσθετα (-ως), ακόμη, άλλωστε. 

 Σύγκριση: συγκριτικά με, σε σχέση με… 

 Συμπέρασμα – Αποτέλεσμα: συμπερασματικά, επομένως, άρα, σαν αποτέλεσμα, 

συνεπώς, αυτό έχει ως συνέπεια…, (τελικά / τέλος). 

 Χρόνος: έπειτα, ύστερα, μετά, (αφού), (καθώς), αργότερα, μετέπειτα, 

ακολούθως, συνακόλουθα, ταυτόχρονα, παράλληλα, συγχρόνως, πρωτύτερα, 

τότε, τελικά, τέλος, αρχικά, κατ’ αρχάς. 
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Επιπλέον, η συνοχή επιτυγχάνεται με τα εξής: 

 Επανάληψη λέξεων 

 Αντωνυμίες που αναφέρονται σε στοιχεία της προηγούμενης περιόδου – 

παραγράφου. 

 Επανάληψη νοήματος 

 

Ερωτήσεις συνοχής - συνεκτικότητας 

Τύπος άσκησης: «Τι δηλώνουν οι διαρθρωτικές λέξεις της 5ης παραγράφου: δηλαδή, 

ωστόσο, επιπλέον, σαφώς;» 

ή 

«Τι δηλώνει η διαρθρωτική λέξη δηλαδή στην περίοδο “Συνοχή 

ονομάζεται η δομική ακολουθία, δηλαδή η διασύνδεση των επί μέρους 

περιόδων / παραγράφων”;» 

Απάντηση: [Πρώτα αναφέρουμε το τι δηλώνει γενικά η διαρθρωτική λέξη και έπειτα, 

αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο χωρίο του κειμένου.] 

«Δηλαδή: δηλώνει και εισάγει μια επεξήγηση. Συγκεκριμένα, επεξηγείται η 

φράση “δομική ακολουθία”.» 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

 

 

Κάθε εκτενές κείμενο διαιρείται σε επιμέρους παραγράφους. Ειδικότερα, 

παράγραφος ονομάζεται το τμήμα του πεζού λόγου που αποτελείται από περισσότερες 

της μιας περιόδους και διαθέτει νοηματική αυτοτέλεια. Σημειώνεται τυπογραφικά είτε 

με μια μικρή εσοχή στην αρχή της είτε με το σύμβολο (§). 

 

 

Ο ρόλος της παραγράφου 

Με τη χρήση της παραγράφου επιδιώκεται η αποτελεσματική μεταβίβαση επαρκών 

πληροφοριών, οι οποίες φωτίζουν μια μόνο πλευρά του ευρύτερου προβληματισμού για 

ένα θέμα. Η παράγραφος αποτελεί μικρογραφία της έκθεσης τόσο δομικά όσο και 

λειτουργικά. 

 

 

Δομή της παραγράφου 

Η παράγραφος αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 

1. Θεματική πρόταση / περίοδος: Εκφράζει το κεντρικό θέμα της παραγράφου και 

τοποθετείται συνήθως στην αρχή της. 

2. Λεπτομέρειες / Σχόλια: 

i) Βασικές: αναπτύσσουν το κεντρικό θέμα της παραγράφου. 

ii) Βοηθητικές: αναπτύσσουν άμεσα μια βασική λεπτομέρεια της παραγράφου 

και έμμεσα τη θεματική περίοδο. 

3. Κατακλείδα (πρόταση ή περίοδος): Συνοψίζει τα προηγούμενα και ολοκληρώνει 

τη μορφή της παραγράφου. Προετοιμάζει ενίοτε τη μετάβαση στην επόμενη 

παράγραφο. Μερικές φορές, η κατακλείδα παραλείπεται. 
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Τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου 

Μια παράγραφος δύναται να οργανωθεί με τους εξής τρόπους (/ μεθόδους): 

Α) Παραδείγματα 

Β) Σύγκριση και αντίθεση 

Γ) Αιτιολόγηση 

Δ) Ορισμός 

Ε) Διαίρεση 

ΣΤ) Αίτια και αποτελέσματα 

Ζ) Αναλογία 

Η) Συνδυασμός μεθόδων 

 

Α. Με παραδείγματα 

Τα παραδείγματα λειτουργούν πολλές φορές βοηθητικά στην κατανόηση και τη 

συμπλήρωση του λόγου. Πηγή τους καθίστανται η καθημερινή ζωή, τα προσωπικά 

βιώματα, η ιστορία και η φαντασία. 

Η Ενωμένη Ευρώπη είναι μια πραγματικότητα και αυτό διαφαίνεται μέσα από την 

καθημερινή μας ζωή. Τα δικαιώματα που έχουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες καθιστούν τη 

ζωή μας ευκολότερη. Με τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, την απλή 

επίδειξη ταυτότητας, για να μεταβούμε σε μια άλλη χώρα, με τα μειωμένα δίδακτρα 

σπουδών που καταβάλλουμε, τα τόσα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών στη σχολική 

ζωή, όπως είναι το πρόγραμμα «Σωκράτης», συνειδητοποιούμε ότι η Ευρωπαϊκή 

οικογένεια είναι μια πραγματικότητα. 

 

Β. Με σύγκριση και αντίθεση 

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο επισημαίνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές δύο ή 

περισσότερων στοιχείων (προσώπων, ιδεών, αντικειμένων, φαινομένων, θεσμών), τα 

οποία παρουσιάζονται στη θεματική περίοδο. Στην κατακλείδα τίθεται το συμπέρασμα 

της σύγκρισης ή η εξαγωγή μιας γενικής κρίσης. Τέτοιου είδους παράγραφοι μπορούν 

να οργανωθούν με δύο βασικούς τρόπους: 

 Παρουσίαση όλων των χαρακτηριστικών του ενός συγκρινόμενου στοιχείου 

και ακολούθως, του άλλου. 

 Σημείο προς σημείο καταγραφή των ομοιοτήτων και των διαφορών των 

συγκρινόμενων στοιχείων. 
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Και σ’ αυτό –υποθέτω εγώ– βρίσκεται όλη η διαφορά γάτας και σκύλου. Η 

νοημοσύνη της γάτας είναι φύσει κατώτερη από τη νοημοσύνη του σκύλου. Επομένως, 

δεν μπορεί νά ’χει με τον άνθρωπο τη συνεννόηση που έχει εκείνος. Κι όταν υστερεί η 

συνεννόηση, δεν μπορεί παρά να υστερεί κι η αγάπη και η αφοσίωση. Γιατί το γατάκι 

μού έχωσε τα νύχια του στο χέρι μου, να κρατηθεί, όπως θα τά ’χωνε σ’ ένα μαξιλάρι; 

Από κουταμάρα. Τη γατίσια κουταμάρα, τη φυσική του. Ο σκύλος είναι πολύ πιο 

έξυπνος, να...! Ωστόσο, αν και το βλέπουν και το παραδέχονται αυτό, πολλοί αγαπούν 

περισσότερο τη γάτα, πρώτο γιατί είναι πιο όμορφη, πιο χαριτωμένη, πιο καλλιτεχνική –

κι αλήθεια, ούτε τις καμπύλες της έχει ο σκύλος ούτε τα κουνήματά της. Και δεύτερο, 

γιατί προτιμούν το χαρακτήρα της, ο οποίος είναι πιο περήφανος και πιο... ανθρώπινος. 

Το σκύλο τον βρίσκουν κάπως ταπεινό, δουλικό. Παραδίδεται στον άνθρωπο ολόψυχα, 

χωρίς όρους, και τον υπηρετεί πιστά, σ’ όλη του τη ζωή, σα σκλάβος αγορασμένος. Η 

γάτα, απεναντίας, και στη μεγαλύτερή της αγάπη κι αφοσίωση διατηρεί τον εγωισμό 

της, την αξιοπρέπειά της, την ελευθερία της. Με άλλους λόγους: ο σκύλος το 

παρακάνει· η γάτα κρατεί ένα μέτρο, δεν φτάνει παρά ως ένα βαθμό. Έτσι, μοιάζει πολύ 

περισσότερο με τον ελεύθερο άνθρωπο. Κι ένας ελεύθερος άνθρωπος –σας  λένε– δεν 

ταιριάζει ν’ αγαπά παρά το ζώο που του μοιάζει. Κι έν’ άλλο ακόμα: η αγάπη του 

ανθρώπου στο σκύλο είναι κάπως... συμφεροντολογική, διότι ξέρει πως θά ’χει όλη τη 

δυνατή ανταπόδοση. Η αγάπη όμως στη γάτα, την περήφανη και εγωίστρια, είναι 

αφιλόκερδη. Κι αυτή είναι η αληθινή αγάπη... 

Γρ. Ξενόπουλος, Αθηναϊκές επιστολές (από το βιβλίο του Χρ. Τσολάκη, Από το 

λόγο στη συνείδηση του λόγου, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 128). 

 

Γ. Με αιτιολόγηση 

Όταν η θεματική περίοδος παρακινεί να ρωτήσουμε «γιατί;», τότε η παράγραφος 

αναπτύσσεται με αποδεικτική συλλογιστική και λογική επιχειρηματολογία. 

Η επιβολή ποινής για εγκληματική συμπεριφορά αποκαθιστά το κοινό περί δικαίου 

αίσθημα. Μια κοινωνία, για να λειτουργεί εύρυθμα και να διασφαλίζει όρους ομαλής 

συμβίωσης, προϋποθέτει την ύπαρξη θεσμοθετημένων κανόνων που να ικανοποιούν 

το κοινό αίσθημα σχετικά με την επικράτηση κλίματος δικαιοσύνης. Σ’ αυτή τη βάση, η 

επιβολή μιας ποινής, όταν μάλιστα απειλείται κατάφωρα το αίσθημα ασφάλειας των 

πολιτών, ανταποκρίνεται στην κοινή απαίτηση για τιμωρία όσων παραβιάζουν 

συνειδητά τα δικαιώματά τους. 

Γ. Μπατζίνας – Δ. Λούλος, Έκφραση – Έκθεση γ΄ ενιαίου λυκείου, εκδ. Ζήτη, 

Θεσσαλονίκη 2001, σ. 37. 
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Δ. Με ορισμό 

Με ορισμό αναπτύσσεται η παράγραφος, όταν το περιεχόμενο της θεματικής 

περιόδου υποβάλλει στον αναγνώστη την πιθανή ερώτηση «τι είναι;» ή «τι εννοεί μ’ 

αυτό;». Στο συγκεκριμένο τρόπο, παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας 

έννοιας, που τη διαφοροποιούν από τις άλλες. Συνήθως, η θεματική περίοδος περιέχει 

τον ορισμό μιας έννοιας, του οποίου οι όροι αναπτύσσονται στη συνέχεια. 

Δομή ορισμού 

Σε κάθε παράγραφο ορισμού υπάρχουν κατά κανόνα: 

α) η οριστέα έννοια: πρόκειται για την έννοια που ορίζεται στην 

παράγραφο και δηλώνεται συνήθως στη θεματική περίοδο. 

β) το γένος: η ευρύτερη κατηγορία των εννοιών που έχουν όμοια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, στην οποία εντάσσεται και η οριστέα έννοια. 

γ) η ειδοποιός διαφορά: τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν την 

οριστέα έννοια από κάθε άλλη που ανήκει στο ίδιο γένος εννοιών. 

Το δοκίμιο [οριστέα έννοια] είναι ένα ιδιότυπο γραμματειακό είδος [γένος] που 

βρίσκεται ανάμεσα στα καθαρώς λογοτεχνικά κείμενα και στις σύντομες μελέτες 

[ειδοποιός διαφορά]. Αυτό σημαίνει ότι δεν ταυτίζεται με τα λογοτεχνικά κείμενα ούτε, 

βέβαια, με τις εμπεριστατωμένες μελέτες. Πραγματεύεται συνήθως ένα θέμα που το 

εξετάζει στις πιο βασικές του πλευρές, χωρίς όμως να το εξαντλεί, και κατά κανόνα είναι 

σύντομο στην έκτασή του. Τέλος, δηλώνει περισσότερο και εκφράζει την υποκειμενική 

οπτική του δημιουργού σχετικά με το θέμα που πραγματεύεται. 

Λεξικό λογοτεχνικών όρων, ΟΕΔΒ, σ. 51. 

 

Ε. Με διαίρεση 

Στην περίπτωση αυτή, η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη έτσι, ώστε να 

αποκαλύπτει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα αντικείμενο ή μια ιδέα. Με τη 

μέθοδο της διαίρεσης αναλύουμε ένα όλο (γένος) στα μέρη του (είδη) με βάση κάποιο 

ουσιώδες γνώρισμα (διαιρετική βάση). Στη θεματική πρόταση διακρίνονται τα στοιχεία 

που συναποτελούν το σύνολο (αντικείμενο ή ιδέα). Έπειτα, στις λεπτομέρειες 

σχολιάζονται όλα τα είδη της διαιρετέας έννοιας που δηλώνονται στη θεματική 

πρόταση. 
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Συστατικά στοιχεία της διαίρεσης 

 Η διαιρετέα έννοια: η βασική ιδέα ή αντικείμενο. 

 H διαιρετική βάση: το κοινό γνώρισμα των ειδών που θα προκύψουν. 

 Τα μέρη της διαίρεσης: τα είδη που προκύπτουν από τη διαίρεση. 

Η δημοσιογραφία μπορεί να διακριθεί με βάση το περιεχόμενό της σε 

ειδησεογραφική και ερμηνευτική. Η πρώτη ασχολείται ειδικά με την αναγραφή 

ειδήσεων, δηλαδή ανακοινώνει τα γεγονότα που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο και 

επηρεάζουν τη ζωή του. Η δεύτερη ως άρθρο, σχόλιο, χρονογράφημα, γελοιογραφία 

ερμηνεύει και σχολιάζει τα γεγονότα και τις ειδήσεις. 

 

ΣΤ) Με αίτια και αποτελέσματα 

Στη θεματική πρόταση αναφέρεται η αιτία, ενώ τα αποτελέσματα / οι συνέπειες 

αναπτύσσονται στις λεπτομέρειες. 

Ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος προκαλεί 

αρνητικές συνέπειες στην παιδαγωγική πτυχή του σχολείου. Αρχικά, προσανατολίζει 

μονόπλευρα τους μαθητές στην επίτευξη εξωτερικών στόχων, όπως είναι κυρίως η 

εισαγωγή σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Παράλληλα καλλιεργεί μια χρησιμοθηρική 

αντίληψη για τη γνώση και την απορριπτική διάθεση για κλάδους σπουδών σημαντικών 

για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Τέλος, αναπτύσσει τη βαθμοθηρική 

νοοτροπία και καθιστά ανταγωνιστικές τις σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών. 

Γ. Μπατζίνας, Έκφραση – Έκθεση β΄ ενιαίου λυκείου, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2002, 

σ. 34. 

 

Ζ) Με αναλογία 

Αν η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη ως παρομοίωση ή μεταφορά, τότε η 

παράγραφος αναπτύσσεται με αναλογία, δηλαδή με μια εκτεταμένη παρομοίωση (το α 

είναι όπως / σαν το β). 

Η πολιτική διαφθορά επιδρά διαλυτικά σε μια κοινωνία, όπως και μια ασθένεια στον 

οργανισμό του ανθρώπου. Σε συνθήκες πολιτικής διαφθοράς, αποδυναμώνονται οι 

εσωτερικές αντιστάσεις του πολίτη, αλλοτριώνεται η συνείδησή του και οδηγείται σε 

αντικοινωνική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Και ο 
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ανθρώπινος οργανισμός εξαιτίας μιας ασθένειας, επιβαρύνεται, καταβάλλεται με 

συνέπεια ακόμη και τη βιολογική του φθορά. 

Γ. Μπατζίνας – Δ. Λούλος, Έκφραση – Έκθεση γ΄ ενιαίου λυκείου, εκδ. Ζήτη, 

Θεσσαλονίκη 2001, σ. 38. 

 

Η) Με συνδυασμό μεθόδων 

Στην πράξη, σπανιότερα συναντούμε έναν μονάχα τρόπο ανάπτυξης. Συνήθως 

συνδυάζουμε δύο ή και περισσότερους τρόπους. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε 

τη μέθοδο του ορισμού, μπορεί να χρειαστεί συγχρόνως να αιτιολογήσουμε μια κρίση 

μας και να διευκρινίσουμε μια έννοια με παραδείγματα. Στην ακόλουθη παράγραφο 

συνδυάζονται οι τρόποι της διαίρεσης, του ορισμού και των παραδειγμάτων. 

Η προπαγάνδα είναι πολιτική, κοινωνική, εμπορική [διαίρεση]. Είναι το σκληρό 

σφυροκόπημα που επιδιώκει να επιβάλλει ένα προϊόν οποιασδήποτε μορφής 

[ορισμός]. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι μια πίστη, μια κοινωνική οργάνωση, ένα 

πολιτικό καθεστώς ή ένα είδος της καθημερινής χρήσης [παραδείγματα]. Όλοι οι τρόποι 

της επικοινωνίας έχουν επιστρατευθεί, για να υπηρετήσουν την προπαγάνδα. Ο 

άμεσος λόγος, το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το τυπωμένο χαρτί, 

περιοδικό, εφημερίδα, βιβλίο [κι άλλη διαίρεση]. 

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος 
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ΑΣΚΗΣΗ 
 

 

Να αναγνωρίσετε τον τρόπο ανάπτυξης των ακόλουθων παραγράφων. 

1) Η οικογένεια είναι η θεμελιώδης κοινωνική ομάδα, αναπόσπαστα δεμένη με τον 

κοινωνικό βίο των ανθρώπων. Αποτελείται από δύο ετερόφυλα άτομα –μη 

συγγενείς εξ αίματος– τα οποία έχουν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου και έχουν 

συναποδεχθεί ότι θ’ αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα. 

 

2) Ζούμε σε μια περιοχή όπου τα σημάδια αναζωπύρωσης του εθνικισμού είναι 

έκδηλα. Γεγονότα, όπως αυτά που διαδραματίστηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία 

και στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, είναι εύγλωττα δείγματα εθνικιστικής έξαρσης. 

 

3) Κοινωνία δεν είναι μόνο το απρόσωπο σύνολο ανθρώπων που έχουν κοινά 

πολιτιστικά γνωρίσματα, συνδέονται με κοινές παραδόσεις και αξίες και επιδιώκουν 

κοινούς στόχους· κοινωνία είναι και οι θεσμοί, οι κανόνες, οι αρχές και οι ιδέες που 

ρυθμίζουν τη ζωή των ανθρώπων που την αποτελούν. Τα ιδεολογικά και 

οργανωτικά αυτά σχήματα είναι προϊόντα της μακράς συμβίωσης των ανθρώπων. 

Χωρίς αυτά δε θα υπήρχε κοινωνική οργάνωση και συνοχή, και επομένως ούτε 

κοινωνική ζωή. 

 

4) Αν επιχειρήσουμε να ταξινομήσουμε σχηματικά τα παιδαγωγικά ιδεώδη που 

διαμορφώθηκαν στην ευρωπαϊκή ιστορία, μπορούμε να τα διαφοροποιήσουμε σε 

τέσσερις κατηγορίες: α) το ατομικό ή το ατομικιστικό ιδεώδες της αγωγής, β) το 

κοινωνικό ή κοινωνιοκρατικό ιδεώδες, γ) το ανθρωπιστικό ιδεώδες και δ) το 

θρησκευτικό ή μεταφυσικό ιδεώδες της αγωγής. 

 

5) Όπως είναι αναγκαία η ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του ανθρώπου, έτσι 

είναι αναγκαία και η ικανοποίηση των πνευματικών και ψυχικών του αναγκών. (Οὐκ 

ἐπ΄ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος [: ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από πνευματική 

τροφή]). Την ανάγκη αυτή ικανοποιεί η ψυχαγωγία. 

 

6) Ο επαναστάτης διαφέρει ουσιαστικά από τον επαναστατημένο πολίτη. Ο 

επαναστάτης είναι ευαισθητοποιημένος αλλά και ενεργός πολίτης με υψηλή πολιτική 

συνειδητότητα. Επιδεικνύει έμπρακτο ενδιαφέρον και συμμετέχει αγωνιστικά, μέσα 

από συλλογικού χαρακτήρα δραστηριότητες, στην αντιμετώπιση των 

κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων με μακροπρόθεσμη στόχευση την ανατροπή του 
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καθεστώτος. Αντίθετα, ο επαναστατημένος πολίτης αντιδρά στις αρνητικές πτυχές 

της πολιτικής πραγματικότητας, εκδηλώνει όμως μία συναισθηματική, φραστική 

διαμαρτυρία που εξαντλείται σ’ ένα θεωρητικό επίπεδο. Η παρορμητική εναντίωση 

και η ενδεχόμενη αγανάκτησή του συχνά δε συνοδεύονται από δημιουργική δράση 

και έμπρακτη αντίθεση. 

 

7) Ο παραπλανητικός χαρακτήρας της διαφήμισης επιδρά αρνητικά στη διαμόρφωση 

της συνείδησης του ατόμου. Με τις τεχνικές της πετυχαίνει τον εθισμό των μαζών, 

εκτός από την αποδοχή και υπακοή σε διαφημιστικά μηνύματα, στην άκριτη 

υιοθέτηση μηνυμάτων πολιτικού και ιδεολογικού περιεχομένου. Έτσι, οι πολίτες 

απογυμνώνονται έντεχνα από το αναφαίρετο δικαίωμα και καθήκον τους να 

αποφασίζουν για την τύχη τους. 

 

8) Αναντίρρητα, η τεχνολογία επέφερε κοσμογονικές αλλαγές στον πολιτισμό και 

αποτέλεσε ευλογία για τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι μετέτρεψε την εργασία, χάρη 

στα μέσα που εξασφάλισε, από επίμοχθη και επώδυνη σε άκοπη και απλή 

διαδικασία. Παράλληλα, απομάκρυνε το φάσμα της πείνας από ένα μεγάλο τμήμα 

της ανθρωπότητας και απάλλαξε τον άνθρωπο από την ασφυκτική κυριαρχία της 

φύσης. Αξίζει επίσης να παρατηρηθεί ότι με τη συνδρομή της τεχνολογικής 

ανάπτυξης τα πολιτιστικά αγαθά αποτελούν πλέον κτήμα των περισσότερων 

ανθρώπων του πλανήτη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τι είναι η περίληψη; 

Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση ενός ευρύτερου κειμένου. Ειδικότερα, 

αποτελεί ένα νέο κείμενο, το οποίο, χωρίς να παραποιεί νοηματικά το αρχικό, 

περιλαμβάνει τα σημαντικότερα στοιχεία του. 

Η έκταση της περίληψης: 

Συνήθως καταλαμβάνει το 1/3 του αρχικού κειμένου. Στις εξετάσεις, ο αριθμός των 

λέξεων καθορίζεται. Σύνηθες όριο τίθενται οι 80-100 ή 100-120 λέξεις, ανάλογα με 

την έκταση του κειμένου. 

Η περίληψη βασίζεται: 

 στο θεματικό κέντρο του κειμένου. 

 στις θεματικές προτάσεις και στους πλαγιότιτλους των παραγράφων. 

 στις σημαντικές λεπτομέρειες της καθεμιάς παραγράφου. 

 

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

Προεργασία 

1. α) Διαβάζουμε αρχικά ολόκληρο το κείμενο, για να αποκτήσουμε μια συνολική 

εντύπωση του περιεχομένου του. 

 β) Επισημαίνουμε το θεματικό κέντρο του. Το αναζητούμε κατά σειρά 

προτεραιότητας: 

 στον τίτλο. 

 στον πρόλογο. 

 στον επίλογο. 

 σε ολόκληρο το κείμενο. 

2. α) Διαβάζουμε πάλι το κείμενο, για να κατανοήσουμε ακριβέστερα το 

περιεχόμενό του. 
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β) Παράλληλα, σημειώνουμε τις θεματικές προτάσεις και τις σημαντικότερες 

λεπτομέρειες των παραγράφων. 

3. Στην περίπτωση που η θεματική περίοδος δεν εντοπίζεται ή παρατηρείται 

σύγχυση στις λεπτομέρειες, προτείνεται η αναζήτηση πλαγιότιτλου. 

4. [Προαιρετικά, ανάγουμε τις σημειώσεις μας σε διαγραμματική παρουσίαση του 

κειμένου.] 

5. Αναπτύσσουμε τις σημειώσεις μας σε συνεχή λόγο. 

[Προσοχή: Σημειώνουμε και υπογραμμίζουμε πάντα με μολύβι. Συχνά χρειάζεται 

να σβηστούν λανθασμένες επιλογές, ενώ σε επίσημες εξετάσεις κατά τον τύπο των 

πανελληνίων απαγορεύεται η παράδοση σημειωμένων θεμάτων.] 

Σύνταξη της περίληψης 

Πάγια έναρξη της περίληψης: 

 Αρχίζουμε με τη φράση «Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας αναφέρεται (προβάλλει 

/ τονίζει / επισημαίνει / προβληματίζεται σχετικά με)…». 

 Ακολουθεί το θεματικό κέντρο, η βασική έννοια που διατρέχει ολόκληρο το 

κείμενο. 

Π.χ.: «Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας αναφέρεται στις αρνητικές συνέπειες της 

παγκοσμιοποίησης». 

 

Η δεύτερη περίοδος: 

 συνδέεται με την πρώτη περίοδο μέσω μιας διαρθρωτικής λέξης (π.χ. αρχικά / 

συγκεκριμένα / ειδικότερα). 

 αποτελεί την περιληπτική διατύπωση της πρώτης παραγράφου. 

Π.χ.: «Ειδικότερα, ο όρος παγκοσμιοποίηση αναφέρεται κατ’ αρχήν στην ελευθερία και 

τη διευκόλυνση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών». 

 

Στη συνέχεια: 

 Αποδίδουμε συνοπτικά το περιεχόμενο των επόμενων παραγράφων 

αξιοποιώντας τους πλαγιότιτλους και τις σημειώσεις μας. 

 Διασφαλίζουμε τη νοηματική αλληλουχία και τη συνοχή του λόγου μας με τη 

χρήση των κατάλληλων διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων (π.χ. επίσης, 

επιπλέον, στη συνέχεια, κατόπιν, παράλληλα, ακόμα, ωστόσο, αντίθετα). 

Π.χ.: «Ωστόσο, η εξάλειψη των συνόρων ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης 

αλλοτριώνει πολιτισμικά τους λαούς, αφομοιώνοντάς τους σταδιακά προς τον 

οικονομικά ισχυρότερο». 
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Στο τέλος: 

 Η τελευταία παράγραφος του αρχικού κειμένου μεταγράφεται ως κατακλείδα της 

περίληψης. Η πρόταση ξεκινά με την κατάλληλη λέξη / φράση [π.χ. (στο) τέλος, 

τελικά, καταλήγοντας, συνοψίζοντας, συμπερασματικά]. 

Π.χ. «Καταλήγοντας, ο συγγραφέας προτείνει τη συγκρότηση κρατικών μηχανισμών 

ελέγχου των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης. 

 

 

ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αποφεύγουμε: 

 την υπερβολική αφαίρεση και γενίκευση. 

 τη μίμηση του ύφους του συγγραφέα. 

 το σχολιασμό των επιχειρημάτων του. 

 τη χρήση αυτούσιων φράσεων και λέξεων του κειμένου. 

 τις απαριθμήσεις, τις βραχυγραφίες, τα αρκτικόλεξα (ακρωνύμια). 

 

Επιδιώκουμε: 

o την αντικειμενική απόδοση της ουσίας του αρχικού κειμένου. 

o τη γραφή σε ουδέτερο, πληροφοριακό ύφος (χρήσιμη ως προς αυτό καθίσταται η 

παθητική σύνταξη). Προφανώς, η περίληψη συντάσσεται πάντοτε σε γ΄ 

πρόσωπο. 

o τη συγκρότηση περιεκτικού λόγου (κατά το δυνατό, χρήση λίγων ρημάτων). 

o την επίτευξη συνοχής και συνεκτικότητας. 

o την επιλογή της καταλληλότερης σύνταξης, ενεργητικής ή παθητικής. 

o την τήρηση του ορίου που έχει τεθεί ως προς τον αριθμό των λέξεων.  

 

Διατηρούμε: 

 όσες λέξεις ή φράσεις του συγγραφέα δεν μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες 

συνώνυμες ή ισοδύναμες. 

 τα κύρια ονόματα, τους επιστημονικούς και τεχνικούς όρους. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ 

 

 

Κατανόηση του θέματος 

Ένα γραπτό «εκτός θέματος» βαθμολογείται κάτω από τη βάση ανεξαρτήτως της 

ποιότητάς του. Γι’ αυτόν το λόγο, η κατανόηση του θέματος της έκθεσης και των 

ζητουμένων της εκφώνησης καθίσταται θεμελιώδης. Πρώτο, λοιπόν, μέλημά μας, όταν 

καλούμαστε να εκθέσουμε τις απόψεις μας, είναι η προσεκτική ανάγνωση της 

εκφώνησης. Εκεί παρουσιάζονται ορισμένα δεδομένα στοιχεία και κάποια ζητούμενα. 

Παράλληλα, αναζητούμε λέξεις-κλειδιά και εντοπίζουμε την ευρύτερη θεματική 

ενότητα, μέσα στην οποία θα κινηθούμε. Από αυτή θα αντλήσουμε το υλικό μας. Για 

παράδειγμα: 

Είστε μέλος ενός συλλόγου προστασίας καταναλωτών [δεδομένο]. Σε μια 

ημερίδα που διοργανώνεται με θέμα τον καταναλωτισμό, να εκθέσετε τις 

απόψεις για τις αρνητικές επιδράσεις του στην προσωπικότητα και στη ζωή, 

γενικότερα, του σύγχρονου ανθρώπου (400-500 λέξεις) [ζητούμενο]. 

Προφανώς, το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο καταναλωτισμός και 

ειδικότερα, οι αρνητικές του συνέπειες για τον άνθρωπο.  Ως δεδομένη προβάλλεται η 

συμμετοχή μας σε ένα σύλλογο προστασίας του καταναλωτή. Συνεπώς, προασπίζουμε 

τα δικαιώματά του και υποστηρίζουμε τον υγιή καταναλωτισμό. Ακολούθως, μας 

ζητείται να παρουσιάσουμε σε μια ημερίδα τις επιβλαβείς επιδράσεις του 

καταναλωτισμού και τις απόψεις μας για αυτές. 

Ιδιαιτέρως σημαντικό καθίσταται επίσης το επικοινωνιακό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

θα εκθέσουμε τις ιδέες μας. Σαφέστατα, το κάθε είδος κειμένου έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά ανάλογα με το πού απευθύνεται, σε ποιες περιστάσεις και με ποιο 

μέσο. Διαφορετικά, δηλαδή, γνωρίσματα φανερώνει η ομιλία σε ημερίδα, το δοκίμιο, το 

άρθρο, η επιστολή και η ημερολογιακή καταγραφή. Επομένως, διαμορφώνουμε το 

κείμενό μας σύμφωνα με το ζητούμενο πλαίσιο της εκφώνησης. 
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Επικοινωνιακό πλαίσιο 

1) Το άρθρο 

Το άρθρο απαντά σε περιοδικά και εφημερίδες, και χρησιμοποιείται κυρίως για 

την ενημέρωση του κοινού και την ψυχαγωγία. Χαρακτηριστικά: 

 Πρόταξη ενός σύντομου τίτλου (χωρίς ρήμα και πολλά επίθετα). 

 Αφόρμηση (π.χ. η έκδοση ενός βιβλίου συναφούς με το εξεταζόμενο θέμα, ένα 

πρόσφατο ρεπορτάζ / συνέδριο, μια έρευνα ή μια δημοσκόπηση). 

 Ύφος περισσότερο ανάλαφρο και χαλαρό, λιγότερο εγκεφαλικό και δοκιμιακό. 

 Χρήση απλού λεξιλογίου και εύπεπτων νοημάτων. 

 

2) Το δοκίμιο 

Το δοκίμιο είναι ένα γραμματειακό είδος πεζού λόγου με ποικίλο περιεχόμενο. Ο 

δοκιμιογράφος στοχάζεται σχετικά με το θέμα που έχει επιλέξει και εκθέτει τις 

απόψεις του. Βασικός στόχος του δεν είναι η πειθώ, αλλά η εκκίνηση του 

προβληματισμού, η διεύρυνση του στοχασμού και η όξυνση της σκέψης. 

Χαρακτηριστικά: 

 Κανόνες λογιότερης γραμματικής. 

 Σύνθετη δομή προτάσεων. Ευρεία χρήση υποταγμένου λόγου. 

 Ευσύνοπτος, εύληπτος και επιμελημένος λόγος. Χρήση τεχνικών ομαλής 

μετάβασης και συνοχής (διαρθρωτικές λέξεις – φράσεις). 

 Εκλαΐκευση ιδεών και επιστημονικών ή φιλοσοφικών πορισμάτων. 

 Ύφος οικείο και στοχαστικό. 

 Διαλλακτικότητα και αποφυγή δογματισμού. Θεωρούνται τα πάντα σε εξέλιξη. 

 Το θέμα δεν εξαντλείται και δεν εξάγονται οριστικά συμπεράσματα (όπως θα 

συνέβαινε πιθανώς σε μια επιστημονική πραγματεία). 

 

3) Η ομιλία (: εισήγηση / διάλεξη / λόγος / συζήτηση) 

 Προσφώνηση 

o (Αξιότιμοι) κυρίες και κύριοι,… 

o Αγαπητοί συμμαθητές και καθηγητές,… 

o Κύριοι συνάδελφοι,… 

 Αναφορά στην αφορμή και στο πλαίσιο της ομιλίας / της συνάντησης. 

 Αναφορά στο θέμα της ομιλίας. 
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 Δυνατότητα χρήσης α΄ και β΄ ρηματικού προσώπου. 

 Στοιχεία προφορικού λόγου: αμεσότητα, ζωντάνια, οικείο ύφος, απλούστερος 

λόγος (ανάλογα πάντα με τις περιστάσεις και το επίπεδο του ακροατηρίου). 

 Στον επίλογο, έκφραση αιτήματος, πρότασης ή προσδοκίας προς το 

ακροατήριο. 

 Αποφώνηση: 

o ευχαριστήρια για την ακρόαση («Σας ευχαριστώ που με ακούσατε / για 

την ακρόαση»). 

o ευχές («Σας εύχομαι… / Ελπίζω να…»). 

 

4) Η επιστολή / το γράμμα 

 Προσφώνηση: 

o Αξιότιμε κύριε (υπουργέ / δήμαρχε / συντάκτη του περιοδικού, κ.λπ.) 

[για ανώτερο θεσμικά και μη οικείο πρόσωπο]. 

o Αγαπητέ (Γιώργο / θείε Αλέξανδρε, κ.λπ.) [για οικείο και ισότιμο 

θεσμικά πρόσωπο (π.χ. σε συγγενή, φίλο, συμμαθητή). 

 Αναφορά στην αφορμή / στην αιτία σύνταξης της επιστολής. 

 Δυνατότητα χρήσης α΄ και β΄ ρηματικού προσώπου. 

 Ύφος: 

o Επίσημο και σοβαρό για επιστολή σε ανώτερο θεσμικά και μη οικείο 

πρόσωπο. 

o Οικείο, φιλικό και ανάλαφρο ύφος για γράμμα σε γνωστό και ισότιμο 

θεσμικά πρόσωπο. 

 Στον επίλογο, έκφραση αιτήματος, πρότασης ή προσδοκίας προς τον 

παραλήπτη. 

 Αποφώνηση: 

o Μετά τιμής / Με σεβασμό / Με εκτίμηση,… (επίσημη) 

 Υπογραφή + Ονοματεπώνυμο (αποφεύγονται σε επίσημες 

εξετάσεις, όπως είναι οι πανελλαδικές). 

o Φιλικά / Με τις καλύτερες ευχές / Πολλούς χαιρετισμούς / Σε 

χαιρετώ / Με αγάπη (οικεία – φιλική). 

 (Υπογραφή) + Όνομα (αποφεύγονται σε επίσημες εξετάσεις, 

όπως είναι οι πανελλαδικές). 
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Σχεδιασμός Προλόγου 

Κάνουμε μια ΣΥΝΤΟΜΗ εισαγωγή γενικού περιεχομένου και σταδιακά 

κατευθύνουμε το λόγο σε πιο ειδικά στοιχεία, δίνοντας έμφαση στον πυρήνα του 

θέματος κατά την τελευταία περίοδο. 

 

Κύριο Μέρος: η 2η παράγραφος 

Η δεύτερη παράγραφος της έκθεσής μας περιλαμβάνει τη διερεύνηση της 

εξεταζόμενης έννοιας, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι παραθέτουμε έναν ορισμό κατά 

τον τύπο του λεξικού. Ακολούθως, στην ίδια παράγραφο (συνήθως), διακρίνουμε την 

έννοια από άλλες νοηματικά ή ηχητικά παρόμοιες (π.χ. ανεργία – αεργία, ευημερία – 

ευμάρεια, φτώχεια - πενία) ή την επιμερίζουμε στις διάφορες πτυχές της (π.χ. ανεργία: 

α. τεχνολογική, β. εποχική, γ. διαρθρωτική, δ. φυσική). 

 

Κύριος Μέρος: η συνέχεια 

Στη συνέχεια εκθέτουμε τις ιδέες ή τις πληροφορίες μας, τις διασαφηνίζουμε και τις 

υποστηρίζουμε, κυρίως με συλλογισμούς και επίκληση στην αυθεντία (πορίσματα 

ερευνών, στατιστικά στοιχεία, γνωμικά και λόγια έγκυρων προσώπων). Φροντίζω να 

μην πλατειάζω και να προσανατολίζομαι απαρέγκλιτα στα ζητούμενα της εκφώνησης. 

 

Επίλογος 

Ο επίλογος αποτελεί τη φυσική απόληξη της έκθεσης. Η έκτασή του περιορίζεται σε 

μια παράγραφο και μπορεί να έχει τις εξής μορφές: 

 Παρουσίαση του γενικού συμπεράσματος που εξάγεται από τη λογική 

διεργασία του κυρίου μέρους. Ως γενικό συμπέρασμα συνήθως νοείται: 

o Η επισήμανση του ανώτερου κινδύνου που απορρέει από το πρόβλημα 

που μας απασχολεί. 

o Η υπογράμμιση του χρέους του ανθρώπου και της πολιτείας στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

o Η έμφαση στα βαθύτερα αίτια του θέματος. 
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o Η κατάδειξη της ανάγκης για επιστροφή στις ανθρώπινες αξίες και τα 

ιδανικά. 

 Ανακεφαλαίωση του κειμένου, δηλαδή σύνοψη των βασικών ιδεών της 

έκθεσης. 

 Σύντομη παρουσίαση των προτάσεών μας, αν οι τρόποι αντιμετώπισης ενός 

προβλήματος δεν ζητούνται από την εκφώνηση.  

 Αν στο κείμενο προβάλλονται δύο διαμετρικά αντίθετες απόψεις, ο επίλογος 

μπορεί να περιέχει την τρίτη άποψη που κατά κανόνα είναι συγκερασμός των 

δύο άλλων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Για τον επίλογο, λαμβάνουμε πάντα υπ’ όψη το επικοινωνιακό πλαίσιο που ορίζει 

η εκφώνηση. 

 Ο επίλογος είναι σύντομος. Επομένως, δεν περιττολογούμε ούτε αναφέρουμε 

νέα στοιχεία προς διασάφηση και επιχειρηματολογία. 

 Δεν εξαντλούμε όλη μας την απαισιοδοξία. Γενικά, διατηρούμε ελπίδες ότι η 

κατάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο. 

 Δεν εμμένουμε σε ευχές, όνειρα για το μέλλον και ελπίδες. 

 Δεν καταφεύγουμε σε συναισθηματικές εξάρσεις. Η έκθεση στηρίζεται κατά 

κύριο λόγο στην επιχειρηματολογία και όχι στη συγκίνηση. 

 

Γενικές οδηγίες για την έκθεση 

 Εστίαση στην εκφώνηση: 1) Αναζήτηση του θέματος, 2) εύρεση των δεδομένων 

και 3) εντοπισμός των ζητουμένων. 

 Συνοχή – Συνεκτικότητα: Η καθεμιά περίοδος λόγου και παράγραφος να 

αποτελεί λογική συνέχεια της προηγουμένης, ώστε το κείμενο να έχει φυσική 

ροή. Σε αυτό συνεπικουρούν οι διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις (βλέπε 

παραπάνω). 

 Προσοχή στο μακροπερίοδο λόγο: Καλύτερα να αποφεύγονται οι μακροσκελείς 

περίοδοι του λόγου και η καθ’ υπόταξη σύνδεση πολλών προτάσεων. Σαφώς, 

προτιμούνται οι μικρές και περιεκτικές προτάσεις, διότι καθιστούν το ύφος πιο 

άμεσο και δεν κουράζουν τον αναγνώστη. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγουμε 
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επίσης τυχόν συντακτικά σφάλματα, που συχνά είναι αποτέλεσμα του αχανούς 

μακροπερίοδου λόγου. Για παράδειγμα, το υποκείμενο της πρότασης λησμονείται 

πολλές φορές και δεν αντιστοιχεί στο ρήμα. 

 Εύστοχο λεξιλόγιο: Εξυπηρετεί τη συντομία και την ακρίβεια, φανερώνει τη 

γλωσσική μας επάρκεια και καθιστά το λόγο πιο άμεσο, σαφή και κατανοητό. 

 Φρασεολογία: Αποφυγή της επανάληψης κοινοτοπιών (κλισέ) και χιλιοειπωμένων 

εκφράσεων (π.χ. είναι η πεμπτουσία, είναι γεγονός ότι, από τη μια πλευρά – από 

την άλλη πλευρά). 

 Ψυχραιμία: Απουσία υποκριτικών μελοδραματισμών και έντονης 

συναισθηματικής φόρτισης. Αποδέσμευση από μακρόσυρτες ευχές και 

συγκινήσεις. 

 Επιχειρηματολογία: Αιτιολόγηση της θέσης μας με συλλογισμούς, τεκμήρια και 

παραδείγματα. Δεν καταφεύγουμε σε αφορισμούς και δογματικές αντιλήψεις. Σε 

αυτό βοηθάει η μελέτη εννοιολογικών προσεγγίσεων (βλέπε στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο), ιστορικών παραδειγμάτων και γνωμικών. Επίσης, ωφελεί η εξάσκηση 

στις μεθόδους συλλογισμού και στους τρόπους πειθούς. 

 Προσωπικό στίγμα: Αξιολογείται θετικά οτιδήποτε επί του περιεχομένου και 

της έκφρασης προσδίδει στο γραπτό μας βιωματικότητα, προσωπικό ύφος και 

πρωτοτυπία απόψεων. 

 Συνάφεια με το επικοινωνιακό πλαίσιο: Προσαρμόζουμε το ύφος, το λεξιλόγιο, 

το περιεχόμενο και τη δομή του λόγου στις απαιτήσεις του ορισμένου από την 

εκφώνηση πλαισίου. 

 Ισομερής ανάπτυξη των δεδομένων, των ερωτημάτων και των ζητουμένων του 

θέματος: Η συμμετρία του λόγου νοείται ως θετικό στοιχείο της έκθεσης. 

 Σύνδεση με την επικαιρότητα: Κατά το δυνατό και με την τήρηση του μέτρου, 

παράθεση πρόσφατων ειδήσεων, στατιστικών ή επιστημονικών πορισμάτων και 

αναφορά σε τρέχοντα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Όσον αφορά 

στο άρθρο, η σύνδεση με την επικαιρότητα θεωρείται επιτακτική (αν χρειαστεί, 

ενεργοποιήστε τη φαντασία σας για τη δημιουργία ειδήσεων και στατιστικών). 

 Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, επιβάλλεται η δεύτερη (ακόμα και η τρίτη) 

ανάγνωση για γραμματικές και συντακτικές διορθώσεις, εκφραστικές και δομικές 

βελτιώσεις, και συμπληρώσεις επί του περιεχομένου. 

 Τήρηση του ορίου των λέξεων (συνήθως 500-600 λέξεις).
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1. Η απεραντοσύνη της γλώσσας («Γλώσσα είναι ολόκληρος ο λαός»): 

Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, α) για να περιγράφουμε τα πάντα γύρω μας, από τα 

πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα (τον κόσμο, τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο), β) 

για να εκφράζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, από τους πιο βαθείς στοχασμούς μας 

μέχρι τα πιο λεπτά μας συναισθήματα, γ) για να επικοινωνούμε και να συζητάμε για 

τα πιο ασήμαντα μέχρι τα πιο σπουδαία θέματα, δ) για να ψυχαγωγούμαστε (π.χ. 

τραγούδι, παραμύθι, παιχνίδι), ε) για να σκεπτόμαστε, καθώς η νόηση και η γλώσσα 

συνδέονται στενά. Κατά τον Πλάτωνα, η σκέψη είναι ένας ενδιάθετος (= 

εσωτερικός) λόγος. Η γλώσσα, λοιπόν, εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς και σε 

όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Είναι τόσο πλατιά, όσο και ο κόσμος μας. Γι’ αυτόν 

το λόγο, ο φιλόσοφος Βίτγκενσταϊν είπε χαρακτηριστικά: τα όρια της γλώσσας μου 

ορίζουν τα όρια του κόσμου μου, εννοώντας ότι ο κόσμος είναι τόσος και τέτοιος, 

όσο μπορεί κανείς να τον εκφράσει γλωσσικά. Επομένως, ο απέραντος κόσμος μας 

προϋποθέτει και μια απέραντη γλώσσα που θα τον περιγράφει. 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  

Ι. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Παντοδυναμία 

Απεραντοσύνη 

Πολυμορφία 
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2. Η πολυμορφία της γλώσσας («Η γλώσσα είναι πρωτεϊκή»): 

Οι ποικίλες ανάγκες της καθημερινής ζωής ικανοποιούνται διά μέσου της 

γλώσσας, η οποία ανταποκρίνεται σε όλες τις περιστάσεις. Με τη γλώσσα 

επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε, συμβουλεύουμε, κρίνουμε, ρωτάμε, περιγράφουμε, 

σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε το μέλλον μας, κ.ά. Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 

αυτές, η γλώσσα λαμβάνει διάφορες μορφές, οι οποίες υπαγορεύονται από τη 

συντακτική δομή και τη γραμματική της οργάνωση. Για παράδειγμα, όταν 

διατάζουμε κάποιον χρησιμοποιούμε την προστακτική έγκλιση («Δώσε πίσω το 

μολύβι μου!»), ενώ όταν ζητάμε κάτι ευγενικά αξιοποιούμε την υποτακτική («Θα 

ήθελα να μου επιστρέψεις το μολύβι μου»). 

3. Η παντοδυναμία της γλώσσας («Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει, μα κόκκαλα 

τσακίζει»): 

Με τη γλώσσα μπορεί κάποιος να δώσει μια προσταγή, μια συμβουλή ή ένα 

πειστικό επιχείρημα. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τον δέκτη (της προσταγής, της 

συμβουλής, του πειστικού επιχειρήματος) στην τέλεση κάποιων πράξεων, στη λήψη 

ορισμένων αποφάσεων και στη συγκρότηση συγκεκριμένων σκέψεων. Φυσικά, ο 

γνώστης και επαρκής χρήστης της γλώσσας μπορεί εύκολα και αποτελεσματικά να 

επηρεάσει με το λόγο του τους γύρω ανθρώπους. Η δύναμη αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε θετικά για την πνευματική καλλιέργεια και την κοινωνική 

πρόοδο είτε αρνητικά για την επιβολή και την παραπλάνηση. 

 

  

                                                           
 Πρωτεϊκός ονομάζεται ο πολύμορφος, αυτός που παρουσιάζει ποικίλες όψεις (< Πρωτέας: 

θαλάσσια θεότητα της μυθολογίας, που είχε την ικανότητα να μεταμορφώνεται). 
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ΙΙ. ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Η γλώσσα, όπως και η κοινωνία στην οποία μιλιέται, είναι ένας ζωντανός 

οργανισμός. Βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη. Όπως μια κοινότητα, ανάλογα με τη 

γεωγραφική θέση της, την ανάπτυξη στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, το 

τεχνολογικό επίπεδο και την πνευματική της πρόοδο, διαμορφώνει κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, έτσι και η γλώσσα, ως κοινωνικό προϊόν, αντικατοπτρίζει κατά 

κάποιον τρόπο τις ιδιαιτερότητες αυτές, με αποτέλεσμα οι ομιλητές της εκάστοτε 

γλωσσικής κοινότητας να χρησιμοποιούν διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες. Οι 

ποικιλίες αυτές διακρίνονται σε δύο άξονες: τον γεωγραφικό (οριζόντια κατάταξη) και 

τον κοινωνικό (κάθετη κατάταξη). 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 

ΙΔΙΩΜΑ 

ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΤΑΞΗ 

ΦΥΛΟ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 
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 Κοινή Γλώσσα 

Κοινή ονομάζεται η επίσημη γλώσσα μιας χώρας που χρησιμοποιείται από όλους 

(ακόμα και από όσους μιλούν διαλεκτικά ή ιδιωματικά). 

 Διάλεκτος – Ιδίωμα 

Η διάλεκτος και το ιδίωμα είναι δύο όροι που χαρακτηρίζουν τη γεωγραφική 

διαφοροποίηση μιας γλώσσας. Συγκεκριμένα, διάλεκτος ονομάζεται η μορφή μιας 

γλώσσας που παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από την κοινή ως προς την 

προφορά, τη γραμματικοσυντακτική δομή και το λεξιλόγιο. Οι ομιλητές της 

εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές και γίνονται δύσκολα κατανοητοί. Στην 

αρχαία Ελλάδα υπήρχαν τέσσερεις διάλεκτοι: η ιωνική - αττική, η δωρική, η 

αρκαδοκυπριακή και η βορειοδυτική. Στη νεότερη εποχή, απαντούν τα ποντιακά, τα 

καππαδοκικά, τα τσακώνικα και τα κατωιταλικά. Από μερικούς θεωρούνται επίσης 

διάλεκτοι τα κυπριακά και τα κρητικά. 

Αντίθετα, ιδίωμα ονομάζεται η μικρή απόκλιση από την κοινή γλώσσα, που δεν 

εμποδίζει ιδιαίτερα την κατανόηση από τους ομιλητές της κοινής. Ως ιδιώματα της 

ελληνικής γλώσσας νοούνται τα θρακιώτικα, μακεδονικά, ηπειρωτικά, θεσσαλικά 

και στερεοελλαδίτικα (βόρεια ιδιώματα), τα πελοποννησιακά και κρητικά (νότια 

ιδιώματα), τα κυπριακά, χιώτικα και δωδεκανησιακά (ανατολικά ιδιώματα) και τα 

επτανησιακά και κυκλαδικά (δυτικά ιδιώματα). 

 Ιδιωματισμός – Ιδιωτισμός 

Οι δύο αυτοί όροι ταυτίζονται συχνότατα εξ αιτίας της ομοιότητάς τους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: έχουν διαφορετική σημασία. 

 Ιδιωματισμός είναι μια ιδιωματική λέξη / τύπος που δε συνηθίζεται στην 

κοινή γλώσσα. Π.χ., με λέει [= μου λέει (συντακτικός ιδιωματισμός των 

βορείων ιδιωμάτων)], αφορδακός [= βάτραχος (λεξιλογικό ιδίωμα των 

κρητικών)] και πιδί [= παιδί (φωνολογικός ιδιωματισμός)]. 

 Ιδιωτισμός ονομάζεται η έκφραση που λέγεται μόνο σε μια συγκεκριμένη 

γλώσσα και έχει λάβει ξεχωριστή, συνήθως μεταφορική, σημασία (π.χ. 

τρώει ξύλο, τό ‘βαλε στα πόδια, κλείνω τα δεκαπέντε). 

Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες 
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Παρατήρηση 

Οι διάλεκτοι και τα ιδιώματα οφείλονται στην περιορισμένη επικοινωνία ανθρώπων 

από διαφορετικές περιοχές. Σήμερα, το φαινόμενο αυτό τείνει να εκλείψει λόγω των 

εξελιγμένων μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας. Παράλληλα, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης προβάλλουν την κοινή γλώσσα, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ανασταλτικά 

στη δημιουργία και διατήρηση των διαλέκτων – ιδιωμάτων. 

 

Η ωφελιμότητα των ιδιωμάτων 

 Εμπλουτίζουν τη γλώσσα. 

 Αποτρέπουν την πολιτιστική ισοπέδωση και την ομοιομορφία που τείνει να 

επιβάλει η μαζική κουλτούρα. 

 Αναδεικνύουν την πολιτιστική ιδιαιτερότητα μιας περιοχής και διασφαλίζουν τον 

πολιτιστικό πλουραλισμό. 

 Βοηθούν στην κατανόηση της ιστορικής προέλευσης και εξέλιξης της γλώσσας, 

καθώς σε πολλά ιδιώματα διασώζονται γλωσσικά στοιχεία από παλαιότερες 

μορφές της. 

 Αποτελούν το κύριο στοιχείο που συνδέει μεταξύ τους τα μέλη μιας κοινότητας. 

 

Οι αρνητικές συνέπειες των ιδιωμάτων 

 Η εμμονή στους ιδιωματισμούς, παράλληλα με την ανάπτυξη ενός τοπικιστικού 

πνεύματος, συντελεί στην πρόκληση εμπάθειας μεταξύ των τοπικών κοινωνιών. 

 Τα ιδιώματα προκαλούν ενίοτε δυσχέρειες στην επικοινωνία των κατοίκων 

διαφορετικών περιοχών. 
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Γλωσσικές ποικιλίες εντοπίζονται ακόμη στο πλαίσιο της κοινωνίας. Διάφοροι 

παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, η μόρφωση, η κοινωνική τάξη, το φύλο, η ιδεολογία, 

το επάγγελμα, η καταγωγή ενός ατόμου και οι περιστάσεις της δράσης του, 

διαμορφώνουν τη ζωή μέσα στην κοινότητα και συνθέτουν ποικίλα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά. Η γλώσσα, ως κοινωνικό προϊόν, αντικατοπτρίζει την ποικιλία αυτή. 

Διαφορετικά θα μιλήσει: 

 ένα παιδί από έναν ηλικιωμένο (ηλικία): Ο νεαρός είναι περισσότερο 

εξοικειωμένος με τη γλώσσα της τεχνολογίας και χρησιμοποιεί λέξεις / 

εκφράσεις της συνθηματικής γλώσσας των νέων (αργκό). Π.χ., γκουγκλάρω, 

κάνω λάικ, τό ‘πιασες;, είμαι μέσα. Αντίθετα, ο ηλικιωμένος μιλάει ενίοτε με 

παλαιότερους λεκτικούς τύπους (π.χ. οι φοιτηταί, εχρησιμοποιείτο, καλώς). Το 

λεξιλόγιό του θεωρείται από τους νεότερους παρωχημένο, διότι κάποιες λέξεις 

χρησιμοποιούνται πλέον σπάνια [π.χ. ανελκυστήρας, πικ-απ, πλυσταριό, 

μπουγάδα, δραχμή (αντί ευρώ)]. 

 ένας πεπαιδευμένος από έναν αναλφάβητο (μόρφωση – εκπαίδευση): 

Προφανώς, ο αγράμματος μιλάει λιτά, με αρκετά γλωσσικά «λάθη» και φτωχό 

λεξιλόγιο. Κάποιες φορές, η αγραμματοσύνη του και η κακή χρήση της γλώσσας 

κάνουν το λόγο του δυσνόητο. Από την άλλη πλευρά, ο μορφωμένος, ανάλογα 

με το βαθμό της εκπαίδευσής του και την ποιότητα της παιδείας που έλαβε, 

συνθέτει ένα δομημένο λόγο και αξιοποιεί ένα πλούσιο λεξιλόγιο. Συχνά 

παρατηρείται το φαινόμενο, ο πεπαιδευμένος να γίνεται δύσκολα κατανοητός 

από χαμηλότερου επιπέδου συνομιλητές. 

 ένα μέλος της λεγόμενης υψηλής κοινωνίας από κάποιον που ανήκει στην 

εργατική τάξη (κοινωνική τάξη, καταγωγή, οικονομική κατάσταση): Τα μέλη 

των ανώτερων κοινωνικών τάξεων κατέχουν οικονομική δύναμη και 

προέρχονται από ισχυρή γενιά («βαστούν από τζάκι»). Η οικονομική άνεση και 

το υψηλό επίπεδο του άμεσου περιβάλλοντός τους καθίστανται πρόσφορο 

έδαφος για την καλλιέργεια ανώτερης μόρφωσης, η οποία προσδίδει κοινωνικό 

κύρος. Για να διατηρήσουν αυτό το κύρος, συχνά επιδεικνύουν την πνευματική 

τους καλλιέργεια μέσω της χρήσης λόγιας γλώσσας. 

Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες 
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 ένας άνδρας από μια γυναίκα (φύλο): Οι κοινωνιογλωσσολόγοι έχουν 

παρατηρήσει ότι, γενικότερα, ο λόγος των γυναικών σε σύγκριση με αυτόν των 

ανδρών βρίσκεται σε ανώτερο επίπεδο. Οι γυναίκες, δηλαδή, χρησιμοποιούν 

λογιότερες και πιο επίσημες εκφράσεις, που προσδίδουν κοινωνικό κύρος. 

Μάλιστα, θεωρούν ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής απαίτησης προς 

τις γυναίκες να είναι «καθωσπρέπει» και να συγκροτούν μια καλή εικόνα του 

εαυτού τους. Αντίθετα, η περισσότερη κοινωνική ελευθερία που δίνεται στον 

άνδρα τού επιτρέπει να κάνει χρήση ενός πιο ελεύθερου από γλωσσικούς 

«καθωσπρεπισμούς» λόγου. 

 ένας βοσκός από ένα δικηγόρο (επάγγελμα): Η ενασχόληση του δικηγόρου με 

το λόγο και με τη νομική και γραφειοκρατική ορολογία καθιστούν την ομιλία του 

λογιότερη και ορθότερα δομημένη από αυτήν του βοσκού. 

 το ίδιο άτομο α) στους φίλους και στους δασκάλους του, β) σε ένα γράμμα 

προς τους γονείς του και σε μια διάλεξη, γ) σε μια κουβέντα με θέμα το 

ποδόσφαιρο και σε μια συζήτηση με θέμα την πολιτική (περίσταση): Όλοι 

έχουμε παρατηρήσει ότι στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε το λόγο 

διαφορετικά, ανάλογα με την περίσταση (επικοινωνιακό πλαίσιο). Α) Όταν 

μιλάμε στους φίλους μας, ο λόγος μας είναι ελεύθερα δομημένος και το ύφος 

μας φιλικό και οικείο («ζεστό»). Αντίθετα, στους δασκάλους μας μιλάμε 

επίσημα και με σεβασμό. Β) Έπειτα, ένα γράμμα προς τους γονείς μας ξεκινά με 

προσφώνηση και χαιρετισμό, έχει οικείο ύφος και μπορεί να τελειώνει με 

ευχές. Αντίθετα, το ύφος της διάλεξης είναι επιστημονικό ή λόγιο, ενώ 

απαιτείται χαιρετισμός των ακροατών στην αρχή και ευχαριστήρια λόγια για 

την ακρόαση στο τέλος. Γ) Στην τελευταία περίπτωση, η συζήτηση γύρω απ’ 

την πολιτική θα είναι οπωσδήποτε πιο σοβαρή από τα αθλητικά σχόλια. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στην καθεμιά περίπτωση εκφραζόμαστε με ένα 

ιδιαίτερο ύφος (στιλ, τρόπο έκφρασης) και δομούμε ανάλογα το λόγο μας. Για 

την επιλογή του καταλληλότερου κάθε φορά ύφους και γλωσσικού επιπέδου, ο 

ομιλητής / γράφων είναι ανάγκη να λαμβάνει υπ’ όψη του τα εξής: ποιος μιλάει, 

σε ποιον, με ποιο σκοπό, για ποιο θέμα, πού, πότε, γιατί, πώς κ.τ.λ. Το ύφος, 

ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να είναι επιστημονικό, δοκιμιακό, επίσημο, 

ποιητικό, αφηγηματικό, περιγραφικό, ουδέτερο, φιλικό, οικείο, λαϊκό, λόγιο, 

υψηλό, χαριτωμένο, γλαφυρό, ταπεινό, κομψό, χυδαίο κ.ά. 
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ΙΙΙ. ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Κάθε άνθρωπος βιώνει, εννοεί και αξιολογεί τα πράγματα και τις καταστάσεις με 

έναν προσωπικό τρόπο. Στον υποκειμενικό αυτό χαρακτήρα του ανθρώπου συμμετέχει 

και η γλώσσα, με αποτέλεσμα να φανερώνονται συχνά οι διάφορες οπτικές της. 

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι οι άνθρωποι: 

 προσδιορίζουν τα ίδια πράγματα με διαφορετικές λέξεις. Για παράδειγμα, η 

κλασική μουσική χαρακτηρίζεται από κάποιους ενδιαφέρουσα και 

αριστουργηματική, από πολλούς άλλους, όμως, βαρετή και μονότονη. 

 φορτίζουν την ίδια λέξη με διαφορετικές αποχρώσεις της ίδιας έννοιας. 

Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι που ζουν σε εμπόλεμη κατάσταση 

αντιλαμβάνονται τη λέξη «πόλεμος» διαφορετικά από όσους διαβιούν 

ειρηνικά. 

 

IV. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Στοιχεία της επικοινωνίας 

 

 

Οι λειτουργίες της γλώσσας 

Η γλώσσα λειτουργεί με δύο τρόπους. Ο ένας αφορά το λογικό μας και ο άλλος τις 

συγκινήσεις μας (Γ. Σεφέρης). Στην πρώτη περίπτωση, η γλώσσα χρησιμοποιείται 

κυριολεκτικά και αναφέρεται στον πραγματικό κόσμο (αναφορική λειτουργία). Κατ’ 

αρχήν, επιδιώκεται η βασική επικοινωνιακή πράξη, δηλαδή η μεταφορά ενός μηνύματος 

από έναν πομπό σε ένα δέκτη με σκοπό την πληροφόρηση. 

Στη δεύτερη περίπτωση, δίνεται έμφαση όχι τόσο στην πληροφορία του μηνύματος, 

όσο στη μορφή του. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αισθητική απόλαυση της μορφής του 

μηνύματος και γι’ αυτόν το λόγο, η γλώσσα χρησιμοποιείται ποιητικά (ποιητική 

λειτουργία): με σχήματα λόγου, συνηχήσεις, επαναλήψεις, μέτρο και ρυθμό. 

• Ο αποστολέας ενός 
μηνύματος 

 

• Η πληροφορία που 
αποστέλλεται από 
έναν πομπό 

 

• Ο παραλήπτης ενός 
μηνύματος 
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Π.χ. Το αεροπλάνο βρίσκεται πάνω από τη Ρόδο και πετάει ανάμεσα στα σύννεφα. 

 

 

Π.χ. Αυτός πετάει στα σύννεφα… 

ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 
 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 

ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΟ - ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΕΡΨΗ 

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ 
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V. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Η γλώσσα, το ύφος και η μορφή ενός κειμένου καθορίζονται από το σκοπό και το 

χαρακτήρα που έχει. Κείμενα με χαρακτήρα πληροφοριακό, υπηρεσιακό ή ουδέτερο, 

όπως είναι η ανακοίνωση σε εφημερίδα ή πίνακα ανακοινώσεων, το βιβλίο πράξεων 

(πρακτικά), η πρόσκληση και το πρόγραμμα μιας εκδήλωσης, τα δημόσια έγγραφα, η 

αίτηση σε μια υπηρεσία και η επιστολή, έχουν κατά κανόνα τα εξής γνωρίσματα: 

 αναφορική λειτουργία της γλώσσας 

 λιτό, αυστηρό και επίσημο ύφος 

 μεστό, σαφή και ακριβή λόγο 

 αποφυγή περιττολογίας 

Αντίθετα, αν στόχος των κειμένων είναι η συγκίνηση, η ευαισθητοποίηση και ο 

επηρεασμός του αναγνώστη (διαφημιστικό φυλλάδιο, αφίσα, αφιερωματικό – τιμητικό 

κείμενο, άρθρο σε περιοδικό) συναντούμε συνήθως τα εξής: 

 ποιητική λειτουργία της γλώσσας (παράλληλα με την αναφορική) 

 γλαφυρό και ανάλαφρο ύφος 

 εύπεπτο και απλοϊκό λόγο 

 εικόνες, σκίτσα, χρώματα 
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VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Ειδικές γλώσσες ονομάζονται οι διάφορες γλωσσικές ποικιλίες που διαμορφώνονται 

από τον καταμερισμό των επαγγελμάτων. Σε κάθε επαγγελματικό τομέα απαντά ένα 

ειδικό λεξιλόγιο με ιδιότυπους όρους και ορισμένη σημασιολόγηση των λέξεων. Σκοπό 

ύπαρξης των ειδικών γλωσσών αποτελούν η συνεννόηση των επαγγελματιών και η 

εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών. Έτσι, υπάρχει η ειδική γλώσσα των 

νομικών, των πολιτικών, των βοσκών, των κτιστών, των φιλολόγων, των βιολόγων, 

των γιατρών, των καθαριστών, των μουσικών κ.τ.λ. Οι διαφορές, κυρίως λεξιλογικές, 

οφείλονται στη χρήση είτε ειδικών όρων είτε καθημερινών 

λέξεων που έχουν λάβει ιδιαίτερο σημασιολογικό φορτίο. Για 

παράδειγμα, η λέξη «εγκεφαλογράφημα» καθίσταται 

ιδιοτυπία της ιατρικής γλώσσας. Η λέξη «φακός», όμως, 

είναι μια καθημερινή λέξη που χρησιμοποιείται με 

διαφορετική σημασία σε περισσότερους επαγγελματικούς 

τομείς. Στην ιατρική υπάρχει ο φακός του ματιού, στο χώρο 

των οπτικών ο φακός επαφής, στην αστρονομία ο φακός του 

τηλεσκοπίου, στην ηλεκτρολογία ο φωτιστικός φακός, στον 

ερευνητικό τομέα ο μεγεθυντικός φακός. 

 

VII. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Η οργάνωση του λόγου και οι ειδικές γλώσσες 

Η οργάνωση του λόγου στις ειδικές γλώσσες γίνεται με βάση το χαρακτήρα του 

κειμένου: 

 το θέμα 

 το περιεχόμενο 

 το στόχο 

Η γλώσσα είναι ανάλογη με το είδος του κειμένου και λειτουργεί: 

 αξιολογικά (ο λόγος είναι απρόσωπος, αχρωμάτιστος συναισθηματικά, 

αντικειμενικός, με λογική στερεότητα και αποδεικτικότητα). 

 περιγραφικά ή αφηγηματικά (το κείμενο δε χρησιμοποιεί συλλογισμούς, δε 

διερευνά αλλά αποκαλύπτει). 
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Η οργάνωση του λόγου και η πειθώ 

Πειθώ είναι η ικανότητα να πείθει κανείς τους άλλους, να τους κάνει να 

αποδέχονται τη γνώμη του ή ό,τι τους προτείνει. Για την επιτυχία της πειθούς 

χρειάζεται: 

 η συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού (σκέψεις, επιχειρήματα, συλλογισμοί, 

παραδείγματα, γεγονότα, έρευνες κ.τ.λ.). 

 η κατάλληλη οργάνωση του υλικού στο λόγο. 

Οργάνωση του λόγου ονομάζεται η σωστή διατύπωση των θέσεών μας και η 

κατάλληλη διευθέτηση του υλικού μας με βάση κάποιο σχέδιο. 

 

Η οργάνωση του λόγου και το επιχείρημα 

 Επιχείρημα είναι ο συλλογισμός για την υποστήριξη ή την αναίρεση μιας θέσης 

/ άποψης. 

 Συλλογισμός ονομάζεται η λογική διαδικασία εξαγωγής ενός συμπεράσματος. 

Με βάση μία ή περισσότερες προτάσεις (προκείμενες) καταλήγουμε στην 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 
ΛΟΓΙΚΗ 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ 
ΗΘΟΣ ΤΟΥ 
ΠΟΜΠΟΥ 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΗΘΟΣ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗΝ 

ΑΥΘΕΝΤΙΑ 
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αποδοχή μιας άλλης πρότασης (συμπέρασμα). Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

κοινών όρων στις προκείμενες. 

Για την ορθότητα του επιχειρήματος είναι ανάγκη ο συλλογισμός μας να είναι 

ταυτόχρονα έγκυρος και αληθής. 

 Έγκυρος είναι ο συλλογισμός / το επιχείρημα, όταν οι προκείμενες οδηγούν με 

λογική αναγκαιότητα στο συμπέρασμα (π.χ. 1η προκείμενη: Α = Β, 2η προκείμενη: 

Β = Γ, Συμπέρασμα: Άρα, Α = Γ). 

 Αληθής είναι ο συλλογισμός / το επιχείρημα, όταν οι προκείμενες και το 

συμπέρασμα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 

ΕΙΔΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Με βάση την πορεία της σκέψης: 

I. Παραγωγικός συλλογισμός 

 Από μια γενική και αφηρημένη αρχή (το όλον) συμπεραίνουμε για τα επιμέρους. 

 Στην παραγωγική μέθοδο έχουμε ορθά συμπεράσματα. 

Παράδειγμα 

1η προκείμενη: Τα θηλαστικά είναι σπονδυλωτά ζώα. 

2η προκείμενη: Η αγελάδα είναι θηλαστικό. 

Συμπέρασμα: Άρα, η αγελάδα είναι σπονδυλωτό ζώο (έγκυρο και αληθές). 

 

II. Επαγωγικός συλλογισμός 

 Από ειδικές και συγκεκριμένες διαπιστώσεις (τα επιμέρους) συμπεραίνουμε για 

το όλον. 

 Οδηγεί συνήθως σε πιθανά συμπεράσματα. 

Παράδειγμα 

1η προκείμενη: Η αγελάδα είναι θηλαστικό. 

2η προκείμενη: Η αγελάδα είναι σπονδυλωτό ζώο. 

Συμπέρασμα: Άρα, τα θηλαστικά είναι σπονδυλωτά ζώα (έγκυρο και αληθές) 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επαγωγική μέθοδος οδηγεί σε βέβαια συμπεράσματα μόνο, όταν είναι 

τέλεια· όταν, δηλαδή, περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους στοιχεία. Διαφορετικά, το 

συμπέρασμα είναι απλώς πιθανό και ελλοχεύει ο κίνδυνος του λάθους. Στον παραπάνω 

συλλογισμό δεν περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους στοιχεία, παρά μόνο η αγελάδα. 

Επομένως, θα μπορούσε να εξαχθεί το ακόλουθο συμπέρασμα: 

Άρα, τα σπονδυλωτά ζώα είναι θηλαστικά (μη αληθές, καθώς τα ψάρια και τα 

ερπετά είναι επίσης σπονδυλωτά). 

 

III. Αναλογικός συλλογισμός 

 Από μια συγκεκριμένη διαπίστωση (τα επιμέρους) συμπεραίνουμε πάλι για τα 

επιμέρους. 

 Οδηγεί πάντα σε πιθανά συμπεράσματα. 

Παράδειγμα 

1η προκείμενη: Ο Σπύρος έγραψε πέρυσι καλά στις εξετάσεις και πήρε υποτροφία. 

2η προκείμενη: Ο Νίκος έγραψε φέτος καλά στις εξετάσεις. 

Συμπέρασμα: Άρα, ο Νίκος (πιθανώς) θα πάρει υποτροφία. 

 

Με βάση τον αριθμό των προκειμένων: 

I. Έμμεσος συλλογισμός: όταν οι προκείμενες προτάσεις είναι δύο ή περισσότερες 

(βλέπε όλα τα προηγούμενα παραδείγματα συλλογισμών). 

II. Άμεσος συλλογισμός: όταν το συμπέρασμα προκύπτει από μια μόνο προκείμενη, 

καθώς οι υπόλοιπες εννοούνται εύκολα. 

Παράδειγμα 

Προκείμενη: Η παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τιμωρείται. 

(Προκείμενη που παραλείπεται ως ευκόλως εννοούμενη: Η υπέρβαση του ορίου 

ταχύτητας αποτελεί παραβίαση του Κ.Ο.Κ.) 

Άμεσο συμπέρασμα: Άρα, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας τιμωρείται (άμεσος – 

παραγωγικός συλλογισμός). 
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Η οργάνωση του λόγου και η αιτιολόγηση 

Αιτιολόγηση ονομάζεται η διαδικασία υποστήριξης μίας θέσης, δηλαδή η απόδειξη ότι 

η συγκεκριμένη θέση είναι σωστή. Η πειστική αιτιολόγηση επιτυγχάνεται με: 

 Επιχειρήματα - Συλλογισμούς (επίκληση στη λογική) 

 Τεκμήρια (αποδεικτικά στοιχεία: παραδείγματα, γενικές αλήθειες, γεγονότα, 

πορίσματα ερευνών, στατιστικά στοιχεία). 

 Επίκληση στην αυθεντία (μαρτυρίες των ειδικών, αποφθέγματα, παροιμίες – 

λαϊκή σοφία). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επίκληση στη λογική και στην αυθεντία επιτυγχάνει την πειθώ μέσω 

της αιτιολόγησης. Οι υπόλοιποι τρόποι πειθούς (επίκληση στο συναίσθημα, επίκληση 

στο ήθος του πομπού και επίθεση στο ήθος του αντιπάλου) αποσκοπούν κυρίως στον 

επηρεασμό του ακροατή / αναγνώστη. 

 

Στο επίπεδο της παραγράφου η αιτιολόγηση μιας θέσης οργανώνεται ως εξής: 

1. Θεματική περίοδος: προβολή της θέσης (απόφανση). 

2. Σχόλια / Λεπτομέρειες: διευκρίνιση της θέσης και αιτιολόγηση. 

3. Κατακλείδα: συμπέρασμα. 

Οργάνωση ευρύτερου κειμένου (έκθεσης) με αιτιολόγηση 

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΑΠΟΦΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΣΧΟΛΙΑ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 
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Ι. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Επισημαίνω τα στοιχεία της ομιλίας: 

 Προφορικός λόγος (λεκτικό εκφώνημα) 

o είναι πρόσκαιρος· τα ηχητικά κύματα εξασθενούν και τα λόγια 

«χάνονται». 

o αποτυπώνεται στο γραπτό λόγο. 

o απαθανατίζεται με τη μαγνητοφώνηση / μαγνητοσκόπηση. 

o μελετάται μέσω της απομαγνητοφώνησης. 

 Παραγλωσσικά γνωρίσματα 

o επιτονισμός (η διακύμανση της φωνής κατά την ομιλία) 

o παύσεις 

o προφορά 

o ένταση φωνής  

 Εξωγλωσσικά στοιχεία 

o χειρονομίες 

o κινήσεις 

o έκφραση προσώπου 

o βλέμμα 

o διάθεση 

                                                           
 Verba volant, scripta manent : λατινικό ρητό που σημαίνει «τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν». 

Ο ΛΟΓΟΣ 

 

Verba volant 
 

Scripta 

manent 
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Συγκρίνω τον προφορικό με το γραπτό λόγο: 

 

Προφανώς, ο γραπτός λόγος καθίσταται πιο άρτιος και επιμελημένος. Αυτό, όμως, 

δε σημαίνει ότι είναι «ανώτερος». Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, η ζυγαριά δε 

γέρνει από καμιά πλευρά. Τα δύο είδη λόγου παρουσιάζουν τις δικές τους 

ιδιαιτερότητες και χρειάζονται εξίσου στην ανθρώπινη επικοινωνία. 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΓΡΑΠΤΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

Πυκνότητα λόγου 

"Νεκρό" κείμενο 

Υποτακτική σύνταξη - μακροπερίοδος 

Επεξεργασμένο κείμενο 

Άρτιος λόγος 

Φροντισμένη σύνταξη και λεξιλόγιο 

Προσχεδιασμένος 

Σαφήνεια και ακρίβεια 

Ο δέκτης απουσιάζει 

Μοναχική δραστηριότητα 

Γεμίσματα (εε, χμ, πφφ) - παύσεις 

Παραστατικότητα - ζωντάνια 

Παρατακτική σύνταξη - μικρές φράσεις 

Ελλειπτικές προτάσεις 

Ανολοκλήρωτες φράσεις 

Προχειρότητα - ασυνταξίες 

Αυθόρμητος - απροσχεδίαστος 

Υστερεί σε σαφήνεια και ακρίβεια 

Άμεση επικοινωνία πομπού - δέκτη 

Ταυτόχρονη εκπομπή και πρόσληψη 
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Μεικτό είδος λόγου 

Με την «ανάμειξη» του προφορικού και του γραπτού λόγου συντίθεται ένα υβριδικό 

είδος. Λεκτικές εκφωνήσεις, όπως είναι η διάλεξη, ο πολιτικός λόγος, τα λόγια ενός 

ηθοποιού και ο ειδησεογραφικός λόγος, έχουν προσχεδιαστεί, με αποτέλεσμα να 

χαρακτηρίζονται από επιμελημένη δομή και νοηματική αλληλουχία (συνοχή και 

συνεκτικότητα· βλέπε «Γενική Θεωρία», σ. 6-7). 

 

 

 

 

Μερικές φορές, πίσω από την επιφάνεια του λόγου «κρύβεται» ένα βαθύτερο νόημα. 

Για παράδειγμα, με τη φράση «Πέρασε η ώρα» εκφράζεται μια απλή διαπίστωση 

(φανερό νόημα). Παράλληλα, όμως, υποδηλώνεται η ανάγκη για άμεση αποχώρηση. Το 

λανθάνον νόημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι «Πρέπει να φύγω». Η κατανόηση 

του κρυφού νοήματος επιτυγχάνεται, αν ληφθούν υπ’ όψη οι κοινωνικές συμβάσεις και 

η κοινή εμπειρία με τον πομπό. 

ΦΑΝΕΡΟ 

ΝΟΗΜΑ 

ΛΑΝΘΑΝΟΝ 

ΝΟΗΜΑ 
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Τελεστικός λόγος (προφορικός και γραπτός) 

Τελεστικός χαρακτηρίζεται ο προφορικός ή γραπτός λόγος που, παράλληλα με τη 

γνωστοποίηση ενός γεγονότος, δηλώνει την τέλεση μιας πράξης. Όταν η πράξη αυτή 

συντελείται μέσω του προφορικού λόγου, ονομάζεται λεκτική πράξη. Για παράδειγμα, 

με τη φράση «εγκαινιάζεται το νέο μας δημαρχείο», ο δήμαρχος κόβει την κορδέλα των 

εγκαινίων και ορίζει την έναρξη των εργασιών στο νέο κτήριο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, το πρόσωπο που εκτελεί μια λεκτική πράξη πρέπει οπωσδήποτε να είναι 

αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο να την εκτελέσει (π.χ. ο ιερέας σε ένα γάμο «βαπτίζεται / 

αρραβωνίζεται ο δούλος του Θεού…» ή ο πρόεδρος της βουλής «λύεται η 

συνεδρίαση»). 

Ανάλογο φαινόμενο απαντά και στο γραπτό λόγο. Ορισμένα κείμενα δε μας 

πληροφορούν απλώς για κάτι, αλλά έχουν μια επιπρόσθετη λειτουργία: να 

πιστοποιήσουν, να βεβαιώσουν, να δηλώσουν (π.χ. η πιστοποίηση της ποιότητας ενός 

προϊόντος, η βεβαίωση της συμμετοχής σε ένα συνέδριο, η αίτηση παρακολούθησης 

ενός σεμιναρίου). Γενικά, ο τελεστικός λόγος, είτε προφορικός είτε γραπτός, αφορά σε 

επίσημες πράξεις. 
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ΙΙ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

 

 

Διάλογος σημαίνει συζήτηση, συνομιλία. Με τη μορφή μιας απλής ερωταπόκρισης 

που αποβλέπει στην τυπική πληροφόρηση, ο διάλογος καθίσταται τυπικός. Αντίθετα, με 

τη μορφή της βαθύτερης επικοινωνίας που στόχο έχει την αναζήτηση της αλήθειας, ο 

διάλογος είναι ουσιαστικός. 

 

Η σχέση του λόγου με το σώμα, το χρόνο και το χώρο 

Με το σώμα 

Τα εξωγλωσσικά στοιχεία που συνδέονται με το σώμα, όπως είναι οι χειρονομίες του 

ομιλητή, το βλέμμα και οι εκφράσεις του προσώπου του, η στάση του σώματος και η 

πιθανή κόπωσή του, επηρεάζουν και συμπληρώνουν το λόγο. Για παράδειγμα, όταν 

ένας αξιωματικός δίνει διαταγές και δείχνει με το δάκτυλο τους κατωτέρους του, η 

εντολή του γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. 

Με το χρόνο 

Ο αργός ή γρήγορος ρυθμός μιας συζήτησης επηρεάζει σαφώς την επικοινωνία. 

Ειδικότερα, η ρυθμική μεταβολή του ρυθμού (επιβράδυνση / επιτάχυνση) υποδηλώνει 

τους βαθύτερους στόχους και τη συναισθηματική φόρτιση του ομιλητή. Παραδείγματος 

χάρη, ο ομιλητής που θέλει να τονίσει ένα θέμα ή ένα επιχείρημα επιμένει σε αυτό 

ανακόπτοντας συνήθως τη ροή του λόγου του. 

Η κατανομή του λόγου ανάμεσα στους συνομιλητές καταδεικνύει την ικανότητα του 

καθενός να εκθέσει σε ορισμένο χρόνο όσα επιθυμεί να αναφέρει. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, ο διάλογος υποστηρίζεται από ένα συντονιστή. Φροντίδα του συντονιστή 

καθίσταται η ομαλή πορεία της συζήτησης μέσω της θεματικής περιχαράκωσης του 

διαλόγου (να μη μεταπηδούν οι ομιλητές σε άλλα, άσχετα, θέματα) και της ίσης 

κατανομής του χρόνου. Σε περίπτωση που ο συντονιστής απουσιάζει, η μετάβαση από 

τον έναν ομιλητή στον επόμενο επιτυγχάνεται γλωσσικά (παρέμβαση του ενός 

συζητητή στην ομιλία του άλλου) και εξωγλωσσικά (χειρονομίες αντιδιαλεγόμενων 

ομιλητών, αλλαγή των εκφράσεων του προσώπου τους). 



Ο ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

  48 filologika.gr Νικόλαος Μινόπετρος 

 

Ορισμένες φορές, παρατηρείται το φαινόμενο της μονοπώλησης του διαλόγου. Σε 

αυτή την περίπτωση, ένας ομιλητής μιλά ακατάπαυστα και δε δίνει τη σκυτάλη του 

λόγου στον επόμενο, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται ο διάλογος σε μονόλογο. Η 

μονοπώληση της συζήτησης φανερώνει τη διάθεση του ομιλητή να επιβάλει στους 

υπολοίπους τις δικές του απόψεις. Άλλες φορές, δύο ή περισσότερα άτομα μιλούν 

ταυτόχρονα. Αυτό γίνεται (συνήθως, όταν δεν υπάρχει συντονιστής) εξαιτίας της 

αμοιβαίας έλλειψης σεβασμού, της προσπάθειας επιβολής στους υπολοίπους και της 

διάθεσης για επίδειξη των ρητορικών δεξιοτήτων τους. 

Ενίοτε παρατηρείται η αποχή ενός ατόμου από μια συζήτηση. Είναι πιθανό κάποιος 

είτε να μην ενδιαφέρεται για το θέμα του διαλόγου είτε να μην έχει επαρκή γνώση επ’ 

αυτού ή να μην επιθυμεί τη συζήτηση με συγκεκριμένα πρόσωπα. Άλλοτε, το άτομο 

παραγκωνίζεται, καθώς δεν του απευθύνεται ο λόγος ή, αν του απευθύνεται, 

διακόπτεται συνεχώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση από το διάλογο και, 

μερικές φορές, την πρόκληση εκνευρισμού. 

 

Με το χώρο 

Η επίδραση του χώρου στην ψυχολογία του ομιλητή καθίσταται καταλυτική. Ανάλογα 

με το χώρο, ο ομιλητής μπορεί να νιώθει άνετα και οικεία, με αποτέλεσμα να εκφράζει 

ελεύθερα και αποτελεσματικά τις απόψεις του. Αντίθετα, αν ο χώρος προκαλεί 

αμηχανία, η αποτελεσματικότητα της ομιλίας αμβλύνεται. 

 

Προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός διαλόγου / μιας συνομιλίας 

 Η πρόσληψη και η κατανόηση του μηνύματος από το δέκτη και η ανάλογη 

ανταπόκρισή του στον πομπό. 

 Η ειλικρίνεια και η σαφήνεια. 

 Ο λόγος των ομιλητών πρέπει να είναι σχετικός με το θέμα της συζήτησης και 

να δίνονται επαρκείς πληροφορίες (ούτε λιγότερες ούτε περισσότερες). 

 Η συνεργασία όλων των ομιλητών στην τήρηση των παραπάνω. 

 

Ο λογοτεχνικός διάλογος 

Η πιστή απόδοση του προφορικού λόγου στο γραπτό κείμενο καθίσταται δύσκολη. 

Όταν, όμως, ο διάλογος χρησιμοποιείται στη λογοτεχνία, σχηματίζεται η εντύπωση 
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ενός αυθεντικού προφορικού λόγου, ενώ πρόκειται απλώς για την αναπαράστασή του. 

Για την απόδοση του λόγου με τα εξωγλωσσικά  και παραγλωσσικά χαρακτηριστικά του, 

επιστρατεύονται τα σημεία στίξης και τα παρενθετικά συμπληρώματα (π.χ. «ρώτησε με 

την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του»). 

Ο διάλογος στα αφηγηματικά λογοτεχνικά κείμενα 

Σε αφηγηματικά λογοτεχνικά κείμενα, όπως είναι το διήγημα και το μυθιστόρημα, ο 

συγγραφέας αξιοποιεί το διάλογο και το μονόλογο, για να αποδώσει δραματικά τα 

γεγονότα (δραματικότητα) και να προσδώσει ζωντάνια στην αφήγηση. Μάλιστα, 

υπάρχουν λογοτεχνικά κείμενα βασισμένα εξ ολοκλήρου στο διάλογο, όπως είναι οι 

Διάλογοι του Πλάτωνα και του Λουκιανού. 

Ο θεατρικός διάλογος 

Στο διάλογο που προορίζεται για θεατρική παράσταση, η επισήμανση των 

εξωγλωσσικών και των παραγλωσσικών στοιχείων (σημεία στίξης, σκηνοθετικές 

οδηγίες) καταλαμβάνει μικρότερη έκταση σε σύγκριση με τους αφηγηματικούς 

διαλόγους. Επιφορτισμένος με την παρουσίαση των στοιχείων αυτών είναι ο ηθοποιός, 

ο οποίος τα αναδεικνύει επί σκηνής με το υποκριτικό ταλέντο του. 

Η φυσικότητα στο διάλογο 

Η φυσικότητα ενός διαλόγου, δηλαδή το να ηχεί σαν πραγματικός, αποτελεί μία από 

τις αρετές του. Για την επίτευξη της φυσικότητας, χρησιμοποιούνται στοιχεία του 

προφορικού λόγου, όπως είναι οι ελλειπτικές και οι ανολοκλήρωτες φράσεις, οι 

παύσεις, η προχειρότητα στη σύνταξη και η χρήση καθημερινού λεξιλογίου. Παράλληλα, 

ο συγγραφέας φροντίζει την εναρμόνιση της ιδιολέκτου κάθε προσώπου με όλα τα άλλα 

χαρακτηριστικά του (κοινωνική προέλευση, προσωπικός χαρακτήρας, ηλικία, φύλο 

κ.τ.λ.). 
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Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ 

= παριστάνω 

αποδίδω 

• με λόγια 

• με γραπτό κείμενο 

• με κινήσεις  

αντικείμενο 
περιγραφής 

 • πρόσωπο 

 • αντικείμενο 

 • γεγονός 

 • ενέργεια 

 • κατάσταση 

 1) στατικό 

 2) σε εξέλιξη 

 1α. τοπίο 

 1β. κτίριο 

 1γ. μνημείο 

 1δ. έργο τέχνης 

 2α. συναυλία 

          2β. έκρηξη ηφαιστείου 
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Στόχος της περιγραφής: 

 Γενικός: αναπαράσταση ενός «αντικειμένου» 

 Ειδικός: 

 έκφραση και επικοινωνία (π.χ. η λογοτεχνική περιγραφή) 

 διατύπωση μιας άποψης με μεγαλύτερη σαφήνεια (π.χ. η περιγραφή ενός 

επιστημονικού πειράματος) 

 ψυχαγωγία (π.χ. οι περιγραφές των παραμυθιών) 

 πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των αναγκών της καθημερινής ζωής 

 

Περιγραφικά κείμενα που εξυπηρετούν πρακτικούς σκοπούς: 

 σε εφημερίδες (π.χ. μικρές αγγελίες, ανακοινώσεις) 

 σε ενημερωτικά φυλλάδια (π.χ. οδηγίες για τις κινήσεις μας σε περίπτωση 

σεισμού) 

 σε διαφημιστικά φυλλάδια 

 σε έντυπα με οδηγίες για την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη χρήση ενός 

αντικειμένου 

 σε καταλόγους μουσείων και τουριστικούς οδηγούς 

 σε επίσημα έγγραφα (π.χ. δικόγραφα, συμβόλαια) 
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Μεθόδευση της περιγραφής 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ 

1 

επιλογή γνωρισμάτων / 
λεπτομερειών του 

αντικειμένου 

2 

ιεράρχηση 

(αξιολόγηση των λεπτομερειών) 

3 

οργάνωση 

(τοποθέτηση των λεπτομερειών 
στο κείμενο της περιγραφής) 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

παραγωγική 
(από τις γενικές στις επιμέρους 

λεπτομέρειες) 

από τα πάνω 

προς τα κάτω 

από τα έξω 

προς τα μέσα 

ΒΑΣΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ακρίβεια 
ευστοχία των 
λεπτομερειών 

σαφήνεια 
επάρκεια των 
λεπτομερειών 
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Το αντικείμενο της περιγραφής 

(προσδιορισμός του αντικειμένου και σκοπός της περιγραφής του) 

 

 

Ενεργητική και παθητική σύνταξη 

Η ενεργητική σύνταξη χρησιμοποιείται για την προβολή του προσώπου που ενεργεί 

(υποκείμενο του μεταβατικού ρήματος). Αντίθετα, με την παθητική σύνταξη δίνεται 

έμφαση στην ίδια την ενέργεια και εξαίρεται το ποιητικό αίτιο (όταν αυτό αναφέρεται). 

Κατά τη μετατροπή από τη μία σύνταξη στην άλλη συμβαίνουν τα εξής: 

 

Ενεργητική σύνταξη Παθητική σύνταξη 

υποκείμενο ποιητικό αίτιο 

ρήμα ενεργητικής διάθεσης ρήμα παθητικής διάθεσης 

αντικείμενο υποκείμενο 

 

Π.χ. Ο εκδοτικός οίκος «Πένα» εξέδωσε το βιβλίο του Γιώργου (ενεργητική σύνταξη). 

Το βιβλίο του Γιώργου εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο «Πένα» (παθητική σύνταξη). 
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Η γλώσσα της περιγραφής 

Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων / φράσεων 

Κατά την περιγραφή, τα γνωρίσματα του αντικειμένου αποδίδονται με μεγαλύτερη 

πιστότητα μέσω της χρήσης των κατάλληλων λέξεων και φράσεων. Έτσι, ενισχύεται η 

σαφήνεια και η ακρίβεια των λεπτομερειών. Παρ’ όλα αυτά, ανάλογα με το σκοπό της 

περιγραφής, επιδιώκεται αρκετές φορές ο υπερτονισμός ή η αποσιώπηση και η 

παραποίηση κάποιων χαρακτηριστικών του αντικειμένου. Για παράδειγμα, η περιγραφή 

ενός προϊόντος σε μια διαφήμιση καθίσταται σκόπιμα ασαφής, προκειμένου να αναδείξει 

υπερβολικά τις θετικές ιδιότητές του και να αποσιωπήσει τις αρνητικές. Πολλές 

φορές, μάλιστα, η πραγματικότητα διαστρεβλώνεται. 

Π.χ. Ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο με πετρελαιοκινητήρα, μπλε χρώματος, κατασκευής 

1999. 

 

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Ανάλογα με το είδος και το σκοπό του κειμένου, η γλώσσα χρησιμοποιείται 

κυριολεκτικά (δηλωτικά) ή μεταφορικά (συνυποδηλωτικά). 

ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ 

(δηλωτική) 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

(συνυποδηλωτική) 
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Κυριολεκτική ή δηλωτική είναι η χρήση της γλώσσας, όταν σχετίζεται αντικειμενικά 

με την πραγματικότητα. Εξασφαλίζει ακρίβεια, πιστότητα, χωρίς συναισθηματισμούς και 

προσωπικά σχόλια. Χρησιμοποιείται σε κείμενα απλά ή επιστημονικά ή κείμενα που 

εξυπηρετούν έναν πρακτικό σκοπό. 

Π.χ. Η πτώχευση της χώρας φανερώνει ένα δυσοίωνο μέλλον για τους νέους 

ανθρώπους. 

Μεταφορική ή συνυποδηλωτική καθίσταται η χρήση της γλώσσας, όταν οι λέξεις και 

οι φράσεις συνδέονται συνειρμικά και αυθαίρετα με την πραγματικότητα. Η σημασία που 

αποκτούν προσδιορίζεται από τις εμπειρίες του ομιλητή / γράφοντος. Σαφώς, για την 

κατανόηση του μηνύματος είναι αναγκαία η συμμετοχή των δεκτών (ακροατών / 

αναγνωστών) στις ίδιες εμπειρίες. Η μεταφορική χρήση της γλώσσας απαντά κυρίως 

στη λογοτεχνία. 

Π.χ. Η πτώχευση της χώρας κόβει τα φτερά και στραγγαλίζει τα όνειρα των νέων. 

 

Το σχόλιο και η οπτική γωνία στην περιγραφή 

Κάθε περιγραφή γίνεται από μια ορισμένη οπτική γωνία. Κάποιος, δηλαδή, επιλέγει 

τις κατάλληλες λεπτομέρειες και περιγράφει ένα αντικείμενο ανάλογα με: 

 τη συναισθηματική φόρτιση που έχει απέναντί του. 

 τον τρόπο που σκέφτεται. 

 το αποτέλεσμα που επιδιώκει (το σκοπό της περιγραφής). 

Ειδικότερα, ο σκοπός της περιγραφής μπορεί να είναι: α) επικοινωνιακός, β) 

ψυχαγωγικός, γ) πληροφοριακός (πρακτικός / επιστημονικός). Η περιγραφή περιέχει 

συχνά κάποιο σχόλιο / γνώμη που εξυπηρετεί το σκοπό αυτόν του κειμένου. Πολλές 

φορές, το σχόλιο δεν είναι εμφανές στον αναγνώστη. Συνοψίζοντας, η επιλογή και ο 

τρόπος καταγραφής των λεπτομερειών μιας περιγραφής καθορίζονται από το σκοπό 

και την οπτική γωνία του πομπού. Παραδείγματος χάρη, θα είναι διαφορετική η 

περιγραφή: 

 ενός μουσικού κομματιού από το συνθέτη του και από ένα μουσικό κριτή 

(διαφορετική συναισθηματική φόρτιση). 
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 ενός ενοικιαζόμενου διαμερίσματος από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος αναζητά 

νέους ενοικιαστές, και από τον προηγούμενο, δυσαρεστημένο, ενοικιαστή 

(διαφορετικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα). 

 ενός νέου νομοσχεδίου από ένα κομμουνιστικό και από ένα καπιταλιστικό 

κόμμα (διαφορετικός τρόπος σκέψης). 

 

ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

 

Περιγραφή ενός χώρου / κτιρίου 

Η περιγραφή ενός χώρου / κτιρίου εξαρτάται από την οπτική γωνία του 

περιγράφοντος και ακολουθεί την εξής πορεία: 

 τοποθέτηση στο χώρο και στο χρόνο 

 εξωτερική περιγραφή 

 εσωτερική περιγραφή 

 περιγραφή της χρήσης του συγκεκριμένου χώρου / κτιρίου 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

νεόκτιστος/-η/-ο = αυτός που έχει κτιστεί πρόσφατα, ΣΥΝ: 

νεόδμητος, νεότευκτος. 

νεοκλασικό (το) = το κτίσμα που έχει οικοδομηθεί σύμφωνα με τα 

αρχιτεκτονικά πρότυπα του νεοκλασικισμού 

(νεοκλασικισμός = καλλιτεχνική τάση που 

χαρακτηρίζεται από την αναβίωση του κλασικισμού, 

δηλαδή τη μίμηση των προτύπων της αρχαίας 

ελληνικής τέχνης). 

πατροπαράδοτος/-η/-ο = αυτός που έχει κληρονομηθεί από τους προγόνους, 

ΣΥΝ: παραδοσιακός, πατρογονικός. 

διατηρητέο (το) = κτίσμα το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο 

Πολιτισμού, απαγορεύεται να κατεδαφιστεί, γιατί 
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αποτελεί δείγμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει 

υψηλή καλλιτεχνική ή ιστορική αξία κ.λπ. 

περίτεχνος/-η/-ο = αυτός που έχει φτιαχτεί με μεγάλη τέχνη, με 

γούστο και μαστοριά, ΣΥΝ: αριστοτεχνικός, 

καλοφτιαγμένος, ΑΝΤ: άτεχνος. 

καλαίσθητος/-η/-ο = αυτός που φανερώνει καλαισθησία, λεπτό γούστο, 

ΣΥΝ: καλόγουστος, ΑΝΤ: ακαλαίσθητος, 

κακόγουστος. 

περίοπτος/-η/-ο = αυτός που είναι ορατός από όλες τις πλευρές, 

ΣΥΝ: περίβλεπτος. 

περίβολος (ο) = κατασκευή με την οποία περικλείεται ένας χώρος, 

ΣΥΝ: τοίχος, μάντρα, φράχτης / ο χώρος που 

περικλείεται από την κατασκευή αυτή, ΣΥΝ: 

προαύλιο, αυλή. 

περιτοίχισμα (το) = ο τοίχος που χτίζεται γύρω από ένα χώρο, ΣΥΝ: 

περίβολος, περίφραξη. 

κιγκλίδωμα (το) = σειρά από κάγκελα, με τα οποία περιφράσσεται 

ένας χώρος, ΣΥΝ: κάγκελα, περίφραξη. 

κανάτι (το)    = θυρόφυλλο / παραθυρόφυλλο. 

φεγγίτης (ο) = άνοιγμα σε ψηλό σημείο τοίχου ή στην οροφή, για να 

φωτίζεται και να αερίζεται κλειστός χώρος. 

πρασιά (η) = χώρος, συνήθως φυτεμένος, που βρίσκεται 

μπροστά από κτίσμα / βραγιά. 

βραγιά (η) = τμήμα κήπου φυτεμένο, που περιβάλλεται συνήθως 

από αυλάκι, ΣΥΝ: πρασιά. 

γειτνιάζω = βρίσκομαι δίπλα / κοντά σε κάτι, ΣΥΝ: γειτονεύω, 

συνορεύω. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ /  ΑΤΟΜΟΥ 

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• ΥΨΟΣ 

• ΒΑΡΟΣ 

• ΗΛΙΚΙΑ 

• ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

• ΧΡΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ 

• ΜΑΛΛΙΑ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• ΣΗΜΑΔΙΑ - ΟΥΛΕΣ 

• ΦΑΛΑΚΡΑ 

• ΓΥΑΛΙΑ 

• ΤΑΤΟΥΑΖ 

• ΝΤΥΣΙΜΟ 

• ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ωοειδής/-ής/-ές = αυτός που έχει σχήμα αυγού, ΣΥΝ: οβάλ, 

ελλειψοειδής. 

οστεώδης/-ης/-ες   = λιπόσαρκος, κοκαλιάρης, σκελετωμένος. 

γλαρά (μάτια)   = φωτεινά, ζωηρά / γεμάτα ηδυπάθεια. 

τσακίρικα (μάτια)   = γαλανά/ γοητευτικά. 

βλοσυρό (βλέμμα)   = αγριωπό, εχθρικό. 

απλανές (βλέμμα) = ανέκφραστο, που δεν εστιάζεται σε κάτι 

συγκεκριμένο. 

γραμμένα (μάτια, χείλη, φρύδια) = που έχουν ωραία γραμμή, είναι σαν ζωγραφισμένα, 

ΣΥΝ: καλοσχηματισμένα. 

σαρκαστικό (χαμόγελο)  = ειρωνικό, χλευαστικό, κοροϊδευτικό. 
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αγένειος/-α/-ο = αυτός που δεν έχει γένια, ΣΥΝ: άγενος, 

αμούστακος. 

ροζιάρικα (χέρια) = γεμάτα ρόζους (ρόζος = μικρή σκληρή προεξοχή 

του δέρματος, κάλος). 

ντελικάτο (σώμα)   = λεπτό, λεπτοκαμωμένο / εύθραυστο, ευπαθές. 

βεργολυγερός/-ή = ψηλός και λεπτός, με ωραίο παράστημα. 

αιθέριος/-α/-ο   = αυτός που χαρακτηρίζεται από ανάλαφρη χάρη. 

Άδωνις = νέος με πολύ όμορφο πρόσωπο και ωραίο σώμα 

(από το μυθικό εραστή της θεάς Αφροδίτης). 

Κουασιμόδος = πολύ άσχημος άνθρωπος (από το γνωστό 

Quasimodo, ήρωα του μυθιστορήματος «Η Παναγία 

των Παρισίων» του Β. Ουγκώ). 

καρικατούρα = άσχημος άνθρωπος, με δυσανάλογα και αστεία 

χαρακτηριστικά (η κυριολεκτική σημασία της λέξης 

καρικατούρα είναι «γελοιογραφία»). 

Περιγραφή ζωγραφικού πίνακα ή άλλου έργου τέχνης 

Κατά την περιγραφή ενός έργου τέχνης, κατευθύνουμε το λόγο μας διαδοχικά στα 

διάφορα μέρη του και ακολουθούμε μια σειρά: από πάνω προς τα κάτω ή από έξω προς 

τα μέσα. Φροντίζουμε ώστε να μην επανερχόμαστε στα ίδια σημεία του έργου και να μην 

περιγράφουμε άτακτα και επιφανειακά. Ακολουθούμε την εξής διαδικασία: 

 αναφέρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα ή του έργου τέχνης. 

 περιγράφουμε τις λεπτομέρειες και δίνουμε έμφαση στις σημαντικότερες από 

αυτές. 

 εντάσσουμε το έργο σε τεχνοτροπίες, σχολές και καλλιτεχνικά ρεύματα. 

Ειδικά θέματα 

Εκτός από την εξωτερική περιγραφή ενός αντικειμένου, μπορεί επίσης να 

περιγραφεί η λειτουργία του, η διαδικασία κατασκευής του και η χρήση του. 

Περιγραφή της λειτουργίας ενός αντικειμένου 

Αναφέρουμε τα μέρη από τα οποία αποτελείται το αντικείμενο και συγκεκριμένα, την 

επιμέρους λειτουργία τους. Έπειτα αναφερόμαστε στη συνάρμοση των μερών και στη 

λειτουργία του αντικειμένου ως συνόλου. 
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Περιγραφή της διαδικασίας για την κατασκευή ή τη χρήση ενός αντικειμένου 

Για την περιγραφή της κατασκευής ενός αντικειμένου, αναφέρουμε τα απαραίτητα 

υλικά και δίνουμε σαφείς οδηγίες για τη σειρά και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους 

(π.χ. τα υλικά και οι οδηγίες εκτέλεσης μιας συνταγής μαγειρέματος). Οδηγίες και 

επεξηγήσεις δίνουμε επίσης, όταν περιγράφουμε τη χρήση ενός αντικειμένου (π.χ. το 

βιβλιαράκι με τις οδηγίες χρήσης ενός κινητού τηλεφώνου). 

 

 

ΙΙΙ. ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ 

Για το θέμα της ενδυμασίας και της μόδας, βλέπε την αντίστοιχη έννοια στο 

κεφάλαιο «Εννοιολογικές Προσεγγίσεις», σ. 139-142. 

 

 

IV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Ανάπτυξη μιας παραγράφου με αναλογία 

Για την αναλογική δόμηση μιας παραγράφου και γενικότερα, για τις μεθόδους 

ανάπτυξης της παραγράφου, βλέπε στο κεφάλαιο «Γενική Θεωρία», σ. 8-13. 
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Ορισμός της αφήγησης 

Αφήγηση ονομάζεται η παρουσίαση μιας σειράς γεγονότων, είτε πραγματικών είτε 

πλασματικών (επινοημένων). Καθώς αποτελεί μια πράξη επικοινωνίας, η αφήγηση 

προϋποθέτει έναν πομπό (τον αφηγητή) και ένα δέκτη (τον ακροατή / αναγνώστη). Ο 

αφηγητής φροντίζει να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τόπο, το χρόνο, τα 

πρόσωπα και τα πιθανά αίτια των γεγονότων. Η έκταση της αφήγησης ποικίλει από μια 

φράση (π.χ. «Πήγα, υπέγραψα και έφυγα») μέχρι ένα πολυσέλιδο / πολύωρο κείμενο 

(π.χ. η αφήγηση σε ένα μυθιστόρημα). 

 

Αφηγηματικό περιεχόμενο και αφηγηματική πράξη 

 Τα γεγονότα και οι πράξεις των προσώπων που συνιστούν μια ιστορία 

αποτελούν το αφηγηματικό περιεχόμενο. 

 Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα μιας ιστορίας αποτελεί την 

αφηγηματική πράξη. 

Το ίδιο αφηγηματικό περιεχόμενο (δηλαδή τα ίδια 

γεγονότα) μπορεί να παρουσιαστεί σε διαφορετικές 

αφηγηματικές πράξεις (δηλαδή με διαφορετικό τρόπο), 

ανάλογα με τις επιδιώξεις του αφηγητή. Για παράδειγμα, η 

διάσωση ενός ναυαγού θα αποδοθεί με διαφορετικό τρόπο 

από ένα ναυαγοσώστη στην υπηρεσιακή αναφορά, από ένα 

δημοσιογράφο που «καλύπτει» το γεγονός και από ένα 

συγγραφέα που εμπνεύστηκε από το ίδιο περιστατικό. 

Ανάλογα με τους δέκτες της αφήγησης, η γλώσσα του 

αφηγητή ποικίλει. Παραδείγματος χάρη, ο ίδιος αφηγητής 

μιλάει διαφορετικά, όταν απευθύνεται σε παιδιά, και διαφορετικά, όταν απευθύνεται σε 

ενήλικες. Επίσης, η αφηγηματική γλώσσα παρουσιάζει ποικιλία ανάλογη με τον ίδιο τον 

αφηγητή (μορφωτικό επίπεδο, καταγωγή, κοινωνική τάξη, ηλικία, φύλο, επάγγελμα 

κ.ά.). 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ 
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ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

• δημοσιογραφική είδηση 

• μαρτυρική κατάθεση 

• πρακτικά συνεδρίασης 

• επιστημονική ανακοίνωση 

• ιστοριογραφία 

• (αυτο)βιογραφία 

• υπηρεσιακή αναφορά 

• ημερολόγιο 

• απομνημονεύματα 

• επιστολή 

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

• μυθιστόρημα 

• νουβέλα 

• διήγημα 

• μυθολογική αφήγηση 

• παραμύθι 

ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 

• μυθιστορηματική 
(αυτο)βιογραφία 

• ιστορικό μυθιστόρημα 

Αφηγηματικά είδη, το ύφος και ο σκοπός τους 

Κάθε αφηγηματικό είδος αποβλέπει σε έναν ιδιαίτερο σκοπό. Συγκεκριμένα: 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

λογοτεχνική αφήγηση  τέρψη, συγκίνηση, ψυχαγωγία 

ιστορική αφήγηση 
αντικειμενική παρουσίαση 

ιστορικών γεγονότων 

δημοσιογραφική είδηση πληροφόρηση της κοινής γνώμης 

ημερολόγιο 

κάλυψη αναγκών της καθημερινής ζωής (αυτο)βιογραφικό σημείωμα 

υπηρεσιακή αναφορά 

μαρτυρική κατάθεση 
 

Συνοψίζοντας, μια αφήγηση μπορεί να στοχεύει: 

 στην πληροφόρηση της κοινής γνώμης. 

 στην καταγραφή και/ή στη μετάδοση προσωπικών εμπειριών. 

 στην πρόκληση ορισμένων επιθυμητών αντιδράσεων και ενεργειών. 

 στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών. 

Τα αφηγηματικά είδη διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες με κριτήριο τη σχέση 

τους προς την πραγματικότητα. Ειδικότερα: 
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ΑΦΗΓΗΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ο αφηγητής είναι ένα 
πραγματικό πρόσωπο με 

αληθινή ζωή 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

(ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

ο συγγραφέας είναι ένα 
πραγματικό πρόσωπο με 

αληθινή ζωή 

ο αφηγητής είναι ένα 
κατασκεύασμα 

επινοημένο από το 
συγγραφέα 

Το ύφος της αφήγησης ποικίλει ανάλογα με: 

 το αφηγηματικό είδος 

 τον πομπό της αφήγησης 

 το δέκτη της αφήγησης 

 τον επιδιωκόμενο σκοπό 

Έτσι, το αφηγηματικό ύφος μπορεί να είναι επίσημο, αυστηρό, οικείο, γλαφυρό, 

λογοτεχνικό, εξομολογητικό, επιστημονικό, αντικειμενικό, υποκειμενικό, απλό, 

επιτηδευμένο κ.ά. 

 

Ποιος αφηγείται; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε μια λογοτεχνική αφήγηση δεν πρέπει να συγχέεται ο συγγραφέας, ένα 

πραγματικό πρόσωπο που υπάρχει έξω από το κείμενο, με τον αφηγητή, ένα 

πλασματικό πρόσωπο που υφίσταται μόνο μέσα στο πλαίσιο του λογοτεχνικού κειμένου. 

Βέβαια, είναι δυνατό να εντοπίζονται στο χαρακτήρα του αφηγητή αυτοβιογραφικά 

στοιχεία του συγγραφέα, οπότε τα δύο πρόσωπα προσομοιάζουν / ταυτίζονται. 

Ανάλογα με το βαθμό της συμμετοχής του στα γεγονότα της αφήγησης, διακρίνονται 

δύο τύποι αφηγητή: 

 α) ο πρωταγωνιστής ή ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στα 

γεγονότα και αφηγείται σε α΄ ρηματικό πρόσωπο (π.χ. αυτοβιογραφία, ημερολόγιο, 

απομνημονεύματα, κατάθεση μάρτυρα). 
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 β) ο αμέτοχος παρατηρητής των γεγονότων, ο οποίος αφηγείται σε γ΄ ρηματικό 

πρόσωπο (π.χ. ιστοριογραφία, ρεπορτάζ, ιστορικό μυθιστόρημα). 

 

Η οπτική γωνία του αφηγητή 

Ανάλογα με την οπτική γωνία του αφηγητή, δηλαδή 

- την άμεση ή έμμεση γνώση του για τα γεγονότα 

- τη συναισθηματική του φόρτιση 

- τον τρόπο σκέψης του 

- το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 

επιλέγονται τα γεγονότα που θα συμπεριληφθούν στην αφήγηση (αφηγηματικό υλικό). 

 

Η οπτική γωνία στη λογοτεχνική αφήγηση 

 

 
 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ 
ΑΦΗΓΗΤΗ 

(= αφηγηματική σκοπιά) 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 

(ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ) 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 

(ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ) 
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Ο αφηγητής εστιάζει στα δρώμενα από μια ορισμένη σκοπιά / θέση. Η θέση αυτή, 

όπως και ο ίδιος ο αφηγητής, ορίζεται από τον συγγραφέα. Επομένως, η οπτική γωνία 

στη λογοτεχνία αποτελεί μια αφηγηματική τεχνική. Η αφήγηση μπορεί να γίνει από τις 

εξής σκοπιές: 

1. αφήγηση με μηδενική εστίαση: ο αφηγητής δεν έχει κάποια συγκεκριμένη 

οπτική γωνία (εστίαση μηδέν), αλλά βλέπει τα δρώμενα καθολικά, από όλες 

τις θέσεις (αφηγητής – Θεός). Επιπλέον, γνωρίζει τα πάντα για τα πρόσωπα 

της ιστορίας, ακόμη και τις πιο ενδόμυχες σκέψεις τους. Η απόλυτη αυτή 

γνώση τον καθιστά έναν παντογνώστη αφηγητή. 

2. αφήγηση με εσωτερική εστίαση: ο αφηγητής είναι πρόσωπο της ιστορίας 

(εστίαση εκ των έσω) και, ως εκ τούτου, έχει περιορισμένη γνώση των 

πραγμάτων (αφηγητής – άνθρωπος). Συγκεκριμένα, γνωρίζει όσα ακριβώς 

ξέρουν και τα υπόλοιπα πρόσωπα της ιστορίας. 

3. [αφήγηση με εξωτερική εστίαση: ο αφηγητής, είτε είναι πρόσωπο της 

ιστορίας είτε όχι, έχει μηδαμινή γνώση των πραγμάτων. Στην 

πραγματικότητα, γνωρίζει λιγότερα από όσα ξέρουν τα υπόλοιπα πρόσωπα 

της ιστορίας.] 

Σε ένα αφηγηματικό κείμενο, η εστίαση και ο αφηγητής ενδέχεται να μεταβάλλονται 

ανάλογα με τις επιδιώξεις του συγγραφέα. Ο θεωρητικός της λογοτεχνίας Genette 

ονομάζει το φαινόμενο αυτό «εναλλαγές στην εστίαση». 

 

Αφηγηματικοί τρόποι 

Το αφηγηματικό υλικό μπορεί να παρουσιαστεί με δύο τρόπους, την αφήγηση και το 

διάλογο. 

 Αφήγηση: ο συγγραφέας θέτει έναν αφηγητή, ο οποίος διηγείται τα γεγονότα και 

μεταδίδει σε πλάγιο λόγο τα λόγια των ηρώων. 

 Διάλογος: ο συγγραφέας «δίνει το λόγο» στα πρόσωπα της ιστορίας. Στην 

πραγματικότητα, μιμείται τα λόγια τους και τα αποδίδει σε ευθύ λόγο. Με αυτό 

τον τρόπο, ενισχύονται η αληθοφάνεια και η ζωντάνια του έργου και τα γεγονότα 

λαμβάνουν άμεσα χώρα. 

Σαφέστατα, δεν αποκλείεται η εναλλαγή των δύο παραπάνω τρόπων στο ίδιο 

λογοτεχνικό έργο, οπότε γίνεται λόγος για τον μεικτό τρόπο. 
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ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ / ΕΞΩΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

χρόνος του 
πομπού 

χρόνος των 
γεγονότων 

χρόνος του 
δέκτη 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ / ΕΣΩΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

χρόνος της 
ιστορίας 

χρόνος της 
αφήγησης 

Αφηγηματικός χρόνος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έννοια του χρόνου αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της αφήγησης και απαντά 

πολύπλευρα σε όλες τις πτυχές της. Κατ’ αρχήν, εντοπίζονται δύο βασικά χρονικά 

επίπεδα: ο εξωκειμενικός / εξωτερικός χρόνος και ο εσωκειμενικός / εσωτερικός 

χρόνος. 

Ως επικοινωνιακή πράξη, η αφήγηση (μήνυμα) μεταδίδεται από τον αφηγητή (πομπό) 

και προσλαμβάνεται από κάποιον ακροατή ή αναγνώστη (δέκτη) σε χρόνο που δε 

σχετίζεται με αυτό καθ’ εαυτό το αφηγηματικό κείμενο (εξωκειμενικός χρόνος). 

Καθένας από τους τρεις αυτούς παράγοντες της αφηγηματικής επικοινωνίας 

τοποθετείται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Έτσι, ο εξωκειμενικός χρόνος της 

αφήγησης διακρίνεται σε τρία μέρη: 
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 στο χρόνο των γεγονότων: η εποχή / η χρονική στιγμή κατά την οποία 

διαδραματίζονται τα γεγονότα της αφήγησης. 

 στο χρόνο του πομπού: η εποχή / η χρονική στιγμή κατά την οποία ο 

αφηγητής αφηγείται τα γεγονότα. [ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Δεν πρέπει να συγχέεται ο 

χρόνος του αφηγητή με τον χρόνο του συγγραφέα, καθώς οι δυο τους 

ενδέχεται να ζουν σε διαφορετικές εποχές. Για παράδειγμα, ένας σύγχρονος 

συγγραφέας μπορεί να τοποθετεί τον αφηγητή του έργου του στην προ 

Χριστού εποχή. Συνεπώς, ορθότερο είναι να κάνουμε λόγο για πομπό-

αφηγητή και πομπό-συγγραφέα.] 

 στο χρόνο του δέκτη: η εποχή / η χρονική στιγμή κατά την οποία ο δέκτης 

(ακροατής / αναγνώστης) ακούει ή διαβάζει την αφήγηση. 

Παραδείγματος χάρη, τα ομηρικά έπη γράφτηκαν τον 8ο-7ο αι. π.Χ. (χρόνος του 

πομπού-συγγραφέα), αναφέρονται στην εποχή του 12ου αι. π.Χ. (χρόνος των 

γεγονότων) και οι ραψωδίες τους ακούγονται ή διαβάζονται από την εποχή που 

γράφτηκαν μέχρι σήμερα (χρόνος του δέκτη). 

Προφανώς, στην άμεση προφορική αφήγηση ο χρόνος του πομπού-αφηγητή 

ταυτίζεται με το χρόνο του δέκτη. Από την άλλη πλευρά, στη γραπτή αφήγηση ο χρόνος 

του δέκτη είναι πάντοτε μεταγενέστερος από αυτόν του πομπού. 

Επιπρόσθετα, σε μια αφήγηση πραγματικών γεγονότων (π.χ. ιστορική αφήγηση) ο 

χρόνος του πομπού καθίσταται πάντα μεταγενέστερος από το χρόνο των γεγονότων. 

Αντίθετα, σε μια αφήγηση φανταστικών γεγονότων ο χρόνος του πομπού μπορεί να 

είναι μεταγενέστερος, σύγχρονος ή προγενέστερος του χρόνου των γεγονότων 

[προγενέστερος στην περίπτωση που τα γεγονότα τίθενται στο μέλλον (π.χ. σε 

περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας)]. 

Παράλληλα, η έννοια του χρόνου εντοπίζεται μέσα στο κείμενο της αφήγησης. Ο 

εσωκειμενικός / εσωτερικός χρόνος διαιρείται σε: 

 χρόνο της ιστορίας: η χρονική σειρά, η διάρκεια και η συχνότητα των 

γεγονότων που συνιστούν την ιστορία μιας αφήγησης. 

 χρόνο της αφήγησης: η χρονική σειρά, η διάρκεια και η συχνότητα, κατά τις 

οποίες ο αφηγητής διηγείται τα γεγονότα μιας αφήγησης. 

 

 Σύγκριση του χρόνου της ιστορίας με το χρόνο της αφήγησης ως προς τη χρονική 

σειρά. 
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Παρ’ όλο που τα γεγονότα εκτυλίσσονται με μια ορισμένη χρονική σειρά / τάξη, ο 

αφηγητής παραβιάζει συχνά τη χρονική ακολουθία και εξιστορεί τα γεγονότα με 

αναχρονίες: 

 αναδρομική αφήγηση (ανάληψη): η ανάκληση ενός γεγονότος 

προγενέστερου χρονικά από το σημείο της ιστορίας στο οποίο βρισκόμαστε 

σε μια συγκεκριμένη στιγμή. 

 πρόδρομη αφήγηση (πρόληψη): η πρόωρη αφήγηση ενός μελλοντικού 

γεγονότος. 

 

 Σύγκριση του χρόνου της ιστορίας με το χρόνο της αφήγησης ως προς τη διάρκεια. 

Αναπόφευκτα, η διάρκεια των γεγονότων σε πραγματικό χρόνο δε συμπίπτει 

απόλυτα με την έκταση της αφήγησης. Άλλοτε τα γεγονότα παρουσιάζονται 

συνοπτικά και άλλοτε με εξαντλητικές λεπτομέρειες. Συνεπώς, η αφήγηση 

εξελίσσεται είτε πιο γρήγορα από την ιστορία (επιτάχυνση) είτε πιο αργά 

(επιβράδυνση) ή με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό. 

 Επιτάχυνση: ο αφηγητής συμπυκνώνει το χρόνο και παρουσιάζει συνοπτικά 

(με λίγα λόγια / σε λίγες αράδες) γεγονότα που εκτυλίσσονται σε 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος της αφήγησης 

έχει μικρότερη διάρκεια από το χρόνο της ιστορίας. Η μέγιστη επιτάχυνση 

απαντά στην έλλειψη, όπου αποσιωπάται εντελώς ένα τμήμα της ιστορίας. 

Σαφώς, η περιληπτική και σύντομη αφήγηση χρησιμοποιείται για την 

εξιστόρηση ήσσονος σημασίας γεγονότων.  

 Επιβράδυνση: ο αφηγητής παρουσιάζει αναλυτικά (με εξαντλητικές 

λεπτομέρειες) γεγονότα που εκτυλίσσονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Έτσι, ο χρόνος της αφήγησης καταλαμβάνει μεγαλύτερη χρονικά έκταση 

από το χρόνο της ιστορίας. Η μέγιστη επιβράδυνση συναντάται στην παύση, 

όπου ο χρόνος της ιστορίας «παγώνει» και ο αφηγητής καταφεύγει σε 

σχόλια, σκέψεις, περιγραφές και κάθε άλλου είδους παρεκβάσεις. 

Προφανώς, ο αφηγητής εμμένει στις λεπτομέρειες και παρουσιάζει 

εκτενέστερα τα στοιχεία εκείνα που θεωρεί σημαντικότερα. 

 Ισοχρονία: ο αφηγητής παρουσιάζει τα γεγονότα σε χρονική διάρκεια ίση 

με τον πραγματικό χρόνο της ιστορίας. Συνεπώς, ο χρόνος της αφήγησης 
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και ο χρόνος της ιστορίας συμπίπτουν. Ισοχρονία εντοπίζεται κυρίως 

στους διαλόγους και στους εσωτερικούς μονολόγους (σκηνή). 

 Σύγκριση του χρόνου της ιστορίας με το χρόνο της αφήγησης ως προς τη 

συχνότητα. 

Η συχνότητα στην αφηγηματική οργάνωση σχετίζεται με την επανάληψη ενός 

γεγονότος μέσα στην ιστορία και μέσα στην αφήγηση. Διακρίνονται τέσσερεις 

βασικές περιπτώσεις: 

 Ο αφηγητής διηγείται μια φορά αυτό που στην ιστορία συνέβη μια φορά 

(μοναδική αφήγηση). 

 Ο αφηγητής διηγείται x φορές αυτό που στην ιστορία συνέβη x φορές 

(πολυμοναδική αφήγηση). 

 Ο αφηγητής διηγείται περισσότερες φορές αυτό που στην ιστορία συνέβη 

μια φορά (επαναληπτική αφήγηση). 

 Ο αφηγητής διηγείται μια φορά αυτό που στην ιστορία συνέβη περισσότερες 

φορές (θαμιστική αφήγηση). 

Στην επαναληπτική αφήγηση, το ίδιο γεγονός δεν παρουσιάζεται κάθε φορά 

πανομοιότυπα. Η εκάστοτε επανάληψη γίνεται με διαφορετικό τρόπο, ύφος και 

προοπτική, εξυπηρετώντας ανάλογα τις επιδιώξεις του αφηγητή. 
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ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ 

Διάκριση της περιγραφής από την αφήγηση 

 

Συχνά, τα όρια μεταξύ περιγραφής και αφήγησης συγχέονται. Για παράδειγμα, όταν 

παρουσιάζουμε μια διαδικασία (π.χ. τη συναρμολόγηση ενός γραφείου) ή μια λειτουργία 

(π.χ. τη λειτουργία της μηχανής του αυτοκινήτου), αναφερόμαστε δυναμικά στην 

εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο. Στο πρώτο παράδειγμα, στην παρουσίαση της 

διαδικασίας συναρμολόγησης ενός γραφείου, φανερώνεται το πώς πρέπει να 

ενεργήσουμε, προκειμένου να ενώσουμε μεταξύ τους τα διάφορα κομμάτια και να 

φτιάξουμε το γραφείο. Στην άλλη περίπτωση, όπου αναλύεται η λειτουργία της μηχανής 

του αυτοκινήτου, γίνεται αναφορά στο πώς ενεργούν τα διάφορα μέρη της μηχανής με 

αποτέλεσμα την κίνηση του οχήματος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι δύο περιπτώσεις 

συνιστούν αφήγηση. Παρ’ όλα αυτά, όταν οι ενέργειες 

που παρουσιάζονται είναι τυποποιημένες και 

επαναλαμβανόμενες, και συνεπώς αποτελούν βασικά 

γνωρίσματα του «αντικειμένου» (: της διαδικασίας ή της 

λειτουργίας), εντάσσονται στο είδος της περιγραφής. 
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Η περιγραφή μέσα στην αφήγηση 

Μερικές φορές, η περιγραφή και η αφήγηση συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο κείμενο. 

Μάλιστα, αυτό μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και σε μία μόνο περίοδο. Παραδείγματος 

χάρη,  «Ο Νίκος, αφού επισκέφτηκε τους γονείς του, έφυγε βιαστικά με το καινούργιο 

του αυτοκίνητο (αφήγηση), ένα κόκκινο VW με γυαλιστερή επιφάνεια, μεγάλες ζάντες 

και σκούρα τζάμια» (περιγραφή). 

Με την παρεμβολή μιας περιγραφής σε ένα αφηγηματικό κείμενο, ο συγγραφέας 

επιδιώκει τους εξής στόχους: 

 Σκιαγράφηση των προσώπων της αφήγησης. 

 Στήσιμο του σκηνικού μέσα στο οποίο δρουν τα πρόσωπα. 

 Διευκρίνιση σημείων της αφήγησης με άμεσες ή έμμεσες πληροφορίες. 

 Μετάβαση από το ένα αφηγηματικό μέρος στο άλλο. 

 Επιβράδυνση της αφηγηματικής πλοκής —αφού με την περιγραφή «παγώνει» ο 

αφηγηματικός χρόνος— και επομένως, πρόκληση αγωνίας στον αναγνώστη / 

ακροατή. 

 Προσφορά αισθητικής απόλαυσης. 

 

 

 

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Συνοχή κειμένου 

Για τη συνοχή του κειμένου και τις διαρθρωτικές και μεταβατικές λέξεις / 

εκφράσεις, βλέπε στο κεφάλαιο «Γενική Θεωρία», σ. 6-7. 
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Ορισμός 

Χρονογράφημα είναι ένα δημοσιογραφικό κείμενο έντεχνου πεζού λόγου που 

σχολιάζει την επικαιρότητα με εύθυμο, συνήθως, τρόπο. 

 

Πού δημοσιεύεται;  

Ως δημοσιογραφικό κείμενο δημοσιεύεται παραδοσιακά σε εφημερίδες και περιοδικά. 

Τελευταία, με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρονογραφήματα γράφονται 

επίσης στο διαδίκτυο. 

 

Περιεχόμενο – Σκοπός 

Ο συγγραφέας σχολιάζει την επικαιρότητα με σκοπό την ωφέλεια της κοινωνικής 

ομάδας στην οποία απευθύνεται. Ειδικότερα, αφορμάται από οποιοδήποτε ενδιαφέρον 

γεγονός της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής και επιχειρεί να 

συμβουλεύσει, να καθοδηγήσει, να υποδείξει, να διδάξει και να διαπαιδαγωγήσει τους 

αναγνώστες του. 

 

Δομή – Ύφος 

Το χρονογράφημα χαρακτηρίζεται από στοιχεία προφορικότητας: 

 Κοφτό, απλό και ζωηρό ύφος 

 Μικροπερίοδο λόγο: μικρές περίοδοι, παρατακτική σύνδεση, ασύνδετο σχήμα 

 Παράλειψη κύριων όρων της πρότασης 

 Δραματοποίηση 

 Γλαφυρότητα 

 Χαλαρή δομή 

 Ατημέλητο λόγο 

 

Γραμματειακό είδος 

Το χρονογράφημα εντάσσεται στον έντεχνο πεζό λόγο με λογοτεχνικές αξιώσεις. 

Στην ουσία του, όμως, αποτελεί ένα δημοσιογραφικό κείμενο. 

 

Ιστορική προέλευση 

Η συγγραφή του χρονογραφήματος με τη σημερινή δομή του εντοπίζεται αρχικά στη 

Γαλλία κατά το 18ο αιώνα, στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης. Συνδέθηκε με τη 

δημοσιογραφική πολεμική που στρεφόταν εναντίον της βασιλικής αυλής. 

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 
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Στην Ελλάδα, το χρονογράφημα εισήχθη από τον Κωνσταντίνο Πωπ στο περιοδικό 

«Ευτέρπη» κατά τα μέσα του 19ου αιώνα. 

Σημαντικότεροι Έλληνες εκπρόσωποι του χρονογραφήματος: 

 Κωνσταντίνος Πωπ 

 Ειρηναίος Ασώπιος 

 Εμμανουήλ Ροΐδης 

 Ιωάννης Κονδυλάκης (με το ψευδώνυμο Διαβάτης) 

 Παύλος Νιρβάνας 

 Σπύρος Μελάς (με το ψευδώνυμο Φορτούνιο) 

 Ζαχαρίας Παπαντωνίου 

 Δημήτρης Ψαθάς 

 Παύλος Παλαιολόγος 

 Φρέντυ Γερμανός 

 Νίκος Δήμου 
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Ορισμός 

Γλώσσα είναι ένας κώδικας επικοινωνίας αποτελούμενος από ένα 

σύνολο λέξεων – φράσεων, αρχών και κανόνων, ο οποίος 

χρησιμοποιείται από τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας για τη γραπτή 

και προφορική επικοινωνία. 

 

Η σημασία της 

1. Συμβάλλει στην πνευματική συγκρότηση και ολοκλήρωση του 

ανθρώπου: 

 Είναι η ίδια μια αξία, αλλά αποτελεί παράλληλα και φορέα 

αξιών, απόψεων και ιδεών. Μέσω αυτής διευρύνεται το 

γνωστικό πεδίο του ανθρώπου και αναπτύσσεται η κριτική 

ικανότητά του. 

 Καθίσταται το βασικότερο μέσο διαπαιδαγώγησης και 

μετακένωσης της γνώσης. 

 Η μελέτη του γλωσσικού φαινομένου και η διαπλάτυνση 

του γλωσσικού αισθητηρίου διευρύνει τους γνωστικούς 

ορίζοντες του ανθρώπου. Ο κόσμος γύρω του είναι τόσος 

και τέτοιος, όσο μπορεί να τον εκφράσει γλωσσικά. Τα όρια 

της γλώσσας μου ορίζουν τα όρια του κόσμου μου 

(Βιτγκενστάιν). 

 Η ορθή γνώση της γλώσσας και ο ακριβής χειρισμός της 

βοηθά στην κατανόηση και στην έκφραση των λεπτών 

σημασιολογικών αποχρώσεων μιας έννοιας. 

 Οι επιστήμονες συγκρίνουν, παρατηρούν, θεωρούν και 

εκφράζουν τα συμπεράσματά τους μέσω του γλωσσικού 

οργάνου. 

2. Διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην πολιτική ζωή: 

 Στις δημοκρατικές κοινωνίες, όπου υπάρχει πλουραλισμός 

κομμάτων και πολυφωνία απόψεων, η διαφοροποίηση και η 

συναίνεση επιτυγχάνεται με τη γλώσσα. Οι άνθρωποι 

ανταλλάσσουν πολιτικές απόψεις, επιχειρηματολογούν, 

συμφωνούν ή διαφωνούν. 

 Με την ορθή χρήση της γλώσσας ενισχύεται η σαφήνεια του 

λόγου και η δύναμη της πειθούς. 

 Η βαθιά γνώση των λειτουργιών της αποκαλύπτει τις 

δημαγωγικές τακτικές και τη λαϊκίστικη ρητορεία. 

3. Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του ατόμου: 



ΕΝΝΟΙΑ: Γλώσσα ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

  80 filologika.gr Νικόλαος Μινόπετρος 

 

 Η ποιότητα της ένταξης και της λειτουργίας του ατόμου μέσα στην 

κοινωνία εξαρτάται από την ανταλλαγή πληροφοριών, τη σύναψη 

διαπροσωπικών σχέσεων και την έκφραση απόψεων και συναισθημάτων. 

 Με το διάλογο, τα μέλη μιας κοινωνίας προσεγγίζουν το ένα το άλλο, 

συνεργάζονται, συνεννοούνται και επιλύουν τις τυχόν διαφορές τους. 

4. Αποτελεί μέσο έκφρασης συναισθημάτων και εξασφαλίζει την ψυχική υγεία: 

 Ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να εξωτερικεύει τον ενδόμυχο κόσμο 

του, τα συναισθήματά του. Η χαρά, η λύπη, η αγάπη, το μίσος και οι 

καημοί του βρίσκουν διέξοδο διά μέσου της γλώσσας. 

 Ως μέσο έκφρασης των συναισθημάτων, η γλώσσα ευαισθητοποιεί και 

συμβάλλει στην ψυχική προσέγγιση και τη βαθύτερη επικοινωνία των 

ανθρώπων. 

 Με το διάλογο καταπολεμάται η εσωστρέφεια, η ανασφάλεια και η μοναξιά 

του ατόμου. Μάλιστα, σε συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις ο 

λόγος λειτουργεί καταπραϋντικά και επωφελώς. 

5. Η γλώσσα συνιστά τη βάση της πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας ενός λαού:   

 Η πολιτιστική κληρονομιά, οι παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα 

μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά μέσω του γραπτού και, κυρίως, του 

προφορικού λόγου. 

 Η λαϊκή έκφραση βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο πεδίο της γλώσσας. Οι 

χαρές, οι λύπες και οι καημοί ενός λαού αποτυπώνονται στα δημοτικά 

τραγούδια, στη δημοτική ποίηση, στους θρύλους, στα παραμύθια, στα 

λαϊκά γνωμικά και στις παροιμίες. 

 Βοηθά ένα λαό να συνειδητοποιήσει την ιδιοπροσωπία του και ενισχύει με 

αυτόν τον τρόπο την εθνική συνοχή. 

6. Αποτελεί μέσο έκφρασης της καλλιτεχνίας (ποίηση, λογοτεχνία, θέατρο, 

τραγούδι) και έτσι συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της ανθρώπινης ζωής. 

7. Με τη γλωσσομάθεια 

συνάπτονται διεθνείς σχέσεις: 

 Διευκολύνεται η επικοινωνία 

των λαών. 

 Υλοποιείται κάθε μορφή 

συνεργασίας. 
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Η κρίση της γλώσσας 

1. Το οικογενειακό περιβάλλον καθίσταται για ένα παιδί το πρώτο και 

καθοριστικότερο στάδιο κατάκτησης της γλώσσας. Σήμερα, όμως, η οικογένεια 

δεν προωθεί τη γλωσσική αγωγή: 

 Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας και η πολύωρη εργασία των 

γονέων διασπούν τη συνοχή της οικογένειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την απομόνωση του παιδιού και τη δραματική μείωση των γλωσσικών 

ερεθισμάτων στο πρώιμο αυτό στάδιο της ζωής του. 

 Αρκετές οικογένειες παρουσιάζουν υψηλό δείκτη αναλφαβητισμού με 

συνέπεια τη μη ορθή χρήση της γλώσσας. 

2. Η γενικότερη κρίση και αναποτελεσματικότητα της παιδείας: 

 Η εκπαιδευτική πολιτική παρουσιάζει έναν εξειδικευτικό και 

εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα: 

 Δε διενεργείται μια ευρύτερη πνευματική καλλιέργεια, όπου η 

ανάπτυξη της κρίσης και της σκέψης οξύνουν το γλωσσικό 

αισθητήριο. 

 Η απομνημονευτική μάθηση με κοντόφθαλμο στόχο την 

επιτυχία στις εξετάσεις αμβλύνει την κατανόηση του 

εννοιολογικού περιεχομένου των λέξεων. 

 Οι φιλόλογοι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι και εξασκημένοι σχετικά με 

τη γλωσσική διδασκαλία. 

 Ενίοτε, η διδασκαλία της γλώσσας είναι κακώς οργανωμένη. 

3. Η κυριαρχία των μέσων μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) στη ζωή του ανθρώπου: 

 Η έλξη του θεάματος και η προσπάθεια πρόκλησης εντυπωσιασμού 

οδηγεί στην υποχώρηση του λόγου έναντι του ήχου και της εικόνας. 

 Αρκετοί δημοσιογράφοι στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον τύπο δε 

μιλούν / γράφουν ορθά τη γλώσσα. 

Ασυνταξίες, γραμματικά ολισθήματα, φτωχό 

λεξιλόγιο, περιττολογίες, ακυριολεξίες και 

εμμονή στη χρήση ξένων γλωσσικών 

στοιχείων υποβαθμίζουν τη γλώσσα και 

αλλοιώνουν το γλωσσικό αισθητήριο των 

τηλεθεατών, ακροατών και αναγνωστών. 

 Η εντυπωσιοθηρική τακτική των 

διαφημίσεων καταφεύγει στο συνθηματικό, 

γλωσσικά ανορθόδοξο και φτωχό, λόγο και 

στη χρήση πολλών ξένων λέξεων. 

 Η προσήλωση στα μέσα ενημέρωσης 

περιορίζει την ανθρώπινη επικοινωνία και την ανάγνωση βιβλίων.   
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4. Η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία επιδιώκοντας εναγωνίως τον υλικό 

ευδαιμονισμό στερείται ελεύθερου χρόνου και διάθεσης για την ικανοποίηση της 

επικοινωνιακής ανάγκης και τη γνήσια ψυχαγωγία, όπως είναι η ανάγνωση 

λογοτεχνικών κειμένων. 

5. Η κρίση της σημερινής απρόσωπης κοινωνίας, όπου αναπτύσσεται η 

εσωστρέφεια, η απομόνωση και ο ατομισμός, προκαλεί γλωσσική υποβάθμιση, 

καθώς η επικοινωνία καταντά επιδερμική, συμβατική, χωρίς ουσιαστικό 

περιεχόμενο. 

6. Η πολιτική σκηνή με την άκρατη κομματικοποίηση προωθεί την «ξύλινη» 

γλώσσα, της οποίας βασικά στοιχεία αποτελούν η περιττολογία, η ασυναρτησία 

και η χρήση συνθηματικών εκφράσεων. 

7. Το πολιτιστικό σύμπλεγμα κατωτερότητας που παρατηρείται στη συνείδηση των 

Νεοελλήνων και η επίδραση των τεχνολογικά και οικονομικά ανεπτυγμένων 

χωρών οδηγεί στην ξενομανία και το μιμητισμό με αποτέλεσμα την αθρόα εισροή 

ξένων όρων και εκφράσεων. 
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Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ 

 

 

Κάθε νέος άνθρωπος που δεν είναι εντελώς αποβλακωμένος καταλαβαίνει σήµερα 

πολύ καλά, και μάλιστα χωρίς να είναι ανάγκη να του το εξηγήσει κανείς, ότι γλώσσα 

του μέλλοντος, σ` όλα τα είδη του λόγου και σ` όλους τους κλάδους της ελληνικής ζωής, 

δεν μπορεί να είναι άλλη από την κοινή νεοελληνική, αυτήν που συνηθίσαμε να 

ονομάζουμε δημοτική. Τούτο είναι µια λύση μοιραία, είναι κάτι που, είτε σας αρέσει είτε 

όχι, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να µη γίνει έτσι και να γίνει αλλιώς. Είναι σαν το 

ρεύμα ενός ποταμού που, ο κόσμος να χαλάσει, είναι των αδυνάτων αδύνατο να πάει 

πίσω, αλλά θα πηγαίνει πάντα εμπρός, όσα εμπόδια κι αν συναντήσει. Όταν λοιπόν µια 

λύση είναι μοιραία, κάθε προσπάθεια που γίνεται, για να την αποφύγουμε ή για να την 

περιορίσουμε ή για να την καθυστερήσουμε δεν είναι άλλο τίποτα παρά χαμένος 

χρόνος για τα άτομα και για το έθνος. Χαµένα θα είναι αύριο και τα έργα της επιστήµης 

που γράφονται ακόμα στην καθαρεύουσα. Ξέρουµε, βέβαια, πόσο δύσκολο είναι να 

αλλάξει µια κοινωνία τόσο πολύχρονες συνήθειες και να δεχτεί να διαβάζει στα κύρια 

άρθρα των εφηµερίδων, στα υπουργικά έγγραφα και στα συµβόλαια, «Αθήνα» αντί 

«Αθήναι» και «Ελλάδα» αντί «Ελλάς», καθώς ξέρουµε πως αυτό για πάρα πολλούς 

καλόπιστους ανθρώπους θα είναι σα να τους βάζεις να καταπιούν έναν κροκόδειλο, 

αλλά µια µέρα θα πρέπει να τον καταπιούν οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι δίκαιο το έθνος 

µας να χάνει τον καιρό του σε µια εποχή που όλα τα έθνη βιάζονται. Όσο νωρίτερα το 

πάρουν όλοι απόφαση πως η νέα κοινή θα επικρατήσει παντού, τόσο το καλύτερο. 

Βάση της γραφτής µας γλώσσας είναι η δηµοτική όπως διαµορφώθηκε τα τελευταία 

εκατό χρόνια στις µεγαλύτερες πολιτείες, στην Αθήνα, την Πόλη, τη Σµύρνη, τη 

Θεσσαλονίκη, από το ανακάτωµα στοιχείων που ερχόντανε από τις επαρχίες όλου του 

Ελληνισµού. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η ιστορία επιτάχυνε αυτή τη γλωσσική 

συγχώνευση, δηµιουργώντας ξαφνικά µια καινούργια πρωτεύουσα κι έναν καινούργιο 

αθηναϊκό λαό, που είναι µια µεγάλη σύνθεση όλων των αποχρώσεων του έθνους, από 

τα Εφτάνησα ίσαµε τον Πόντο και τον Καύκασο. Η καθαρεύουσα, βέβαια, επηρέασε τη 

διαµόρφωση της νέας κοινής, γιατί ήταν κι αυτή µια πραγµατικότητα. Εκατό χρόνια 

εντατικής προσπάθειας του Κράτους, της Εκκλησίας, του σχολείου, της κοινωνίας, της 
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δηµοσιογραφίας, δεν ήταν δυνατό να περάσουν από πάνω µας χωρίς ν` αφήσουν 

κανένα ίχνος. Όποιος απαιτεί να καταργήσουµε σύρριζα κάθε επίδραση της 

καθαρεύουσας είναι σα να γυρεύει να σβήσουµε ένα κεφάλαιο της ιστορίας, που είναι, 

νοµίζω, µάταιος κόπος. Το ίδιο κι η Τουρκοκρατία δεν σβήνεται από την ιστορία µας· 

δεν είναι λοιπόν ντροπή να κρατήσουµε και µερικά τούρκικα, που είναι, άλλωστε, πολύ 

ζουµερά και διασκεδαστικά και πολύτιµα για όποιον ξέρει να εκτιµά την αξία των 

λέξεων. Από την άλλη µεριά, είναι αναπόφευκτο κι οι πιο προοδευµένες ξένες γλώσσες 

να έχουν κάποια επίδραση στη γλώσσα µας, στο λεξιλόγιο κυρίως, αλλά κάποτε και 

στην κατασκευή της φράσης, όπως κι η νέα ελληνική επηρέασε κι ίσως να επηρεάζει 

ακόµα τις λιγότερο προοδευµένες γλώσσες των βαλκανικών εθνών. Ώστε ούτε τους 

ξενισµούς µπορούµε να καταδικάσουµε απόλυτα, γιατί κι αυτό θα ήταν αντίθετο στη 

φύση των πραγµάτων. Πρέπει µονάχα να είµαστε προσεκτικοί στην πολιτογράφησή 

τους και να µη γίνει το "µπάτε σκύλοι αλέστε". Χρειάζεται εδώ κάποιο αισθητικό 

κριτήριο, γιατί πολλοί ξενισµοί είναι άσκηµοι και δεν πρέπει να περάσουν, όπως λ.χ. 

αυτό το αισχρό λεξίδιο πλαζ, που θέλει να αντικαταστήσει τις ωραίες και υποβλητικές 

ελληνικές λέξεις αµµουδιά, ακρογιαλιά, περιγιάλι, παραλία, ή τα ταμπλώ, ρουζ, 

πολισμάνος και άλλες τέτοιες µποσικιές, που ένας δόκιμος λογοτέχνης δεν επιτρέπεται 

να τις χρησιμοποιεί. Όσο για τη γραµµατική της νέας κοινής, µπορούµε να πούµε ότι 

είναι κατά τα τρία τέταρτα αποκρυσταλλωµένη, ίσως και περισσότερο. Η φυσική τάση 

της γλώσσας µας είναι προς την οµοιοµορφία, τη συµπύκνωση, την απλότητα. Δεν 

πρέπει, ωστόσο, να νοµίζουµε ότι θα επιτύχουµε ποτέ µια γλωσσική οµαλότητα 

αλύγιστη και οριστική, που θα ήταν κάτι βιασµένο και άνοστο, αλλά πρέπει, ίσια - ίσια, 

να παραδεχτούµε ένα ελάχιστο ποσοστό ανωµαλίας και αρρυθµίας, που είναι κι αυτό 

µια ανάγκη της ζωής. Οι αληθινοί συγγραφείς, οι καλοί τεχνίτες, θα κανονίσουν αυτά τα 

πράµατα µε το ένστικτό τους και την ευσυνειδησία τους. 

Γ. Θεοτοκάς, «Η γλώσσα µας»: Πνευµατική πορεία, 269-271 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο, να σημειώσετε «Σωστό» ή «Λάθος» στις 

προτάσεις που ακολουθούν. 

 Στη νεότερη Ελλάδα υπήρξε μια γλωσσική διαμάχη ανάμεσα στην καθαρεύουσα 

και τη δημοτική για το ποια μορφή θα επικρατήσει. 

 Είναι σκόπιμο να καταργήσουμε κάθε επίδραση της καθαρεύουσας, προκειμένου 

να αφήσουμε τη δημοτική να αναπτυχθεί με τις δικές της δυνάμεις. 

 Η καθαρεύουσα δεν επηρέασε τη διαμόρφωση της κοινής γλώσσας. 

 Τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους επιβάλλουν το σβήσιμο κάθε 

ίχνους τουρκικής λέξης. 

2) Ποιες επιδράσεις δέχτηκε κατά το συγγραφέα η δημοτική γλώσσα; 

3) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις µε τη σημασία τους: γλωσσαμύντωρ, 

γλωσσολογία, γλωσσαλγία, γλωσσοπλαστία, γλωσσομάθεια, γλωσσογραφία. 

 Η επιστήμη που μελετά τη γλώσσα και την εξέλιξή της. 

 Η γνώση ξένων γλωσσών. 

 Η ακατάσχετη φλυαρία. 

 Ο οπαδός της καθαρεύουσας. 

 Η συλλογή και ερμηνεία απαρχαιωμένων ή ιδιωματικών λέξεων. 

 Η δημιουργία νέων λέξεων και λεκτικών τύπων. 

4) Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω κειμένου µε τις ακόλουθες λέξεις και 

φράσεις: γλωσσική συγχώνευση, διαμόρφωση, επίδραση, ξενισμός. 
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Η ελληνική γλώσσα, στη σαράντα αιώνων ιστορία της, δέχτηκε 

πολλές......................, ποτέ όμως δεν έχασε, έστω και στο ελάχιστο, την 

αυθεντικότητά της. Η αστικοποίηση της ζωής, οι ιστορικές και κοινωνικές 

συνθήκες που επικρατούσαν στον ελλαδικό χώρο κυρίως μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή, οδήγησαν στη.................................. των διαφόρων ιδιωμάτων, που 

συνεχίζουν, βέβαια, ακόμη να υπάρχουν. Προσέτι, στις μέρες μας, σημαίνοντα ρόλο 

στη............................. της σημερινής καθομιλούμενης γλώσσας παίζουν τα ΜΜΕ, που 

αποτελούν όμως, μαζί με τον τουρισμό, έναν από τους αρνητικούς παράγοντες του 

..............................., καθώς ενισχύουν το στείρο μιμητισμό. 

5) Να γράψετε από ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για τις λέξεις: καθυστερώ, 

ανακάτωμα, επιταχύνω, επηρεάζω, ευσυνειδησία. 

6) Να αποδώσετε περιληπτικά το απόσπασμα του Γιώργου Θεοτοκά (100-120 λέξεις). 

7) Τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά ότι οι Νεοέλληνες αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

λεξιπενίας και πως η γλώσσα µας κινδυνεύει. Σε ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί στο 

μηνιαίο περιοδικό του σχολείου σας, να προσδιορίσετε τα αίτια που προκαλούν 

τέτοιου είδους φαινόμενα και να προτείνετε μέτρα για την αντιμετώπισή τους (400-

500 λέξεις). 
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Ορισμός 

Η ποικιλότροπη δημόσια προβολή προσώπων, ιδεών, υπηρεσιών και 

προϊόντων με σκοπό τη γνωστοποίησή τους στο ευρύ κοινό. 

 

Λόγοι διάδοσης της διαφήμισης 

1. Ο ανταγωνισμός και η αύξηση του κέρδους. Με στόχο την ευρεία 

γνωστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και 

τη συνακόλουθη κερδοφορία, οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες και οι 

βιοτεχνίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις διαφημιστικές 

εκστρατείες. 

2. Το πνεύμα του υλικού ευδαιμονισμού που επικρατεί στις σύγχρονες 

κοινωνίες υποδαυλίζει μια καταναλωτική μανία. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την ταχεία και υπερβολική παραγωγή αγαθών, των 

οποίων η απορρόφηση από το καταναλωτικό κοινό απαιτεί τη 

συνδρομή της διαφήμισης. 

3. Η τεχνολογική πρόοδος και η τελειοποίηση των έντυπων και 

ψηφιακών μέσων καθιστά τη διαφήμιση ευκολότερη και 

αποτελεσματικότερη. 

4. Η συνειδητοποίηση της δυναμικής επίδρασης της διαφήμισης στην 

ψυχολογία του ατόμου, αντίληψη που επιβεβαιώνεται και 

υποστηρίζεται σε διαφημιστικές εταιρείες από ψυχολόγους και 

κοινωνιολόγους. 

5. Όσον αφορά στην πολιτική διαφήμιση, η διάδοσή της οφείλεται στη 

δημοκρατική αξία της ελεύθερης διακίνησης ιδεών. 

 

Θετικές επιδράσεις της διαφήμισης 

Η ορθή χρήση της διαφήμισης και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 

οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα: 

1. Η πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού για τα προσφερόμενα 

αγαθά και υπηρεσίες, τις ιδιότητές τους και το κόστος τους 

διευκολύνει την έρευνα αγοράς και εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. 

2. Η ενημέρωση για κοινωνικά θέματα και ζητήματα υγείας, καθώς 

επίσης η πρόταση μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης, παρέχεται 

ενίοτε μέσω των διαφημίσεων. 

3. Συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο μιας χώρας με την αύξηση της 
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παραγωγής και της κατανάλωσης, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

και την ενίσχυση του εμπορίου. 

4. Οξύνει την άμιλλα των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την ποιοτική βελτίωση 

και την κοστολογική μείωση των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, προάγεται το 

βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου. 

5. Περιορίζει την ανεργία. Στους κόλπους των διαφημιστικών εταιρειών 

απασχολείται ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών: ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, 

οικονομολόγοι, επικοινωνιολόγοι, γραφίστες, αφισοκολλητές, τεχνίτες, 

ηθοποιοί. 

6. Μέσω της διαφήμισης, τα Μ.Μ.Ε. αποκομίζουν σημαντικά οικονομικά οφέλη. 

Έτσι, διατηρούνται ανεξάρτητα και αποδεσμεύονται από κομματικούς 

υπολογισμούς. 

7. Κάποιες διαφημίσεις χαρακτηρίζονται από καλαισθησία και περιέχουν 

ψήγματα ψυχαγωγίας. 

8. Όταν η διαφήμιση προβάλλει και προωθεί πολιτιστικές δράσεις (θέατρο, 

μουσική, ζωγραφική, εκθέσεις σε μουσεία κ.ά.), ενισχύει την πολιτιστική 

πρόοδο. 

 

Αρνητικές επιδράσεις της διαφήμισης 

Η κατάχρηση της διαφήμισης, η οποία, αντί να ενημερώνει, παραπληροφορεί και 

αποπροσανατολίζει, έχει σαφώς αρνητικές συνέπειες: 

1. Ωραιοποιεί τα προϊόντα. Προβάλλει υπερβολικά τις θετικές ιδιότητές τους και 

αποσιωπά τις αρνητικές. Συχνά παρουσιάζει ψευδή προτερήματα. 

2. Εξαιτίας του κόστους της, η διαφήμιση προωθεί τις μεγάλες επιχειρήσεις που 

μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά 

στις μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες. 

Αντίθετα, οι μικρότερες επιχειρήσεις 

δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό και 

κλείνουν. 

3. Τελικά, το κόστος της διαφήμισης 

επωμίζεται ο καταναλωτής, αφού 

προστίθεται στην τιμή των προϊόντων. 

4. Η παραπλανητική διαφήμιση 

δημιουργεί πλασματικές ανάγκες. Ο 

καθημερινός καταιγισμός από 

διαφημίσεις πολλαπλασιάζει τις 
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ανάγκες τόσο, ώστε προκαλείται υπερκατανάλωση αγαθών και επιβαρύνεται 

οικονομικά ο καταναλωτής.   

5. Η αδυναμία κάλυψης των πλασματικών αναγκών που δημιουργεί η 

διαφήμιση προκαλεί άγχος και οδηγεί στην υπερεργασία. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, ο άνθρωπος δεν εργάζεται, για να ζήσει, αλλά ζει, για να 

εργάζεται. Κυριευμένος από το πνεύμα του υλικού ευδαιμονισμού δουλεύει 

συνεχώς, για να κατακτήσει το καταναλωτικό «όραμα», εις βάρος της 

ανάπτυξης υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και πνευματικών 

ενασχολήσεων. 

6. Η αδυναμία ανταπόκρισης στο καταναλωτικό «όραμα» προκαλεί κοινωνικές 

παθογένειες. Πολλοί άνθρωποι μεταχειρίζονται βία και δρουν εγκληματικά, 

προκειμένου να αποκτήσουν τα προϊόντα που υποδεικνύουν οι διαφημίσεις.  

7. Προβάλλονται πρότυπα ζωής και αξίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα και 

τις σκοπιμότητες των επιχειρήσεων. 

8. Η διαφήμιση εθίζει τους ανθρώπους και υπονομεύει την ελευθερία της 

βούλησής τους. Οι άνθρωποι, επηρεασμένοι από τα διαφημιστικά μηνύματα, 

δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αλλά δρουν κατά τις υποδείξεις των 

διαφημίσεων. Ιδιαίτερα επικίνδυνη νοείται η «πλύση» εγκεφάλου που 

επιδιώκουν διαφημίσεις με πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο. 

9. Το καταναλωτικό πνεύμα διακατέχεται από υλιστικούς υπολογισμούς και 

αμβλύνει τη στόχευση σε υψηλά ιδανικά και αξίες. Επίσης, εξανεμίζεται το 

ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τρέχοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. 

10. Γελοιοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις. Για παράδειγμα, η μητρική στοργή 

εκδηλώνεται με την προσφορά στα παιδιά συγκεκριμένων προϊόντων. 

Επιπλέον, ευτελίζει και εμπορευματοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Παραδείγματος χάρη, η ποιότητα της αγάπης εξαρτάται από την αγορά 

κοσμημάτων, ρούχων, λουλουδιών και οπωσδήποτε σοκολατών κατά την 

ημέρα του «Αγίου Βαλεντίνου». 

11. Εκχυδαΐζει το γυναικείο φύλο και κάνει διακρίσεις εις βάρος του. Ειδικότερα, 

η γυναίκα παρουσιάζεται ικανή μονάχα για την ανατροφή των παιδιών και τη 

διεκπεραίωση των οικιακών εργασιών. Οι τομείς που προϋποθέτουν 

σπουδές και απαιτούν αυξημένες νοητικές ικανότητες προορίζονται για τον 

άντρα. Παράλληλα, η καταχρηστική προβολή του γυναικείου σώματος 

καταντά προσβλητική. 

12. Ωραιοποιεί το στίβο της ζωής και αποσιωπά τις δυσκολίες του. 

Αναπόφευκτα, το άτομο εθίζεται σε μια ψευδή εικόνα της καθημερινότητας 
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και επαναπαύεται σε αυτή την πλασματική φυγή από την οδυνηρή 

πραγματικότητα. Συνεπώς, αποπροσανατολίζεται και αδρανοποιείται. 

13. Μέσω της διαφήμισης προβάλλονται και παγιώνονται αισθητικές αντιλήψεις. 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις προωθούν αισθητικά πρότυπα (μόδα), τα οποία 

δεν συνιστούν αποτέλεσμα καλλιτεχνικών ζυμώσεων: ωραίο είναι ό,τι 

συμφέρει οικονομικά το κεφάλαιο. Παράλληλα, το άτομο αποθαρρύνεται να 

επιλέξει σύμφωνα με το προσωπικό του αισθητικό κριτήριο. 

14. Συντελεί στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Οι σχισμένες αφίσες και τα 

διαφημιστικά φυλλάδια σχηματίζουν εστίες ρύπανσης. Επιπρόσθετα, οι 

διαφημιστικές τακτικές, όπως είναι οι τοιχοκολλήσεις, οι γιγαντοαφίσες και οι 

διαφημιστικές πινακίδες, συστήνουν μια απαράδεκτη αισθητική κακοποίηση. 

15. Υποβαθμίζει και κακοποιεί τη γλώσσα. Η χρήση συνθηματικών και 

αποσπασματικών εκφράσεων, οι επιτηδευμένες ασάφειες και ασυνταξίες, και 

η υιοθέτηση ξενόγλωσσης ορολογίας υποσκελίζουν τη γλωσσική 

ακεραιότητα. 

 

 

Τρόποι αντιμετώπισης των αρνητικών επιδράσεων της διαφήμισης 

1. Το κράτος οφείλει να ορίσει έναν κώδικα δεοντολογίας αναφορικά με τα όρια και 

τις υποχρεώσεις των διαφημίσεων. Επιπλέον, η διαπίστωση της αλήθειας και 

της αντικειμενικότητάς τους από έναν ελεγκτικό μηχανισμό νοείται σημαντική. 

2. Ο επαναπροσδιορισμός των ανθρώπινων αξιών και προτεραιοτήτων: 

 Η απόρριψη του υλικού ευδαιμονισμού και του καταναλωτικού πνεύματος. 

 Η ικανοποίηση των πραγματικών μόνο αναγκών και η ιεράρχηση των 

επιθυμιών. 

 Η εγρήγορση έναντι των διαφημίσεων και η αντίσταση σε οποιαδήποτε 

απόπειρα αποπροσανατολισμού, αποχαύνωσης, αδρανοποίησης και 

εθισμού. 

3. Οι διαφημιστικές εταιρείες οφείλουν: 

 Να προβάλλουν την αλήθεια μέσω της αντικειμενικής παρουσίασης των 

προϊόντων. 

 Να μη διαστρεβλώνουν τα συναισθήματα και τις ανθρώπινες σχέσεις.  

 Να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία της βούλησης. 

 Να επιμελούνται τη γλωσσική έκφραση διατηρώντας την σε αξιόλογο 

επίπεδο. 
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ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ 

 
 

Επειδή η διαφήμιση θέλει να είναι η τέχνη της πειθούς, το κάθε μήνυμά της είναι 

πολύ επεξεργασμένο. Πριν από τη μετάδοσή της, για παράδειγμα, μια εικόνα 

υποβάλλεται μερικές φορές στη λεγόμενη διαδικασία του “eye camera”: καταγράφουν –

με ένα θεατή πειραματόζωο που βλέπει την εικόνα– από μια αόρατη κάμερα την κίνηση 

των ματιών, τη δραστηριότητα της κόρης των ματιών. Πολλαπλασιάζοντας αυτές τις 

δοκιμασίες, μπορούμε να καθορίσουμε στατιστικά τη διαδρομή του ματιού: αυτό που 

είδε πρώτα και αυτό που του ξέφυγε. Όλα αυτά προκύπτουν από μια ερευνητική 

εργασία που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας ειδικών που ανήκουν σε διαφορετικές 

επιστήμες: κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, σημειολόγοι, γλωσσολόγοι, γραφίστες, 

διακοσμητές. 

Μια τέτοια σύγκλιση ειδικοτήτων έκανε τον Μάρσαλ Μακ Λούαν να πει: «Δεν υπάρχει 

καμία ομάδα κοινωνιολόγων που να είναι ικανή να ανταγωνιστεί με τις ομάδες των 

διαφημιστών στην αναζήτηση και τη χρησιμοποίηση αξιοποιήσιμων κοινωνικών 

δεδομένων. Οι διαφημιστές ξοδεύουν κάθε χρόνο δισεκατομμύρια δολάρια στην έρευνα 

και την εξέταση των αντιδράσεων του κοινού και η παραγωγή τους είναι μια εξαιρετική 

συσσώρευση δεδομένων πάνω στην εμπειρία και τα κοινά αισθήματα ολόκληρης της 

κοινωνίας». 

Τα παιδιά είναι ένας προνομιακός στόχος. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Εθνικής 

Ένωσης Τηλεοπτικής Διαφήμισης, οι διαφημιστές ξόδεψαν στη Γαλλία, το 1999, πάνω 

από ένα δισεκατομμύριο φράγκα σε διαφημιστικά μηνύματα που προορίζονταν για 

παιδιά κάτω των 14 χρόνων. Το Ινστιτούτο του Παιδιού εκτιμά ότι περίπου το 45% της 

οικογενειακής κατανάλωσης (δηλαδή 500 έως 600 δισεκατομμύρια φράγκα το χρόνο) 

επηρεάζεται περισσότερο ή λιγότερο άμεσα από τις επιθυμίες των παιδιών. 

«Η γνώμη των παιδιών 4-10 χρόνων επηρεάζει κυρίως τα προϊόντα διατροφής, 

ζαχαροπλαστικής, τα ρούχα και τα παιχνίδια», εκτιμά ο Ζοέλ Ιβ Λε Μπιγκό, πρόεδρος 

του ινστιτούτου αυτού, «αλλά τα παιδιά επηρεάζουν επίσης το 18% των αγορών 

αυτοκινήτων και το 40% της επιλογής του τόπου διακοπών». 
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Η διαφήμιση υπόσχεται πάντα το ίδιο πράγμα: την ευημερία, την άνεση, την 

αποτελεσματικότητα, την ευτυχία, την επιτυχία. Προβάλλει μια υπόσχεση ικανοποίησης. 

Πουλάει όνειρα, προτείνει σύντομους δρόμους για μια γρήγορη κοινωνική άνοδο. 

Κατασκευάζει επιθυμίες και παρουσιάζει ένα κόσμο σε μόνιμες διακοπές, χαλαρό, 

χαμογελαστό και ανέμελο, που κατοικείται από ευτυχισμένα πρόσωπα που κατέχουν 

επιτέλους το θαυματουργό προϊόν που θα τους κάνει ωραίους, καθαρούς, ελεύθερους, 

υγιείς, επιθυμητούς, σύγχρονους… 

Η διαφήμιση πουλάει τα πάντα στους πάντες αδιακρίτως, σαν η μαζική κοινωνία να 

είναι μια κοινωνία χωρίς τάξεις. «Απέναντι σε έναν αγχωμένο κόσμο, τον οποίο η 

τηλεόραση καθιστά παρόντα σε όλους», τονίζει ο σημειολόγος Λουί Κενέλ, «η 

διαφήμιση επικαλείται έναν κόσμο ιδανικό, απαλλαγμένο από κάθε τραγωδία, χωρίς 

υπανάπτυκτες χώρες, χωρίς πυρηνική βόμβα, χωρίς δημογραφική έκρηξη και χωρίς 

πολέμους. Έναν κόσμο αθώο, γεμάτο χαμόγελα και φώτα, αισιόδοξο και 

παραδεισένιο». 

Σωρευτικά, οι διαφημίσεις επαναλαμβάνουν και επιβεβαιώνουν τους μεγάλους 

μύθους της εποχής μας: μοντερνισμός, νιάτα, ευτυχία, ψυχαγωγία, αφθονία… Η 

γυναίκα, για παράδειγμα, παραμένει κλεισμένη σε μια διαλεκτική, η οποία, τις 

περισσότερες φορές, δεν την εκτιμά παρά ως αντικείμενο επιθυμίας 

ή υπηρετικό προσωπικό. Την κυνηγούν και την ενοχοποιούν, την 

καθιστούν υπεύθυνη για τη βρωμιά του σπιτιού ή των ρούχων, για τη 

γήρανση του δέρματός της και του σώματός της, για την υγεία των 

παιδιών, για το στομάχι του συζύγου και τις οικονομίες του 

νοικοκυριού. 

Στο γραφείο ή στην κουζίνα, σε μια ακρογιαλιά ή κάτω από το 

ντους, η εξάρτησή της δεν ποικίλλει: παραμένει σκλάβα της ματιάς 

του αφεντικού, ο άντρας θα την κρίνει ό,τι κι αν κάνει, και ακόμη κι αν 

«απελευθερώνεται» με την εργασία της έξω από το σπίτι, εκείνος θα επιθεωρήσει το 

μαύρισμα της επιδερμίδας της, τη μυρωδιά από τη μασχάλη της, τη λάμψη των μαλλιών 

της, τη φρεσκάδα της αναπνοής της, το σχήμα του στηθόδεσμού της ή το χρώμα που 

έχουν οι κάλτσες της. 

Ignasio Ramonet, Ελευθεροτυπία 24/06/2001 (απόσπασμα) 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω απόσπασμα (100-120 λέξεις). 

2) Να αναφέρετε επιγραμματικά (με απλή αναφορά) τις τεχνικές που αξιοποιεί η 

διαφήμιση στην προσπάθειά της να ασκήσει την πειθώ. 

3) Το Ινστιτούτο του Παιδιού εκτιμά ότι περίπου το 45% της οικογενειακής 

κατανάλωσης επηρεάζεται περισσότερο ή λιγότερο άμεσα από τις επιθυμίες των 

παιδιών. Να σχολιάσετε αυτήν τη φράση σε μια παράγραφο (80-120 λέξεις). 

4) Να βρείτε από ένα συνώνυμο για τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 

επεξεργασμένο, προκύπτουν, σύγκλιση, εκτιμά, άνοδο. 

5) Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην 6η παράγραφο του αποσπάσματος «Η 

διαφήμιση πουλάει… και παραδεισένιο». 

6) Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στο περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης 

Καταναλωτών, να αναφερθείτε στις αρνητικές επιδράσεις της διαφήμισης και να 

προτείνετε τρόπους για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης επιρροής της (500 – 

600 λέξεις). 

 



 ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

  94 filologika.gr Νικόλαος Μινόπετρος 

 

Ορισμός  

Πολιτισμός είναι το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων ενός 

λαού, καθώς και η παράλληλη ηθική πρόοδος. 

 

Αλληλεπίδραση γλώσσας και πολιτισμού 

Στον πνευματικό τομέα: 

1. Οι άνθρωποι σκέπτονται με τον ενδιάθετο λόγο και εκφράζουν τις 

σκέψεις τους με τη γλώσσα. 

2. Ο εκφραστικός πλούτος και η ορθή χρήση της γλώσσας συνεπάγονται 

πολυσύνθετη σκέψη, βίωση των εννοιολογικών αποχρώσεων, 

φιλοσοφικό στοχασμό και ευρύ πολιτισμικό πεδίο. 

3. Με τη γλώσσα εκφράζονται οι καλλιτεχνικές ανησυχίες των λογοτεχνών. 

Επίσης, η κριτική των καλλιτεχνικών έργων (π.χ. ενός πίνακα 

ζωγραφικής, μιας μουσικής σύνθεσης) γίνεται μέσω της γλώσσας. 

4. Η νοοτροπία και η κουλτούρα ενός λαού αποτυπώνονται σαφέστερα στις 

γλωσσικές εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού (δημοτικό τραγούδι, 

δημοτική ποίηση, παραμύθι, θρύλος, παροιμίες). 

5. Οι ξένες επιδράσεις που δέχεται ένας πολιτισμός γίνονται εμφανείς στο 

λεξιλόγιό του (π.χ. ίντερνετ, κομπιούτερ, ασανσέρ, σεκιούριτι). 

6. Ο τεχνικός πολιτισμός ανατροφοδοτεί τη γλώσσα με νέους 

επιστημονικούς και τεχνικούς όρους. 

 

Στον ηθικό τομέα: 

Η ποιότητα και το ηθικό επίπεδο του ανθρώπου καθορίζεται από τις αξίες 

και τα ιδανικά του, στοιχεία που αποτυπώνονται στην καθημερινή γλωσσική 

χρήση. 

 

Στον κοινωνικό τομέα: 

1. Το κοινωνικό περιβάλλον και η ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων 

διαφαίνονται στο καθημερινό λεξιλόγιο των ανθρώπων. 

2. Οι πολυσύνθετες κοινωνικές δομές διατυπώνονται με ένα πλούσιο 

κοινωνιολογικό λεκτικό κώδικα. 

3. Η επικοινωνία ενός λαού με άλλους και το είδος της επαφής τους 
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καταγράφονται στις γλωσσικές επιδράσεις που δέχτηκε. 

 

Στον πολιτικό τομέα: 

1. Το είδος του πολιτεύματος διαμορφώνει το λεξιλόγιο. 

2. Η πλούσια πολιτική δράση, ιδίως στο δημοκρατικό πολίτευμα, όπου νοούνται 

θεμελιώδη η ελευθερία του λόγου και ο διάλογος (θέση – αντίθεση – σύνθεση 

απόψεων), αναβαθμίζει τη γλωσσική έκφραση και το λεξιλόγιο. 

3. Η διαλεκτική προσέγγιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών θεμάτων και 

η πολυμορφία της σκέψης που απαιτείται ενεργοποιούν τη χρήση λεξιλογικού 

πλούτου και παράγουν νέες εκφραστικές δομές. 

4. Η ομιλία συνδέεται με την επιστήμη, την τέχνη και την αισθητική, προκειμένου να 

ενημερώσει ή να επηρεάσει ανάλογα το νου ή το συναίσθημα του δέκτη. 

 

Στον ψυχολογικό τομέα: 

Ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου εκφράζεται και επηρεάζεται μέσω της 

γλώσσας. 

 

 

Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ισχυρές χαρακτηρίζονται οι γλώσσες εργασίας και λειτουργίας των θεσμικών 

οργάνων της Ε.Ε. Αυτές είναι επισήμως τρεις: η αγγλική, η γερμανική και η γαλλική. 

Η γαλλική χρησιμοποιείται για ιστορικούς λόγους ως γλώσσα της διπλωματίας. Η 

αγγλική καθίσταται η κυρίαρχη γλώσσα της Ένωσης, καθώς αποτελεί την κοινή 

διεθνώς γλώσσα επικοινωνίας. Τέλος, η Γερμανική προωθείται μέσω των 

γερμανικών βιομηχανιών και πανεπιστημίων. Οι γλώσσες αυτές εμφανίζουν 

αυξημένη ζήτηση εκμάθησης από τους Ευρωπαίους. 

 Ασθενείς ονομάζονται όλες οι υπόλοιπες γλώσσες, είτε επειδή χρησιμοποιούνται 

από μικρό πλήθος ομιλητών είτε επειδή παρουσιάζουν μειωμένη ζήτηση εκμάθησης 

και χρήσης από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. 

 Μέσα σε ένα κράτος, ισχυρή θεωρείται η γλώσσα που ομιλείται από το μεγαλύτερο 

μέρος των πολιτών, ενώ ασθενείς όσες ομιλούνται από μειονότητες. 
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Οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι ασθενείς γλώσσες 

Οι ισχυρές γλώσσες αγωνίζονται άνισα έναντι των αδυνάτων, διότι: 

1. εξάγουν τα προϊόντα τους και μαζί με αυτά, τον πολιτισμό τους. 

2. έχουν στη διάθεση και τον έλεγχό τους την τεχνολογία, και ιδίως τα Μ.Μ.Ε. 

3. με την παλαιότερη αποικιακή τους πολιτική επέβαλαν στους κατακτημένους 

λαούς τη γλώσσα τους. Γι’ αυτόν το λόγο ομιλούνται από πολυάριθμα 

ανθρώπινα σύνολα. 

4. η πολιτική και οικονομική τους δύναμη επιτρέπει να επιβάλουν τη γλώσσα τους 

ως κυρίαρχο όργανο στη διεθνή διπλωματία. 

5. παρουσιάζονται ως εκφραστές του σύγχρονου και του μοντέρνου. 

 

Οι ασθενείς γλώσσες 

1. Ομιλούνται από περιορισμένο αριθμητικά πλήθος. 

2. Έχουν μικρή παραγωγή σε όλους τους τομείς του πολιτισμού. 

3. Εκφράζουν τον πολιτισμό μικρών χώρων, έστω και αν ο πολιτισμός τους 

υπερέχει. Γι’ αυτόν το λόγο, οι ομιλητές τους παρασύρονται και μιμούνται 

ξενόφερτα πολιτισμικά στοιχεία με αποτέλεσμα την πολιτιστική τους αλλοτρίωση. 

4. Συρρικνώνονται όλο και περισσότερο, γιατί πολλές λέξεις τους αντικαθίστανται 

από ξενόφερτα γλωσσικά μορφώματα στο πνεύμα ενός άγονου γλωσσοφθόρου 

μοντερνισμού. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης  

 Ενίσχυση του εθνικού πολιτισμού με σκοπό τη διατήρηση της εθνικής 

συνείδησης και γλώσσας. 

 Παροχή αρτιότερης γλωσσικής εκπαίδευσης. 

 Γνώση σε βάθος της ιστορικής κληρονομιάς. 

 Προστασία της γλώσσας από ξενικές επιδράσεις. 

 Αποβολή συμπλεγμάτων ξενομανίας και γλωσσικού μιμητισμού. 

 Προσαρμογή στα γλωσσικά δεδομένα κάθε χώρας των σύγχρονων 

επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων (π.χ. internet > διαδίκτυο, 

computer > υπολογιστής). 
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1. Γλώσσα και έθνος 

 

Η σημερινή Ελλάδα υπάρχει ως έθνος και ως κράτος χάρη στο γεγονός ότι ο λαός 

της μιλάει ελληνικά. Αν η ελληνική γλώσσα είχε χαθεί και εδώ κάτω, όπως χάθηκε στη 

Β. Βαλκανική, όπου εκτεινόταν παλαιότερα, είναι αυτονόητο ότι εμείς σήμερα θα ήμαστε 

πολίτες ενός κράτους νοτιοσλαβικού ή αλβανικού. Η κοινή γλώσσα συντήρησε τη 

συνοχή προς την Ελλάδα και την παντοτινή ελπίδα της ένωσης μαζί της των τμημάτων 

του ελληνισμού που βρέθηκαν ή βρίσκονται έξω από τα σύνορά της. Η Κύπρος, λ.χ., 

και η Β. Ήπειρος δε θα είχαν μείνει προσηλωμένες στα ελληνικά πεπρωμένα, αν είχε 

συμβεί να γίνουν γλωσσικά ξένες προς τον ελληνισμό. 

Η σημερινή γλωσσική ομοιογένεια των χώρων του ελληνικού κράτους επικυρώνει 

με τον πιο εύγλωττο τρόπο την ιστορική ελληνικότητα των κατοίκων της. Κι έτσι η 

διατήρηση της ελληνικής γλώσσας σε όλη την Ελλάδα αποκτά τη βαρύτητα του πιο 

συντριπτικού κριτηρίου για την επιβίωση του ελληνισμού. Μαζί της και χάρη σ’ αυτήν 

επιζεί ιστορικά το ελληνικό έθνος. Μαζί της θα επιζήσει και στο μέλλον, και χωρίς αυτή 

θα πεθάνει. Ύστερα από αγώνα χιλιετιών, αγώνα άγριο, αδυσώπητο και αδιάκοπο, 

αφού δέχτηκε σαν βράχος τα κύματα των ξένων γλωσσών, έμεινε στη θέση της σαν 

απόρθητο τείχος. Η πάλη της αυτή μόνο με το μυθικό πάλεμα του Διγενή προς το Χάρο 

θα μπορούσε να παρομοιαστεί, με τη διαφορά ότι στο τέλος ο γλωσσικός Διγενής 

βγαίνει νικητής. 

«Νικήτρα του θανάτου» ονόμασε τη γλώσσα μας ο Παλαμάς. Και αν θυμηθούμε πως 

ελληνική γλώσσα δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά ανθρώπους που μιλούν ελληνικά, 

καταλαβαίνουμε αμέσως όλο το βάθος του ιστορικού μηνύματος. Η ελληνική γλώσσα –

η σημερινή– ισοδυναμεί με την ιστορική επιβίωση της φυλής των Ελλήνων. 

 

Ν. Π. Ανδριώτης, Γλώσσα και έθνος (Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., 1963) 
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2. Η εισβολή των ξένων λέξεων ως πρόβλημα νοοτροπίας 

 

Για το μεγάλο αυτό θέμα θα πω μόνο το εξής: οι ξένες λέξεις μπορούν μόνο να 

βλάψουν τη γλώσσα μας όσο χρησιμοποιούνται άκριτα, αχρείαστα και σε υπερβολικές 

δόσεις. Γλώσσες μικρές (σε χρήση), όπως η ελληνική, πρέπει να φυλάγονται από την 

αθρόα και αλόγιστη χρήση ξένων λέξεων, στην οποία συνήθως οδηγούν το κοινωνικό 

και πολιτικό γόητρο και η εμπορική εκμετάλλευση μιας δεσπόζουσας ξένης γλώσσας. 

Δεν είναι η ίδια η χρήση της ξένης λέξης που πρέπει να μας ανησυχεί, όσο η αντίληψη, 

το πνεύμα και οι λόγοι που οδηγούν στη χρήση της. Ο μιμητισμός, η ξενομανία και η 

εύκολη λύση οδηγούν βαθμιαία στην αχρήστευση πολλών λέξεων της ελληνικής, εις 

βάρος της αξιοποίησης λέξεων και παραγωγικών μηχανισμών της γλώσσας μας που 

θα βοηθούσαν αποτελεσματικά να δηλώσουμε έννοιες εκφραζόμενες από τις ξένες 

λέξεις. Βεβαίως, από το σημείο αυτό μέχρι του να θεωρούμε «έγκλημα καθοσιώσεως» 

τη χρήση μιας ξένης λέξης ή να καταλαμβανόμαστε από οίστρο γλωσσικής ξενηλασίας, 

υπάρχει μεγάλη απόσταση. 

 

Γ. Μπαμπινιώτης, Η γλώσσα ως αξία: το παράδειγμα της ελληνικής (Αθήνα: Gutenberg, 

1999) 

 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γλώσσα και Πολιτισμός ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

  99 filologika.gr Νικόλαος Μινόπετρος 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1) Να αποδώσετε περιληπτικά το πρώτο κείμενο (60-80 λέξεις). 

2) Γιατί ο Κωστής Παλαμάς αποκάλεσε την ελληνική γλώσσα «νικήτρα του 

θανάτου»; Σχολιάστε σε μια παράγραφο. 

3) Να διακρίνετε τα δομικά μέρη της παραγράφου του 2ου κειμένου. 

4) Οι λέξεις μιμητισμός, ξενομανία και η φράση έγκλημα καθοσιώσεως να 

χρησιμοποιηθούν σε προτάσεις έτσι, ώστε να φανερώνεται η σημασία τους. 

5) α. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για τις ακόλουθες λέξεις των κειμένων: 

σημερινή, προσηλωμένες, βλάψουν, αθρόα, δεσπόζουσας. 

β. Να βρείτε από ένα αντώνυμο για τις εξής λέξεις των κειμένων: συνοχή, 

ομοιογένεια, επιβίωση, ξενομανία, αχρήστευση. 

6) «Ο μιμητισμός, η ξενομανία και η εύκολη λύση οδηγούν βαθμιαία στην 

αχρήστευση πολλών λέξεων της ελληνικής». Να γράψετε μία παράγραφο 

χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση ως θεματική περίοδο (70-90 λέξεις). 

7) «Γλώσσες μικρές (σε χρήση), όπως η ελληνική, πρέπει να φυλάγονται από την 

αθρόα και αλόγιστη χρήση ξένων λέξεων, στην οποία συνήθως οδηγούν το 

κοινωνικό και πολιτικό γόητρο και η εμπορική εκμετάλλευση μιας δεσπόζουσας 

ξένης γλώσσας»: Ο συγγραφέας παρουσιάζει ως επιτακτική την ανάγκη 

περιφρούρησης των ασθενέστερων γλωσσών. Ποιους κινδύνους διατρέχει 

συγκεκριμένα η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός από την επιβολή των 

ισχυρότερων γλωσσών; Ποιους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών θα 

προτείνατε (400-600 λέξεις); 
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Ορισμός 

Γλωσσομάθεια ονομάζεται η επαρκής γνώση μιας ή περισσότερων ξένων 

γλωσσών. Ο άνθρωπος κατέχει μια γλώσσα, όταν είναι σε θέση να τη μιλά 

και να τη γράφει σωστά, γνωρίζοντας τη προφορά, το λεξιλόγιο, τη 

σύνταξη και τους ιδιωματισμούς της. 

 

Βαθμοί της γλωσσομάθειας  

Η γλωσσομάθεια διαβαθμίζεται ανάλογα με το κίνητρο και το σκοπό για 

τον οποίο μαθαίνει κανείς μια γλώσσα: 

 Ως πρώτο στάδιο εξοικείωσης με μια γλώσσα θεωρείται η δυνατότητα 

συνεννόησης σε πρακτικά θέματα, όπως είναι η επιφανειακή γνωριμία 

με κάποιον, η αγορά προϊόντων και η κατανόηση οδηγιών 

προσανατολισμού· η γνώση δηλαδή του καθημερινού λεξιλογίου. 

 Δεύτερο στάδιο θεωρείται η κατάκτηση του δοκιμιακού λόγου και της 

επιστημονικής ορολογίας. 

 Τρίτο καθίσταται το στάδιο της χρήσης της ξένης γλώσσας σαν 

μητρικής (άρτια γνώση της δομής της, των διάφορων εννοιολογικών 

αποχρώσεων των λέξεων και των γραμματικοσυντακτικών 

φαινομένων). 

 

Λόγοι που καθιστούν τη γλωσσομάθεια απαραίτητη 

Στο πολιτικό επίπεδο:  

 Η επικράτηση του διεθνισμού και της παγκοσμιοποίησης. 

 Η διεύρυνση της δημοκρατίας και η ίδρυση παγκόσμιων οργανισμών 

και κινημάτων πολιτικής χροιάς. 

 Η ανάγκη υπεράσπισης και προβολής των εθνικών θεμάτων σε 

διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια από τους πολιτικούς ηγέτες ή 

διπλωμάτες. 

 

Στο κοινωνικό επίπεδο: 

 Η ανάγκη επικοινωνίας σε μια πολυπολιτισμική και πολυεθνική 

κοινωνία. 

 Η ανάγκη συνεννόησης με τους αλλοδαπούς τουρίστες, καθώς η 
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χώρα μας καθίσταται τουριστικός πόλος έλξης. 

 Η ανάγκη επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων με άλλους λαούς, καθώς και η 

κατανόηση του τρόπου ζωής και σκέψης τους. 

 Η ουσιαστική κατάλυση των κρατικών συνόρων και η άμεση αλληλεπίδραση των 

ποικίλων κοινωνιών. 

 

Στο πνευματικό επίπεδο: 

 Η ανάγκη παρακολούθησης της ανάπτυξης των επιστημών, των γραμμάτων και 

των τεχνών, και η δυνατότητα επιμόρφωσης σε ξένα πανεπιστήμια. 

 Η απαίτηση για πνευματική τελείωση. Με τη γλωσσομάθεια καλλιεργείται η 

κριτική σκέψη και προσεγγίζεται πολύπλευρα η πραγματικότητα. 

 Ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου και της 

δορυφορικής τηλεόρασης. 

 Η ανάγκη επαφής με την ιστορία και τον πολιτισμό των άλλων λαών. 

 Η γνώση μιας επιπρόσθετης γλώσσας σημαίνει νέο τρόπο σύλληψης, 

οργάνωσης και έκφρασης του κόσμου της πραγματικότητας. 

 Η καλύτερη κατανόηση της μητρικής γλώσσας και η αίσθηση της εθνικής 

ιδιαιτερότητας. 

 Η ψυχαγωγία διευρύνεται και γίνεται ποιοτικότερη (δυνατότητα ανάγνωσης 

ξένων λογοτεχνικών κειμένων, κατανόηση των ξενόγλωσσων ποιητικών και 

μουσικών στίχων). 

 

Στο ηθικό επίπεδο: 

 Η ηθικοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου με τον εμπλουτισμό από διεθνείς 

αξίες και ιδανικά. 

 Η ποιότητα και η ειλικρίνεια της συνάντησης των ανθρώπων μέσα από τη 

μητρική ή την ξένη γλώσσα («ηθική της γλώσσας» - Γ. Μπαμπινιώτης). 

 

Στο οικονομικό επίπεδο: 

 Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς, η διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών, 

η διαφήμιση, η παρακολούθηση των δεικτών της παγκόσμιας οικονομίας και η 

απαραίτητη γνώση του διεθνούς δικαίου. 

 Η δημιουργία περισσότερων προϋποθέσεων για επαγγελματική αποκατάσταση. 
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 Η άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς. 

 

Στο εθνικό επίπεδο: 

Η αποφυγή της εθνικής απομόνωσης και η προώθηση του ελληνικού πνεύματος, 

αφού η ελληνική γλώσσα ομιλείται από περιορισμένο αριθμητικά πλήθος. 

 

 

Κίνδυνοι από τη γλωσσομάθεια 

1. Η νόθευση του γλωσσικού μας πλούτου με ξενόγλωσσους νεολογισμούς. 

2. Η γλωσσική εκμάθηση μπορεί να οδηγήσει σε μιμητισμό στον ευρύτερο τρόπο 

ζωής με αποτέλεσμα την εθνική αλλοτρίωση και την πολιτισμική υποδούλωση. 

 

Σημασία της γλωσσομάθειας για τους Έλληνες 

1. Οι Έλληνες υστερούν αριθμητικά από τους άλλους Ευρωπαίους. 

2. Ελάχιστοι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ελληνικά. Επομένως, η επικοινωνία μαζί τους 

καθιστά απαραίτητη τη γλωσσομάθεια. 

3. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των επιστημών είναι αδύνατη στις μέρες μας 

χωρίς τη γνώση ξένων γλωσσών. 

4. Η ανάγκη για συγγραφή και δημόσια παρουσίαση επιστημονικών εργασιών. 

5. Η χρήση του διαδικτύου, του οποίου η χρησιμότητα διευρύνεται καθημερινά, 

απαιτεί τη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. 

 

Το οικονομικό κόστος της γλωσσομάθειας 

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας επιβαρύνει οικονομικά την ελληνική οικογένεια, γιατί 

το σύνολο των παιδιών καταφεύγει στη φροντιστηριακή υποστήριξη. 
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Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο 

 

 

Είναι περίεργο. Με τη χειρότερη ίσως –σε μέσα, χρόνο, μέθοδο, αναλογία 

διδασκόντων-διδασκομένων κ.λπ.– ξενόγλωσση σχολική εκπαίδευση, η Ελλάδα ανήκει 

στις χώρες με την υψηλότερη γλωσσομάθεια! Οι Έλληνες μαθαίνουν τελικά ξένες 

γλώσσες. Η γλωσσομάθεια των Ελλήνων ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας είναι στατιστικώς αποδεδειγμένη. 

Μόνο που μαθαίνουν ξένες γλώσσες πληρώνοντας «έξτρα». Με άλλα λόγια, την 

απαραίτητη πια σήμερα για τον πολίτη της Ευρώπης γνώση μίας τουλάχιστον ξένης 

γλώσσας (απαραίτητη υπό τις σημερινές συνθήκες όσο τα μαθηματικά λ.χ. ή και αυτή 

ακόμα η μητρική γλώσσα, ας μη φανεί υπερβολή) την έχουμε παραχωρήσει στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία, στα φροντιστήρια και στα ιδιωτικά σχολεία, προς δόξαν και 

πάλι της «δωρεάν παιδείας» που παρέχουμε στην Ελλάδα. Γιατί, όσο κι αν έχει 

βελτιωθεί η κατάσταση έναντι του παρελθόντος, όσο κι αν διαθέτουμε σήμερα πια στη 

δημόσια εκπαίδευση ένα καλό δυναμικό, ικανό να διδάξει σωστά την ξένη γλώσσα, η 

κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση από πλευράς ξενόγλωσσης παιδείας παραμένει 

προβληματική έως απογοητευτική. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν μέσα στο σχολείο μία 

έστω ξένη γλώσσα σε επίπεδο που να μπορούμε να πούμε ότι τη γνωρίζουν. Για 

απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης της ξένης γλώσσας, με μόνη τη διδασκαλία στο 

δημόσιο σχολείο, δεν μπορεί φυσικά να γίνει λόγος, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα. 

Κι όμως, η κατάσταση της παιδείας μας και στον τομέα αυτόν πρέπει και μπορεί να 

αλλάξει ριζικά. Δεν είναι ανέφικτο να μαθαίνουν οι μαθητές μας μέσα στο σχολείο τους 

μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Χρειάζεται να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των ξένων 

γλωσσών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, να χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

ξενόγλωσσα βιβλία και αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας, να γίνεται η διδασκαλία 

της ξένης γλώσσας σε ολιγομελή και ομοιογενή, από πλευράς γνώσης και επίδοσης, 

τμήματα μαθητών, να στηρίζεται οπτικοακουστικά με σύγχρονα τεχνολογικά 

εκπαιδευτικά μέσα (μαγνητόφωνο, βίντεο, ηλεκτρονικό υπολογιστή), και να έχουν οι 
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διδάσκοντες της ξένης γλώσσας την απαιτούμενη επιστημονική και διδακτική επάρκεια. 

Αν γίνουν όλα αυτά, τότε ασφαλώς τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα. 

Γ. Μπαμπινιώτης, Παιδεία, Εκπαίδευση και Γλώσσα (Αθήνα: Gutenberg, 1994). 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Να αποδώσετε το κείμενο περιληπτικά σε 80-100 λέξεις. 

2) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Γλωσσομάθεια σημαίνει: 

 εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. 

 διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

 γνώση ξένων γλωσσών. 

 χρήση ξένων λέξεων σε μια άλλη γλώσσα. 
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3) «Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας χρειάζεται να στηρίζεται οπτικοακουστικά με 

σύγχρονα τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα». Να αναπτύξετε και να αιτιολογήσετε 

την περίοδο αυτή σε μια παράγραφο με 60-80 λέξεις. 

4) Να γράψετε μια αντώνυμη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

 ιδιωτική – 

 έχει βελτιωθεί –  

 γνωρίζουν –  

 ανέφικτο –  

 ολιγομελή –  

5) γλωσσομάθεια, εκπαίδευση, ξενόγλωσση, διαθέτουμε, παραμένει, ομοιογενή, 

οπτικοακουστικά, μαγνητόφωνο: 

 Να διακρίνετε τις λέξεις στα συνθετικά τους μέρη. 

 Να φτιάξετε από μια νέα σύνθετη λέξη διατηρώντας το β΄ συνθετικό. 

6) Γιατί θεωρείται απαραίτητη στην εποχή μας η καλή γνώση ξένων γλωσσών; Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας με επιχειρήματα και παραδείγματα από τη 

σύγχρονη ζωή (400-600 λέξεις). 
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Ορισμός 

Μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) ονομάζονται τα μέσα εκείνα που 

χρησιμοποιούνται για την ταυτόχρονη μετάδοση ποικίλων μηνυμάτων σε 

απεριόριστο πλήθος ανθρώπων. Τα κυριότερα Μ.Μ.Ε. είναι ο τύπος, το 

ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το διαδίκτυο. 

 

Ιστορική εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης 

 1ο στάδιο: η φωνή (ακουστική εποχή). 

 2ο στάδιο: η χρήση του αλφαβήτου και η ανάπτυξη της τυπογραφίας 

(οπτική εποχή). 

 3ο στάδιο: το ραδιόφωνο, η τηλεόραση (ορθότερα, τηλοψία) και το 

διαδίκτυο (ηλεκτρονική εποχή). 

 

Θετικές επιδράσεις 

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δύνανται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 

στην πολύπλευρη προαγωγή του ανθρώπου. Αν η χρήση τους καθίσταται 

ορθή, επιδρούν θετικά στους εξής τομείς: 

1. Ενημερωτικός τομέας: 

 Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) 

εκμηδένισαν τις γεωγραφικές αποστάσεις και κατέστησαν τη Γη ένα 

«πλανητικό χωριό». Στην οικουμενική αυτή κοινότητα γίνεται δυνατή η 

ταυτόχρονη μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων από κάθε γωνιά του 

πλανήτη. 

 Ενημερώνουν για ποικίλα θέματα: πολιτική, οικονομία, κοινωνικά 

προβλήματα, πολιτιστικά θέματα και εκδηλώσεις, ζητήματα υγείας και 

πρόληψης ασθενειών, επιστημονικά επιτεύγματα, οικολογία, αγγελίες 

- διαφημίσεις. 

2. Πνευματικός τομέας: 

 Προκαλούν ποικίλα ερεθίσματα και εντυπώσεις, και παρέχουν ευρεία 

πληροφόρηση. Με αυτό τον τρόπο, επιμορφώνουν και αναβαθμίζουν 

το πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου. 

 Προβάλλουν πολυμέρεια απόψεων και διενεργούν διαλόγους για κάθε 

είδους θέμα με αποτέλεσμα να δίνουν το έναυσμα για περαιτέρω 
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αναστοχασμό, να οξύνουν την κριτική αντίληψη και να διευρύνουν 

τους πνευματικούς και γνωστικούς ορίζοντες του ανθρώπου. 

 Κοινωνικοποιούν στοιχειώδεις γνώσεις συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του 

αναλφαβητισμού και της αμάθειας, ιδίως σε οικονομικώς ασθενέστερα κοινωνικά 

στρώματα. 

 Διαδραματίζουν διδακτικό ρόλο με την προβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

3. Κοινωνικός τομέας: 

 Αποτελούν παράγοντα κοινωνικοποίησης, καθώς παρουσιάζουν κοινωνικά 

πρότυπα, υποδεικνύουν τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς και προβάλλουν 

κοινωνικές αξίες (π.χ. διάλογος, αλληλεγγύη, διαλλακτικότητα, συνεργασία). 

 Εκθέτουν τα κοινωνικά προβλήματα και προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης και 

μέσα πρόληψης. 

 Διαμορφώνουν κοινωνική συνείδηση μέσω της πληροφόρησης και της 

ευαισθητοποίησης στα κοινωνικά θέματα. Παράλληλα, παροτρύνουν στη 

συμμετοχή για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων (π.χ. φτώχεια, 

κρούσματα ρατσισμού, εγκληματικότητα, υπογεννητικότητα). 

4. Πολιτικός τομέας: 

 Ενημερώνουν τους πολίτες για τα τεκταινόμενα της πολιτικής σκηνής. 

 Προωθούν τον πολιτικό διάλογο και την έκφραση ιδεών και απόψεων, 

στηρίζοντας την πολυφωνία. 

 Διαμορφώνουν στους ανθρώπους πολιτική συνείδηση. 

 Ελέγχουν την άσκηση της εξουσίας και καταδικάζουν τις κυβερνητικές 

ατασθαλίες. 

5. Ηθικός τομέας: 

 Προωθούν ηθικά πρότυπα και διαμορφώνουν ηθικές αξίες, όπως είναι η 

δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ειλικρίνεια, η ανθρωπιά και η αξιοπρέπεια. 

6. Εθνικός τομέας: 

 Διαμορφώνουν εθνική συνείδηση προβάλλοντας την ελληνική ιδιοπροσωπία. 

Πολιτιστικές εκπομπές με θέμα τις ελληνικές παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, την 

ιστορία και τη γλώσσα αναδεικνύουν στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας. 
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7. Διεθνιστικός τομέας: 

 Με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας επιτυγχάνεται η επαφή των 

λαών από κάθε άκρη της Γης. Ο πλανήτης μας έχει καταστεί πλέον μια 

οικουμενική κοινότητα, όπου τα παγκόσμια προβλήματα, όπως είναι η μόλυνση 

του περιβάλλοντος, η φτώχεια και τα ναρκωτικά, αφορούν όλους τους 

ανθρώπους. Τα Μ.Μ.Ε. ενημερώνουν για τα πανανθρώπινα αυτά προβλήματα, 

ευαισθητοποιούν και παροτρύνουν σε καθολική συμμετοχή για την αντιμετώπισή 

τους. 

 Ευνοούν τη συναδέλφωση των λαών και την εδραίωση της ειρήνης. 

8. Πολιτιστικός και αισθητικός τομέας: 

 Με την προβολή καλλιτεχνικών εκπομπών καλλιεργείται η αισθητική του ατόμου. 

 Μέσω των πολιτιστικών προγραμμάτων μεταβιβάζεται στις νεότερες γενιές η 

πολιτιστική (πνευματική και καλλιτεχνική) κληρονομιά του τόπου τους. 

 Κατά καιρούς παρουσιάζονται ωφέλιμες εκπομπές που προωθούν την ελληνική 

γλώσσα. Επιπλέον, η ορθή χρήση της γλώσσας από τους δημοσιογράφους και 

τους εκάστοτε ομιλητές οξύνουν το γλωσσικό αισθητήριο. 

9. Ψυχολογικός και ψυχαγωγικός τομέας: 

 Δίνουν τη δυνατότητα γνήσιας ψυχαγωγίας, ιδίως στις ασθενέστερες οικονομικά 

οικογένειες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ψυχαγωγικές δαπάνες. 

 Περιστέλλουν την πλήξη, την ανία και εξασθενίζουν την αίσθηση μοναξιάς. 

 Συμβάλλουν στην αποσυμπίεση του γρήγορου και αγχώδους ρυθμού της ζωής. 

 

Αρνητικές επιδράσεις 

Η κατάχρηση των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης εγκυμονεί πολλούς κινδύνους: 

1. Πολιτικός τομέας: 

 Γίνονται φερέφωνα της εκάστοτε 

εξουσίας και προπαγανδίζουν πολιτικές 

ιδέες. Με τον τρόπο αυτό, υπονομεύουν 

τη δημοκρατία. 

 Εξυπηρετούν κομματικές και οικονομικές 

σκοπιμότητες, με αποτέλεσμα να 

διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. 
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 Επηρεάζουν τις συνειδήσεις των πολιτών και οδηγούν στη μαζοποίησή τους.   

 Καλλιεργούν τον κομματισμό, τη μισαλλοδοξία, την κοινωνική διχόνοια και το 

λαϊκισμό. 

2. Ενημερωτικός τομέας: 

 Παραπληροφορούν και συσκοτίζουν την πραγματικότητα. Όταν συμπλέκεται η 

είδηση με το σχόλιο, καθίσταται δυσχερής η εύρεση της αλήθειας. 

3. Κοινωνικός τομέας: 

 Εθίζουν το άτομο και το αποξενώνουν. Η απομόνωση αυτή στερεί την 

επικοινωνία και οδηγεί στην εσωστρέφεια και την αδράνεια. 

 Εξοικειώνουν τα άτομα με τη βία και την εγκληματικότητα, καθώς προβάλλονται 

ταινίες με αντίστοιχο περιεχόμενο. Επίσης, προβάλλουν ανθυγιεινά πρότυπα 

μέσα από την ηρωοποίηση κακοποιών και ανήθικων στοιχείων. 

 Η ταύτιση με υπερφυσικούς ήρωες καλλιεργεί έναν επικίνδυνο μιμητισμό με 

κρούσματα επιθετικότητας και τραυματισμούς. 

 Η σκανδαλοθηρία και η επιδίωξη του εντυπωσιασμού καθαγιάζει 

αντιδεοντολογικές και ανήθικες πρακτικές. Όσον αφορά στις δικαστικές 

υποθέσεις, ορισμένοι δημοσιογράφοι σπεύδουν να κατακρίνουν, να 

καταδικάσουν και να σπιλώσουν πρόσωπα, πριν ακόμα αποφανθεί η 

δικαιοσύνη. 

 Προωθούν ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις με την καθιέρωση 

προκαταλήψεων έναντι ατόμων, ιδεολογιών, λαών και προτιμήσεων (π.χ. 

ομοφυλοφιλία, ιδεολογικός προσανατολισμός, θρησκευτικές πεποιθήσεις). Από 

την άλλη πλευρά, καλλιεργούν την ξενομανία προς τον πολιτισμό των 

ανεπτυγμένων χωρών. 

4. Πνευματικός τομέας: 

 Οι χαμηλής ποιότητας εκπομπές υποβαθμίζουν το νοητικό επίπεδο των δεκτών 

και ενισχύουν την πνευματική νωθρότητα. 

 Εθίζουν το άτομο, αιχμαλωτίζουν τη σκέψη του και το οδηγούν στην 

κατασπατάληση πολύτιμου χρόνου, ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε 

πνευματικές ενασχολήσεις (π.χ. μελέτη βιβλίων, ανάγνωση λογοτεχνίας). 
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 Υπονομεύουν τη γλωσσική ακεραιότητα: 

 Επικράτηση εικόνας και ήχου εις βάρος του λόγου. 

 Χρήση συνθηματικής γλώσσας (κυρίως στις διαφημίσεις). 

 Ασυνταξίες (σολοικισμοί), γραμματικά λάθη, εκφραστικές αστοχίες, 

ασυναρτησίες, περιττολογίες (με λίγα λόγια, κακοποίηση της 

γλώσσας). 

 Χρήση κακόσχημων νεολογισμών και ξενόφερτων λέξεων και   

εκφράσεων. 

5. Αισθητικός τομέας: 

 Αλλοτριώνουν το αισθητικό κριτήριο με 

την προβολή χαμηλής ποιότητας 

εκπομπών. 

 Επιβάλλουν αισθητικές νόρμες με 

αποτέλεσμα τον περιορισμό της 

προσωπικής επιλογής. 

 

Προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

 Τα Μ.Μ.Ε. λειτουργούν σωστά μόνο μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο, όπου 

ευνοείται η ελευθεροτυπία και η απρόσκοπτη έκφραση. Άλλου είδους 

πολιτεύματα χαρακτηρίζονται από επεμβατισμό και λογοκρισία. 

 Η απεμπλοκή από κομματικούς υπολογισμούς και οικονομικά συμφέροντα. Η 

ανεξαρτησία, δηλαδή, των μέσων από πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, 

ώστε να επιτυγχάνεται αδέσμευτα το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Προς την 

κατεύθυνση αυτή κινείται η οικονομική ενίσχυση των Μ.Μ.Ε. από το κράτος. 

 Η τήρηση του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και η επιστράτευση των 

ελεγκτικών μηχανισμών του τύπου και της ραδιοτηλεόρασης. Αυτό, βέβαια, δε 

σημαίνει ότι η πολιτεία πρέπει να οδηγείται σε υπερβολές, όπως είναι η φίμωση 

του δημοσιογραφικού λόγου και η λογοκρισία. 

 Να πληροφορούν και όχι να παραπληροφορούν. Σκοπός ύπαρξής τους να είναι 

η αντικειμενική και έγκυρη ενημέρωση. 

 Να προάγουν τον πολιτισμό και την πνευματική αναβάθμιση του ανθρώπου 

μέσα από υψηλής ποιότητας προγράμματα, παιδευτικές εκπομπές και παροχή 

ορθών γλωσσικών ερεθισμάτων. 
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Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

 

 

Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε μάρτυρες μιας απογοητευτικής κατάπτωσης των 

κοινωνικοπολιτικών ηθών στη χώρα μας. Δε θα μιλήσω εδώ για ευθύνες της πολιτικής 

ηγεσίας, στην οποία συνηθίζουμε να φορτώνουμε τα στραβά του τόπου αυτού, για να 

ξεφορτωθούμε τις δικές μας ευθύνες. Αλλά θα εντοπίσω την παρατήρησή μου στη 

συμπεριφορά της κοινωνικής εξουσίας. Και ως τέτοια θεωρώ κατά κύριο λόγο τον 

Τύπο. 

Τον Τύπο που διαμορφώνει συνειδήσεις, που μορφώνει κοινωνικά, που κατευθύνει 

ιδεολογικά, που προσανατολίζει πολιτικά, σήμερα περισσότερο από το Σχολείο και από 

την Εκκλησία, τους κλασικούς αυτούς ιδεολογικούς μηχανισμούς της κατεστημένης 

εξουσίας. 

Και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα –απλώς για προβληματισμό– αν ο σεβασμός της 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου, που αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας σύμφωνα με τη 

συνταγματική επιταγή, απασχολεί όσο πρέπει όλους τους φορείς της λεγόμενης 

«τέταρτης εξουσίας», έτσι ώστε να νομιμοποιούνται στην επίκλησή του, όταν αυτός ο 

σεβασμός παραμερίζεται από τους εκάστοτε ασκούντες την κρατική εξουσία. 

Γιατί, πώς θα αξιώνεται ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από το Κράτος, 

όταν καθημερινά από εφημερίδες μας κατασπιλώνονται υπολήψεις, 

κατασυκοφαντούνται επώνυμοι και ανώνυμοι πολίτες, θίγεται «ελαφρά τη καρδία» η 

τιμή απλών ανθρώπων για χάρη μιας δήθεν δημοκρατικής ενημέρωσης της κοινής 

γνώμης και ενός κακώς εννοούμενου «ελέγχου» της κοινωνικής ζωής; 

Και δε θα σταθώ στις προσβολές των επωνύμων, των δημοσίων προσώπων, που 

και περισσότερες δυνατότητες άμυνας έχουν και στο κάτω – κάτω από τη φύση της 

δουλειάς τους βρίσκονται εκτεθειμένοι στη δημόσια (καλόπιστη, μα και κακόπιστη) 

κριτική. Θα εντοπίσω το θέμα κυρίως στους απλούς ανθρώπους που έτυχε να 

εμπλακούν σε μια οικογενειακή ή κοινωνική περιπέτεια και έγιναν βορά του 

κυκλοφοριακού ανταγωνισμού των εφημερίδων και στόχος του επαγγελματικού ζήλου 

φιλόδοξων δημοσιογράφων. Οι περιγραφές των εγκλημάτων από τις στήλες 

ορισμένων, με την «εισβολή» της δημοσιότητας και στις πιο προσωπικές πτυχές της 
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ζωής του ανθρώπου, μας πείθουν πως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πολύ λίγο 

υπολογίζεται στην άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος από ορισμένους 

φορείς του. 

Η απόδοση εγκληματικής ετικέτας όπως «δράκος», «καταχραστής», «τρομοκράτης», 

αμέσως μετά την αποκάλυψη κάποιου εγκλήματος και πριν καλά – καλά αρχίσει η 

ανάκριση γι’ αυτό, αποτελεί συνηθισμένη πρακτική της μεγαλύτερης μερίδας του Τύπου 

μας. Για να μη μιλήσουμε για τους εντός εισαγωγικών χαρακτηρισμούς, όπως «μάνα», 

«πατέρας», που υποδηλώνουν την αναξιότητα του ανθρώπου να φέρει την αντίστοιχη 

ιδιότητα. 

Αλλά, για να αποδοθεί σε κάποιον ο χαρακτηρισμός του εγκληματία, χρειάζεται 

τουλάχιστον αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, πλήρως αιτιολογημένη, από ισόβιους 

και ανεξάρτητους (κατά το Σύνταγμα) δικαστές, ύστερα από δημόσια διαδικασία και 

προηγούμενη απαραίτητη ακρόαση του κατηγορουμένου. Όλα αυτά –που αποτελούν 

συνταγματικές επιταγές και ιστορικές κατακτήσεις του ανθρώπου στον αγώνα του για 

ελευθερία και αξιοπρέπεια– αντικαθίστανται στον τόπο μας από το δημοσιογραφικό 

ρεπορτάζ! 

Όταν ύστερα από πολλούς μήνες η Δικαιοσύνη καλείται να μιλήσει, έρχεται δεύτερη 

και καταϊδρωμένη! Και αν βέβαια η απόφασή της είναι καταδικαστική, το κακό –που δεν 

είναι λίγο– εντοπίζεται σ’ αυτή την ίδια έλλειψη σεβασμού της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου από τα μέσα που υποτίθεται πως την υπηρετούν και την προστατεύουν. Αν 

όμως, όπως πολλές φορές συμβαίνει, η απόφαση είναι αθωωτική, τότε τι γίνεται με το 

«δράκο» και τον «τρομοκράτη» ή την «άστοργη μάνα»; Η (καθυστερημένη) κρατική 

δικαιοσύνη τού αποδόθηκε, βέβαια. Η κοινωνική του, όμως, θέση έχει ανεπανόρθωτα 

κουρελιαστεί. 

Δεν αρκεί να φωνάζουμε σε όλους τους τόνους «ποτέ πια φασισμός» σε κάθε 

επέτειο δημοκρατικής αποκατάστασης. Το τέρας του φασισμού βρίσκεται «δυνάμει» 

μέσα μας και άθελά μας το τροφοδοτούμε για μια εφήμερη ικανοποίηση των ενστίκτων 

μας. Αν ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου δε μας γίνει καθημερινό βίωμα, 

καμιά συνταγματική επιταγή δε θα μπορέσει να τον εξασφαλίσει, ακόμα και σε περίοδο 

πλήρους δημοκρατίας. 

Ιωάννης Μανωλεδάκης, εφ. «Τα Νέα», 3/10/1985 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Να γράψετε την περίληψη του κειμένου (120-150 λέξεις). 

2) Να εντοπίσετε στην 5η παράγραφο του κειμένου («Και δε θα σταθώ… φορείς του») 

τις αναφορικές προτάσεις και να αναγνωρίσετε το είδος τους (ονοματικές – 

επιρρηματικές, προσδιοριστικές – παραθετικές). 

3) Ο Τύπος χαρακτηρίζεται ως «τέταρτη εξουσία». Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισμό 

αυτόν σε μία παράγραφο (60-80 λέξεις). 

4) Στο παραπάνω άρθρο, τα εισαγωγικά εμφανίζονται σε πληθώρα. Ο ρόλος, όμως, 

που διαδραματίζουν δεν είναι πάντα ο ίδιος. Να επισημάνετε κάποιες από τις 

λειτουργίες τους χρησιμοποιώντας παραδείγματα από το κείμενο. 

5) α. Να βρείτε από ένα συνώνυμο για τις ακόλουθες λέξεις του κειμένου: 

διαμορφώνει, επιταγή, κατασπιλώνονται, βορά, πτυχές. 

β. Για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε ένα αντώνυμο: ζήλου, 

αποκάλυψη, καταδικαστική, εφήμερη, πλήρους. 

6) Να γράψετε περιόδους λόγου χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις / φράσεις, έτσι 

ώστε να φανερώνεται η σημασία τους: ελαφρά τη καρδία, δεύτερος και 

καταϊδρωμένος, αμετάκλητος, δυνάμει. 

7) Έχετε προσκληθεί ως στέλεχος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να 

μιλήσετε σε έναν πολιτιστικό σύλλογο για την ορθή στάση του ατόμου απέναντι στα 

Μ.Μ.Ε. Το κείμενο του λόγου σας περιορίζεται στις 400-500 λέξεις. 
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Ορισμός 

Διάλογος είναι μια μορφή επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερους ανθρώπους για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ένα 

συγκεκριμένο θέμα, για την εύρεση της αλήθειας, την επίτευξη μιας 

συμφωνίας ή την επίλυση διαφορών. 

 

Μορφές διαλόγου: 

 Εσωτερικός (προσωπικός): ο ενδιάθετος λόγος, ο διάλογος με τον 

εαυτό μας που οδηγεί στην ενδοσκόπηση, την αυτοκριτική, την 

αυτογνωσία και τον αυτοέλεγχο. 

 Εξωτερικός (διαπροσωπικός): ο καθημερινός διάλογος ανάμεσα σε 

δύο ή περισσότερους ανθρώπους με συγκεκριμένο αντικείμενο. Το θέμα 

του μπορεί να είναι οποιοδήποτε: πολιτικό, αθλητικό, επικαιρικό, 

επιστημονικό, κοινωνικό, φιλοσοφικό, επαγγελματικό, εθνικό, 

πανανθρώπινο κ.ά. 

 

Προϋποθέσεις για έναν εποικοδομητικό διάλογο 

 Ο διάλογος ευδοκιμεί σε δημοκρατικό περιβάλλον, καθώς 

απαιτείται η απρόσκοπτη κοινοποίηση των σκέψεων. 

 Σεβασμός και ανεκτικότητα στις απόψεις του συνομιλητή, ακόμα και 

σε περίπτωση διαφωνίας. Για τη διαλογική επικοινωνία χρειάζεται η 

ύπαρξη αντιλογίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η συνομιλία 

καταντά μονόλογος. Η διαφωνία καθίσταται το «οξυγόνο» του 

διαλόγου. 

 Μετριοπάθεια, διαλλακτικότητα και μη διεκδίκηση του αλάθητου. 

Δεν είναι κανείς παντογνώστης και τίποτα αναμφισβήτητο. 

 Αποδέσμευση από προκαταλήψεις, δογματικές αντιλήψεις και 

φανατισμό. 

 Διαλέγονται επιτυχέστερα οι συνομιλητές που βρίσκονται σε 

παρόμοιο πνευματικό επίπεδο. 

 Η αυτοκυριαρχία, η απουσία εριστικού πνεύματος και η ψυχική 

ηρεμία των διαλεγομένων αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα μιας 

ομαλής συζήτησης. Ο εκνευρισμός και η ένταση δηλώνουν 

προσπάθεια επιβολής, όχι αναζήτησης της αλήθειας. Να αφήνουμε 

τον συνομιλητή μας να εκφράσει ολοκληρωμένα τις σκέψεις του και 
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ύστερα να απαντούμε. 

 Η διατύπωση των απόψεων πρέπει να είναι σαφής. 

 Επιβάλλεται να δίνονται ακριβείς πληροφορίες και σχετικές με το θέμα. Οι 

συνεχείς παρεκβάσεις και οι αλλεπάλληλες μεταπηδήσεις από το ένα θέμα στο 

άλλο προκαλούν σύγχυση και καθιστούν το διάλογο ατελέσφορο. 

 Η καλή γνώση του θέματος και η σφαιρική προσέγγισή του. 

 Η ειλικρίνεια, η ρεαλιστική επιχειρηματολογία και η εντιμότητα. 

 

Παράγοντες εκφυλισμού του διαλόγου 

 Η προσπάθεια επιβολής της προσωπικής άποψης απομακρύνει από το ειδοποιό 

χαρακτηριστικό του διαλόγου, την εύρεση της αλήθειας. 

 «Ο φρόνιμος άνθρωπος διαλέγεται, όχι για να σώσει τις ιδέες του, αλλά 

για να σώσει την αλήθεια» (Ε. Παπανούτσος). 

 Ο φανατισμός, ο δογματισμός, η έλλειψη νηφαλιότητας, η εμμονή στην 

υπερίσχυση των προσωπικών απόψεων. 

 Η μοναξιά, η εσωστρέφεια και ο αγχώδης 

ρυθμός της αστικής ζωής αντιστρατεύονται 

την επικοινωνία, επομένως και το διάλογο. 

 Η δασκαλοκεντρική εκπαίδευση και ο 

γενικότερος τρόπος αγωγής δεν καλλιεργούν 

το διάλογο. 

 Ο αμείλικτος ανταγωνισμός σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο αποδυναμώνει κάθε 

προσπάθεια διαλεκτικής προσέγγισης. 

 Η χρήση στρατιωτικής και οικονομικής δύναμης αντί του διπλωματικού διαλόγου 

σε διεθνείς και διακρατικές σχέσεις. 

 

Η σημασία του διαλόγου 

1. Για το άτομο 

Πνευματικός τομέας: 

 Η διαλογική αναζήτηση της αλήθειας με τη συνακόλουθη επιχειρηματολογία 

αφυπνίζει τις πνευματικές δυνάμεις, οξύνει τις νοητικές ικανότητες και την κριτική 

αντίληψη. 
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 Οδηγεί στην ενατένιση της αλήθειας και στην απόκτηση της αυτογνωσίας μέσω 

της ενδοσκόπησης. 

 Δίνει τη δυνατότητα στο σκεπτόμενο άνθρωπο να διαμορφώσει τη δική του 

απροκατάληπτη και ελεύθερη γνώμη. 

 

Κοινωνικός τομέας: 

 Με το διάλογο επιλύονται διαφορές και 

εξασφαλίζεται η ειρηνική συνύπαρξη των  

ανθρώπων. 

 Κοινωνικοποιείται το άτομο με την 

ενεργό συμμετοχή του στα κοινά, την 

αναγνώριση των κοινωνικών και πολιτικών 

δικαιωμάτων και την ανάπτυξη δεσμών 

πραγματικής φιλίας μέσω της διαλεκτικής 

επικοινωνίας. 

 

Ηθικός τομέας: 

 Καλλιεργεί τις ηθικές αρετές, καθώς το άτομο αντιλαμβάνεται τις αδυναμίες του 

και επιδιώκει τη βελτίωσή του. 

 Με την αναζήτηση της αλήθειας και το σχηματισμό προσωπικών απόψεων, ο 

άνθρωπος διαμορφώνει την προσωπικότητά του. 

 

Πολιτικός τομέας: 

 Πολιτικοποιεί το άτομο με τη δυνατότητα της ελεύθερης διατύπωσης των 

απόψεών του και την άσκηση κριτικής 

στην εξουσία. 

 Με τις θέσεις και τις αντιθέσεις του 

διαλόγου αναλύονται τα διάφορα 

ζητήματα και λαμβάνονται ορθότερες 

πολιτικές αποφάσεις. 

 Ο διάλογος ενισχύει την πολυφωνία και 

την ελευθεροστομία. Έτσι, υποστηρίζει 

το ιδανικό της δημοκρατίας. 
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Ψυχολογικός τομέας: 

 Η επικοινωνία απαλλάσσει από τη μοναξιά και την εσωστρέφεια, τονώνει την 

αισιοδοξία και την αυτοπεποίθηση. 

 Με τη λογική προσέγγιση των πραγμάτων, ο διάλογος περιστέλλει τον 

υπερβολικό και αρνητικό συναισθηματισμό. Με την πειστική επιχειρηματολογία 

μειώνονται τα φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας. 

 

Οικονομικός τομέας: 

 Η επαγγελματική επιτυχία στηρίζεται στο διάλογο με τη μορφή της συνεργασίας.  

 

2. Στην κοινωνία 

Στον κοινωνικό τομέα: 

 Διασφαλίζεται η κοινωνική γαλήνη με την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών 

ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες. 

 Παραμερίζει τη μισαλλοδοξία και το φανατισμό και ενισχύει τη συλλογικότητα, 

τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη.  

 Αναπτύσσονται ορθές διαπροσωπικές σχέσεις, στηριγμένες στην ειλικρίνεια και 

την εντιμότητα. 

 

Στον οικονομικό τομέα: 

 Παρατηρείται συνεχής οικονομική ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της δημιουργικής 

συνεργασίας του κοινωνικού συνόλου. 

 

Στον πολιτικό τομέα: 

 Πραγματώνεται η δημοκρατία, αφού ο διάλογος με τον πλουραλισμό των 

απόψεων και τη συνδιαλλαγή αποτελεί την πεμπτουσία του πολιτεύματος. Με 

την κριτική ελέγχεται κάθε είδους αυθαιρεσία, κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, απονέμεται κοινωνική δικαιοσύνη και επικρατεί αξιοκρατία. 

 Στο διεθνή χώρο, μέσω του διαλόγου επιτυγχάνεται η παγίωση της παγκόσμιας 

ειρήνης, η επίλυση πανανθρώπινων διαφορών και η σύσφιξη των διεθνών 

σχέσεων. 
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Στον πνευματικό τομέα: 

 Αναπτύσσονται οι επιστήμες, τα γράμματα και οι τέχνες με τη συνεργασία και την 

ανταλλαγή απόψεων. Η διαλεκτική είναι η εγκυρότερη φιλοσοφική και 

επιστημονική μέθοδος για την εύρεση της αλήθειας. 

 Ο διάλογος, όπως θεμελιώθηκε από τον Σωκράτη, συνεχίζει να αποτελεί την πιο 

αποτελεσματική διδακτική μέθοδο, γιατί οδηγεί στην καλύτερη αφομοίωση των 

θεμάτων που συζητούνται, επιτρέπει την κατάθεση των προσωπικών απόψεων 

και καλλιεργεί το αίσθημα ευθύνης. 

 Διευκολύνει τις πολιτιστικές ανταλλαγές. 

 Συμβάλλει στη συνεργασία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. 

 

Στον εθνικό τομέα: 

 Αποβάλλονται οι ακραίες εθνικιστικές αντιλήψεις με την ισότιμη και δημοκρατική 

συνεργασία των λαών για την αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων προβλημάτων. 

 

Η απουσία διαλόγου 

 Οδηγεί στην αδράνεια, την παθητικότητα και την πνευματική νωθρότητα. 

 Νεκρώνει τη σκέψη, την κριτική ικανότητα, τον προβληματισμό και οδηγεί στην 

αδιαφορία και τη μαζοποίηση. 

 Καλλιεργεί την καχυποψία, την αυθαιρεσία, την ανωριμότητα, το δογματισμό, το 

μονόλογο. 
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Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 

 

 

Ανάμεσα στ’ άλλα που έχουν χαθεί στη σύγχρονη εποχή είναι και η συνομιλία. 

Χρειάζεται κάποια γαλήνη και μια ιδιαίτερη αγωγή νου και ψυχής, για να υπάρξει ο 

αληθινός διάλογος, η προσφορά και η αντιπροσφορά. Ανήκουμε στους λαούς που 

έχουν μιλήσει πολύ, που και σήμερα ακόμη μιλούν πολύ. Ο κλασικός ελληνικός κόσμος 

ανύψωσε την έμφυτη ροπή των λαών της μεσογειακής μεσημβρίας σε μια δύσκολη και 

θαυμαστή τέχνη. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως πρώτος αυτός ανακάλυψε ή 

εφεύρε τη συνομιλία και την επροίκισε με τόσο περιεχόμενο, με τέτοια περιωπή, ώστε 

τα πρότυπα που μας άφησε απομένουν ανεπανάληπτα. Οι πλατωνικοί διάλογοι 

αποτελούν πραγματική αποθέωση της συνομιλίας. Φυσικά, εδώ πρόκειται για μια 

οργανωμένη και προσχεδιασμένη συνομιλία. Ο διάλογος ξεκινάει από την απλή 

ανταπόκριση ανάμεσα σε δυο ή σε περισσότερους ανθρώπους, για να γίνει μια μορφή 

τέχνης. Έχει χάρη, κομψότητα, ευγένεια, είναι «παιγνιώδης» και συνάμα βαθύς. 

Αισθάνεται κανείς ότι τον κινεί η μεγάλη χαρά της δημιουργίας. Γίνεται αισθητική 

απόλαυση και ψυχική λύτρωση και πνευματική ανάταση.  

O λόγος όμως, τώρα, δεν είναι γι’ αυτή την καλλιτεχνική μορφή του διαλόγου, 

αλλά για την ικανότητα των ανθρώπων να συνομιλούν. Εκείνο που έχει σήμερα χαθεί 

είναι η χαρά της συνομιλίας. Μπορεί να εξακολουθούμε να συζητούμε, να 

«κουβεντιάζουμε», αλλά έχουμε ξεμάθει να συνομιλούμε. Και δεν είναι μόνο που 

λείπουν οι ευκαιρίες. Γιατί οι ευκαιρίες, όταν υπάρχουν, ξοδεύονται σε ασυλλόγιστες 

φλυαρίες. Η συνομιλία είναι μια φυσική οργάνωση του λόγου· ξετυλίγεται με κάποιο 

ρυθμό, με κάποια προσοχή, χωρίς αυθάδεις διακοπές, χωρίς αποκλίσεις.  

Η σύγχρονη «συνομιλία» αποτελεί θρασύτατη κυριολεξία του όρου. Μιλούν όλοι 

μαζί και χωρίς ο ένας να προσέχει τον άλλον, οι αποκρίσεις δεν έχουν συνέπεια και 

ενότητα· ο καθένας ζητεί να επιβάλει τη γνώμη του με τη δύναμη της φωνής του και όχι 

με την ισχύ των επιχειρημάτων του και τη στερεότητα των απόψεών του. Έτσι, η 

συνομιλία πολύ σύντομα καταλήγει στην οχλαγωγία. 

                                                           
 Εννοεί τους λαούς του σημερινού Ευρωπαϊκού Νότου. 
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Το πνεύμα, αν δεν είναι μοναχικό και απάνθρωπο, και τούτο σπανιότατα 

συμβαίνει, για να μπορέσει να ανθοφορήσει και να καρποφορήσει χρειάζεται την 

περιρρέουσα ατμόσφαιρά του, την ενθάρρυνση και τη θαλπωρή. Μια συνομιλία, 

ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν κάτι να πουν και που κατέχουν τον τρόπο να το 

πουν, δεν είναι μόνο μια μεγάλη αισθητική χαρά, είναι και μια πολύτιμη συγγυμνασία 

ψυχής και νου. Μέσα σε τέτοιες συγκεντρώσεις, συμβαίνει πολλές φορές ιδέες που θα 

έμεναν αγέννητες να βρουν μορφή, εκφράσεις της τύχης να αποκτήσουν στερεότητα, 

ακόμη και έργα σπουδαία να κυοφορηθούν.  

Όπως η επιστολογραφία έτσι και η συνομιλία είναι μορφές του παρελθόντος. Ο 

ασθματικός ρυθμός του σύγχρονου βίου και το προοδευτικό άδειασμα της ψυχής 

στενεύουν τα όρια της επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Και η συνομιλία είναι 

ένας θαυμάσιος τρόπος επικοινωνίας, όταν διεξάγεται με άδολη διάθεση, χωρίς 

ματαιοδοξία και χωρίς καχυποψία, όταν αφήνονται οι ψυχές να πλουτίσουν το λόγο με 

το πολυτιμότερό τους περιεχόμενο.  

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Ο Σύγχρονος Άνθρωπος. Δοκίμια (Αθήνα: Οι Εκδόσεις 

των Φίλων, 1996), σ. 419 - 423 (διασκευή). 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Να γράψετε την περίληψη του κειμένου, χωρίς δικά σας σχόλια, σε 80 - 100 λέξεις. 

2) Ο συγγραφέας υποστηρίζει: «Ανήκουμε στους λαούς που έχουν μιλήσει πολύ, που 

και σήμερα ακόμη μιλούν πολύ». Να σχολιάσετε τη θέση αυτή σε μια παράγραφο 60 

- 70 λέξεων. 

3) α. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος του κειμένου («Η σύγχρονη 

“συνομιλία”... καταλήγει στην οχλαγωγία»); 

β. Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της ίδιας παραγράφου του κειμένου. 

4) Με βάση τις παρακάτω λέξεις να γράψετε δύο ομόρριζα για την καθεμιά: 

αγωγή: 

ψυχής: 

μορφή: 

5) Με καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις να σχηματίσετε μια δική σας 

πρόταση (οι λέξεις να παραμείνουν στο μέρος του λόγου στο οποίο βρίσκονται μέσα 

στο κείμενο): 

ανεπανάληπτα 

αισθητική απόλαυση 

σύγχρονου βίου 

ματαιοδοξία 

6) Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα, μετατρέποντας την ενεργητική σύνταξη 

σε παθητική: «αυτός ανακάλυψε ή εφεύρε τη συνομιλία». 
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7) Στην τέταρτη παράγραφο («Το πνεύμα, αν δεν είναι μοναχικό ... έργα σπουδαία να 

κυοφορηθούν»), να βρείτε δύο ρήματα που χρησιμοποιούνται μεταφορικά. 

8) Στο κείμενο που διαβάσατε, ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι σήμερα απουσιάζει η 

συνομιλία ως μορφή ουσιαστικής και απολαυστικής επικοινωνίας. Σε ένα άρθρο σας 

(400 - 500 λέξεις), που το προορίζετε για την ηλεκτρονική σελίδα (ιστοσελίδα) ή 

την εφημερίδα του σχολείου σας, να αναφέρετε: α) βασικές προϋποθέσεις 

διεξαγωγής ενός πολιτισμένου διαλόγου και β) δραστηριότητες που θα μπορούσε να 

οργανώσει ένα σχολείο, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα διαλόγου των 

μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

Θέματα Απολυτηρίων εξετάσεων Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

(Σάββατο 15/05/2010) 

 



 ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

  123 filologika.gr Νικόλαος Μινόπετρος 

 

Ορισμός 

Εφηβεία ονομάζεται η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην 

ώριμη ηλικία. Πυρήνας της καθίσταται η ήβη, δηλαδή η πρόσκτηση της 

ικανότητας αναπαραγωγής. 

 

Χαρακτηριστικά των εφήβων 

1. Βιολογικά: 

 Ανάπτυξη της σωματικής διάπλασης 

 Λειτουργία γενετήσιων αδένων 

 Μεταβολή των αδένων που προσδιορίζουν την έκφραση, τη 

φωνή, τη σκέψη, το συναίσθημα 

 

2. Ψυχολογικά: 

 Τάση εσωτερίκευσης και μυστικοπάθειας 

 Ευαισθητοποίηση, ευθιξία 

 Έλλειψη αυτοπεποίθησης και ανασφάλεια 

 Φροντίδα για την εξωτερική εμφάνιση 

 Ενδιαφέρον για το άλλο φύλο 

 Άγχος για το μέλλον και απαισιοδοξία 

 

3. Πνευματικά: 

 Υπαρξιακές ανησυχίες 

 Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων 

 Όξυνση της κριτικής αντίληψης 

 Ιδεολογικός φιλελευθερισμός και εξιδανίκευση 

 Φόβος για τον ορθολογισμό των μεγάλων 

 Ονειροπόληση και οραματισμός 

 

4. Κοινωνικός – Οικογενειακός τομέας: 

 Αντιδραστικότητα και ριζοσπαστισμός 
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 Αγωνιστικότητα για βελτίωση του κόσμου 

 Επιθυμία ανανέωσης και βελτίωσης των κακώς κειμένων 

 Οπαδοποίηση σε οτιδήποτε έχει την αξίωση του νέου, του διαφορετικού, του 

ανατρεπτικού 

 Προσαρμογή στη μόδα 

 Αναζήτηση φιλίας, γενικότερης αποδοχής, προτύπων και ειδώλων 

 Τάση αυτοτέλειας και ανεξαρτητοποίησης από τους γονείς 

 Αμφισβήτηση των καθιερωμένων αξιών, των ιδανικών και της παράδοσης   

 

6. Αντιθέσεις: 

 Υπερενέργεια – οκνηρία 

 Υπερευθυμία – δυσθυμία 

 Θρασύτητα – δειλία 

 Εγωισμός – αυτοπεριφρόνηση 

 Κοινωνικότητα – απομόνωση 

 Ατομισμός – αλτρουισμός 

 Ασυγκράτητη ορμή – ανάγκη της 

αίσθησης του ελέγχου 

 Καταπολέμηση και άσκηση αυστηρού 

ελέγχου στις παραδοσιακές αξίες – 

άκριτη αποδοχή νέων ιδεολογικών 

προτάσεων και αξιών 

 Καταδίκη των επιδερμικών σχέσεων – 

τάση αυτοαπομόνωσης 

 

Σχέσεις των εφήβων με τους γονείς τους  

Οι έφηβοι: 

 νιώθουν ελεύθεροι και ώριμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες. 

 αντιλαμβάνονται τον κόσμο με πνεύμα προοπτικής. 

 θεωρούν ξεπερασμένες και συντηρητικές τις απόψεις των γονιών τους. 

 αντιδρούν ενίοτε βίαια και προκλητικά. 
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Οι γονείς: 

 προσπαθούν να τους εμφυσήσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για τη ζωή. 

 προβάλλουν (και επιβάλλουν) τα δικά τους πρότυπα και ιδανικά. 

 επιθυμούν τα παιδιά τους να υλοποιήσουν τα δικά τους ανεκπλήρωτα όνειρα. 

 εναντιώνονται στις επιλογές των νέων. 

 προκαλούν τους εφήβους συγκρίνοντάς τους με τη δική τους γενιά. 

 δεν εμπιστεύονται τις πρωτοβουλίες των παιδιών τους. 

 αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά τους γίνονται ώριμοι πολίτες. 

 

 

 

Για την ανάπτυξη υγιούς σχέσης μεταξύ εφήβων και γονέων – μεγαλυτέρων: 

Απαιτείται αμοιβαία υποχώρηση και αναγνώριση πως η κάθε πλευρά έχει μερίδιο 

στο δίκαιο και στο ορθό. Ειδικότερα: 

Οι γονείς – μεγαλύτεροι χρειάζεται να: 

 σέβονται τα δικαιώματα της προσωπικής επιλογής των εφήβων. 

 αναγνωρίζουν ότι ο κόσμος που κληροδοτούν στους νέους δεν είναι ο βέλτιστος. 

 διαλέγονται με τα παιδιά τους, για να εντοπίζουν τα προβλήματα και τις 

ανησυχίες τους. 

 αποδέχονται πως οι νέοι δικαιούνται να ζήσουν σε ένα κόσμο καλύτερο, άρα και 

διαφορετικό. 

 συνειδητοποιούν ότι τα παιδιά τους δεν είναι κτήμα τους. 

 εγκαταλείπουν τον αυταρχισμό και την ακαμψία και να επιδίδονται στον 

παιδαγωγικό και συμβουλευτικό τους ρόλο. 
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 τονώνουν το φρόνημα των νέων και να τους εμποτίζουν το αίσθημα της 

υπευθυνότητας. 

 αποτελούν οι ίδιοι με τη ζωή τους πρότυπα προς μίμηση. 

 στέκουν αρωγοί και συμπαραστάτες, όταν οι έφηβοι ζητούν τη βοήθειά τους. 

 αποφεύγουν την ανοχή σε τυχόν παραπτώματα, γιατί η υπερβολική ελευθερία 

καταλήγει σε ασυδοσία. 

 

Οι έφηβοι ωφελούνται, όταν αναγνωρίζουν στους γονείς – μεγαλυτέρους τους: 

 την άδολη αγάπη. 

 την πείρα και, σε πολλές περιπτώσεις, την περισσότερη γνώση τους. 

 την δικαιολογημένη ανησυχία τους, καθώς τα παιδιά τους μεγαλώνουν σε μια 

κοινωνία που εγκυμονεί κινδύνους και παγίδες. 

 την ηθική ευθύνη που έχουν για τους ίδιους. 
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Τι είναι εφηβεία; 

 

 

Η λέξη εφηβεία σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα, ανάλογα με την 

επαγγελματική του σκοπιά· ανάλογα με το αν είναι παρατηρητής ή άμεσα 

ενδιαφερόμενος. 

Η εφηβεία περιγράφεται σαν φάση μετάβασης από την παιδική ηλικία στη 

ενηλικίωση. Παρ' όλα τα γοητευτικά ονόματα που της έχουν δοθεί, «μεταναστευτική 

εποχή», «γέφυρα», «πέρασμα», κ.λπ., με το να την αποκαλούμε «μεταβατική» 

περίοδο, υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να την αντιμετωπίσουμε σαν κάτι που το κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι ότι πρέπει να περάσει και να τελειώσει... σαν αρρώστια. Γιατί 

μεταβατικές είναι και άλλες εποχές και ηλικίες. Π.χ., η εποχή που το μωρό μαθαίνει να 

μιλάει, να περπατάει, όταν μαθαίνει να λέει «όχι», όταν αρχίζει σχολείο. Σπάνια, όμως, 

χαρακτηρίζονται αυτές οι εποχές ως μεταβατικές. Αντιθέτως, με το να επιμένουμε ότι η 

εφηβεία είναι «πέρασμα», μπορεί να ξεχάσουμε ότι είναι μια εποχή μεγάλη, σοβαρή, με 

δική της οντότητα, άξια προσοχής και μελέτης. 

Η εφηβεία έχει τις ρίζες της στην παιδική ηλικία και είναι μια συνέχειά της· 

συγχρόνως αντιστοιχεί σε διακοπή μιας ως τώρα ήρεμης βιολογικής και ψυχολογικής 

ανάπτυξης. Είναι μια εποχή κατά την οποία δραστικές, βιολογικές, ψυχολογικές, 

πνευματικές και κοινωνικές αναδιοργανώσεις πρόκειται να συμβούν. Σ’ αυτή την 

περίοδο, η ενότητα σώματος και ψυχής γίνεται εμφανέστατη, ακόμα και γι' αυτούς που 

δεν την πολυπιστεύουν. Είναι μια εποχή γεμάτη αντιφάσεις. Μια εποχή γεμάτη 

ζωντάνια και δράση και ενέργεια, γεμάτη ηρωισμό και ρομαντισμό και ιδεολογίες, 

γεμάτη ακεφιές και αδράνεια και υπνηλίες και επαναστάσεις, γεμάτη αντιρρήσεις, 

αντιδράσεις. 

Κάθε παιδί που μεγαλώνει, θα περάσει οπωσδήποτε από τις βιολογικές μεταβολές 

αυτής της φάσης και θα ζήσει (ας ελπίσουμε) όλες τις ψυχολογικές, πνευματικές και 

κοινωνικές της αλλαγές. Παρ' όλο που η ανάπτυξη στην εφηβεία γίνεται σ' όλους τους 

τομείς, σπάνια γίνεται συγχρόνως. Έτσι, οι βιολογικές αλλαγές που επέρχονται τούτη 

την εποχή δεν είναι αναγκαστικά συγχρονισμένες με τις ψυχολογικές. Αυτό μας 
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μπερδεύει συχνά: τον βλέπεις ψηλό, δυνατό και με γένια, αλλά έχει ακόμα τις ανάγκες 

του μικρού αγοριού. 

Είπαμε, λοιπόν, ότι όλοι θα περάσουν απ' αυτή την ηλικία και τη φάση. Το πώς θα 

την αντιμετωπίσει ο κάθε έφηβος εξαρτάται από τη γενετική του ιδιοσυστασία, από την 

παιδική του ζωή, από την ποιότητα των σχέσεων που έχει με την οικογένειά του, από 

προηγούμενες εμπειρίες του, από τους τρόπους άμυνας που έχει αναπτύξει, από τις 

δυνάμεις και αδυναμίες του, από τον πολιτισμό, μέσα στον οποίο μεγαλώνει, τις 

κοινωνικές, οικονομικές και πνευματικές συνθήκες, μέσα στις οποίες ζει. Γι' αυτό ο 

Πέτερ Μπλος λέει. «Η ήβη είναι δημιούργημα της φύσης, η εφηβεία είναι δημιούργημα 

του ανθρώπου». 

Η εφηβεία είναι μια δύσκολη φάση και για τους γονείς και για τους εφήβους. Είναι 

δύσκολη και γι' αυτούς που τη γράφουν και την περιγράφουν. 

Ίσως το κύριο χαρακτηριστικό της εφηβείας (εξ ου και η δυσκολία της αλλά και η 

μαγεία της) είναι ότι οι αλλαγές επέρχονται σ' όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα, αλλά, όπως 

είπαμε, όχι απόλυτα συγχρονισμένα. Βιολογικά οι έφηβοι αλλάζουν ξαφνικά, σε 

μέγεθος, βάρος, δύναμη και εμφάνιση. Μέσα σ' αυτή τη βιολογική έκρηξη δεν είναι 

πάντα εύκολο να συγκεντρωθείς στην άλγεβρα, όταν τέτοια θαύματα συμβαίνουν στο 

σώμα σου! Όταν το στήθος σου δεν είναι αρκετά μεγάλο, ή παραείναι μεγάλο, οι 

γυμναστικές επιδείξεις αποκτούν άλλη σημασία από τις προηγούμενες. Οι 

ενδοκρινολογικές αλλαγές που γίνονται πρόκειται να αναπτύξουν δραστικά όλη σου τη 

σεξουαλική ταυτότητα και ζωή. Το δέρμα σου από ροδακινί γίνεται κακό και είτε βγάζεις 

γένια είτε δε βγάζεις, η ακμή είναι εξίσου μεγάλη. Κανείς που έχει έστω και μέτρια 

μνήμη δεν μπορεί (δεν πρέπει) να ξεχνάει τι σημαίνει αυτό. Αλλάζουν όλα σου τα 

επιθετικά και σεξουαλικά ένστικτα. «Το άλλο φύλο», με το οποίο έπαιζες μπάλα και 

έγραφες εκθέσεις, ξαφνικά αποκτάει κι αυτό σώμα και μάτια και χαμόγελο: είναι 

δύσκολο να κοιτάς μόνο τον πίνακα, όταν η μικρή, γλυκιά σου παλιόφιλη σηκώνεται 

κουνιστή, καμαρωτή να γράφει. Παράλληλα, αρχίζουν ν' αλλάζουν όλες σου οι 

πνευματικές ιδιότητες. Τώρα αρχίζεις να σκέπτεσαι για τις σκέψεις σου, ανακαλύπτεις 

αφηρημένες έννοιες, «δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη». Όλα αυτά γίνονται, ενώ 

ψυχολογικά ξεκινάει μια καινούργια αναδιοργάνωση. Τώρα αρχίζει «το ξαναδούλεμα» 

παλιών θεμάτων. Τώρα πρέπει να γίνει μια ψυχολογική ανακατάταξη, για να αποκτήσει 



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εφηβεία ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

  129 filologika.gr Νικόλαος Μινόπετρος 

 

ο έφηβος τη δικιά του προσωπικότητα και ταυτότητα: την καινούργια συναισθηματική, 

πνευματική και κοινωνική του οντότητα. Πρέπει να βρει καινούργιες λύσεις, ας πούμε, 

ψυχολογικά, πρέπει να αγαπήσει καινούργιους ανθρώπους, να βρει καινούργιες 

συντροφιές, καινούργιες ιδεολογίες, πρέπει να βρει κάποιο σκοπό στη ζωή του. Μεγάλη 

δουλειά. Κολοσσιαία. Συχνά, μας το λένε οι έφηβοι: «Θέλω να βρω τον εαυτό μου» ή 

λένε: «είμαι αυτό που είμαι» και, επειδή συχνά υπονοείται ή εκφράζεται το «κι αν σ' 

αρέσει», μας θυμώνει και δεν ακούμε ότι είναι σαν να λέει «ψάχνω να με βρω». Αυτός 

λέει «αγωνίζομαι να με καθαρίσω» και ‘μείς απορούμε πώς το 10-χρονο παιδί που 

ξέραμε χτες, που ήταν υπάκουο και ήρεμο, ξαφνικά σηκώνει παντιέρα. Έτσι, μας 

διαφεύγει ο αγώνας: το να ψάχνεις να βρεις και να ξεδιαλύνεις τι είσαι εσύ ο ίδιος. Δεν 

προτείνω επιείκεια. Προτείνω γνώση. Και να θυμόμαστε ότι και ‘μείς που μεγαλώσαμε, 

συχνά ακόμη παλεύουμε μ' αυτό το θέμα. Ίσως, γιατί δεν τελειώνει ποτέ αυτό το 

ψάξιμο: αλλά στην εφηβεία είναι τουλάχιστον φυσιολογικό και επίκαιρο και αναγκαίο. 

 

Ανθή Δοξιάδη 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Να αποδώσετε περιληπτικά τις έξι πρώτες παραγράφους του κειμένου («Η λέξη 

εφηβεία σημαίνει… και την περιγράφουν») σε 100-120 λέξεις. 

2) Να βρείτε από ένα αντώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: 

μνήμη: 

απόλυτα: 

αφηρημένος: 

φυσιολογικός: 

επιείκεια: 

γνώση: 

3) Να γράψετε συνώνυμα και αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: 

αναδιοργάνωση: 

επίκαιρος: 

αναγκαίος: 

4) Να αντιστοιχίσετε τους ακόλουθους όρους με το σημασιολογικό περιεχόμενό τους: 

ιδεολογία, ιδεοληψία, ιδεολόγημα. 

 Ιδέα ή άποψη που επινοείται, για να υποστηρίξει θέσεις ή ενέργειες κάποιου. 

 Το σύνολο των πεποιθήσεων ενός ατόμου. 

 Νοσηρή κατάσταση που εκδηλώνεται με την επίμονη εμφάνιση ιδεών στη 

συνείδηση. 

5) Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών από τη συγγραφέα στην τελευταία 

παράγραφο του κειμένου. 
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6) Να επισημάνετε στοιχεία διαφορών μεταξύ των λέξεων: 

επάγγελμα – εργασία 

εμπειρία – πείρα 

φυσιολογικός – φυσικός 

μνήμη – μνημόνευση 

7) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις αλλαγή, γνώση, επάγγελμα. 

8) «Η εφηβεία είναι μια εποχή γεμάτη αντιφάσεις». Να αναλυθεί η άποψη της 

δοκιμιογράφου σε μια παράγραφο (100-120 λέξεις). 

9) Σε ένα άρθρο (500 λέξεων) που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου σας, 

να παρουσιάσετε τις αιτίες σύγκρουσης των εφήβων με τους μεγαλυτέρους, καθώς 

και τους τρόπους, με τους οποίους οι γονείς κυρίως, αλλά και οι νέοι μπορούν να 

βοηθήσουν στη σύγκλιση των δύο γενεών. 
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Ορισμός 

Αγάπη είναι το βαθύ συναίσθημα συμπάθειας και αφοσίωσης σε 

πρόσωπα (ή πράγματα). Είναι με άλλα λόγια το ζωηρό ενδιαφέρον 

και ο ισχυρός ψυχικός δεσμός που ενώνει τους ανθρώπους. 

Ειδικότερα, το περιεχόμενο της αγάπης συνίσταται στην ψυχική 

προσέγγιση των ανθρώπων χωρίς ιδιοτέλεια και υστεροβουλία, αλλά 

με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού. Προϋποθέτει τη διάθεση να 

γνωρίσουμε σε βάθος τον άλλο, να βγούμε από τα στενά όρια του 

εαυτού μας, να μοιραστούμε μαζί του τις ιδέες και τα συναισθήματά 

μας, να αφοσιωθούμε σ’ αυτόν. 

 

Μορφές της αγάπης 

Η αγάπη παρουσιάζει ποικίλες μορφές ανάλογα με το ποιος την 

εκφράζει και σε ποιον απευθύνεται. Έτσι διακρίνονται: 

 η γονική αγάπη (μητρική – πατρική): η τρυφερότητα, η στοργή 

και η φροντίδα που δείχνουν οι γονείς προς τα παιδιά τους. 

 η αδελφική αγάπη: η αγάπη που αναπτύσσεται ανάμεσα στα 

αδέλφια. 

 η ερωτική αγάπη: η επιθυμία να ταυτιστούμε με κάποιο άλλο 

πρόσωπο και να μοιραστούμε μαζί του τη ζωή μας. 

 η αγάπη προς τον συνάνθρωπο: η αγάπη που ξυπνάει το 

αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς τον άλλον και εκφράζει τη 

διάθεση να εδραιωθεί η καλοσύνη, η ισότητα και η δικαιοσύνη 

στον κόσμο. 

 η αγάπη προς τον εαυτό μας: η πίστη στον εαυτό μας και ο 

αυτοσεβασμός. Η κακώς νοούμενη αγάπη προς τον εαυτό μας 

καταντά φιλαυτία, καθώς αποτελεί πρόσκομμα στην αγάπη 

προς το συνάνθρωπο. 

 άλλες μορφές αγάπης είναι: η αγάπη προς τους φίλους, την 

πατρίδα, το Θεό, τα γράμματα, τις τέχνες, την ειρήνη κ.ά.π. 

 

Χαρακτηριστικά: 

 η ανιδιοτέλεια και η αφοσίωση. 

 η σταθερότητα και η υπομονή σε οποιαδήποτε αντιξοότητα. 
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 η μακροθυμία, η διάθεση συγχώρησης και συνδιαλλαγής. 

 η οικουμενικότητα, καθώς αφορά σε όλους τους ανθρώπους. 

 η μεταβλητότητα, καθώς εύκολα εκφυλλίζεται και μετατρέπεται σε πάθος 

καταλυτικό και ψυχοφθόρο, αν δεν συνοδεύεται από υψηλό ήθος και αγνά 

συναισθήματα. 

 

 

 

 

Η σημασία της αγάπης: 

Στην κοινωνία: 

 Προωθεί την κοινωνική γαλήνη και σταθερότητα με την ειρηνική επίλυση των 

διαφορών μεταξύ των ατόμων, των διάφορων ομάδων και των εθνών. 

 Καθίσταται βασικό στοιχείο της αρμονικής συνεργασίας για την υλοποίηση 

κοινών στόχων. 

 Πριμοδοτεί την καλλιέργεια κοινωνικών αξιών, όπως είναι η αλληλεγγύη, η 

φιλανθρωπία και η ομόνοια, και γονιμοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

 

Στον πνευματικό τομέα: 

 Αποτελεί πηγή έμπνευσης και δημιουργίας αξιόλογων έργων (ιδίως με τη μορφή 

του έρωτα). 

 Οδηγεί στην αυτογνωσία μέσω της ψυχοπνευματικής ένωσης και της 

αντιπαραβολής με την προσωπικότητα των άλλων ανθρώπων. 

 Διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα του ατόμου δια μέσου της προσέγγισης των 

προσωπικοτήτων των άλλων ανθρώπων και του πολιτισμού των άλλων λαών. 
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Στον ηθικό τομέα: 

 Ολοκληρώνει ηθικά το άτομο, καθώς καλλιεργεί τα ευγενέστερα αισθήματα, 

όπως είναι ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η φιλανθρωπία και η καλοσύνη. 

 Απαλλάσσει από τα πάθη και τις κακίες. 

 Καταπολεμά τον εγωισμό, την ιδιοτέλεια, τους συμφεροντολογικούς 

υπολογισμούς και τη ζήλεια. 

 

Στον ψυχικό τομέα: 

 Ο άνθρωπος που αγαπά νιώθει και είναι πραγματικά ευτυχισμένος. 

 Αισθάνεται ψυχική γαλήνη, ψυχική ισορροπία και πληρότητα. 

 Η αγάπη εδραιώνει το αίσθημα της συντροφικότητας και αμβλύνει τη μοναξιά. 

 Καθιστά τον άνθρωπο ανεκτικό, αισιόδοξο, υπομονετικό, εύπιστο, στοργικό, 

καλοσυνάτο. 

 Ενεργοποιεί το άτομο και ενισχύει τη δημιουργικότητά του. 

 Απαλύνει τον πόνο, καθώς γονιμοποιεί λόγια παρηγοριάς και πράξεις 

φιλανθρωπίας. 

 

Στον οικονομικό τομέα: 

 Προϋποθέσεις για την οικονομική ευημερία και πρόοδο είναι η κοινωνική γαλήνη 

και η αρμονική συνεργασία, στοιχεία που προωθεί η αγάπη. 

 Αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η αισχροκέρδεια, η εκμετάλλευση.   

 

Η αγάπη στην εποχή μας 

Οι εκδηλώσεις αγάπης περιορίζονται όλο και περισσότερο εξαιτίας: 

- του ατομισμού, της ιδιοτέλειας και της αδιαφορίας για τον πλησίον. 

- του έντονου ρυθμού της ζωής, ο οποίος συρρικνώνει και εκφυλίζει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

- του ανταγωνιστικού πνεύματος. 

- της απληστίας, της φιλοχρηματίας και του πνεύματος καταναλωτισμού και υλικού 

ευδαιμονισμού. Έτσι, η αγάπη στηρίζεται στα υλικά αγαθά, όχι στα ψυχικά και 

πνευματικά. 

- του φαινομένου της βίας, της εγκληματικότητας, της επέκτασης των πολέμων. 
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- του κυρίαρχου τεχνοκρατικού πνεύματος, καθώς όλα αξιολογούνται 

υπολογιστικά και όχι ποιοτικά. 

 

Προϋποθέσεις ανάπτυξης της αγάπης 

 Η παιδεία που καλλιεργεί το σεβασμό προς τον άνθρωπο. 

 Η καταπολέμηση του εγωισμού και της ιδιοτέλειας. 

 Η ψυχική ανωτερότητα και το κατάλληλο ήθος. 

 Η διάθεση προσφοράς και αυτοθυσίας. 

 

Διαφορετικά, η αγάπη καταντά: 

- κατακτητική και υπερπροστατευτική. 

- εξάρτηση. 

- ζηλόφθονη. 

- ιδιοτελής και συμφεροντολογική. 

- αρρωστημένη.  
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Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

 

Σήμερα ο άνθρωπος παρουσιάζεται σαν μια μηχανή, που την κουρδίζεις και εκτελεί 

τα πάντα κατά φυσικό τρόπο, ίσως εξωτερικά άμεμπτο, αλλά εσωτερικά ασυγκίνητο. Ο 

άνθρωπος δηλαδή σήμερα, κάτω από την επίδραση του βιομηχανικού πνεύματος, 

κινείται έτσι σαν να υπάρχουν μέσα του ελατήρια ή κουμπιά, που τα πιέζουμε, αλλά δεν 

έχει ψυχή που διψά γι' αγάπη. 

Σήμερα όλα, ή πολλά, έχουν γίνει απλώς τύποι, απλώς στενόχωρες υποχρεώσεις. Η 

γιορτή, π.χ., κατάντησε μια απλή ημερομηνία, αργία, απλό ξεκούρασμα κι όχι 

συνάντηση ψυχών. Το χάρισμα και το δώρο, υποχρέωση. 

Τα πρωτεία του σημερινού μας πολιτισμού τα έχουν οι μηχανές, που βάζουν τη 

σφραγίδα τους επάνω στην οργάνωση των κοινωνιών μας. Κάτω απ' αυτήν την 

περιρρέουσα στην κοινωνία μας ατμόσφαιρα, φαίνεται πως η ψυχή μας δεν 

αισθάνεται πια την ανάγκη να σμίξει ελεύθερα με τις άλλες αδελφές ψυχές. Από πολλές 

αιτίες έχει, ίσως, χάσει αυτήν την έφεση. 

Δεν πρέπει να διαφεύγει ακόμη από το νου μας πως κατά βάθος ευγένεια και καλή 

συμπεριφορά δε σημαίνει κινήσεις εξωτερικές, μηχανικές, φερσίματα που θέλουν να 

εξαπατήσουν τους άλλους. Δε σημαίνει "κατά συνθήκην ψέματα", ούτε ηχηρές και 

γλυκερές εκφράσεις χωρίς περιεχόμενο, που βγαίνουν από υπολογισμό για προσωπικό 

και μόνο όφελος, γεμάτες υποκρισία και κιβδηλεία. Ούτε η δημαγωγική φρασεολογία 

είναι ευγένεια και καλή συμπεριφορά απέναντι στους άλλους, ούτε δουλοπρεπής 

ευλυγισία της σπονδυλικής στήλης εμπρός στα μεγάλα και δυνατά πρόσωπα, και 

αντίθετα σκληράδα και υπεροψία μπρος στους αδύνατους, αυτούς που δεν έχουν 

σημασία, δύναμη κι επιρροή. 

Αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι αντικοινωνική, δε δημιουργεί ατμόσφαιρα 

αρμονικής συμβίωσης, κι αν υπάρχει, τη διαλύει. Η καλή συμπεριφορά, που ευκολύνει 

το δρόμο του εγώ προς το εσύ, δείχνεται σε όλα, τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα. Η 

κοινωνική συμβίωση, όσο κι αν διέπεται από νόμους, κανόνες και τάξη, είναι δυνατή 

μόνο, όταν κυριαρχεί μεταξύ μας κατά αμοιβαίο τρόπο η εκτίμηση, η ευγένεια, όταν στις 
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αναπόφευκτες συγκρούσεις με τους άλλους δείχνουμε κατανόηση, υπομονή και 

ανεκτικότητα. 

Το φρόνημα στη συναναστροφή με τους ανθρώπους είναι φυσικά πολύ 

σπουδαιότερο από την απλή "ετικέτα" της συμπεριφοράς μας, γιατί μόνο έτσι μπορεί να 

μιλήσει καθένας στον άλλον από καρδιά και να επικοινωνεί η μια ψυχή με την άλλη. Η 

σημερινή συνάντηση, η συντροφιά μας με τους άλλους στην καθημερινή μας 

συναναστροφή έχει την έννοια και το χαρακτήρα απλώς της στεγνής συγκοινωνίας. Μ' 

άλλα λόγια, ο καθένας παίζει για τον άλλον ένα ρόλο ορισμένο. Το τι είναι αυτός ο 

άλλος πέρα από το ρόλο που παίζει, που είναι φορέας του, δεν ενδιαφέρει κανέναν. 

Δεν αντικρίζουμε τους συνανθρώπους μας παρά μόνο σαν μέσο, και σχεδόν ποτέ 

σαν αυτοσκοπό. Στη συνάντησή μας, ο καθένας για μας είναι μόνο ο έμπορος, ο 

υπάλληλος, ο σερβιτόρος, ο αχθοφόρος κ.λπ., ο ρόλος, δηλαδή, τον οποίο έχει 

επαγγελματικά ντυθεί. Γι' αυτό και μας διαφεύγει ολωσδιόλου ο συνάνθρωπος. Η έννοια 

άνθρωπος μάς μένει έτσι σαν κάτι το αφηρημένο. 

Ο άνθρωπος του τεχνικού πολιτισμού έγινε για το συνάνθρωπό του απαθής, 

κατάντησε αδιάφορος, έφτασε ως την παθητικότητα. Κάτω από την επίδραση του 

βιομηχανικού πνεύματος δεν αναζητεί εντατικά τη στενή γνωριμία που να προέρχεται 

από κοινά βιώματα, παρά τη γνωριμία εκείνη που μόλις μπορεί να πει κανένας πως 

αναγνωρίζει ένα πρόσωπο. 

Το βιομηχανικό πνεύμα στις στενές εσωτερικές σχέσεις των ανθρώπων έδωσε μια 

νέα μορφή και νέο περιεχόμενο, τις άλλαξε. Από στενές εσωτερικές συναντήσεις και 

φιλίες τις έκανε φιλίες ή κοινότητες συμφερόντων, συνεταιριστικές εμπορικές φιλίες και 

κάθε παρόμοιο συμβατικότητας. 

Ιω. Ν. Ξηροτύρης 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω κείμενο σε 100-120 λέξεις. 

2) Να εντοπίσετε δύο προτάσεις ή φράσεις του κειμένου, όπου η γλώσσα λειτουργεί 

ποιητικά (μεταφορικά). 

3) Ποια είναι κατά τη γνώμη του συγγραφέα η κύρια αιτία για το γεγονός ότι οι σχέσεις 

των ανθρώπων έχουν γίνει συμβατικές; Αναζητήστε τη μέσα στο κείμενο. 

4) «Δεν αντικρίζουμε τους συνανθρώπους μας παρά μόνο σαν μέσο, και σχεδόν ποτέ 

σαν αυτοσκοπό». Χρησιμοποιώντας την άποψη αυτή ως θεματική περίοδο, να την 

αναπτύξετε σε μια παράγραφο αξιοποιώντας τη μέθοδο των παραδειγμάτων (80-

100 λέξεις). 

5) Να αναζητήσετε από ένα συνώνυμο για τις ακόλουθες λέξεις: 

παρουσιάζεται 

εσωτερικά 

περιρρέουσα 

παίζει 

άλλαξε 

6) Να βρείτε από ένα αντώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: 

άμεμπτο 

ευγένεια 

μηχανικές 

προσωπικό 

αφηρημένο 
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7) Να γράψετε προτάσεις με καθεμιά από τις λέξεις: πρωτεία, ασυγκίνητο, 

αντικοινωνική, αναπόφευκτες, ανεκτικότητα. 

8) Πιθανότατα, καμιά λέξη δεν έχει κακοποιηθεί τόσο, όσο η αγάπη. Στη σύγχρονη 

πραγματικότητα, η έννοια της αγάπης αμφισβητείται έντονα, καθώς πληθαίνουν οι 

διαστρεβλώσεις της σημασίας της και αλλοιώνεται το νόημά της από ποικίλους 

παράγοντες. Σε ένα άρθρο (400-500 λέξεων) που θα δημοσιευθεί στο περιοδικό 

του σχολείου σας προσπαθήστε να ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας, ώστε 

να μη ντρέπονται να δείξουν τα συναισθήματά τους, τονίζοντας παράλληλα την αξία 

της αγάπης. 
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Ορισμός 

Μόδα [< moda (ιταλικό) < modus (= τρόπος· λατινικό)] ονομάζεται η 

περιοδική και διαρκώς μεταβαλλόμενη τάση που επικρατεί μεταξύ των μελών 

ενός κοινωνικού συνόλου και αφορά στην αμφίεση και, γενικότερα, στον 

τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης. 

 

Χαρακτηριστικά της μόδας 

 Μεταβλητότητα 

 Μαζοποίηση 

 Τυποποίηση 

 Νεωτερικότητα 

 Ρήξη με το προηγούμενο κατεστημένο 

 Tάση επιβολής και παγίωσης 

 

Αιτίες του φαινομένου 

Οι παράγοντες που προκαλούν και ενισχύουν το κοινωνικό φαινόμενο της 

μόδας είναι οι εξής: 

Οικονομικοί: 

- Πανίσχυροι οικονομικοί κολοσσοί στο χώρο της ένδυσης. 

- Τα ΜΜΕ (η τηλεόραση, ο ημερήσιος τύπος και περιοδικά ποικίλης ύλης 

ή εστιασμένα στο χώρο της μόδας) αφιερώνουν πολύωρες εκπομπές, 

ειδικές στήλες και έντυπα αποκλειστικά στη μόδα. Επίσης, προωθούν 

μέσω των διαφημίσεων νέες τάσεις. 

- Η ενσάρκωση της σύγχρονης οικονομικής και καταναλωτικής 

νοοτροπίας. Το πνεύμα του υλικού ευδαιμονισμού και της 

καταναλωτικής μανίας τροφοδοτεί τις νέες τάσεις της μόδας. 

- Η συσσώρευση πλούτου και η δυνατότητα αρκετών ατόμων να 

ανταποκρίνονται στις ακριβές απαιτήσεις της. 

Κοινωνικοί: 

- Η διαμορφωμένη κοινή γνώμη που επιβάλλει την προσαρμογή στις 

επιταγές της (κοινωνική τυποποίηση). 

- Η αντίδραση στις κατεστημένες τάσεις, η οποία χαράσσει με τη σειρά 
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της νέες στιλιστικές πορείες (κοινωνική διαφοροποίηση).   

- Η συμμόρφωση προς τα ενδυματολογικά πρότυπα για κοινωνική αποδοχή και 

ανάδειξη. 

- Προσδιορισμός της κοινωνικής θέσης ανάλογα με 

τη δυνατότητα παρακολούθησης της ακριβής ή της 

φθηνής μόδας (επίδειξη νεοπλουτισμού). 

- Το φύλο. Οι γυναίκες καθίστανται περισσότερο 

επιρρεπείς στη μόδα. 

- Προσπάθεια αυτοέκφρασης και προσωπικής 

προβολής. 

Πνευματικοί: 

- Η ελλιπής και μονολιθική πνευματική καλλιέργεια επιτρέπει την αξιολογική 

κατάταξη των προτεραιοτήτων του ανθρώπου με βάση τα υλιστικά πρότυπα. 

- Τα περιορισμένα πνευματικά ενδιαφέροντα αφήνουν ελεύθερο πεδίο για την 

ενασχόληση μαζί της. 

- Ο μιμητισμός του σύγχρονου ανθρώπου στο γενικότερο πνεύμα της 

παγκοσμιοποίησης. 

- Οι αισθητικές αντιλήψεις που διαμορφώνονται ανάλογα με τα δεδομένα κάθε 

εποχής. 

Ψυχολογικοί: 

- Η φυσική φιλαρέσκεια του ανθρώπου. 

- Η διάθεση να εντυπωσιάζει και να ξεχωρίζει από τους άλλους. 

- Ο πειθαναγκασμός των διαφημίσεων σχετικά με τις νέες τάσεις. 

- Η ανάγκη ορισμένων να καλύψουν φυσικές ατέλειες. 

Πολιτικοί: 

Η εκάστοτε πολιτική ιδεολογία εκφράζεται και ενδυματολογικά (π.χ. η βαριά και 

πολύχρυση στολή των μοναρχών, η στρατιωτική αμφίεση των δικτατόρων, το 

καθημερινό και συμβατό στο μέσο πολίτη ένδυμα των λαϊκών κομμάτων). 
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Οι νέοι: 

- Προβάλλουν την αντιδραστικότητά τους με την άκριτη υιοθέτηση των προτάσεων 

της μόδας. Θεωρούν το καινούργιο προοδευτικό και ριζοσπαστικό, ενώ το παλιό 

συντηρητικό και απορριπτέο. 

- Μιμούνται ξενόφερτα πρότυπα και τρόπους ζωής στην ένδυση, στη μουσική, 

στην ομιλία, ακόμα και στη διατροφή. 

 

 

Συνέπειες 

Θετικές: 

 Καλλιεργεί και αναπτύσσει τη δημιουργική φαντασία και το αίσθημα του ωραίου. 

 Ενισχύει την οικονομία με τη διακίνηση του χρήματος και, κυρίως, με την αύξηση 

των εξαγωγών. 

 Καταπολεμά την ανεργία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς αυξάνεται η 

παραγωγή και ο καταναλωτισμός. 

 Με τη μόδα εκφράστηκαν πολιτικά και κοινωνικά κινήματα, μουσικά ή άλλα 

καλλιτεχνικά ρεύματα (φεμινιστικό κίνημα, χίπις, πανκς κ.λπ.). 

 Μέσω της ποικιλίας των επιλογών αμφίεσης εκφράζεται η προσωπική ελευθερία και 

καθίσταται δυνατή η διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης εικόνας του εαυτού μας. 

 Εξασφαλίζει ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς σε όσους η εμφάνιση αποτελεί 

αιτία εσωστρέφειας και ανασφάλειας. 
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Αρνητικές: 

 Τροφοδοτεί το καταναλωτικό πνεύμα και προκαλεί οικονομικά προβλήματα σε 

όσους προσπαθούν να ακολουθήσουν πιστά τις επιταγές της. 

 Προκαλεί άγχος και αγωνία, μήπως τυχόν η ασυνεπής παρακολούθησή της 

προξενήσει κοινωνική περιθωριοποίηση και υποβάθμιση. 

 Στερεί από τον άνθρωπο πολύτιμο χρόνο, καθώς αυτός επιδίδεται στην 

υπερεργασία, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της. Ο χρόνος αυτός θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί σε πνευματικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

 Οδηγεί πολλές φορές, ιδίως τους άνεργους νέους, στη βία και την εγκληματικότητα, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ανταπόκριση στα κελεύσματά της. 

 Καλλιεργεί το μιμητισμό, ο οποίος γενικεύεται σε μιαν ευρύτερη αποδοχή έξωθεν 

εντολών. Παράλληλα, εξασθενεί την κρίση και την ιδιαιτερότητα. 

 Αλλοτριώνει γενικότερα τον άνθρωπο με την προβολή των ασήμαντων και 

εφήμερων, και τον παραγκωνισμό των σημαντικών προτεραιοτήτων. Διασαλεύει 

δηλαδή την ιεράρχηση των αξιών. 

 Συντελεί στην αλλοτρίωση της εθνικής ταυτότητας και στην επιβολή της παγκόσμιας 

ομοιομορφίας ως προς την αμφίεση, τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής. 

 

Τι πρέπει να γίνει 

Η μόδα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης ζωής. Θα ήταν λοιπόν ουτοπικό 

να προτείνει κάποιος την κατάργησή της. Ωστόσο, χρειάζεται κανείς να: 

 θέτει προσωπικά κριτήρια ως προς την αποδοχή της μόδας, έτσι ώστε να μη 

γελοιοποιείται με επιλογές που δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητά του. 

 συνειδητοποιεί ότι η μόδα δεν αποτελεί αυτοσκοπό. 

 κατανοεί ότι το ρούχο δεν υπάρχει, για να καταδυναστεύει το σώμα και το 

πνεύμα του ανθρώπου, αλλά για να το προστατεύει και να το αναδεικνύει. 

 εναρμονίζει την αμφίεσή του με τα κλιματολογικά και κοινωνικά δεδομένα κάθε 

εποχής. 

 μην προσκολλάται και υποδουλώνεται στις νέες τάσεις, αλλά να ιεραρχεί σωστά 

τις προτεραιότητές του. 

 αντιστέκεται στην «πλύση εγκεφάλου» που επιχειρούν οι διαφημίσεις για την 

προώθηση της μόδας. 
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Μόδα: οι συνέπειές της 

 

 

Η αρετή είναι μεσότητα –τουλάχιστον κατά τον Αριστοτέλη– και η παθολογική εξάρτηση 

από τη μόδα αποτελεί υπερβολή. Είναι αναπόφευκτο και αποδεδειγμένο στην πράξη 

ότι οι συνέπειες της κυριαρχίας της μόδας στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου είναι 

καταστροφικές τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Βέβαια, υπάρχουν μερικοί που υποστηρίζουν ότι από τη μόδα ωφελείται το 

κοινωνικό σύνολο, αφού αποτελεί μια σταθερή πηγή πλούτου. Αναμφισβήτητα, εξαιτίας 

της λειτουργούν και ακμάζουν πολλές βιομηχανίες, απασχολείται επομένως αρκετό 

εργατικό δυναμικό και ευνοείται το εμπόριο και γι’ αυτό εξασφαλίζεται η βελτίωση της 

οικονομίας και η ευημερία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε ως καθολική την 

αλήθεια αυτής της γνώμης, αφού μακροπρόθεσμα βλάπτεται ο πολίτης από την 

καταδυνάστευση της μόδας και των μηχανισμών της. 

Αρχικά, το πρώτο πλήγμα που δέχεται ο άνθρωπος, όταν υποδουλώνεται στη 

μόδα, είναι η οικονομική ανεπάρκεια. Κι αυτό γιατί με την αστάθεια και με τη 

μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τη μόδα υποχρεώνεται ο άνθρωπος να αγοράζει 

συνεχώς καινούρια και άχρηστα πράγματα, έστω κι αν τα ήδη αποκτημένα τού 

υπεραρκούν. Καταλήγει λοιπόν να παραγκωνίζει τις βασικές του ανάγκες και να 

παραμελεί τον οικονομικό του προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να μένει 

απροστάτευτος στις αναποδιές της ζωής. Η μόδα, λοιπόν, ικανοποιεί βέβαια την 

ανθρώπινη ματαιοδοξία, αλλά είναι και ο μεγαλύτερος εχθρός για το πορτοφόλι ενός 

μέσου εισοδήματος. 

Εξ άλλου, οι επιταγές της μόδας, όταν, μολονότι συγκρούονται με το ιδιαίτερο «στιλ» 

και την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, ακολουθούνται πιστά, δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα. Όταν οι μοντέρνες τάσεις στο ντύσιμο δεν εναρμονίζονται με την 

εμφάνιση του ανθρώπου, η υιοθέτησή τους καταλήγει σε κακογουστιά και τελικά αυτός 

γελοιοποιείται και γίνεται στόχος κακόγουστων σχολίων. Κι από την άλλη μεριά, όσοι 

αδυνατούν από οικονομική συνήθως αδυναμία να ακολουθήσουν τον παλμό της 

εποχής, νιώθουν πολύ μειονεκτικά και πολλές φορές γίνονται κομπλεξικοί και 
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απομονώνονται από τους άλλους, για να αποφύγουν τη «λαϊκή κατακραυγή». Έτσι, το 

άτομο συγκρούεται αδυσώπητα πολλές φορές με τον εσωτερικό του κόσμο, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών ακόμα ψυχολογικών προβλημάτων. 

Το σοβαρότερο όμως πλήγμα το δέχεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, ιδιαίτερα 

όταν αυτός ρυθμίζει και τη ζωή του και τις ιδέες του σύμφωνα με τη μόδα. Από τη 

στιγμή που μόδα σημαίνει ομαδικότητα, ομοιότητα και ομοιομορφία, οι οπαδοί της 

τυποποιούνται, χάνουν το προσωπικό τους «στιλ» και ατονίζει το γούστο τους. Ακόμη, 

ο πνευματικός τους κόσμος σταδιακά αλλοιώνεται και φτωχαίνει, αφού αδιαφορούν για 

την καλλιέργεια και την αυτοβελτίωσή τους και απορροφούνται στην προσπάθεια να 

τελειοποιήσουν την εξωτερική τους εμφάνιση. Και όσοι γλιτώνουν από την αλλοτρίωση 

νιώθουν ψυχικά κενοί, αφού για χάρη της μόδας και εξαιτίας της μοντερνοπληξίας τους, 

δεν συμπεριφέρονται, όπως οι ίδιοι νιώθουν, αλλά πιθηκίζουν μιμούμενοι τα 

καθιερωμένα μοντέρνα πρότυπα. Η προσκόλληση λοιπόν στη μόδα πλήττει 

πολύπλευρα την προσωπικότητα του ατόμου. 

Αλλά και στα πλαίσια της κοινωνίας, το ακμάζον φαινόμενο της μόδας εγκυμονεί 

σοβαρούς κινδύνους. 

Αρχικά, η εισαγωγή ξένων και φυσικά μοντέρνων προϊόντων συνεπάγεται την 

εξαγωγή συναλλάγματος, γεγονός με ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα για την 

οικονομία των φτωχών χωρών. Συχνά, μάλιστα, ο κρατικός προϋπολογισμός τους 

κατανέμεται για την ανάπτυξη επιχειρήσεων μόδας σε βάρος φυσικά των ουσιαστικών 

κοινωνικών αναγκών για βελτίωση της εκπαίδευσης, της νοσοκομειακής περίθαλψης 

και της βιομηχανίας τους, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται μακροπρόθεσμα η πρόοδος 

και η ευημερία τους. 

Επιπλέον, η κυριαρχία της μόδας «εγγυάται» την αλλοίωση των τοπικών 

ιδιαιτεροτήτων μιας χώρας. Σήμερα, τα ρεύματα της μόδας κινούνται σε παγκόσμιο 

επίπεδο, με αποτέλεσμα, εκεί όπου καθιερώνονται, να παραγκωνίζουν το 

παραδοσιακό «στιλ» και τα εθνικά χαρακτηριστικά του λαού και να επιβάλλουν έναν 

τυποποιημένο και «ψυχρό» ρυθμό, που τις περισσότερες φορές δεν εξυπηρετεί και τις 

πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Έτσι, ατονίζει το εθνικό στοιχείο και ο λαός 

αποκόβεται από το παρελθόν του. 
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Τέλος, η μόδα αλλάζει συχνά τις αξίες μιας ανθρώπινης κοινότητας και μαζί, και τα 

κριτήρια αξιολόγησης ενός ατόμου και σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων. Στην εποχή 

μας, η «σικ» εμφάνιση και ο μοντέρνος τρόπος διασκέδασης και συμπεριφοράς 

θεωρούνται το «άλφα και το ωμέγα» για μια «ολοκληρωμένη» προσωπικότητα, ενώ οι 

αρχές, τα ιδανικά και τα προτερήματα του χαρακτήρα ενός ατόμου μπαίνουν σε 

δεύτερη μοίρα. Τελικά, σήμερα «τα ράσα κάνουν τον παπά» και όποιος δε 

συμμορφώνεται καταδικάζεται σε κοινωνική απομόνωση. Από την καταδυνάστευση της 

μόδας λοιπόν υποβαθμίζεται και η ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων. 

Γενικά, η μόδα δεν είναι ασφαλώς «φρούτο» των καιρών μας, αφού η παρουσία της 

εντοπίζεται σ’ όλη την ιστορική πορεία του ανθρώπου, από τη στιγμή βέβαια που 

κάλυψε τις πρωτογενείς του ανάγκες. Σήμερα, όμως, έχει εξαπλωθεί ευρύτατα και 

ταυτόχρονα αυξήθηκε και η επιρροή της στις προτιμήσεις των ανθρώπων, μια επιρροή 

που έχει ανησυχητικά δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή τους, είτε ως άτομα είτε ως μέλη 

μιας κοινωνίας. 

Γι’ αυτό και η κινητοποίηση των διαθέσιμων μηχανισμών άμυνας του ανθρώπου 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η παιδεία στα πλαίσια της οικογένειας και του σχολείου, 

αλλά και η πνευματική καλλιέργεια του ατόμου με την επιμόρφωση, μπορούν να το 

οπλίσουν με τα ηθικά εφόδια, ώστε να αντιστέκεται σθεναρά στο δέλεαρ της μόδας και 

έτσι να μπορέσει να διασώσει τις ιδιαιτερότητες και την αυτοτέλεια της προσωπικότητάς 

του. 

 

Κ. Ιωακείμ, Βήματα – Άλματα στην έκθεση ιδεών, (Ελλάδα: Πελεκάνος, 1961), 

σ. 216-218 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο σε 100-120 λέξεις. 

2) Να συμπληρώσετε τα κενά με τις παρακάτω λέξεις (δύο περισσεύουν): 

καταδυνάστευση, αλλοτρίωση, ιδιαιτερότητα, ματαιοδοξία, προσκόλληση, αισθητική. 

 Η στάση ορισμένων ατόμων απέναντι στη μόδα φανερώνει την επιθυμία να 

ικανοποιήσουν απλώς τη ……………………………… τους. Αυτή η άκριτη 

……………………………… συνιστά χαρακτηριστική περίπτωση ………………………………, 

αφού το άτομο αντιλαμβάνεται την αξία του με κριτήριο την εντυπωσιακότητα 

της εξωτερικής εμφάνισης. Οι περισσότεροι, εξάλλου, απ’ αυτούς δεν 

παίρνουν υπόψη τους καθόλου την ……………………………… της σωματικής τους 

διάπλασης. 

3) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις ματαιοδοξία, εγκυμονώ, αναστέλλω, 

αυτοτέλεια, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η σημασία τους. 

4) Να γράψετε από ένα συνώνυμο των λέξεων: 

υποδουλώνεται: 

παραγκωνίζει: 

ομοιότητα: 

καλλιέργεια: 

παραδοσιακό: 

5) Μόδα: Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο της έννοιας και να αναφέρετε τα κύρια 

χαρακτηριστικά της σε μια παράγραφο (100-120 λέξεις). Να αναπτύξετε την 

παράγραφο με την τεχνική του ορισμού και της διαίρεσης (συνδυασμός μεθόδων). 
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6) Ποιες αρνητικές συνέπειες της μόδας –σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο– αναφέρει 

ο συγγραφέας του δοκιμίου; Ποιες θετικές επιδράσεις της θα αντιτάσσατε; Να 

απαντήσετε σύντομα με τον τύπο των θεματικών προτάσεων. 

7) Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της δεύτερης παραγράφου («Βέβαια, υπάρχουν 

μερικοί… των μηχανισμών της») και να προσδιορίσετε τον τρόπο ανάπτυξής της. 

8) Αναλαμβάνετε να μιλήσετε στους συμμαθητές σας για το θέμα της μόδας στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Έκφρασης - Έκθεσης. Στην ομιλία σας να αναφερθείτε 

σε περιπτώσεις, όπου οι νέοι στην προσπάθειά τους να ακολουθήσουν τη μόδα 

οδηγούνται σε ακραίες μορφές συμπεριφοράς και εμφάνισης. Επίσης, να εξηγήσετε 

για ποιους λόγους παρουσιάζονται τα φαινόμενα αυτά, κυρίως, κατά την εφηβεία 

(400-500 λέξεις). 
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Θετικά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων 

Στον πνευματικό τομέα: 

 Ποιοτική δημιουργικότητα λόγω της πείρας της ζωής. 

 Διαύγεια πνευματική και ισχυρή κρίση στην ανεύρεση ορθής λύσης σε 

δυσχερή ζητήματα. 

 Απαλλαγή από πάθη και ώριμη σκέψη. 

 Καθοδηγητική και συμβουλευτική δραστηριότητα σε ποικίλες πτυχές 

του πνευματικού χώρου (ως προς την επιστήμη: στην αποφυγή 

σφαλμάτων, στη μεθοδολογία, στην αντιμετώπιση ερευνητικών 

αδιεξόδων, στη μεταλαμπάδευση πολύτιμων γνώσεων, στην 

επιτυχέστερη επιστημονική μελέτη· ως προς την τέχνη: στη διάσωση 

και διατήρηση των παραδοσιακών στοιχείων, στη μετακένωση ιδεών, 

καλλιτεχνικών ρευμάτων και τεχνοτροπιών). 

 

Στον ψυχολογικό τομέα: 

 Διαλλακτικότητα, συμβιβαστικότητα, ειλικρίνεια και επιείκεια. 

 Οι άνθρωποι που έχουν κορεσθεί από εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής 

και έχουν διαμορφώσει μια υγιή προσωπικότητα αντιμετωπίζουν το τέλος με 

γαλήνη και αίσθημα αυτοπραγμάτωσης. 

 

Στον κοινωνικό τομέα: 

 Πολύτιμοι σύμβουλοι σε οποιοδήποτε κοινωνικό στάδιο: στην 

οικογένεια, στη δουλειά, στην παιδεία, στην αντιμετώπιση κοινωνικών 

προβλημάτων, στην εξυγίανση της κοινωνίας. 

 Υποστηρίζουν την κοινωνική γαλήνη και ομόνοια. 

 Ως γιαγιάδες και παππούδες, συμβάλλουν τα μέγιστα στην αγωγή της 

νέας γενιάς. 

 

Ενδεικτικά στοιχεία της παρακμής 

Βιολογικά: 

 Εξασθενούν οι σωματικές δυνάμεις: αργό βάδισμα, ελάττωση της 

αντοχής, προβλήματα υγείας. 
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 Αμβλύνονται οι αισθήσεις, ιδιαίτερα η όραση.   

 Εμφανίζεται δυσκαμψία στις αρθρώσεις. 

 Περιορίζεται η ενεργητικότητα. 

 Ο εγκέφαλος σταδιακά αδρανοποιείται. 

 

Πνευματικά: 

 Μειώνεται η προσαρμοστικότητα. 

 Παρατηρείται δυσκαμψία στις ιδέες, συντηρητικότητα και επιφυλακτικότητα. 

 Εξασθενεί η μνήμη και στρέφεται περισσότερο στο απώτερο παρελθόν 

(επικράτηση της μακροπρόθεσμης μνήμης εις βάρος της βραχυπρόθεσμης). 

 Στα βαθιά γηρατειά παρατηρείται απώλεια της νοητικής και κριτικής διαύγειας. 

 

Ψυχολογικά: 

 Ψυχική κούραση, απαισιοδοξία, τάση απομόνωσης. 

 Αισθάνονται να παραγκωνίζονται από την κοινωνική ζωή εξαιτίας των εξελίξεων 

που αδυνατούν να παρακολουθούν. 

 Διακρίνονται από εμμονές, πείσμα και αδιαλλαξία. 

 Κρίνουν έντονα τους νέους για τις επιλογές τους εξωραΐζοντας τη δική τους γενιά 

και διατυμπανίζοντας τα επιτεύγματά τους. 

 Απαιτούν το σεβασμό από τους άλλους στηριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο 

στην ηλικία. Έτσι, ο σεβασμός δεν ανταποδίδεται προς τους νεοτέρους. 

 Πολλοί ηλικιωμένοι δεν περιορίζουν τον παρεμβατικό ρόλο τους στη 

συμβουλευτική μονάχα παροχή και εμπλέκονται στη διαμόρφωση της ζωής των 

άλλων, ασχέτως ηλικίας. 

 Άτομα με ζωή γεμάτη αντιφάσεις, ελλείψεις, ψυχικά τραύματα και 

ανεκπλήρωτους πόθους αντιμετωπίζουν το τέλος με φόβο και ανασφάλεια. 

 Ο κοινωνικός παραγκωνισμός και ο θάνατος των προσφιλών προσώπων οδηγεί 

αναπόφευκτα στην πεισιθάνατη μοναξιά και την αίσθηση ανικανότητας. 

 

Οικονομικά: 

 Νιώθουν οικονομική ανασφάλεια, γιατί γνωρίζουν πως δε δύνανται πλέον να 

εργαστούν και να αλλάξουν τα οικονομικά τους δεδομένα. 
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 Συχνά, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά εξαιτίας των χαμηλών 

συντάξεων. 

 Δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα φάρμακα και να ανταποκριθούν 

οικονομικά στις ιατρικές συμβουλές. 

 Η οικονομική ανασφάλεια διαμορφώνει ενίοτε ένα φαινομενικά φιλοχρήματο 

χαρακτήρα. Γίνονται φειδωλοί στα έξοδα και συσσωρεύουν χρήματα για παν 

ενδεχόμενο. 

 

Τρόποι καταπολέμησης των προβλημάτων της τρίτης ηλικίας 

Οι ηλικιωμένοι:   

 Να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη 

μοναξιά και την ανία. 

 Να διεκδικούν από τη σχέση τους με τους άλλους την ισοτιμία και όχι τη 

φροντίδα, εφόσον αυτή δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Ο κοινωνικός 

αποκλεισμός μαραίνει τον ηλικιωμένο. 

 Να αναλαμβάνουν ρόλους στο οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. τη φύλαξη των 

παιδιών), ώστε να νιώθουν χρήσιμοι 

και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή 

τους. 

 Να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες των Κ.Α.Π.Η. και 

άλλων αντίστοιχων οργανισμών, οι 

οποίοι παράλληλα με την οργάνωση 

ψυχαγωγικών δράσεων και εκδρομών 

ενημερώνουν για θέματα υγείας και 

συμβάλλουν στην κοινωνική και 

ψυχική τους αποκατάσταση. 

 

Η πολιτεία ως κοινωνικό κράτος πρόνοιας: 

 να δίνει συντάξεις ικανές για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. 

 να εξασφαλίζει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους. 

 να παρέχει βοήθεια κατ’ οίκον, ιδίως σε ανθρώπους που δεν μπορούν να 

μετακινηθούν ή δεν έχουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο να τους στηρίξει. 

 να προωθεί την ισότητα και την αυτονομία των ηλικιωμένων. 
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 να τιμά με διάφορες αφορμές τους ηλικιωμένους ως απόδειξη ευγνωμοσύνης για 

την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Τα «τιμημένα γηρατειά» να μην είναι 

λόγος κενός. 

 να καταρτίζει προγράμματα σίτισης των άπορων ηλικιωμένων. 

 

Οι συγγενείς:   

 να μην τους εγκαταλείπουν. 

 να μην τους λησμονούν 

παραγκωνίζοντάς τους σε κάποιο 

γηροκομείο. 

 να τους δίνουν την ευκαιρία της 

καθοδήγησης και της παροχής 

συμβουλών για όλες τις πλευρές 

της ζωής. 

 

Τι σημαίνει σεβασμός προς ένα ηλικιωμένο άτομο; 

«Θα έπρεπε οι νέοι να σέβονται τους ηλικιωμένους, μονάχα επειδή είναι μεγαλύτεροι;» 

Σεβασμός είναι η έμπρακτη απόδοση τιμής προς έναν άνθρωπο, η οποία απορρέει 

από την εκτίμηση που αισθάνεται κανείς γι’ αυτόν. Οι νέοι οφείλουν να εκτιμούν τους 

ηλικιωμένους για: 

 την καθολικά αποδεκτή κοινωνική τους καταξίωση ως αποτέλεσμα της 

προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο. 

 τις γνώσεις, την πείρα και τη σοφία τους, στοιχεία που τους καθιστούν πηγή 

ωφελιμότητας. 

 τη σωφροσύνη, την ειλικρίνεια, τον αλτρουισμό και την ηθικότητα που επέδειξαν 

έμπρακτα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

 

Αντίθετα: 

 Η ηλικία, αν δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δεν αποτελεί 

από μόνο του στοιχείο άξιο σεβασμού. Άλλωστε, όπως έλεγε ο Σοφοκλής, δε 

δικαιολογείται να είναι κανείς ταυτόχρονα γέροντας και ανόητος. 

 Το σεβασμό δεν τον απαιτεί κανείς, αλλά τον αποσπά επάξια από τον άλλο, 

καθώς τον πείθει και τον προσελκύει με τη ζωή και τις πράξεις του. 
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 Η απαίτηση για σεβασμό υποδηλώνει αυταρχικό χαρακτήρα, στοιχείο που 

καταργεί όποιο άλλο προνόμιο προβάλλει αξιώσεις εκτίμησης. 

 Ο ηλικιωμένος, παρά την πείρα της ζωής, δεν θεωρείται αλάνθαστος ούτε 

καθίσταται αυθεντία. Ως εκ τούτου, οφείλει να μην απαιτεί την άκριτη αποδοχή 

των θέσεών του. 

 

«Αρχίζει κανείς να γερνά, όταν οι άλλοι τού συμπεριφέρονται αντίστοιχα». 

Το πέρασμα της ηλικίας συνοδεύεται αναπόφευκτα από τη μείωση των σωματικών 

δυνάμεων του ατόμου. Αναγκαστικά, οι δραστηριότητες περιορίζονται και οι ρυθμοί της 

ζωής βραδύνουν. Αυτό, όμως, δε συνεπάγεται ότι το πνεύμα ακολουθεί κατά πόδας τη 

σωματική υστέρηση. Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις, η πείρα και η σοφία του 

ηλικιωμένου νοείται απαραίτητη για την επίλυση δύσκολων υποθέσεων. Επομένως, η 

τρίτη ηλικία δύναται να ενεργοποιείται και να προσφέρει στις νεότερες γενιές, 

δραστηριότητα που την τονώνει ψυχολογικά. Αντίθετα, όταν περιθωριοποιείται 

συνειδητά και εξακολουθητικά, όταν η σωματική αδυναμία της υπερτονίζεται, όταν οι 

γνώσεις της θεωρούνται περιττές και ξεπερασμένες, τότε πράγματι επέρχεται 

σταδιακός μαρασμός και αδρανοποίηση. Σαφέστατα, η ψυχολογική γήρανση 

καταβάλλει διπλά τον ηλικιωμένο. 
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Τα γερατειά 

 

 

Τα γερατειά είναι μέστωμα της ζωής· αποθησαυρισμένη πείρα· καταλάγιασμα και 

ειρήνευση της ψυχής. Όχι λοιπόν μόνο αδυναμία, αλλά και δύναμη –όταν τα κοιτάξει 

κανείς από ορισμένη άποψη. Δύναμη που δεν την έχουν άλλες φάσεις της ζωής. […] Η 

κύρια διασκέδασή του είναι να θυμάται τα περασμένα. Θα φανεί τούτο παράδοξο, γιατί 

πιστεύομε ότι η μνήμη που είναι η σπουδαιότερη λειτουργία του ψυχικού βίου (αφού 

αυτή θεμελιώνει την ταυτότητα του προσωπικού μας εγώ), στα γεράματα αδυνατίζει. 

[…] 

Το δεύτερο στοιχείο που υπογραμμίσαμε είναι το θησαύρισμα της πείρας. Όλοι οι 

λαοί του κόσμου, τους γέροντες τούς ετίμησαν και σ’ αυτούς εμπιστεύθηκαν τη 

διακυβέρνησή τους. Η «γερουσία» (“Senatus”) αποτελεί το κύριο νομοθετικό και 

συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι οι «πρέσβεις» έχουν 

δανειστεί τον τίτλο τους από τους «πρεσβύτες». […] 

Για τούτο στις δύσκολες περιστάσεις και τα άτομα και οι οικογένειες και οι κοινότητες 

στους πρεσβύτες καταφεύγουν για συμβουλή και καθοδήγηση. Στην πολύ 

προχωρημένη ηλικία, ο άνθρωπος δεν έχει μόνο αποκτήσει πλούσια πείρα· είναι και σε 

θέση να την εκτιμήσει. Πολλά πράγματα ξέρομε από τα νιάτα μας, τότε όμως μπορούμε 

να τα λογαριάσουμε σωστά, να τους δώσουμε το συντελεστή που τους ταιριάζει. […] 

Είναι όμως μόνον η πείρα που κάνει σοφότερο τον γέροντα; Νομίζω ότι μαζί με την 

πείρα πρέπει να συνυπολογίσομε εδώ και την αποδέσμευσή του από τις βιοτικές 

μέριμνες, τους επαγγελματικούς ανταγωνισμούς, τις ακοίμητες φιλοδοξίες που 

ταλαιπωρούν τις άλλες ηλικίες. Αυτή η αποδέσμευση λειτουργεί λυτρωτικά και δίνει 

στον άνθρωπο μιαν εσωτερική ευστάθεια που δεν την έχει σε άλλα χρόνια της ζωής 

του. Είναι ήρεμος, ατάραχος, ακλόνητος. […] Είναι μεγάλο προνόμιο να μπορείς να μη 

μπλέκεσαι στα γεγονότα με προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά να στέκεσαι παράμερα και να 

τα θεάσαι. Αυτό άλλωστε είναι το φιλοσοφείν: να θεωρεί κανείς πρόσωπα και πράγματα 

«από μακριά», γιατί τότε βλέπει καθαρά και μπορεί να «εννοήσει» τι πραγματικώς 

συμβαίνει. […] 
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Λέγεται συνήθως ότι τα νιάτα είναι επαναστατικά, αγαπούν τις μεγάλες καινοτομίες, 

απαιτούν ριζικές λύσεις, δεν δέχονται συμβιβασμούς· και αυτό πραγματικά είναι η χάρη 

και η δόξα τους. Λέγεται ακόμη ότι τα γεράματα είναι κατά κανόνα συντηρητικά, ηλικία 

των συμβιβασμών. […] Μπορούμε μάλιστα με αυτά τα μέτρα να προσδιορίζομε τα 

γεράματα της μικρής ηλικίας και τα νιάτα της μεγάλης ηλικίας. Γιατί υπάρχουν και νέοι 

συντηρητικοί, συμβιβαστικοί, υποχωρητικοί, που δεν αγαπούν ό,τι πρόκειται να τους 

βγάλει έξω από τα καθιερωμένα. Όπως, αντίθετα, υπάρχουν και γέροντες 

ριζοσπαστικοί, που νεάζουν στις σκέψεις και στα αισθήματα, που ενθουσιάζονται για τις 

επαναστατικές καινοτομίες κ.τ.λ. Τα δύο λοιπόν στρατόπεδα υπάρχουν και μακάρι να 

διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία των σταυροφόρων τους. Γιατί χρειάζονται και τα 

δύο· είναι απαραίτητα για την υγεία του κοινωνικού σώματος. Αλίμονο στις κοινωνίες 

που αποτελούνται μόνο από «νέους» (στα νεύρα και στις ιδέες) ανθρώπους που 

διαρκώς καλπάζουν ορμητικά προς τα εμπρός. Και αλίμονο πάλι στις κοινωνίες που 

είναι καμωμένες μόνο από «γέροντες» (στα μυαλά και στα χέρια) που τρέμουν κάθε 

μεταβολή και την καταριώνται. Την ιστορία (των ιδεών, του πολιτισμού) τη γράφουν και 

οι δύο παρατάξεις: και οι προοδευτικοί και οι συντηρητικοί, οι «νέοι» αλλά και οι 

«γέροι». Οι «νέοι» οδεύουν με ορμή προς καινούργιες κατακτήσεις· οι «γέροι» 

συντηρούν τα κατακτημένα, για να μείνουν, να αποτελέσουν την «παράδοση». Η 

συνεχής αλλαγή, η ακατάπαυστη ροή γίνεται στο τέλος καταλυτική· σαν τον Κρόνο ο 

επαναστάτης τρώει τα ίδια τα παιδιά του· όταν ο καινοτόμος σπεύδει να μεταβάλει τις 

ίδιες τις καινοτομίες του, δεν θα αφήσει τίποτα να ριζώσει. Έτσι, δεν είναι δυνατό να 

δημιουργηθεί ιστορική ζωή. Χρειάζεται και ο συντηρητής· αυτός που θα αποθηκέψει, θα 

ξεκαθαρίσει και θα βάλει σε τάξη τα αποκτημένα. Μόνο λοιπόν από τη διαλεκτική των 

δύο λειτουργιών μπορεί να γεννηθεί γόνιμη ιστορική ζωή· ανανέωση των παλαιωμένων 

θησαυρών από το ένα μέρος, και από το άλλο καταξίωση των νέων που έρχονται να 

μπουν στη θέση εκείνων. Να ανανεώνεις είναι ανάγκη, απόλυτη ανάγκη· αυτό είναι το 

ωραίο έργο της νεότητας. Αλλά εξίσου μεγάλη ανάγκη είναι όσα με την ανανέωση έχεις 

κερδίσει, να τα σταθεροποιείς, να τα τακτοποιείς και να τα παραδίνεις στις επόμενες 

γενιές· της προχωρημένης ηλικίας, αυτό είναι το μέγα χρέος. 

Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική φιλοσοφία (Αθήνα: Νόηση, 2008), σ. 171-176  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω κείμενο (100-120 λέξεις). 

2) Να βρείτε από ένα συνώνυμο στις λέξεις που ακολουθούν: 

αποδέσμευση: 

μέριμνες: 

καινοτομίες: 

ριζικές: 

ακατάπαυστη: 

3) Να γράψετε από ένα αντώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: 

πείρα: 

συντηρητικοί: 

συμβιβαστικοί: 

υποχωρητικοί: 

σταθεροποιείς: 

4) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις: μέστωμα, καταλυτικός, ριζοσπαστικός. 

5) Να διακρίνετε τα δομικά μέρη της τέταρτης παραγράφου («Είναι όμως μόνον η 

πείρα… τι πραγματικώς συμβαίνει»). 

6) Ο Ε. Παπανούτσος αναφέρει ότι «την ιστορία (των ιδεών, του πολιτισμού) τη 

γράφουν και […] οι νέοι και οι γέροι». Δεδομένου, όμως, του χάσματος των γενεών, 

ποια στάση πρέπει να υιοθετήσουν και οι δυο γενιές, για να επιτευχθεί αυτό; 

Δώστε την απάντησή σας σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων. 

7) Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας και πώς 

μπορεί η πολιτεία να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής τους; Γράψτε ένα κείμενο 

δοκιμιακού λόγου με 400-500 λέξεις. 
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Ορισμός 

Γέλιο είναι η αυθόρμητη έκφραση της ευχάριστης διάθεσης, που εκδηλώνεται 

με συσπάσεις των μυών του προσώπου, κυρίως στην περιοχή του στόματος, 

και συνοδεύεται συνήθως από ηχηρές εκπνοές. 

Χιούμορ είναι η ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς την πραγματικότητα με 

εύθυμη διάθεση, παρουσιάζοντας τις διάφορες καταστάσεις με φαινομενική 

σοβαρότητα και αδιαφορία, πίσω από τις οποίες κρύβεται η σάτιρα και η άκακη 

ειρωνεία. 

Σάτιρα είναι λογοτεχνικό είδος που διακωμωδεί με δηκτικό τρόπο τα δημόσια 

ή ιδιωτικά ήθη, χαρακτήρες ανθρώπων και τα κακώς κείμενα μιας κοινωνίας. 

 

Σημασία του γέλιου 

Στον πνευματικό τομέα: 

 Αποκαλύπτει, αλλά και καλλιεργεί τον πνευματικό κόσμο του ανθρώπου. 

Για να γίνει κατανοητό το χιούμορ και το αστείο, απαιτείται υψηλό πνευματικό 

επίπεδο. Διαφορετικά, καταλήγει σε παρεξήγηση. 

 Κάνει οικείο το απλησίαστο, αποδεικνύει τη γελοιότητα του 

σοβαροφανούς και γενικότερα απομυθοποιεί τα πράγματα. 

 Αποδεικνύει την εσωτερική ελευθερία του ανθρώπου, γιατί καθίσταται 

μια αυθόρμητη και ανυπόκριτη έκφραση. 

 Προβάλλει τον κόσμο υπό διαφορετικό πρίσμα και διευκολύνει την 

αντιμετώπιση δύσκολων στιγμών. 

 Το χιούμορ φανερώνει καλόβουλα κίνητρα και συμβάλλει στην επιτυχία 

της κριτικής. 

 Με τις διάφορες λαϊκές ή καλλιτεχνικές μορφές του (ανέκδοτο, κωμωδία, 

διήγηση) ενεργοποιεί και ερεθίζει τη φαντασία. 

 Αποτελεί άριστη παιδαγωγική μέθοδο στην οικογένεια, στο σχολείο, στην 

κοινωνία. 

 

Στον ψυχολογικό τομέα: 

 Το γέλιο, ή έστω ένα απλό χαμόγελο, αποκαλύπτει τον ψυχικό κόσμο 

του ανθρώπου. 

 Αποδιώχνει το άγχος, τονώνει την αισιοδοξία, ενισχύει την ψυχική 
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δύναμη του ανθρώπου. 

 Εκφράζει την ξεγνοιασιά και την ανεμελιά. 

 Ο γελαστός είναι άνθρωπος καλοσυνάτος, ανοιχτός στη ζωή, συγκαταβατικός, 

άνθρωπος της προσφοράς. 

 

Στον κοινωνικό τομέα: 

 Εκφράζει και υλοποιεί την κοινωνικότητα του ανθρώπου, γιατί σπάνια γελά 

κανείς μονάχος του. 

 Με τη σάτιρα και το σαρκασμό επαναφέρει στην τάξη εκείνον που ενεργεί 

αντικοινωνικά. 

 Το γέλιο αποτελεί συλλογική διαδικασία, ενισχύει τη διαπροσωπική επικοινωνία 

και περιορίζει τάσεις εγωισμού. 

 Η ευαισθησία και το κατάλληλο κλίμα που διαμορφώνεται με το γέλιο συντελούν 

στην επιτυχέστερη και ευκολότερη προσέγγιση των ανθρώπων. 

 Καθιστά το άτομο πιο αγαπητό και ευχάριστο, γιατί καταργεί τις κοινωνικές 

τυπικότητες και αγκυλώσεις. 

 Με το γέλιο, τα πράγματα αντιμετωπίζονται ευχάριστα και πιο αποτελεσματικά, 

οι άνθρωποι γίνονται ευδιάθετοι, περισσότερο συμμετοχικοί και πρόθυμοι. 

 

Στον καλλιτεχνικό τομέα: 

 Το γέλιο αποτελεί μέσο και χώρο σημαντικής καλλιτεχνικής δημιουργίας (σάτιρα, 

κωμωδία, θεατρική επιθεώρηση, μίμος, κ.λπ.). 

 Η εκδοχή του ποικίλλει στις διάφορες μορφές της τέχνης (θέατρο, 

κινηματογράφος, σκίτσο, λογοτεχνία, κ.λπ.). 

 

Στον ηθικό τομέα: 

 Συνυπάρχει με την καλοσύνη, την αγάπη, την ανιδιοτέλεια, την πραότητα, την 

αισιοδοξία, στοιχεία που σηματοδοτούν μια ηθικά υγιή στάση ζωής. 

 Εξαγνίζει τον άνθρωπο από τα πάθη και τις κακίες. 

 Με τον αυτοσαρκασμό, ο άνθρωπος φτάνει στην αυτογνωσία και συμφιλιώνεται 

με τα ελαττώματα και τις αδυναμίες του. 
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Στον πολιτικό τομέα: 

Η αποκαλυπτική και ανατρεπτική δύναμη του κωμικού στοιχείου καθίσταται όπλο 

αντιμετώπισης του δογματισμού και του αυταρχισμού. 

 

Στο βιολογικό τομέα: 

Το γέλιο χρησιμοποιείται ως μέθοδος θεραπείας 

(γελωτο-θεραπεία) με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα: 

 αυξάνει την πρόσληψη οξυγόνου. 

 ενισχύει την αντοχή της καρδιάς και των 

πνευμόνων. 

 χαλαρώνει τους μυς. 

 βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. 

 ευνοεί τον ήρεμο και χαλαρό ύπνο. 

 

Ο ρόλος της σάτιρας στην κοινωνική ζωή και στις διαπροσωπικές σχέσεις 

Θετικές συνέπειες: 

 Η εποικοδομητική και καλοπροαίρετη σάτιρα βοηθά τον άνθρωπο στην 

απόκτηση αντικειμενικής άποψης για τον εαυτό του. 

 Το άτομο ή το κοινωνικό σύνολο κατανοεί τις ειλικρινείς προθέσεις του σατιρικού, 

δεν παρεξηγείται και προβαίνει στη διόρθωση των κακώς κειμένων. 

 Η πολιτική και κοινωνική σάτιρα γίνεται αφορμή για κοινωνικοπολιτικές 

βελτιώσεις. 

 Αυτός που ασκεί τη σάτιρα ωφελείται επίσης, διότι υποχρεώνεται να τηρεί τα 

όρια μεταξύ σάτιρας και προσβολής. Παράλληλα, ο σατιρικός αυτοσαρκάζεται 

και οδηγείται με αυτόν τον τρόπο στην αυτογνωσία. 

 

Αρνητικές συνέπειες: 

 Ενέχει αρκετή δόση κακίας, η οποία οδηγεί σε προκλητική και προσβλητική 

συμπεριφορά εις βάρος των άλλων. 

 Εστιάζει σε αδυναμίες και προσωπικά ελαττώματα με τρόπο καυστικό και με 

στόχευση όχι τη βελτίωση, αλλά την προσβολή. Αυτού του είδους η σάτιρα 
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χαρακτηρίζεται κακόβουλη και φανερώνει το χαμηλό πνευματικό επίπεδο του 

ανθρώπου που την ασκεί. 

 Η ευθυμία του σατιρικού πηγάζει ενίοτε από μία αποκρουστική αντίληψη 

υπεροχής και ναρκισσισμού, η οποία τον καθιστά τελικά αντιπαθή. 

 

Για ποιους λόγους οι άνθρωποι σήμερα γελούν όλο και λιγότερο; 

Το γέλιο στην εποχή μας λιγοστεύει σταδιακά ή μεταβάλλεται η ποιότητα και η 

σκοπιμότητά του: 

 Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ατομικισμό και εσωστρέφεια, στοιχεία που δεν 

προωθούν το γέλιο. 

 Το γέλιο του αλλοτριωμένου σύγχρονου ανθρώπου είναι ο σαρκασμός για τη 

δυστυχία του άλλου. 

 Το κωμικό στοιχείο κακοποιείται στα πλαίσια της κακής, λαϊκίζουσας, 

μαζοποιημένης και βιομηχανοποιημένης ψυχαγωγίας των ΜΜΕ και του 

εμπορικού θεάτρου. 

 Η έλλειψη ολοκληρωμένης παιδείας, η οποία ευαισθητοποιεί το άτομο, ενισχύει 

τη βάναυση πρόκληση του γέλιου και τη χαμηλής ποιότητας κωμωδία. 

 

Νομίζετε ότι το χιούμορ αποτελεί θετικό στοιχείο για το σχολικό περιβάλλον ή, 

αντίθετα, θεωρείτε ότι το γέλιο καθίσταται ανάρμοστο και ανατρεπτικό για τη 

σχολική πράξη και πειθαρχία; 

Το χιούμορ νοείται ως θετικό στοιχείο για τη σχολική ζωή, γιατί: 

 διαμορφώνει ευχάριστο κλίμα, απαραίτητο για τη διαδικασία της μάθησης. 

 υποστηρίζει τη σύναψη φιλικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών. 

 συσφίγγει τις σχέσεις διδασκόντων και διδασκομένων. Με αυτόν τον τρόπο, 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για δημιουργικό διάλογο και αποτελεσματική 

συνεργασία. 

 επιτυγχάνει τη συνειρμική σύνδεση του ευχάριστου με τη γνώση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την ζωηρότερη εντύπωσή της στη μνήμη του μαθητή. 

 σε στιγμές κούρασης και υπερβολικής έντασης αποφορτίζει την κατάσταση και 

συνεπικουρεί στην ομαλότερη πορεία του μαθήματος. 

 η αίσθηση του χιούμορ θεωρείται ένδειξη ευφυΐας και αισθητικής αγωγής. 
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 ως μέσο παρατήρησης και σωφρονισμού καθίσταται η πλέον αβλαβής και 

αποτελεσματική μέθοδος. Αρκεί, βέβαια, να μην πάρει τη μορφή προσβολής, αν 

μάλιστα λάβουμε υπ’ όψη μας τους υπερβολικά ευαίσθητους νέους. 

 

Επιφυλάξεις: 

Αναμφισβήτητα, το γέλιο δεν αποτελεί επιδίωξη της σχολικής τάξης, αλλά το μέσο 

για την επίτευξη του στόχου της μάθησης. Συγκεκριμένα, είναι ωφέλιμο: 

 να συνδέεται το χιούμορ με την παιδαγωγική πράξη. 

 να χρησιμοποιείται το γέλιο για τη στιγμιαία μόνον αποφόρτιση, καθώς για την 

ξεκούραση προβλέπεται το διάλειμμα. 

 να αποθαρρύνεται η προσπάθεια ορισμένων μαθητών να καταστρατηγήσουν τη 

διαδικασία του μαθήματος με κωμικές σκηνές και τη συνακόλουθη πρόκληση του 

γέλιου. 

 

 

Η σοβαρότητα πρέπει να συνδέεται με το βλοσυρό ύφος; 

Η βλοσυρότητα δεν ισοδυναμεί με σοβαρότητα. Συνεπώς, ούτε η σοβαρότητα δεν 

είναι ανάγκη να συνδέεται με τη βλοσυρότητα, διότι: 

 Η σοβαρότητα έχει να κάνει με τη συγκρότηση της προσωπικότητας του 

ανθρώπου. 

 Είναι στοιχείο του εσωτερικού κόσμου, εκφράζει μια φιλοσοφία και ένα σταθερό 

τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων στη ζωή. 

 Εκδηλώνεται με την επιμέλεια και την υπευθυνότητα στην εκτέλεση ενός έργου, 

καθώς και με την αξιοπρέπεια της συμπεριφοράς. 

 Αποσπά το σεβασμό και την αναγνώριση των 

άλλων. 

 Το βλοσυρό ύφος αποτελεί στιγμιαία, εξωτερική και 

προσποιητή έκφραση. Δεν εκφράζει εν γένει τον 

εσωτερικό κόσμο, παρά το στιγμιαίο συναίσθημα 

της οργής. 

 Δεν αποσπά το σεβασμό. Αντίθετα, μπορεί να γίνει 

αφορμή αρνητικών σχολίων και χλευασμού. 
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Πώς μπορεί να ασκηθεί μια αγωγή του γέλιου στο σχολείο;   

 Με τη διδασκαλία συγκεκριμένων χιουμοριστικών και σατιρικών κειμένων 

(αποσπάσματα κωμωδιών, ευθυμογραφήματα, χρονογραφήματα κ.λπ.). 

 Μέσω της ειδικότερης ενασχόλησης των μαθητών με το θέμα της επίδρασης του 

κωμικού στοιχείου και του γέλιου στη ζωή των ανθρώπων. 

 Με την αξιοποίηση του χιούμορ μέσα στην τάξη, κατά τη διαδικασία της 

διδασκαλίας. 

 Μέσω της παρακολούθησης ή της παρουσίασης από τους ίδιους τους μαθητές 

κωμικών θεατρικών παραστάσεων. 
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«Το χιούμορ δεν είναι ανδρικό μονοπώλιο» 

 

 

«Ήταν ένας Ιταλός, ένας Γερµανός και ένας Έλληνας...»: στις παρέες, τα ανέκδοτα 

δίνουν και παίρνουν. Ωστόσο, αυτοί που αρχίζουν, κρατούν το ενδιαφέρον αµείωτο και 

δεν σταματούν να αντιμετωπίζουν µε χιούμορ κάθε περίσταση είναι συνήθως οι άνδρες. 

 

Γιατροί και κωµικοί αµφισβητούν τα αποτελέσµατα των ερευνών, σύµφωνα µε τα 

οποία οι γυναίκες δεν είναι αστείες. 

Έρευνα του Βρετανού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Νόργουιτς, ΣαµΣούστερ, 

έδειξε ότι οι άνδρες είναι αυτοί που διαθέτουν περισσότερο χιούµορ απ’ ότι οι γυναίκες. 

Ο ερευνητής μάλιστα υποστήριζε ότι αυτό συμβαίνει, καθώς το χιούµορ είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο µε τον δυναμισμό και την «επιθετική» φύση του ανθρώπου –που αποτελεί 

γνώρισµα των ανδρών. Η αιτία «κρύβεται» σύµφωνα µε τον επιστήμονα στο γεγονός 

ότι το... ασθενές φύλο δεν διαθέτει την ανδρική ορµόνη «τεστοστερόνη», η οποία 

καθιστά τους άνδρες πιο αστείους. Ωστόσο, οι γυναίκες θεωρούνται από τη φύση τους 

πιο εύθυµες. 

Πολλοί όµως είναι αυτοί που δεν συμφωνούν µε τη θέση του Βρετανού ερευνητή, 

επισημαίνοντας ότι το χιούµορ δεν έχει φύλο. Ακόµη και στον χώρο της κωµωδίας, στο 

θέατρο και την τηλεόραση, που µέχρι πριν από µερικές δεκαετίες ήταν ένας 

ανδροκρατούμενος τοµέας, µπαίνουν δυναµικά όλο και περισσότερες γυναίκες. 

Όπως επισηµαίνει ο κ. Αλέξανδρος 

Λουπασάκης, γιατρός βελονισµού και 

ολιστικής ιατρικής, ο οποίος διοργανώνει 

σεµινάρια γέλιου, το χιούµορ υπάρχει στο 

DΝΑ κάθε ανθρώπου. 

 Τι είναι όµως το χιούµορ; Σύµφωνα µε 

τον ίδιο, είναι η ανάγκη του ανθρώπου να 

διακωμωδήσει καταστάσεις. «Και φυσικά 

µέσα από το χιούµορ, ο καθένας από εµάς 



ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γέλιο και Κωμικό στοιχείο ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

  164 filologika.gr Νικόλαος Μινόπετρος 

 

εκθέτει ένα μέρος του εαυτού του. Συνήθως διασκεδάζουμε µε τις ατυχίες των άλλων 

και µε τα ευτράπελα που συµβαίνουν σε κάποιον που γνωρίζουµε. Ενισχύεται το 

αίσθηµα ανωτερότητας που έχουµε, αφού θεωρούµε ότι µία τέτοια αστεία κατάσταση 

ποτέ δεν θα συνέβαινε σε εµάς», λέει στα «ΝΕΑ». 

Όλοι, όπως συμπληρώνει, έχουν χιούµορ. Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιείται από 

άνθρωπο σε άνθρωπο είναι το «κατά πόσον το εκφράζουµε. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα 

δύο φύλα. Οι γυναίκες έχουν χιούµορ. Επειδή, όμως, η κοινωνία µας τις θέλει πιο 

µετρηµένες, φοβούνται να εκτεθούν. Σε αντίθεση µε τους άνδρες, οι οποίοι θεωρούνται 

η ψυχή µιας παρέας». Παρ΄ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια το... χιουµοριστικό σκηνικό 

αλλάζει, αφού όλο και περισσότερες γυναίκες εκφράζουν το χιούµορ τους ελεύθερα. «Η 

γυναίκα σήµερα δεν έχει ανάγκη να ακολουθήσει το κοινωνικό στερεότυπο που τη θέλει 

λιγοµίλητη και σοβαρή σε µία παρέα. Έτσι, «ξεκλειδώνεται» και µπορεί να εκθέσει 

ακόµη και τον ίδιο της τον εαυτό κάνοντας χιούµορ». 

Το χιούµορ, σύµφωνα µε πολλές µελέτες, επιδρά θετικά στην καθηµερινότητα. Όπως 

λένε οι επιστήµονες, κυρίως βοηθά τον άνθρωπο να αποδεχθεί µια δύσκολη 

κατάσταση, αλλά και να κάνει την επικοινωνία και τον διάλογο πιο εύκολο. Παράλληλα, 

διευκολύνει στο να εκφραστούν τα άγχη και οι φοβίες. 

Τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από επιστήµονες στο 

Πανεπιστήµιο του Πίτσµπουργκ, έδειξαν πως όσοι αντιµετώπιζαν θετικά και µε χιούµορ 

τη ζωή είχαν έως και τρεις φορές λιγότερες πιθανότητες να κρυολογήσουν. Αντίστοιχη 

µελέτη του Πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι όσοι καρκινοπαθείς ήταν αισιόδοξοι 

για το µέλλον συνήθως υπέφεραν και λιγότερο από τους πόνους της ασθένειας. 

Πάντως, «µυστήριο» επικρατεί όσον αφορά στη σχέση που έχουν οι ηλικιωµένοι µε 

το χιούµορ. Σε ποσοστό 50% οι έρευνες δείχνουν ότι όσο µεγαλώνει ο άνθρωπος γελά 

περισσότερο, γιατί και η αίσθηση του χιούµορ αυξάνεται µε τις εµπειρίες. Άλλη πάλι 

θέλει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να αντιµετωπίζουν δυσκολία στο να γελάσουν 

µε κάποιο αστείο, αφού τους «προδίδουν» οι νοητικές ικανότητες και η ασθενής µνήµη. 

[…] 

«Για να προκαλέσεις γέλιο, πρέπει να τσαλακωθείς» 

Για την ηθοποιό Έλντα Πανοπούλου, το χιούµορ είναι πια γένους θηλυκού. Λέει 

χαρακτηριστικά: «Στην εποχή µας, όπως έχουν γίνει τα πράγµατα, οι άνθρωποι 
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αυτοσαρκάζονται, ενώ κάποτε δεν µπορούσαν. Σήµερα, όλο και περισσότερα κορίτσια 

δεν έχουν πρόβληµα να αυτοσαρκάζονται. Το χιούµορ είναι έµφυτο και προσωπικό». 

Προσθέτει δε ότι, όσον αφορά στην κωµωδία, τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά από 

το καθηµερινό και πηγαίο χιούµορ. «Είναι πολύ δύσκολη η διδασκαλία της κωµωδίας. 

Βέβαια, ο άνθρωπος που είναι έτοιµος να τσαλακώσει το περίβληµά του είναι πιο 

εύκολο να κάνει χιούµορ. Συναντώ νέα παιδιά και πιστεύω ότι τα κορίτσια έχουν πιο 

επιθετικό χιούµορ και είναι πιο εύκολο να εκφραστούν και να ανοιχτούν». 

«Η κοινωνία ζητούσε από τις γυναίκες να είναι σοβαροφανείς» 

Ο Γεράσιμος Γεννατάς είναι από τους ηθοποιούς που έχουν την εµπειρία του δράµατος 

και της κωµωδίας, αφού πολλάκις έχει κληθεί να ενσαρκώσει κωµικούς ρόλους και το 

κατόρθωσε µε επιτυχία. «Βεβαίως οι γυναίκες κωµικοί ηθοποιοί είναι λιγότερες από 

τους άντρες, αλλά φυσικά όχι γιατί δεν έχουν χιούµορ! Το επάγγελµα αυτό το 

κατέκτησαν “αριθµητικά” αργότερα από τους άντρες, οπότε αυτό είναι απολύτως 

λογικό να συµβαίνει», λέει. Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα των ερευνών που θέλουν 

τους άντρες να διαθέτουν περισσότερο χιούµορ από τις εκπροσώπους του «ασθενούς» 

φύλου, ο ηθοποιός τονίζει ότι οι γυναίκες απλά επιλέγουν να εκφράζονται λιγότερο µε 

χιούµορ, όχι γιατί δεν µπορούν να «αντεπεξέλθουν», αλλά γιατί η κοινωνία έχει επιβάλει 

άλλους ρόλους για εκείνες: «Η κοινωνία ζητούσε από τη γυναίκα να είναι όμορφη, 

γατούλα, χαζούλα, σοβαροφανής. Για τους άντρες, η κοινωνία κρατούσε τους ρόλους 

τούς πιο αστείους». 

 

Εύη Σαλτού – Ζωή Λιάκα, εφ. Τα Νέα, 31/8/2009 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1) Να αποδώσετε περιληπτικά το παραπάνω άρθρο (100-120 λέξεις). 

2) «Γιατροί και κωμικοί αμφισβητούν τα αποτελέσματα των ερευνών»: Να 

μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική κάνοντας τις απαραίτητες 

αλλαγές. 

3) Να γράψετε από ένα συνώνυμο των παρακάτω λέξεων: 

άρρηκτα: 

γνώρισμα: 

εκφραστούν: 

τσαλακώσει: 

κατόρθωσε: 

αργότερα: 

4) Να βρείτε από ένα αντώνυμο για τις ακόλουθες λέξεις: 

εύθυμες: 

διευκολύνει: 

αισιόδοξοι: 

επιθετικό: 

απολύτως: 

5) «Για να προκαλέσεις γέλιο, πρέπει να τσαλακωθείς»: Χρησιμοποιήστε την περίοδο 

αυτή ως θεματική και σχηματίστε μια παράγραφο 60-80 λέξεων. 

6) «Όλοι, όπως συμπληρώνει… κάνοντας χιούμορ» (6η παράγραφος): Τι δηλώνουν οι 

διαρθρωτικές λέξεις: ωστόσο, επειδή, όμως, παρ’ όλα αυτά, έτσι; 
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7) «Το χιούµορ, σύµφωνα µε πολλές μελέτες, επιδρά θετικά στην καθημερινότητα». 

Ποιες καταστάσεις και ποια προβλήματα προκαλεί η έλλειψη του κωμικού στοιχείου 

(χιούμορ) και του γέλιου από τη ζωή του ανθρώπου;  (300-400 λέξεις) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΙΑΒΡΗΣ Αρ., Η οργάνωση του λόγου: Συμβολή στην Έκφραση – Έκθεση της Γ΄ Λυκείου, τόμ. Α΄, 

εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1989. 

―――, Κείμενα για την Περίληψη 1, αυτοέκδοση: στον ιστότοπο www.arisgiavris.gr, Αθήνα 

2010. 

ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Ηλ. – ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ., Συμβολή στη διδασκαλία των εκθέσεων (Λυκείου): 

Προβληματισμοί, σειρά α΄, εκδ. Ι. Βασιλείου, Αθήνα 1984. 

―――, Συμβολή στη διδασκαλία των εκθέσεων (Λυκείου): Προβληματισμοί, Σειρά β΄, εκδ. Ι. 

Βασιλείου, Αθήνα 1982. 

―――, Συμβολή στη διδασκαλία των εκθέσεων (Λυκείου): Προβληματισμοί, Σειρά γ΄, εκδ. Γ. 

Βασιλείου, Αθήνα 1998 (ανατύπωση). 

―――, Συμβολή στη διδασκαλία των εκθέσεων (Λυκείου): Προβληματισμοί, Σειρά δ΄, εκδ. Ι. 

Βασιλείου, Αθήνα 1985. 

ΛΟΥΛΟΣ Δ. – ΜΠΑΤΖΙΝΑΣ Γ., Έκφραση – Έκθεση α΄ ενιαίου λυκείου, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 

1998. 

ΜΠΑΤΖΙΝΑΣ Γ. – ΛΟΥΛΟΣ Δ., Έκφραση – Έκθεση γ΄ ενιαίου λυκείου, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 

2001. 

ΜΠΑΤΖΙΝΑΣ Γ., Έκφραση – Έκθεση β΄ ενιαίου λυκείου, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2002. 

ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ Δ., Σημειώσεις για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Λυκείου, Ιωάννινα 

2012. 

ΠΑΡΙΣΗΣ Ιω. – ΠΑΡΙΣΗΣ Ν., Λεξικό λογοτεχνικών όρων, εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 2007. 

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Π., Προσεγγίσεις Θεμάτων Σύγχρονου Προβληματισμού, α΄μέρος, εκδ. Χρήστος 

Ε. Δάρδανος, Αθήνα 2010. 

———, Προσεγγίσεις Θεμάτων Σύγχρονου Προβληματισμού, γ΄μέρος, εκδ. Χρήστος Ε. 

Δάρδανος, Αθήνα 2009. 

ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Μ. – ΜΠΕΚΟΥ Αγγ., Έκφραση – Έκθεση Α΄ Λυκείου, εκδ. Βολανάκη, Αθήνα. 
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ΤΣΟΛΑΚΗΣ Χρ. – ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ Κ. – ΑΥΔΗ Αβ. – ΛΟΠΠΑ Ελ. – ΤΑΝΗΣ Δ., Έκφραση – Έκθεση για το 

Γενικό Λύκειο, τ. Α΄, εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 2007 (αναθεωρημένη έκδοση). 

ΤΣΟΛΑΚΗΣ Χρ., Από το λόγο στη συνείδηση του λόγου, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 128. 

ΧΛΩΠΤΣΙΟΥΔΗΣ Δ., Έκφραση – Έκθεση Α΄ Λυκείου (σχεδιαγράμματα εκθέσεων, κριτήρια 

αξιολόγησης), εκδ. schooltime.gr, Θεσσαλονίκη 2013. 

HOLTON D. – MACKRIDGE P. – ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ-WARBURTON Ειρ., Γραμματική της Ελληνικής 

Γλώσσας, μτφρ. Σπυρόπουλος Β., εκδ. Πατάκη, Αθήνα 201013. 
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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα… 

Ο Νίκος Μινόπετρος γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει από τα παιδικά του χρόνια στο  Κερατσίνι. 

Κατά τα σχολικά έτη, άξιοι φιλόλογοι τού ενέπνευσαν την αγάπη για την ελληνική  γλώσσα και τον 

εισήγαγαν στις μαγευτικές ατραπούς της λογοτεχνίας, αρχαίας και νέας.  Σπούδασε Κλασική Φιλολογία 

στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ (2010-2014), από όπου αποφοίτησε με βαθμό «Άριστα» (8,6). Πλέον, 

έχει στρέψει το ενδιαφέρον του προς τη μεσαιωνική περίοδο και εστιάζει σε θέματα πρόσληψης της 

ελληνικής αρχαιότητας από τους βυζαντινούς συγγραφείς. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζει τις σπουδές 

του στο ανωτέρω ίδρυμα ως μεταπτυχιακός φοιτητής της Βυζαντινής Φιλολογίας. Παράλληλα, 

εργάζεται στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης «Περί Γνώσης». Ενίοτε συνθέτει ποιήματα και 

ασχολείται με τη μουσική (βιολοντσέλο). Συμμετέχει ως μέλος στις δραστηριότητες του μουσικού και 

καλλιτεχνικού συλλόγου «Ο Ποιμενικός Αυλός». 
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