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Περίληψη γραπτού Λόγου 

 Σι είναι η περίληψη; 

Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο 

κείμενο, που, χωρίς να προδίδει το αρχικό, περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία του, 

κατάλληλα συνδεδεμένα. Με αυτήν επιδιώκεται: 

 Η κατανόηση του κειμένου. 

 Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του 

κειμένου. 

 Η διάκριση του αναγκαίου από το περιττό τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη 

γλώσσα του κειμένου. 

 Η δόμηση ενός νέου κειμένου με συνοχή και συνεκτικότητα. 

 

τόχοι 

- Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η περίληψη είναι ένα δικό τους κείμενο που δεν προδίδει, 

όμως, το πνεύμα του συγγραφέα. 

- Να αντιληφθούν ότι η περίληψη είναι μια αφαιρετική διαδικασία και, συνεπώς, πρέπει να 

εντοπίζουν το καίριο, με τις σημαντικές λεπτομέρειες, τους πλαγιότιτλους των 

παραγράφων, τις λέξεις κλειδιά.  

- Να αντιληφθούν τα βασικά στοιχεία που πρέπει να προσέχουν στη σύνταξη της 

περίληψης. 

- Να ασκηθούν σε ένα λόγο σαφή και νοηματικά πυκνό, οξύνοντας ταυτόχρονα και την 

κριτική τους ικανότητα. 

 

Η έκταση της περίληψης 

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

καθορίζεται. Δεν πρέπει να υπερβαίνουμε το όριο πάνω από 15-20 λέξεις. 

Ι. Η εκτενής περίληψη βασίζεται: 

•   Στο θεματικό κέντρο του κειμένου. 

•   Στους πλαγιότιτλους των παραγράφων. 

•   Στις σημαντικές λεπτομέρειες της κάθε παραγράφου. 
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II. Η συνοπτική περίληψη βασίζεται: 

-Στο θεματικό κέντρο του κειμένου. 

•   Στους πλαγιότιτλους των παραγράφων. 

ΙΠ. Η πολύ σύντομη περίληψη βασίζεται: 

•   Στο θεματικό κέντρο του κειμένου. 

•   Στους πλαγιότιτλους των ευρύτερων ενοτήτων. 

 

Πάμε τώρα να δούμε μερικές συμβουλές για μια πετυχημένη περίληψη 

 

Βήματα – στάδια περίληψης: 

1. Πρώτη ανάγνωση του κειμένου, αργά και προσεκτικά, για να βρεθεί το Θεματικό 

Κέντρο του κειμένου. Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο που μας δόθηκε και 

προσπαθούμε να συλλάβουμε το θεματικό/νοηματικό του κέντρο . Στη συνέχεια, 

καταγράφουμε το θεματικό κέντρο που εντοπίσαμε στο πρόχειρό μας ,διότι αυτό μπορεί να 

αποτελέσει στη συνέχεια ακόμη και τη θεματική περίοδο της περίληψής μας ,αν βέβαια 

επιλέξουμε την παραγωγική μέθοδο ανάπτυξης. Στην προσπάθεια εντοπισμού του 

θεματικού κέντρου του κειμένου, θα μας βοηθήσει και ο τίτλος του ,αν υπάρχει. 

υγκεκριμένα: 

Κατανοώ το κείμενο 

α) Σο διαβάζω μία φορά με τους εξής σκοπούς: 

• να βρω το θέμα του κειμένου 

• να αντιληφθώ ποια είναι η στάση ή η άποψη του συγγραφέα για το θέμα 

β) Σο διαβάζω δεύτερη φορά με τους εξής σκοπούς: 

• να επιβεβαιώσω αυτά που κατάλαβα με την πρώτη ανάγνωση 

• να μελετήσω τη λογική οργάνωση του κειμένου. 

2. Διακρίνουμε τα ουσιώδη στοιχεία του κειμένου από τα επουσιώδη 

3. Εργαζόμαστε ανά παράγραφο εντοπίζοντας τα μέρη της (θεματική περίοδος, 

λεπτομέρειες ,πρόταση- κατακλείδα ) και υπογραμμίζουμε τις λέξεις -κλειδιά ή τις 

φράσεις-κλειδιά. Οι λέξεις (ή φράσεις κατά περίπτωση) αυτές αποδίδουν τα βασικά 

στοιχεία -θέσεις , απόψεις, σκέψεις κ.ά. – του συγγραφέα. Ένας τρόπος για να 

καταλάβουμε ότι έχουμε υπογραμμίσει τις σωστές λέξεις -κλειδιά, είναι να τις διαβάσουμε 

τη μια μετά την άλλη, μετά την υπογράμμισή τους ,απομονωμένες δηλαδή από το 

υπόλοιπο γλωσσικό περιβάλλον της παραγράφου. Αν αποδίδουν το βασικό νόημα της 

παραγράφου, τότε οι επιλογές μας είναι σωστές ή τουλάχιστον ικανοποιητικές . Η επιλογή 

τους επίσης, είναι αυστηρή και  πρέπει να αποφεύγεται η κατά<βούληση υπογράμμιση . 

Ανάλογα πάντως με το κείμενο και με οδηγό τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα 

,μπορούμε να τις εντοπίσουμε υποβάλλοντας σύντομα ερωτήματα του τύπου : ποιος, πού 

,πότε, τί , πώς ,γιατί, με ποιο σκοπό , με ποιο αποτέλεσμα ,με ποια προϋπόθεση κ.ο.κ.  

Στη συνέχεια , «κρατάμε» σημειώσεις από κάθε παράγραφο ή νοηματική ενότητα 
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χωριστά, χρησιμοποιώντας τις λέξεις -κλειδιά ως οδηγό ή καταγράφουμε τον πλαγιότιτλο 

της παραγράφου ή της θεματικής ενότητας. Για να γίνει αυτό ευκολότερα , 

χρησιμοποιούμε ως υποκείμενο της σημείωσης τη σημαντικότερη νοηματικά έννοια 

(την έννοια με τη βαρύνουσα σημασία) που υπογραμμίσαμε και συνήθως –αλλά όχι 

πάντα-βρίσκεται στη θεματική περίοδο της παραγράφου.  Οι σημειώσεις αυτές θα 

αποτελέσουν το βασικό υλικό της περίληψής μας ,σε συνδυασμό βέβαια και με το θεματικό 

κέντρο που ήδη έχουμε εντοπίσει και καταγράψει . Δίνουμε συνοπτικά το περιεχόμενο 

κάθε παραγράφου βγάζοντας διευρυμένο πλαγιότιτλο – συμπυκνωμένο νόημα της 

παραγράφου αυτής. Ο διευρυμένος πλαγιότιτλος αποτελεί φράση – πρόταση με 

ολοκληρωμένο νόημα, διότι, πρόκειται να αποτελέσει περίοδο λόγου στη μελλοντική μου 

περίληψη. Συνδέουμε τα μικρά συμπυκνωμένα νοήματα που γράψαμε (= διευρυμένοι 

πλαγιότιτλοι), αξιοποιώντας τις διαρθρωτικές λέξεις – φράσεις που έχουμε 

υπογραμμίσει, για να αποδώσουμε τη δομή της σκέψης και την οργάνωση του λόγου του 

συγγραφέα. 

4. Στη θεματική περίοδο της περίληψης μας παρουσιάζουμε το θεματικό κέντρο του 

κειμένου  

5. Φρησιμοποιούμε κάποτε (π.χ στην αρχή, τη μέση και το τέλος, χωρίς να κάνουμε 

κατάχρηση) εκφράσεις του πλαγίου λόγου (π.χ. ο συγγραφέας υποστηρίζει, τονίζει, 

επισημαίνει, αντιπαραθέτει, παρουσιάζει, συμπεραίνει, προσδιορίζει<)  

6. Φρησιμοποιούμε όρους του κειμένου. Δεν αντιγράφουμε ποτέ αυτούσιες εκφράσεις ή 

προτάσεις. Χρησιμοποιούμε προσωπική έκφραση: Δεν αρκεί κάποιος να 

επαναλαμβάνει κάθε φράση αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις και 

βρίσκοντας συνώνυμα των λέξεων, γιατί τότε πρόκειται για μηχανική εργασία 

σύντμησης του κειμένου και όχι για μια εργασία βαθύτερης κατανόησής του. 

υνθέτουμε και γράφουμε την περίληψη με δικά μας λόγια ,χρησιμοποιώντας το 

θεματικό κέντρο,  τις λέξεις -κλειδιά ,τις σημειώσεις που κρατήσαμε από κάθε παράγραφο 

ή θεματική ενότητα ή τους πλαγιότιτλους που έχουμε καταγράψει 

7. Σεβόμαστε το νόημα του κειμένου: αποδίδουμε στην περίληψη το περιεχόμενο του 

κειμένου, χωρίς να σχολιάζουμε ή να κρίνουμε τα αναφερόμενα σε αυτό, έστω κι αν 

διαφωνούμε με αυτά.  

8. Εφαρμόζουμε τις τεχνικές σύμπτυξης 

 Αντικαθιστούμε μια απαρίθμηση με ένα περιεκτικό όρο: ο τύπος, το ραδιόφωνο, η 

τηλεόραση, το διαδίκτυο = τα μέσα ενημέρωσης (-5 λέξεις). 

 Αντικαθιστούμε μια περίφραση με μία λέξη: οι απαίδευτοι κυρίως είναι αυτοί που 

έχουν προκαταλήψεις = οι απαίδευτοι κυρίως είναι προκατειλημμένοι (-3 λέξεις). 

 Καταργούμε την έμφαση (αν βέβαια αυτή η αλλαγή μας επιτρέπει να μείνουμε 

πιστοί στο κείμενο): Η εκπαίδευση είναι εκείνη η οποία παραμελείται ιδιαίτερα και 

ανεπίτρεπτα από το κράτος = Η εκπαίδευση παραμελείται ανεπίτρεπτα από το 

κράτος (-6 λέξεις). 

 Αντικαθιστούμε μια σχέση αιτίου - αποτελέσματος ανάμεσα σε δύο προτάσεις με 

άνω τελεία: Ο ρόλος της οικογένειας στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού έχει 

περιοριστεί σημαντικά γιατί παράγοντες όπως το σχολείο ή η τηλεόραση 

επεμβαίνουν καθοριστικά στον τομέα = Ο ρόλος της οικογένειας στη 

διαπαιδαγώγηση του παιδιού έχει περιοριστεί σημαντικά το σχολείο και η 

τηλεόραση επεμβαίνουν καθοριστικά σε αυτόν τον τομέα (- 3 λέξεις). 
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 Αντικαθιστούμε ένα προθετικό σύνολο με ένα επίρρημα: συμπεριφέρθηκε με πολύ 

μεγάλη σκληρότητα και απανθρωπιά = συμπεριφέρθηκε πολύ σκληρά και 

απάνθρωπα (-2 λέξεις). 

 Καταργούμε τις συμπληρωματικές προτάσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα 

επίρρημα, ένα απαρέμφατο, ένα ουσιαστικό, μια παράθεση: είναι φανερό πως το 

πρόβλημα έχει οξυνθεί και η κατάσταση επιβάλλει την ανάληψη ευθυνών και 

πρωτοβουλιών = η όξυνση του προβλήματος επιβάλλει την ανάληψη ευθυνών και 

πρωτοβουλιών (-6 λέξεις). 

 Αντικαθιστούμε την παθητική σύνταξη με την ενεργητική: σημαντικές αποφάσεις 

ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό = ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε σημαντικές 

αποφάσεις (-1 λέξη). 

 Αντικαθιστούμε ένα αρνητικό ρήμα με το αντίστοιχο καταφατικό: δε δέχτηκε να 

συμβιβαστεί με την υπάρχουσα κατάσταση = αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την 

υπάρχουσα κατάσταση (-1 λέξη). 

 Αντικαθιστούμε μια αναφορική πρόταση με ένα επίθετο: πρέπει να στιγματίζεται ο 

πολιτικός εκείνος που ενώ δίνει υποσχέσεις δεν τις εκπληρώνει = πρέπει να 

στιγματίζεται ο δημαγωγός πολιτικός (-7 λέξεις). 

 Αντικαθιστούμε μια δευτερεύουσα πρόταση (χρονική, αιτιολογική, υποθετική κ.α) 

με ένα επίθετο ή μια μετοχή στην αρχή της πρότασης ή με ένα προθετικό σύνολο: 

επειδή οι κυβερνήσεις αδιαφόρησαν για το ζήτημα, αυτό διαιωνίστηκε = εξαιτίας της 

αδιαφορίας των κυβερνήσεων το ζήτημα διαιωνίστηκε (-1 λέξη). 

 Αποφεύγουμε τον πλάγιο λόγο και πολύ περισσότερο τη χρήση παρελθοντικού 

χρόνου. Δεν γράφουμε π.χ. Ο αρθρογράφος υποστήριξε ότι... ΑΛΛΑ η αλόγιστη 

επέμβαση στη φύση, υποστηρίζει ο αρθρογράφος, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για 

την ανθρωπότητα (-1 λέξη). 

 Αποφεύγουμε τις ερωτήσεις, ευθείες και πλάγιες και τις αποδίδουμε με προτάσεις 

κρίσεως, διότι έτσι ο λόγος γίνεται συντομότερος: υπάρχει πλέον κανείς σήμερα που 

να πιστεύει ότι η βία και η ανομία πρέπει να αντιμετωπίζονται από το κράτος με 

βία; = η βία και η ανομία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται από το κράτος με βία (-7 

λέξεις). 

9. Παραλείπουμε τα παραδείγματα, τις συγκρίσεις και τις αναλογίες. Αν είναι όμως 

απολύτως αναγκαίο να συμπεριλάβουμε κάποια, αυτό θα γίνει με τρόπο ιδιαίτερα 

περιεκτικό. 

10. Αποφεύγουμε να κάνουμε περίληψη  κάθε παραγράφου, διότι θα δημιουργηθούν 

πολλές παράγραφοι. Αντίθετα, δύο ή περισσότερες παραγράφους που συνδέονται 

νοηματικά τις συμπτύσσουμε σε μία. Η περίληψη γράφεται στο πλαίσιο μιας εκτενούς 

παραγράφου και για το λόγο αυτό έχει τη δομή μιας κανονικής παραγράφου. Η θεματική 

περίοδος αντιστοιχεί στο θεματικό/ νοηματικό κέντρο της περίληψης , οι λεπτομέρειες 

αντιστοιχούν στις σημειώσεις ή τους πλαγιότιτλους και η πρόταση-κατακλείδα αντιστοιχεί 

στο συμπέρασμα που ενδεχομένως καταλήγει ο συγγραφέας του κειμένου που δόθηκε για 

περίληψη. 

11. Ελέγχουμε την έκταση της περίληψης: λέξη θεωρείται κάθε σύνολο από γράμματα 

χωρισμένο από τα προηγούμενα ή τα επόμενα με ένα κενό ή ένα σημείο στίξης.  

Σο κατά συνέπεια μετράει για δύο λέξεις, ενώ το συνεπώς για μία.  

Στην ανακοίνωση του θέματος αναφέρεται ο αριθμός των λέξεων που επιτρέπονται με ένα 

ποσοστό 10% πάνω ή κάτω. 
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Όταν ζητείται περίληψη, γενικά, εννοούμε συνήθως σύμπτυξη του κειμένου στο 1/3. 

Δεν προσπαθούμε να μειώσουμε στο 1/3 κάθε πρόταση ή ένα σύνολο από προτάσεις. 

Αντίθετα, όταν έχουμε φτάσει στη μέση της εργασίας, ελέγχουμε εάν έχουμε σεβαστεί 

τον επιτρεπόμενο αριθμό λέξεων ' εάν όχι, τότε κάνουμε τις αναγκαίες διορθώσεις, 

προτού συνεχίσουμε.  

Εάν πάλι η περίληψη είναι πολύ σύντομη ίσως έχουμε ξεχάσει ορισμένα σημαντικά 

στοιχεία του κειμένου. Εάν, τέλος, η περίληψη είναι υπερβολικά εκτενής, αυτό ίσως 

οφείλεται στο ότι περιέχει λεπτομέρειες, άχρηστα παραδείγματα. Καθώς συγκρίνουμε το 

πρότυπο με τη σύντμηση, καταργούμε τα στοιχεία εκείνα της περίληψης που δεν 

αναφέρονται στα ουσιώδη σημεία του πρωτοτύπου. Τέλος, αν ο μετασχηματισμός είναι 

''φλύαρος'' βελτιώνουμε την τεχνική της προσαρμογής. 

12.Ολοκληρώνουμε την περίληψη μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα (μέχρι 45 λεπτά στις 3 

ώρες), ώστε να αφιερώσουμε τον ανάλογο χρόνο και για τις υπόλοιπες ασκήσεις ή 

εργασίες. 

13. Πιθανή αρχή της περίληψης:  

 

 Στο κείμενο υποστηρίζεται........ 

 Στο δοκιμιακό αυτό κείμενο ο συγγραφέας πραγματεύεται...... 

 Ο συγγραφέας, αναφερόμενος στο ρόλο που διαδραματίζει το ....... αναγνωρίζει....... 

 Το άρθρο αυτό θίγει το πολυσυζητημένο θέμα........ 

 Σύμφωνα με το κείμενο......... 

 Ο συγγραφέας εκφράζει την πρόθεσή του .......... 

 Ο συγγραφέας επιχειρεί να ανασκευάσει τα επιχειρήματα.... 

 Ο συγγραφέας υπερασπίζεται την άποψη........ 

 Ο συγγραφέας αναφέρεται στο επίμαχο ζήτημα..... 

 Ο συγγραφέας διατυπώνει τις απόψεις του......... 

 Ο συγγραφέας προσεγγίζει και διερευνά το ........... 

 Κατά το συγγραφέα η πρωτοφανής.......... 

 

Ξεκινώ την περίληψη *αποφεύγοντας την αναφορά στο όνομα του συγγραφέα+  

με μια κατατοπιστική του βασικού θέματος διατύπωση, όπως π.χ.:  

«ο συγγραφέας του κειμένου ασχολείται, επισημαίνει, τονίζει, σχολιάζει, εντρυφεί, 

θίγει το θέμα, απευθύνεται στους..., αναφέρεται στο, αναφέρει πώς, παρουσιάζει (π.χ. 

τους παράγοντες), περιγράφει, προσθέτει, αναλύει, εξηγεί, διευκρινίζει, επισημαίνει, 

διακρίνει, εκτιμά ότι, εντοπίζει (π.χ. τις ιδιομορφίες), διατυπώνει την άποψη, 

συγκρίνει το< με το< και επισημαίνει τις διαφορές, υποστηρίζει, πιστεύει, τονίζει, 

δηλώνει, προτείνει, αντικρούει τις απόψεις υποστηρίζοντας....,  αντιπαραθέτει, 

υπαινίσσεται, αμφισβητεί, απορρίπτει, συμπεραίνει, συνοψίζει, καταλήγει, κ.ά.».  

 

  14. Πιθανό τέλος της περίληψης:  

«Τέλος / συνοψίζοντας / τελειώνοντας ο συγγραφέας προτείνει / συμπεραίνει / 

διαπιστώνει<» 
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Γενικές οδηγίες 

1) Αποφεύγουμε την υπερβολική αφαίρεση και γενίκευση δίνοντας τα επιχειρήματα και 

τις σκέψεις του συγγραφέα σε σωστή αναλογία. 

2)Δεν προσπαθούμε να μιμηθούμε το ύφος του κειμένου και αποφεύγουμε να 

χρησιμοποιήσουμε αυτούσιες τις λέξεις/ φράσεις του κειμένου ,παρά μόνο αν είναι εντελώς 

απαραίτητο. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε εισαγωγικά. Ωστόσο, όσο 

εκτενέστερη είναι η περίληψη, όσο σοβαρότερο το ύφος - επισημότερο το ακροατήριο και 

όσο ειδικότερο το κείμενο από το οποίο προέρχεται η περίληψη (ιδίως αν χρησιμοποιείται 

ορολογία) είναι αναπόφευκτο να μεταφέρουμε και στην περίληψη ορισμένες 

χαρακτηριστικές λέξεις-φράσεις. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι να 

ενσωματώνεται το νόημα των ξένων φράσεων μέσα στο δικό μας κείμενο-περίληψη. 

Εξαρτάται, επομένως, από την έκταση και το σκοπό ο λόγος της περίληψης: αν πρόκειται 

να μεταφέρουμε στην τάξη την περίληψη ενός εκτενούς άρθρου ή ενός κεφαλαίου από 

κάποιο μάθημα, για να το παρουσιάσουμε στους συμμαθητές μας, τότε μπορεί ο λόγος μας 

να είναι πιο κοντά στο κείμενο στο οποίο αναφερόμαστε και το ύφος μας να είναι οικείο . ν, 

όμως, θέλουμε να εντάξουμε μια περίληψη σε μια εισήγησή μας, να τη δημοσιεύσουμε ως 

βιβλιοπαρουσίαση σε σχολικό περιοδικό, τότε πρέπει ο λόγος μας να έχει την προσωπική 

μας σφραγίδα, χωρίς όμως, όπως είπαμε, να προδίδει το κείμενο στο οποίο αναφέρεται.  

 

3) Δε σχολιάζουμε τις απόψεις του συγγραφέα ,ούτε επιδοκιμάζουμε ή 

αποδοκιμάζουμε τις θέσεις του. Παρακολουθούμε και καταγράφουμε τη συλλογιστική 

του πορεία με -όσο το δυνατό- αντικειμενικό τρόπο. Επιδιώκουμε τη χρήση ουδέτερου 

πληροφοριακού ύφους. 

4)Παραλείπουμε : τις επεξηγήσεις ,όπου είναι δυνατό, τα παραδείγματα , τις καλλολογικές 

εκφράσεις ,τα σχήματα λόγου . 

5) Μετατρέπουμε τις μεταφορές σε κυριολεξίες ή απλά τις παραλείπουμε. 

6)Επιλέγουμε από την αρχή τη σύνταξη (ενεργητική ή παθητική) που θα 

χρησιμοποιήσουμε και τη διατηρούμε ως το τέλος της περίληψης. 

7) Χρησιμοποιούμε κατά κανόνα το τρίτο πρόσωπο . 

8) Καταγράφουμε τα βασικά σημεία του κειμένου και δεν τα σχολιάζουμε γιατί δεν 

κάνουμε διασκευή . 

9) Σε περίπτωση που η έκταση της περίληψης είναι αρκετά μεγάλη ,μπορούμε να 

εφαρμόσουμε και τεχνικές πύκνωσης 

Σι προσέχουμε στην περίληψη  
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Αποφεύγουμε Επιδιώκουμε 

1.  την υπερβολική αφαίρεση  
1.  τη σωστή αναλογία των γενικών 

θέσεων 

2.  τη γενίκευση  
2. τη σωστή αναλογία των 

παραδειγμάτων 

3.  τη μίμηση του ύφους του συγγραφέα  3. να προσδώσουμε το δικό μας ύφος 

4.  να σχολιάζουμε τις ιδέες, τα επιχειρήματα 

του συγγραφέα, επιδοκιμαστικά ή 

αποδοκιμαστικά 

 4. να είμαστε αντικειμενικοί 

5. τη χρήση λέξεων/φράσεων του κειμένου, 

Όταν τις χρησιμοποιούμε, τις βάζουμε σε 

εισαγωγικά. 

5. ενότητα λόγου, αλληλουχία 

νοημάτων, συνοχή κειμένου 

 
 6. τη χρήση της παθητικής σύνταξης για 

συντομία και αντικειμενικότητα 

 

Ρήματα που χρησιμοποιεί ο συντάκτης της περίληψης 

 

 

Ο συγγραφέας, αρθρογράφος κλπ. :  

 

1. Αναφορική όψη: 

 

 διατυπώνει τη γνώμη, προτείνει, δηλώνει, εισηγείται, ανακοινώνει  

 αναφέρει, μνημονεύει, παραθέτει αυτολεξεί (ένα άλλο κείμενο) σχολιάζει, ερμηνεύει, 

συζητά (ένα άλλο κείμενο)  

 παρατηρεί, διαπιστώνει  

 ορίζει με ακρίβεια, προσδιορίζει, καθορίζει  

 αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, επεξηγεί  

 εξηγεί, αιτιολογεί  ονομάζει, αποκαλεί, χαρακτηρίζει  

 συγκρίνει, αντιθέτει, αντιπαραθέτει, αντιπαραβάλλει  

 επιχειρηματολογεί (υπέρ ή κατά), υπερασπίζεται, υποστηρίζει, υπεραμύνεται, 

συνηγορεί, συμφωνεί με, ταυτίζεται με, δικαιολογεί, ανασκευάζει, απορρίπτει, 

αντικρούει, αντιτείνει, αντιπροτείνει,  

 τεκμηριώνει, στηρίζει (την άποψη του)  

 αποδεικνύει, δείχνει  
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 κρίνει αξιολογεί, αποτιμά  

 διαβεβαιώνει, βεβαιώνει, ισχυρίζεται, αποφαίνεται, υποστηρίζει, επιμένει (ότι), 

προβλέπει  

 λέει, σημειώνει, τονίζει, επισημαίνει, υπογραμμίζει  

 πραγματεύεται, εξετάζει, συζητά, ασχολείται (με), αναφέρεται (σε)  

 αναλύει, αναπτύσσει  

 ορίζει  

 διαιρεί, ταξινομεί ,περιγράφει  

 απαριθμεί, συμπληρώνει, προσθέτει  

 αφηγείται, διηγείται  

 αναρωτιέται, απορεί  

 ρωτά  

 υποδεικνύει, προτείνει, αντιπροτείνει, συμβουλεύει, συστήνει  

 απολογείται  

 εύχεται  

 εξεγείρεται, αγανακτεί, εκφράζει την έκπληξη του 

  

 2. Ποσοτική όψη  

 προσπερνά βιαστικά, με συντομία  

 αποσιωπά, παραλείπει, δεν αναφέρει/αναφέρεται  

 θίγει πλαγίως, έμμεσα, επιφανειακά  

 εξετάζει διεξοδικά, αναλυτικά, προσεκτικά, συζητά διεξοδικά  

 ανοίγει - κλείνει - τερματίζει τη συζήτηση  

 εξαντλεί το θέμα, συμπεραίνει  

 προσθέτει, υπογραμμίζει, επισημαίνει  

 

3. Μεταγλωσσική όψη  

 

 επεξηγεί, συγκεκριμενοποιεί (για άλλο κείμενο)  
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 παραφράζει (για άλλο κείμενο) 

 

 4. Διορθωτική όψη  

 

 τροποποιεί, αλλάζει (τη διατύπωση)  

 διορθώνει (τον εαυτό του/τους συνομιλητές του)  

 ανασκευάζει τα επιχειρήματα  

 αναιρεί όσα είπε  

5. Διαλογική όψη  

 

 απευθύνει το λόγο  

 δίνει τον λόγο  

 ζητά τον λόγο  

 παίρνει, υφαρπάζει τον λόγο  

 διεκδικεί τον λόγο  

 

6. Οργανωτική όψη  

 

 αρχίζει, προλογίζει  μεταβαίνει (σε άλλο θέμα)  

 συνεχίζει  παρεκβαίνει  

 τελειώνει, καταλήγει, συμπεραίνει, ανακεφαλαιώνει  

 

 

 

 

Η ΦΡΗΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ Ε ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΧΗ  

 

 

Ο σκοπός της περίληψης είναι να αποδώσει με συντομία το περιεχόμενο ενός 

κειμένου. 

 

Με την ενεργητική σύνταξη 

 

Με την παθητική σύνταξη 

Εξαίρεται το πρόσωπο ή το πράγμα που 

δρα 

Εξαίρεται το αποτέλεσμα της ενέργειας 

του υποκειμένου 
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Το γραμματικό υποκείμενο της πρότασης 

συμπίπτει με το λογικό υποκείμενο 

 

 

Αποκτά ποικιλία η πλοκή του λόγου 

 

Μεταβάλλεται σε υποκείμενο η έννοια 

που συνήθως παριστάνεται ως αντικείμενο 

 

Δεν ονομάζεται ρητά το υποκείμενο 

 Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται όταν: 

α) εννοείται εύκολα από τα συμφραζόμενα 

β) είναι άγνωστο 

γ) δεν θέλουμε να το δηλώσουμε 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ   

Η περίληψη δεν είναι ξεχωριστό γραμματειακό είδος αλλά ένας τρόπος συνοπτικής 

απόδοσης προϋπάρχοντος κειμένου δια της οποίας επιδιώκεται: 

α) Η κατανόηση του κειμένου. 

β) Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου. 

γ) Η διάκριση του αναγκαίου από το περιττό τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη γλώσσα 

του κειμένου. 

δ) Η δόμηση ενός νέου κειμένου με συνοχή και συνεκτικότητα. 

'Αρα η αξιολόγηση της περίληψης στις εξετάσεις του Ενιαίου Λυκείου είναι σκόπιμο να 

συνεξετάσει τρεις παραμέτρους: 

α) το περιεχόμενο της περίληψης 

β) τη γλώσσα και το ύφος 

γ) τη δομή του περιληπτικού κειμένου. 

1. Σο περιεχόμενο της περίληψης (0-12μονάδες) 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται: 

 Η σύλληψη του νοηματικού κέντρου του κειμένου. 

 Η επιλογή των σημαντικών ιδεών-πληροφοριών του κειμένου.  

 Η πληρότητα κατανόησης του κειμένου. 

Αδυναμίες στο περιεχόμενο θεωρούνται: 

 Αδυναμία κατανόησης ή απόκλιση από το νοηματικό κέντρο του κειμένου. 

 Επιλογή δευτερευουσών ιδεών-πληροφοριών σε βάρος των κύριων-σημαντικών. 

 Η ατελής (μερική) κατανόηση του κειμένου. 

2. Η γλώσσα και το ύφος της περίληψης (έκφραση) (0-8 μονάδες) 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται: 

 Η χρήση του κατάλληλου ύφους για τη συγκεκριμένη μορφή κειμένου 

(πληροφοριακό ύφος). 

 Η ικανότητα πύκνωσης του κειμένου μέσα από διάφορες τεχνικές (γενίκευση, 

αναδιατύπωση κτλ.). 

 Η ορθή χρήση της γλώσσας στο επίπεδο της ορθογραφίας, της στίξης, της σύνταξης 

και του λεξιλογίου. 

Αδυναμίες στη γλώσσα και το ύφος θεωρούνται: 

 Η αξιολόγηση με την άσκηση άμεσης ή έμμεσης κριτικής-σχολιασμού στις ιδέες-

πληροφορίες του κειμένου. 
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 Η αυτούσια-στείρα μεταφορά λέξεων και φράσεων του αρχικού κειμένου στη 

περίληψη. 

 Οι αποκλίσεις από τους κανόνες της Νεοελληνικής Γραμματικής και του 

Συντακτικού της νέας ελληνικής στην ορθογραφία, στη στίξη, στη σύνταξη και το 

λεξιλόγιο (επαναλήψεις, ασάφειες, έλλειψη ακριβολογίας κτλ.). 

3. Η δομή του περιληπτικού κειμένου (0-5 μονάδες). 

Θετικά στοιχεία θεωρούνται: 

 Η ικανότητα παρακολούθησης ή αναδιοργάνωσης της δομής του αρχικού κειμένου 

και η παρουσίαση με λογική ακολουθία των βασικών ιδεών. 

 Η σύνταξη ενός κειμένου με ομαλή ροή και συνοχή. 

 Η επιτυχής χρήση των διαρθρωτικών λέξεων ή φράσεων. 

Αδυναμίες στη δομή θεωρούνται: 

 Η τυποποιημένη μεταφορά της πορείας του αρχικού κειμένου που οδηγεί σε 

μακροσκελή περίληψη. 

 Η άτακτη παράθεση των ιδεών-πληροφοριών του κειμένου. 

 Η έλλειψη συνοχής και αλληλουχίας μεταξύ των μερών-προτάσεων της περίληψης. 

4. Γενική θεώρηση 

Η προσπάθεια για αξιολόγηση της περίληψης με την αναλυτική μέθοδο και την πρόσθεση 

των επιμέρους βαθμών δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται μια συνολική θεώρηση του γραπτού 

πριν την τελική βαθμολογία. 'Αλλωστε περιεχόμενο, μορφή (έκφραση) και δομή 

ουσιαστικά δεν διαχωρίζονται. Στη συνολική θεώρηση της περίληψης θα συνεκτιμηθούν 

για την τελική βαθμολογία όλα τα κριτήρια από την πρωτοτυπία στη συγκρότηση και το 

ύφος έως την εικόνα του γραπτού (καθαρογραμμένο κείμενο, ευανάγνωστη γραφή). 

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις 

1. Η έκταση της περίληψης εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και τη δομή του δοθέντος 

κειμένου. Γι' αυτό καθορίζεται κάθε φορά η ποσότητα της περίληψης σε λέξεις (π.χ. 90-120 

λέξεις) ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το κείμενο της περίληψης. 

Αυτό δε σημαίνει την αυστηρή καταμέτρηση των λέξεων από το βαθμολογητή αλλά την 

αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή να πυκνώσει-περιορίσει το κείμενό του σε 

συγκεκριμένα πλαίσια. (Ως υπέρβαση αυτών των ορίων θεωρείται η γραφή μιας περίληψης 

με είκοσι (20) περίπου λέξεις περισσότερες). Ακόμα η περίληψη μπορεί να γραφεί ως μία 

ενιαία παράγραφος ή να χωριστεί σε παραγράφους ανάλογα με το μέγεθος και το είδος 

του κειμένου. 

2. Η περίληψη στα πλαίσια της Έκθεσης-Έκφρασης γράφεται για συγκεκριμένο σκοπό και 

έχει πάντα αποδέκτη. Γι' αυτό είναι καλό να αποφεύγεται η τυποποιημένη εκφώνηση "Να 

γράψετε την περίληψη του κειμένου" και να υιοθετούνται πιο αναλυτικές διατυπώσεις 

ενταγμένες σε επικοινωνιακό πλαίσιο σύμφωνα με τις Οδηγίες διδασκαλίας των 

φιλολογικών μαθημάτων 1998, σελ. 246 (Παράδειγμα: σε κυριακάτικη εφημερίδα 
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δημοσιεύτηκε το παραπάνω άρθρο. Να ενημερώσετε την τάξη σας για το περιεχόμενό του 

γράφοντας μια περίληψη 100 λέξεων). 

3. Η περίληψη στα πλαίσια του μαθήματος της Έκθεσης-Έκφρασης έχει πληροφοριακό 

χαρακτήρα οπότε η εισαγωγή της είναι προτιμότερο να ξεκινά με αναφορά στο συγγραφέα 

ή στο κείμενο, όπως προτείνεται στο βιβλίο Έκθεση-Έκφραση Β΄ Λυκείου σελ. 235-236 *σ. 

264 εκδ. 2002 κ.ε+. Μια εισαγωγή κατευθείαν από τις ιδέες-πληροφορίες του κειμένου είναι 

και αυτή αποδεκτή με τη λογική ότι ο μαθητής ταυτίζεται με το συγγραφέα του κειμένου ο 

οποίος επιχειρεί να πυκνώσει το κείμενό του. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο 

Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα 2001, σ.121-123 [125-127] 

 

 

 Οι παράμετροι της αξιολόγησης στην περίληψη 

Περιεχόμενο 8/25:Πρέπει να είναι σύμφωνο με το αρχικό κείμενο, χωρίς σχόλια των 

αρχικών απόψεων και να περιέχονται τα ουσιώδη σημεία.  

Οργάνωση 5/25: Πρέπει να παρουσιάζονται με τη λογική ακολουθία του αρχικού 

κειμένου τα βασικά επιχειρήματα του συγγραφέα.  

Γλώσσα 5/25: Πρέπει να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο λεξιλόγιο και τις συνδετικές 

λέξεις, ώστε να αποφεύγουμε την αντιγραφή συγκεκριμένων αποσπασμάτων του αρχικού 

κειμένου. Αποφυγή γραμματικοσυντακτικών λαθών.  

Αποτελεσματικότητα 7/25: Δεν μιμούμαστε το ύφος του αρχικού κειμένου, δεν χάνουμε 

τον κεντρικό νοηματικό άξονα του αρχικού κειμένου, η περίληψή μας μπορεί να σταθεί ως 

αυτόνομο κείμενο. 
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χεδιαγραμματική προσέγγιση περίληψης 

 

Παραθέτουμε ενδεικτικά ένα σχεδιάγραμμα περίληψης, πάνω στο οποίο ο μαθητής μπορεί 

να βασιστεί προκειμένου να υπάρχει συνοχή και σωστή διάρθρωση ιδεών στο περιληπτικό 

του κείμενο.  

 

1. Στο κείμενο <.(τίτλος-προαιρετικά) ο/η συγγραφέας < (όνομα-προαιρετικά) αναφέρεται 

<<<<<<<...................... 

2. Αρχικά, επισημαίνει<<<<<<<<<<<<<<<<<....... 

3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..4. Επίσης, 

τονίζει<<<<<<<<<<<<<<<<< 

5..................................................................................................................6.Παράλληλα, 

υποστηρίζει<<<<<<<<<<. 

7<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8.Καταλήγει, 

λέγοντας<<<<<<<<<<<<<< 

 

Σημείωση: Η παραπάνω σχεδιαγραμματική προσέγγιση περίληψης αποτελεί την πύκνωση 

κειμένου 7 παραγράφων, όπου:  

1. Αποτελεί τη νοηματική απόδοση ολόκληρου του κειμένου, αφού έχουμε διαβάσει 

πρωτίστως το κείμενο 1-2 φορές. 

2-7. Αποτελούν την περιληπτική απόδοση των παραγράφων του κειμένου. Σ’ αυτό το 

σημείο πρέπει να προσέξουμε ώστε να μη «φορτώσουμε» το κείμενό μας με διαρθρωτικές 

λέξεις (επίσης, παράλληλα<) και τριτοπρόσωπα ρήματα που αναφέρονται στο συγγραφέα 

(αναφέρεται, τονίζει<). 

8. Αποτελεί την περιληπτική απόδοση της τελευταίας παραγράφου που συνήθως συνοψίζει 

ό,τι προηγήθηκε στο κείμενο.   
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ΕΥΑΡΜΟΓΕ / ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΕΡΙΛΗΧΕΨΝ 

 

Αποδεικτικό δοκίμιο Ε. Π. Παπανούτσου 

«Απόψεις για την προέλευση της τέχνης» 

 

«Υπάρχουν στοχαστές που πιστεύουν ότι η Θρησκεία είναι το καθολικότερο και το πιο 

αρχέγονο, το πρωταρχικό φαινόμενο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου κι ότι η Τέχνη 

βγήκε εξελικτικά, μ’ έναν ιστορικό δηλαδή διαφορισμό, από τους κόλπους της. Στις πρώτες 

κιόλας, στις νηπιακές εκδηλώσεις του πολιτισμού (είτε πολύ παλαιές, εξαφανισμένες 

ανθρώπινες φυλές έχουμε υπόψη είτε τους τωρινούς πρωτόγονους λαούς, που ζουν μακριά 

από κάθε επαφή με τους πολιτισμένους, στα βάθη κάποιων ανεξιχνίαστων ακόμη ηπείρων) 

βλέπουμε – λέγουν – καθαρά την Τέχνη να μην μπορεί να ξεχωρίσει από τη θρησκευτική ζωή: 

τα πρώτα πράγματα που ο άνθρωπος ζήτησε να κατασκευάσει καλλιτεχνικά, να διακοσμήσει 

κτλ., ήταν τα αντικείμενα λατρείας του.  

Τα πρώτα όντα που εγκωμίασε ή ξόρκισε με χορούς, τραγούδια και ύμνους ήταν τα πνεύματα, 

οι δαίμονες και οι θεοί του. Αυτή η συνάφεια Τέχνης και Θρησκείας εξακολουθεί να υπάρχει 

ακόμα και στις εποχές που μεσουρανούν οι μεγάλοι ιστορικοί πολιτισμοί. Τα σπουδαιότερα 

καλλιτεχνικά μνημεία: οι ναοί του Καρνάκ, η Παλαιά Διαθήκη, ο Παρθενώνας, η Αγία Σοφία, 

η Θεία Κωμωδία<είναι έργα με θρησκευτικό περιεχόμενο. Κλασικό παράδειγμα που δείχνει 

πως η Τέχνη βγήκε από τη Θρησκεία – λέγουν όσοι υποστηρίζουν αυτή την αντίληψη – είναι η 

γένεση του Αττικού δράματος από τη λατρεία του Διονύσου. Ο βωμός του Διονύσου, 

συμβολική ένδειξη αυτής της καταγωγής, δεν έλλειψε ποτέ από το αρχαίο ελληνικό θέατρο. 

Άλλωστε, η ίδια η σύνθεση της ελληνικής τραγωδίας (και αν ακόμη δε γνωρίζαμε ιστορικά τη 

γένεσή της) μαρτυρεί, με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφιβολία, τη λατρευτική της προέλευση. 

Και δεν είναι θρησκευτική η προέλευση μόνο της Τέχνης – εξακολουθούν άλλοι οπαδοί αυτής 

της θεωρίας – θρησκευτική είναι πάντα η «μεγάλη» Τέχνη. 

Τα έργα τεχνών περιοπής, όπως η μνημειακή αρχιτεκτονική, η Μουσική «μεγάλου ύφους», η 

Δραματική και Λυρική ποίηση μας χαρίζουν την ψυχική ανάταση, που ο θρησκευτικός 

άνθρωπος τη γνωρίζει μόνο στην κατάσταση της «προσευχής». Η «μεγάλη» Τέχνη 

μεταμορφώνει εσωτερικά τον άνθρωπο ακριβώς σαν τη Θρησκεία, τον υψώνει πάνω από το 

συνηθισμένο επίπεδο της ζωής, τον ελευθερώνει από τη βιοτική μέριμνα, από τις ευτελείς 

ορέξεις και τα ταπεινά συναισθήματα και πλημμυρίζει την ψυχή του μ’ εκείνη την «καθαρή», 

τη μυστική αγαλλίαση που χαρίζει με άλλο τρόπο και η πίστη. Ο «έλεος» και ο «φόβος», που 

καλλιεργεί η Τέχνη, είναι συναισθήματα θρησκευτικά.  

Άλλοι ερευνητές, εθνολόγοι και κοινωνιολόγοι, δεν παραδέχονται αυτή την αντίληψη κι 

αντιτάσσουν στα παραπάνω άλλα παραδείγματα (τα παλάτια της Νινεβί, της Κνωσσού και 

της Περσέπολης κτλ.), για να αποδείξουν ότι αν όχι πριν, τουλάχιστον παράλληλα προς τη 

θρησκευτική έχουμε σε κάθε φάση της ιστορίας του πολιτισμού και μια κοσμική, μια 

«βέβηλη» Τέχνη, και ότι το ζήτημα της προτεραιότητας είναι πολύ σκοτεινό και δεν 

επιδέχεται λύση οριστική. Αυτοί ανάγουν την Τέχνη όπως και τις άλλες πνευματικές 

λειτουργίες, στις βαθύτερες ηθικο – πολιτικές ανάγκες της κοινωνικής ζωής.  

Αναφέρουν παραδείγματα από τη ζωή των πιο πρωτόγνωρων καθώς και των πιο εξελιγμένων 

λαών, όπου φαίνεται η στενή συνάφεια των καλλιτεχνικών με τις ερωτικές, τις πολεμικές 

και τις οικονομικό – πολιτικές εκδηλώσεις ενός κοινωνικού συνόλου (ερωτικοί και πολεμικοί 

χοροί και παντομίμες, εργαλεία, σκεύη κι όπλα, βάψιμο και διακόσμηση κτλ) και ζητούν να 

αποδείξουν ότι η Τέχνη πηγάζει από τη βαθύτατα κοινωνική ανάγκη ν’ αποκτήσει μια 
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συμβιούσα ομάδα ανθρώπων ενιαία συνείδηση των ηθικο – πνευματικών αξιών, που ρυθμίζουν 

τη συλλογική ζωή κι εξασφαλίζουν την ενότητα και τη συνοχή του κοινωνικού συνόλου.  

Με την Τέχνη – λέγουν – διαμορφώνει κι αισθητοποιεί η κοινωνική συνείδηση την ηθικο – 

πολιτική της ιδεολογία. Για τούτο η Τέχνη βρίσκεται πάντα κάτω από κάποιο λίγο ως πολύ 

αυστηρό, ρητό ή σιωπηλό έλεγχο. Ελέγχεται από τους «ηγέτες» (ιερείς, ηγεμόνες, άρχοντες 

κάθε λογής, είτε με επίσημα είτε με ανεπίσημα, αλλά εξίσου ισχυρά αξιώματα) που 

αγρυπνούν, για να μη διασπαστεί η ιδεολογική συνοχή της ομάδας κι επιβάλλουν κυρώσεις 

στους καλλιτέχνες που δε συμμορφώνονται προς τα ηθικο – πολιτικά αιτήματα του ομαδικού 

πνεύματος.  Η επιεικέστερη απ’ αυτές είναι η «άγνοια» που γίνεται η αιτία να μένουν 

ανεκτέλεστα ή να χάνονται πολλά έργα τέχνης, για την «ιστορία». Οι ηγέτες αυτοί είναι 

κάποτε αλύγιστοι και σε ζητήματα ακόμη «ύφους». Κλασικό θα μείνει το παράδειγμα της 

αρχαίας Αιγυπτιακής γλυπτικής, που με την επίδραση των ιερέων διατήρησε σε όλη τη 

μακραίωνη ιστορία της το ίδιο ύφος, την ίδια ακαμψία στις πλαστικές μορφές της.  

Πολλοί ψυχολόγοι και καλλιτέχνες δεν μένουν ικανοποιημένοι από αυτές τις θεωρίες για την 

προέλευση της Τέχνης. Τις βρίσκουν μεροληπτικές και περιορισμένες. Η Τέχνη, λέγουν, είναι 

κάτι πολύ πλατύτερο και πιο ελεύθερο από την έκφραση θρησκευτικών παραστάσεων και 

συναισθημάτων ή των ηθικοπολιτικών ιδεών ενός κοινωνικού συνόλου. Αγκαλιάζει όλες 

ανεξαίρετα τις εκδηλώσεις της ζωής και πηγάζει από τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να 

γνωρίσει όχι μόνο τον εαυτό του και τον κόσμο του, αλλά και τον «άλλο» κόσμο και τους 

άλλους ανθρώπους. 

Η χαρά που μας δίνουν  έργα τόσο πλούσια σε περιεχόμενο, όπως το θέατρο του Shakespeare ή 

η Ανθρώπινη κωμωδία του Balzac,  είναι η συγκίνηση που δοκιμάζουμε, επειδή ανοίγονται 

απεριόριστοι ορίζοντες στην «πείρα» μας, γιατί γνωρίζουμε το χαρακτήρα, τα πάθη, τη μοίρα 

ανθρώπων τόσο ομοίων, αλλά και τόσο ανόμοιων σε μας, γιατί θριαμβεύουμε και πονούμε 

μαζί τους. Μεγαλώνει, πλαταίνει ο φυσικά περιορισμένος κύκλος της ατομικής ζωής και 

«ιστορίας» μας, καθώς ανοίγει, για να δεχτεί και ν’ αφομοιώσει τη ζωή τόσων και τόσων 

άλλων ανθρώπων, σημαντικών κι ασήμαντων, μεγάλων και μικρών, κανονικών κι ανώμαλων, 

ευτυχισμένων και δυστυχισμένων, που η μοίρα τους πλέκεται σε τόπους και καιρούς τόσο 

διαφορετικούς από τους δικούς μας, μέσα  σε πλαίσια φυσικά και κοινωνικά, γεωγραφικά και 

ιστορικά, που δε θα μπορούσαμε με άλλο τρόπο να τα γνωρίσουμε.  

Η Τέχνη μας κάνει να ζήσουμε μύριες ζωές, ν’ απλώσουμε την εσώτερη ύπαρξή μας σε 

τόπους και καιρούς μακρινούς ή κι απίθανους ακόμη. Μαζί της δεν υπάρχουμε τώρα, αλλά 

πάντοτε. Δεν είμαστε ένας, αλλά αναρίθμητοι άνθρωποι. Πλημμυρίζουμε από ζωή. Γιατί ν’ 

απορούμε για τη φύση των συγκινήσεων που μας χαρίζει η Τέχνη, αφού καμιά συγκίνηση δε 

μας είναι τόσο γνωστή όσο εκείνη που αισθανόμαστε, όταν κάνουμε δική μας τη ζωή των 

άλλων, αλλού κι άλλοτε, όταν ζούμε κάθε φορά κι αλλιώς;  

Η πορεία μας προς την περίληψη 

 

1ο Βήμα: Εντοπίζω την κύρια έννοια 

Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για την προέλευση της Τέχνης.  

 

2ο Βήμα: Κρατώ σημειώσεις ανά παράγραφο 

1η παράγραφος: Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η Τέχνη έχει προέλθει από τη θρησκεία 

και τούτο φαίνεται κυρίως στις αρχικές φάσεις του πολιτισμού.  

2η παράγραφος: Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν, με κορυφαίο τη 

θρησκευτική προέλευση της Αρχαίας Τραγωδίας. 
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3η παράγραφος: Άλλωστε, υψηλή Τέχνη και θρησκεία έχουν τα ίδια αποτελέσματα στον 

εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, απελευθερώνοντάς τον από ταπεινές επιθυμίες και πάθη.  

4η παράγραφος: Άλλοι στοχαστές παραθέτουν διαφορετικά παραδείγματα για να 

αποδείξουν την κοινωνική προέλευση της Τέχνης.  

5η παράγραφος: Ενδεικτικά αναφέρουν πως οι παραστάσεις σε πρωτόγονους λαούς 

προέρχονται από την ανάγκη να αποκτήσει η κοινωνική ομάδα «ενιαία συνείδηση». 

6η παράγραφος: Γι’ αυτό το λόγο η Τέχνη σε κάθε εποχή ελέγχεται από την πολιτική 

ηγεσία. 

7η παράγραφος: Ωστόσο, άλλοι ειδικοί, όπως ψυχολόγοι ή καλλιτέχνες υποστηρίζουν πως η 

Τέχνη είναι πλατύτερη έννοια που απορρέει από την ανάγκη του δημιουργού να 

επικοινωνήσει με τους άλλους.  

8η παράγραφος: Υποστηρίζουν πως κορυφαία έργα προσφέρουν συγκίνηση, διότι 

υπερβαίνουν τα στενά όρια και φέρνουν τον άνθρωπο σε επαφή με τους άλλους.  

9η παράγραφος: Η υπέρτατη συγκίνηση είναι αυτή που νιώθει ο καθένας, όταν 

οικειοποιείται τη ζωή άλλων και σε αυτό βοηθά η Τέχνη.  

 

3ο Βήμα: Συνθέτω την περίληψη 

Στο δοκίμιο του ο Ε. Π. Παπανούτσος παραθέτει τις θεωρίες που κατά καιρούς έχουν 

διατυπωθεί αναφορικά με την προέλευση της Τέχνης. Αρχικά, αναφέρει την άποψη ειδικών 

που υποστηρίζουν τη συνάφεια Τέχνης και Θρησκείας, προβάλλοντας πλήθος από 

παραδείγματα, με κορυφαίο τη θρησκευτική προέλευση της αρχαίας Τραγωδίας. Άλλωστε, 

καταλήγουν ότι υψηλή Τέχνη και Θρησκεία έχουν τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα στην 

ενίσχυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Στη συνέχεια ο συγγραφέας παραθέτει τη 

γνώμη στοχαστών που με άλλα ιστορικά παραδείγματα τονίζουν την κοινωνική 

προέλευση της Τέχνης, λέγοντας πως πηγάζει από την ανάγκη να αποκτήσει η κοινωνική 

ομάδα «ενιαία συνείδηση». Γι’ αυτό και σε κάθε ιστορική περίοδο η Τέχνη ελέγχεται από 

την πολιτική ηγεσία. Ο συγγραφέας καταλήγει με την άποψη καλλιτεχνών που 

διατείνονται ότι η Τέχνη πηγάζει από την εσωτερική ανάγκη του δημιουργού να 

επικοινωνήσει με τους άλλους. Παραθέτουν ενδεικτικά παραδείγματα έργων Τέχνης που 

προσφέρουν συγκίνηση, διότι υπερβαίνουν τα στενά ατομικά όρια, φέρνοντας τον 

άνθρωπο σ’ επαφή με τους άλλους, όπου κι αν ζουν, ακόμη και στους πιο απίθανους 

τόπους. (125 λέξεις).  
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ΔΙΟΡΘΨΗ ΜΑΘΗΣΙΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ 

( από το βιβλίο του Γιώργου Δημακόπουλου «Περίληψη» ) 

 

Κείμενο:  

«<Όλοι ξέρουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτικών αγαθών αφορά τα παιδιά. Μου 

φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένας κανόνας του κώδικα διαφημιστικής ευγένειας που 

εμποδίζει τη χρησιμοποίηση των παιδιών για να εξαναγκαστούν οι γονείς ν’ αγοράσουν. 

Δεν μπορεί να πει κανείς «Παιδάκια, πέστε της μαμάς σας να σας αγοράσει σοκολατάκια 

τάδε». Τα παιδιά είναι μικροί αγοραστές, είναι σωστό να αποφασίζουν πώς να διαθέτουν 

τις εκατό ή τις πεντακόσιες λιρέτες που τους δίνουμε χαρτζιλίκι, και δε θα καθήσουμε 

επομένως να ηθικολογήσουμε γύρω απ’ το γεγονός ότι κάποιος κεντρίζει τις επιθυμίες 

τους κι έτσι τα σπρώχνει να προβληθούν, αποκτώντας κάτι.  

Υπάρχουν όμως δύο πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρώτ’ απ’ όλα η 

διαφήμιση για ενήλικες κεντρίζει βέβαια τις επιθυμίες, αλλά σε άτομα που πρέπει έπειτα 

να παραβάλλουν αυτές τις επιθυμίες με την πραγματικότητα: μπορεί να θέλουν 

Τζάγκουαρ αλλά ξέρουν ότι δεν έχουν λεφτά για να την αγοράσουν. Οι πιο αδύνατοι 

χαρακτήρες θα οργανώσουν ένοπλες ληστείες, οι πιο συγκρατημένοι θα περιοριστούν σ’ 

ένα Φίατ. Τα παιδιά αντίθετα παίρνουν εύκολα την επιθυμία τους για πραγματικότητα 

και δεν καταφέρνουν να καταλάβουν πώς γίνεται να τους παρουσιάζει κανείς ένα προϊόν 

σαν απαραίτητο κι εξαιρετικό, και οι γονείς τους δεν τρέχουν να τους το αγοράσουν, είτε 

αυτό είναι καραμέλα είτε είναι μηχανάκι. Αλλά υπάρχει κι ένα δεύτερο στοιχείο που 

κάνει όλη την υπόθεση ακόμη πιο ανησυχητική.  

Ο μεγάλος, όσο κι αφελής κι αν είναι, διακρίνει αμέσως την περιγραφική από την 

εμφατική διαφήμιση. Όταν του λένε ότι το προϊόν τάδε πλένει τα ρούχα καλύτερα απ’ όλα 

τα άλλα «κοινά» απορρυπαντικά, όσο κι αν το πιστεύει, ξεχνάει τις υπερβολές και 

υποψιάζεται πως ο πωλητής είναι ιδιαίτερα επιεικής με το προϊόν του. Είναι αλήθεια ότι 

και στον ενήλικο  μπορείς να πεις ότι ένα απορρυπαντικό είναι εξαιρετικό, γιατί έχει τους 

μπλε κόκκους, αλλά θα λέγαμε ότι το παιχνίδι, ακόμη κι όταν πετυχαίνει, είναι αρκετά 

τίμιο: «Πιστεύεις γιατί δέχτηκες να πιστέψεις, θέλεις να σε πείσω μ’ ελκυστικά λόγια και 

θ’ αγοράσεις το αντικείμενο για να βραβεύσεις την επιτηδειότητά μου». Κι έτσι η 

διαφήμιση για ενήλικες προσπαθεί όλο και περισσότερο να είναι αισθητικά πειστική, 

κάνοντας επιτηδευμένη δουλειά<» 

U.Eco, 

«Διαμάντια με τη σέσουλα», 

Η σημειολογία στην καθημερινή ζωή 

Αθήνα ( εκδ. Μαλλιάρης – Παιδεία) 1987, σελ. 160-161 

 

1η περίληψη 

Στα παιδιά ασκείται σημαντική επιρροή από μερικές διαφημίσεις οι οποίες αναφέροντε 

αποκλειστικά σε αυτά, αλλά όχι στους γονείς τους, και συχνά τους πείθουν να 

αγοράζουν τα διαφημιστικά προϊόντα χρησιμοποιώντας όλο το χαρτζιλίκι τους. Η 

μέθοδος αυτή δεν είναι απαραίτητα ηθική. Τα παιδιά, σε αντίθεση με τους ενήλικες, δεν 

μπορούν να ξεχωρίσουν το επιθυμητό από το πραγματοποιήσιμο προϊόν. Ταυτόχρονα, 

όμως, οι ενήλικες παρόλο που γνωρίζουν πότε υπάρχει υπερβολή στην διαφήμιση ενός 

προϊόντος, προτιμούν αυτόν τον επιτηδευμένο τρόπο προβολής του γιατί τους 

ικανοποιεί.  
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Σχόλια: Καταρχάς παρατηρούμε ότι δεν αναφέρεται το νοηματικό κέντρο του κειμένου. 

Περιορίζεται σε υποτυπώδεις αναφορές με βάση τη ροή των σκέψεων του συγγραφέα. 

Υπάρχουν σημαντικά ορθογραφικά κι εκφραστικά λάθη: διαφημίσεις, αναφέρονται, 

χαρτζιλίκι, πραγματοποιήσιμο, επιθυμητό, τα πείθουν, τα διαφημιζόμενα προϊόντα. Η 

φράση « η μέθοδος αυτή δεν είναι απαραίτητα ηθική» κρύβει ασάφεια και δηλώνει 

αδυναμία κατανόησης του συγκεκριμένου σημείου. Εκφραστική αστοχία υπάρχει και 

στη φράση «να ξεχωρίσουν το επιθυμητό από το πραγματοποιήσιμο προϊόν» θα έπρεπε 

να μιλήσει για προϊόν που μπορεί να αποκτήσει.  

 

2η περίληψη 

Ο συγγραφέας από την πρώτη κιόλας γραμμή μας δίνει να καταλάβουμε περί τίνος 

θέματος πρόκειται να εμβαθύνει. Στην πρώτη παράγραφο κάνει αναφορά για τον 

μεγάλο βαθμό επιρροής των παιδιών από διαφημίσεις που στην πλειοψηφία τους 

αναφέρονται σ’ αυτά κι όχι στους γονείς τους. 

Στη δεύτερη παράγραφο ο συγγραφέας κάνει τη σύγκριση ανάμεσα στον τρόπο 

αποδοχής της διαφήμισης από ενήλικες και παιδιά, δίνοντας έμφαση στην ωριμότητα 

και την πείρα των ενηλίκων και τον παιδικό, αφελή ενθουσιασμό και παρορμητισμό 

των παιδιών.  

Η τρίτη παράγραφος θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι μια συνέχεια της δεύτερης, 

αποσαφηνίζοντας τη στάση των ενηλίκων απέναντι σε διαφημίσεις που ίσως έχουν και 

μια δόση υπερβολής που στόχο έχει να πειστεί ο δέκτης για την εγκυρότητα του 

προϊόντος. 

 

Σχόλια: Το σχόλιο που γίνεται αρχικά (ο συγγραφέας<εμβαθύνει<) είναι μάλλον 

περιττό ενώ στην ουσία δεν εξηγεί ποιο είναι το νοηματικό κέντρο του κειμένου. 

Ακολουθούν κάποια εκφραστικά λάθη: «κάνει αναφορά για τον (στο μεγάλο 

βαθμό<)», «τον *παιδικό+, αφελή ενθουσιασμό και παρορμητισμό των παιδιών», «που 

ίσως έχουν και μια δόση υπερβολής που στόχο έχει να πειστεί ο δέκτης για την 

εγκυρότητα (ποιότητα) του προϊόντος. Ως προς τη δομή της περίληψης βλέπουμε ότι 

κάνει μια ανούσια μεταφορά της δομής του αρχικού κειμένου (τρεις παράγραφοι), ενώ 

θα μπορούσε να περιλάβει τα επιμέρους στοιχεία σε μία, αναδιατάσσοντας την αρχική 

δομή.  

 

3η περίληψη 

Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος των διαφημιζόμενων προϊόντων απευθύνεται στα 

παιδιά. Η διαφήμιση, όμως αυτή που δεν μπορεί να αναγκάσει τους γονείς άμεσα, λόγω 

της ύπαρξης αντίστοιχων κανόνων να προβούν στην αγορά προϊόντων, μπορεί έμμεσα 

να επηρεάσει τα παιδιά να διαθέσουν τα χρήματά τους στην αγορά τους, χωρίς να 

προκληθούν αντιδράσεις. Βέβαια, η διαφήμιση που απευθύνεται σε ενήλικες μπορεί να 

κεντρίσει το αγοραστικό ενδιαφέρον, παρόλ’ αυτά υπάρχει η συναίσθηση της 

πραγματικότητας η οποία απέχει από την επιθυμία. Κι αν πολλές φορές οι αδύνατοι 

χαρακτήρες προβαίνουν σε αξιόποινες ενέργειες για την ικανοποίηση των επιθυμιών 

τους, τα παιδιά είναι που παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευεπίφορα, χωρίς να 

συναισθάνονται την πραγματικότητα και που προβληματίζονται για το ότι οι επιθυμίες 

δεν υλοποιούνται. Επομένως, ο μεγάλος, που ξέρει να διακρίνει τις διαφημίσεις και που 

υποψιάζεται τις σκοπιμότητες, αναγκάζει τις αντίστοιχες διαφημίσεις, που 
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απευθύνονται σ’ αυτόν, να γίνουν πιο πειστικές κι εύστοχες με τη χρήση ποικίλων 

διαφημιστικών τεχνικών και με ιδιαίτερη επιμέλεια.  

 

Σχόλιο: Η περίληψη αυτή υπερβαίνει κατά 37 λέξεις το δοθέν όριο. Αυτό είναι σαφώς 

αρνητικό. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι στη συνολική ανάγνωση κι εκτίμησή της 

αποδίδεται πολύ ικανοποιητικά το περιεχόμενο του κειμένου και το πνεύμα του 

συγγραφέα. Η αναδιάταξη της αρχικής δομής είναι σωστή.  

 

4η περίληψη 

Ο μεγάλος αριθμός καταναλωτικών αγαθών απευθύνεται σε παιδιά, ενώ καθιστά την 

παιδική διαφήμιση ένα ξεχωριστό χώρο με τη δική του δεοντολογία. Ο χώρος αυτός της 

διαφήμισης συντελεί ουσιαστικά στη διαμόρφωση της καταναλωτικής συνείδησης του 

νεαρού ατόμου το οποίο όμως παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες στον τρόπο με τον 

οποίο υποδέχεται κι αναλύει το διαφημιστικό μήνυμα. Σε αντίθεση με τον ενήλικο 

καταναλωτή αδυνατεί να προβάλλει την επιβαλλόμενη επιθυμία στην 

πραγματικότητα και δεν έχει την κατάλληλη πνευματική υποδομή που θα του 

επέτρεπε να αξιολογήσει τους στόχους της διαφήμισης. Δεν μπορεί κατ’ αυτό τον τρόπο 

να αναλύσει όπως ο ενήλικος την πρόθεση του διαφημιστή και να κατανοήσει την 

ουσία του διαφημιστικού μηνύματος. Ο ενήλικος αποδέχεται τη διαφήμιση 

ενσυνείδητα, απαιτώντας από εκείνη τη διατήρηση ενός αισθητικού επιπέδου το οποίο 

χαρακτηρίζει και την επιτυχία της διαφημιστικής προσπάθειας.  

 

Σχόλιο: Αυτή η περίληψη πετυχαίνει να δώσει το νοηματικό κέντρο του κειμένου. 

Κινείται μέσα στο δοθέν όριο λέξεων κι οδηγεί τη συλλογιστική του συγγραφέα χωρίς 

να διατυπώνει άμεσα ή έμμεσα κριτική σ’ αυτήν. Δεν παρασύρεται από την 

παραδειγματολογία του κειμένου κι αξιοποιεί τα απαραίτητα στοιχεία.  
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Κείμενο:  

 «Μετά πατάγου» προειδοποιεί σε επιστολή της η εκκλησιαστική ιεραρχία τον 

πρωθυπουργό, ότι θα αποτύχει αν επιμένει στην πολιτική του για τις ταυτότητες. 

Λατρεμένη μέθοδος «πολιτικής αντιπαράθεσης» αυτός ο υπέροχος «πάταγος», η φασαρία, 

ο θόρυβος, πόσο σπουδαίος έχει αποδειχθεί για τον τόπο, πόσο λυτρωτικός ως θεραπεία 

των καταπιεσμένων και πόσο αποτελεσματικός ως απειλή εναντίον εκείνων που 

θορυβούνται και προτιμούν να εφεύρουν μια «ησυχία», αντί να καταστρώσουν ένα 

αυστηρό σχέδιο πολιτικής. Αν υπήρχε ένα «εθνικό μήνυμα» στην εποχή μας, αυτό θα 

μπορούσε θαυμάσια να είναι το «Μετά πατάγου», καθώς το έθνος ολόκληρο αντιδρά με 

αυτόν τον τρόπο και η πολιτική ανταποκρίνεται, ενώ το τηλεοπτικό θέαμα αποτυπώνει 

ιδανικά αυτά τα θορυβώδη ξεσπάσματα.  

«Μετά πατάγου» εκδηλώνεται μια κυβερνητική απόφαση, αίφνης, η απόφαση για τη μη 

αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες, «μετά πατάγου» αντιδρά και η εκκλησία, 

«μετά πατάγου» εκδηλώνεται και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, και τώρα υπό την 

απειλή ή απλώς το φόβο για ένα νέο «πάταγο», μετά την ανακοίνωση των υψηλών 

ποσοστών αποτυχίας συζητούνται τροποποιήσεις στη μεταρρύθμιση. Θα μπορούσε κανείς 

να πει ότι σε μια εποχή που φαίνεται να πνίγεται κάθε είδους αντίδραση από την αίσθηση 

του μάταιου, είναι καλύτερο το ξέσπασμα, το «μετά πατάγου» από την αδράνεια. Ωστόσο, 

δε μιλάμε ποτέ για μια οργανωμένη αντίδραση με λογικά επιχειρήματα, αλλά σε κάθε 

περίπτωση για ουρλιαχτά, για κραυγές, για τυφλά ξεσπάσματα, για ό,τι μπορεί να 

προκαλέσει πάταγο, θόρυβο και όχι για οργανωμένο λόγο. Μιλάμε για αντιδράσεις που 

ερμηνεύονται με μια συναισθηματική ρητορική, η οποία απλώς συγκαλύπτει τη βαθιά 

αδιαφορία για οποιονδήποτε σχεδιασμό, για οποιαδήποτε συστηματική δουλειά υποδομής, 

προεργασίας, για οποιαδήποτε εργασία θεμελίωσης του καινούργιοιυ, ώστε το μέλλον, 

όσο αβέβαιο κι αν προοιωνίζεται από τις Κασσάνδρες, τουλάχιστον να εξασφαλίζει την 

αίσθηση της συνέχειας και της δημιουργίας.  

Αντ’ αυτών συνεχίζεται η αποσπασματική αντιμετώπιση κάθε στρέβλωσης που γίνεται 

υπό την πίεση της επικαιρότητας εξόφθαλμη. Για παράδειγμα, το υψηλό ποσοστό 

αποτυχίας στη Β΄ Λυκείου θορύβησε την κυβέρνηση και τον υπουργό Παιδείας, ο οποίος 

σκέφτεται, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά, να μην ισχύσει ο νόμος για την κατάργηση 

του θεσμού των μετεξεταστέων. Θα έχουν μόνο για φέτος τα παιδιά μια δεύτερη ευκαιρία. 

Γλυκιά η ανακούφιση για τους εφήβους, αλλά δεν παύει να αποτελεί μία ακόμη πράξη 

επιείκειας, τόσο συνηθισμένη σε στιγμές κρίσης από κρατικούς λειτουργούς κι 

αναμενόμενη από τους πολίτες, την οποία συγχέουμε μονίμως με τη δικαιοσύνη, 

ξεχνώντας ότι η δεύτερη απαιτεί υποδομή κι αποτελεί αυτοματισμό ενός οργανωμένου 

κράτους. Τι διδάσκονται τα παιδιά από αυτού του είδους τις κατά περίσταση 

«επιδιορθωτικές» παρεμβάσεις: Ότι το μειονέκτημα, η «υποβαθμισμένη» τους περιοχή εν 

προκειμένω, η «υποβαθμισμένη» τους παιδεία αποτελεί και το μέσον για τη διεκδίκηση 

προνομίων.  

Έτσι, διευκολύνονται λύσεις αποσπασματικές, που δε διευκολύνουν ποτέ να υπάρξει όχι 

μόνον ένα οργανωμένο σχέδιο υποδομής, αλλά ούτε καν η συναίσθηση της σημασίας του 

από τον ίδιο το λαό. Κατόπιν αυτών, γιατί να μη «σκέφτεται» το υπουργείο Παιδείας να 

«ξαλαφρώσει» την εξεταστέα ύλη των μαθητών, εξαιρώντας τα μαθήματα για τους 

θεσμούς και το δίκαιο; Μόνον τέτοιες αποφάσεις μπορούν θαυμάσια να στηρίξουν την 

παραδοσιακή ηθική της «μετά πατάγου» πολιτικής, καθώς διδάσκει αυτομάτως στους 

μελλοντικούς πολίτες ποια είναι τα περιττά. Κι αν για τα παιδιά το «μήνυμα» μιας 

τέτοιας πολιτικής για την παιδεία, είναι «επιείκεια» αντί «δικαιοσύνης», για τους 
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ενηλίκους πολίτες, με τη βοήθεια του μιντιακού θεάματος, που τους βομβαρδίζει με 

«παταγώδη» αποσπασματικά προβλήματα, μπορεί θαυμάσια να γίνει: αφού δεν μπορούμε 

να επιλύσουμε τίποτα, γιατί να ασχοληθούμε; Ας νιώσουμε καλά τουλάχιστον με τον 

εαυτό μας, ξεσπώντας, διεκδικώντας με ουρλιαχτά ή και με θρήνους την εξαίρεσή μας 

«μετά πατάγου» από το μέλλον. 

Π. Διαμαντάκου,  

Πάταγος άνευ ουσίας,  

Εφημ. Η Καθημερινή, 1.8.2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανόηση – 

δύσκολες / 

άγνωστες 

λέξεις 

 

Νοηματικό 

Κέντρο  

Τρόπος λειτουργίας και συμπεριφοράς πολιτών και ηγεσίας 

στον τόπο μας: εκρηκτική συμπεριφορά η οποία στερείται 

ουσίας.  

Βασικές 

έννοιες 

1. Πολιτική – εκκλησιαστική ιεραρχία 

2. Έθνος 

3. Εκρηκτική συμπεριφορά («πάταγος») 

4. Παραδοσιακή ηθική (της πολιτικής «μετά 

πατάγου»)  

Λέξεις / 

φράσεις 

κλειδιά 

1. «Μετά πατάγου» 

2. «Λατρεμένη μέθοδος πολιτικής αντιπαράθεσης» 

3. «Τυφλά ξεσπάσματα» 

4. Βαθιά αδιαφορία για οποιονδήποτε σχεδιασμό» 

5. «Αποσπασματική αντιμετώπιση» 

6. «Διεκδίκηση προνομίων» 

7. «Επιείκεια – δικαιοσύνη» 

8. «Μιντιακό θέαμα» 

9. «Συναισθηματική ρητορική» 

Δομή – 

Πλαγιότιτλοι 

1η παρ.: Η «μετά πατάγου» σύνδεση έθνους, πολιτικής και 

τηλεοπτικού θεάματος 

2η παρ.: Η εκρηκτική συμπεριφορά υποκατάστατο της 

συστηματικής δουλειάς 

3η παρ.: H διορθωτική κίνηση του υπουργείου Παιδείας 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ανεπαρκούς αντιμετώπισης 

των προβλημάτων 

4η παρ.: Η στρέβλωση των ηθικών και πολιτικών αξιών 

απόρροια αυτής της πραγματικότητας 

Βασικές 1. Επιστολή εκκλησιαστικής ιεραρχίας 
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λεπτομέρειες 2. Στάση έθνους – πολιτικής – τηλεοπτικών μέσων 

3. Κόντρα για την αναγραφή του θρησκεύματος 

4. Αντιδράσεις που ερμηνεύονται με μια 

«συναισθηματική ρητορική» 

5. Η αναστολή εφαρμογής του νόμου για κατάργηση 

του θεσμού των μετεξεταστέων  

6. Η υποβαθμισμένη παιδεία αποτελεί το μέσο για τη 

διεκδίκηση προνομίων  

7. Η παραδοσιακή ηθική διδάσκει ποια είναι τα περιττά 

στους πολίτες  

χεδιάγραμμα Θεματική Περίοδος: αναφορά στο νοηματικό κέντρο και 

στο κειμενικό είδος. 

Ανάπτυξη: στάση Εκκλησίας και κυβέρνησης – έλλειψη 

οργανωμένης δουλειάς / το παράδειγμα των φετινών 

εξετάσεων. 

Κατακλείδα: «τα ηθικά διδάγματα» αυτής της νοοτροπίας. 
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«Η διαφήμιση κι ο ρόλος της»  

 

Ι. Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες και στα βιβλία, η διαφήμιση ορίζεται σαν η 

γνωστοποίηση στο κοινό, με διάφορα μέσα (διαλαλητές, έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, 

κλπ.) των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα προϊόν με σκοπό την αύξηση των πωλήσεών 

του. Εντούτοις, ο ορισμός της διαφήμισης σαν γνωστοποίησης αποτελεί ευφημισμό που δεν 

ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στη σημερινή μορφή της διαφήμισης. Η διαφήμιση 

ξεκίνησε κι αναπτύχθηκε σαν φαινόμενο συνδεδεμένο στενά με την οικονομική ζωή των 

επιχειρήσεων. Σήμερα, όμως, έχει φθάσει στο σημείο, χωρίς να χάσει τον οικονομικό της 

χαρακτήρα και παράλληλα μ’ αυτόν, να επιτελεί πρόσθετες ουσιαστικές λειτουργίες, 

έμμεσα αλλά αποτελεσματικά.  

ΙΙ. Η διάδοση της διαφήμισης στη σημερινή της έκταση συνδέεται με την ανάπτυξη των 

μονοπωλιακών κι ολιγοπωλιακών εταιρειών στις καπιταλιστικές οικονομίες της Δύσης. 

Με τη διαφήμιση επιδιώκεται η διατήρηση της πελατείας ή η αύξησή της σε βάρος των 

ανταγωνιστών ή η απόκτηση νέας πελατείας. Η διαφήμιση είναι ένας από τους τρόπους 

που η επιχείρηση επιδιώκει τον κύριο αντικειμενικό της σκοπό που είναι η μεγιστοποίηση 

του κέρδους και μέσω του κέρδους η συσσώρευση του κεφαλαίου. Αν κρίνουμε από την 

έκταση της διαφήμισης στις ημέρες μας, πρέπει να δεχτούμε ότι η δαπάνη για διαφήμιση 

αποδίδει. Έχει μάλιστα παρατηρηθεί ότι η σημασία της είναι τόσο μεγάλη, ώστε «και ο 

Θεός έχει ανάγκη διαφημίσεως, δια τούτο κτυπούν οι καμπάνες». Το κέρδος από τη 

διαφήμιση γίνεται ιδιωτικό κέρδος της επιχείρησης, ενώ το κόστος της διαφήμισης το 

φέρει το κοινωνικό σύνολο και σαν αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω διαφημιστικών 

δαπανών αλλά και σαν χρησιμοποίηση παραγωγικών πόρων (υλικών κι ανθρώπων) σε μια 

κοινωνικά άχρηστη παραγωγική διαδικασία< 

Πέραν όμως από την οικονομική της σημασία για την ατομική της επιχείρηση, με τη 

διαφήμιση επιτελούνται δύο πρόσθετες λειτουργίες εξαιρετικής σπουδαιότητας για τη 

διατήρηση του καπιταλισμού στην τωρινή του μορφή.  

ΙΙΙ. Η πρώτη τέτοια λειτουργία είναι η συστηματική παρουσίαση και προβολή προτύπων 

κατανάλωσης και τελικά προτύπων ζωής κι αξιών τέτοιων που να μεταβάλλουν τον κοινό 

πολίτη σε εύκολο θύμα της απληστίας του κεφαλαίου. Βέβαια, κάθε κοινωνία και κάθε 

εποχή έχει το δικό της πρότυπο κατανάλωσης και ζωής που είναι αποτέλεσμα της 

οικονομικής και κοινωνικής της εξέλιξης. Το ζήτημα επομένως δεν είναι ότι ο 

μονοπωλιακός καπιταλισμός δημιουργεί και προβάλλει ένα δικό του τρόπο ζωής και ένα 

δικό του σύστημα αξιών. Το ζήτημα είναι ότι το προβαλλόμενο πρότυπο ζωής και οι 

προβαλλόμενες αξίες είναι υποταγμένα στην επιδίωξη του μέγιστου κέρδους και στη 

συσσώρευση του κεφαλαίου.  

Έτσι, πέρα από την καταφανή εξαπάτηση του κοινού, σχετικά με τις πραγματικές 

ιδιότητες του διαφημιζόμενου προϊόντος, έχουμε μια σειρά αντιλήψεων για τη ζωή και για 

τις ανθρώπινες σχέσεις που προωθούνται με τη διαφήμιση με σκοπό το κέρδος. Η βασική 

ιδέα που χαρακτηρίζει τη διαφημιστική εκστρατεία του κεφαλαίου εναντίον του 

ανύποπτου καταναλωτή, είναι να αποδίδονται στα προϊόντα όχι υλικές ιδιότητες, που έτσι 

κι αλλιώς δεν έχουν, ούτε κι έχει σημασία αν έχουν ή όχι, αλλά ιδιότητες στις οποίες το 

άτομο μπορεί να καταφύγει, ελπίζοντας έτσι να γλυτώσει από την κενότητα και την 

αθλιότητα της ζωής που του έχει επιφυλάξει ο καπιταλισμός.  

Βλέπουμε λοιπόν στην ελληνική τηλεόραση : την μητρική αγάπη να εξαντλείται στην 

αγορά ορισμένης πούδρας για το μωρό, τη γιαγιά να εξαρτά την αγάπη των εγγονών της 

γι’ αυτήν από τη χρησιμοποίηση ορισμένης μάρκας μαγειρικού λίπους, τη συζυγική αγάπη 
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και φροντίδα να ταυτίζεται με τη μακαρονάδα, τον καφέ και το σιδερωμένο πουκάμισο. 

Βλέπουμε ακόμη την ερωτική σχέση να είναι υπόθεση σαπουνιού, αρώματος και κονιάκ, 

την επαγγελματική επιτυχία να είναι συνάρτηση κρέμας μαλλιών κι αποσμητικού κι 

άλλα πολλά.           

Στον κόσμο της διαφήμισης τα εμπορεύματα υποκαθιστούν τα ουσιαστικά στοιχεία της 

προσωπικότητας, οι ανθρώπινες σχέσεις γελοιοποιούνται, τα συναισθήματα 

εξευτελίζονται, ο άνθρωπος απανθρωποποιείται< 

Στο σύγχρονο καπιταλισμό, ο άνθρωπος γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, όχι μόνο 

σαν εργαζόμενος, αλλά και σαν καταναλωτης. 

IV. Η δεύτερη λειτουργία της διαφήμισης είναι πιο έμμεση αλλά και πιο επικίνδυνη απ’ 

αυτήν που αναφέραμε πιο πάνω. Κι αυτή είναι ο εθισμός των μαζών στο να δέχονται και 

τελικά να υπακούουν στα μηνύματα της διαφήμισης. Όταν οι μάζες εθίζονται στο να 

υπακούουν σε διαφημιστικά μηνύματα, τότε είναι ευκολότερο να υπακούσουν και σε 

μηνύματα πολιτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα. Μ’ αυτό τον τρόπο εκείνοι που ελέγχουν 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκτούν μια τρομακτική δύναμη να επιβάλλουν ιδεολογίες 

και ηγέτες που διαιωνίζουν το status quo σύμφωνα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. 

Πρόκειται συνεπώς για μια διαδικασία μέσα από την οποία οι μάζες έντεχνα 

απογυμνώνονται από το αναφαίρετο δικαίωμα και πρωταρχικό καθήκον τους να 

αποφασίσουν για τις τύχες τους. Πρόκειται για ένα καλοστημένο μηχανισμό προβολής 

ατόμων και ιδεών που μέλλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του μεγάλου 

κεφαλαίου. Πρόκειται για την πιο ανώδυνη αλλά και πιο απάνθρωπη χειραγώγηση των 

μαζών. 

Βέβαια, κάθε κοινωνία προβάλλει τους ηγέτες της. Το ζήτημα συνεπώς δεν είναι η 

επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων που γίνεται με την εκ των άνω προβολή με βάση 

τον παραπάνω μηχανισμό πλύσης εγκεφάλου. Το ζήτημα είναι ότι η επιλογή δεν είναι 

αποτέλεσμα συλλογικών διαδικασιών βασισμένων σε αξιοκρατικά κριτήρια.  

V. Οι δύο παραπάνω λειτουργίες, δηλαδή η προβολή προτύπων κατανάλωσης και ζωής 

και ο εθισμός των μαζών στο να δέχονται μηνύματα από ανώνυμους πομπούς, εντάσσονται 

μέσα στη γενικότερη λειτουργία της διαφήμισης σαν πλύσης εγκεφάλου. Σ’ αυτές θα 

μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλες που αναφέρονται πιο συχνά. Όπως είναι π.χ. η 

διόγκωση των ατομικών αναγκών σε βάρος των κοινωνικών αναγκών. Η διαφήμιση 

διογκώνει τις ανάγκες μας για απορρυπαντικά και αυτοκίνητα και έτσι εμφανίζεται 

μειωμένη η σημασία των αναγκών για σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα κλπ. Νομίζω όμως ότι 

αυτή η πλευρά της διαφήμισης, όπως και η πλευρά του μεγάλου κοινωνικού της κόστους 

έχουν δευτερεύουσα σημασία μπροστά στις δύο λειτουργίες που τονίσαμε παραπάνω.  

VI. Εύλογο είναι ν’ αναρωτηθεί κανείς; Aφού είναι τόσα τα κακά της διαφήμισης γιατί δεν 

την περιορίζουμε ή δεν την καταργούμε;  

Η απάντηση είναι εύκολη. Είπαμε στην αρχή του άρθρου αυτού ότι η διαφήμιση συνδέεται 

με την ανάπτυξη των μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών εταιρειών. Το μονοπωλιακό 

κεφάλαιο που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό της εποχής μας χρειάζεται τη διαφήμιση 

για την αύξηση των κερδών του.   

Θ. Λιανός 

 

Περίληψη του κειμένου «Η διαφήμιση και ο ρόλος της» 

Στο κείμενο ( <τίτλος ), ο συγγραφέας ( < όνομα ) προσπαθεί να προσεγγίσει το ρόλο της 

διαφήμισης στη ζωή μας σε κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο. Αρχικά, επισημαίνει ότι 

ενώ ο όρος διαφήμιση συνίσταται στη γνωστοποίηση των ιδιοτήτων ενός προϊόντος, 
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σήμερα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Έπειτα, συνδέει την επέκταση της διαφήμισης με 

αυτή των μονοπωλιακών εταιριών και αναφέρει ότι στόχος της είναι η συσσώρευση 

κεφαλαίων. Ακόμη, ο συγγραφέας παραθέτει δύο σημαντικές αρνητικές λειτουργίες της 

διαφήμισης,  που εντάσσονται στο πλαίσιο της διαφημιστικής πλύσης εγκεφάλου. Η μία 

είναι η προβολή ανύπαρκτων ιδιοτήτων των προϊόντων και η επιβολή προτύπων ζωής με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ψευδαισθήσεων και τον εξευτελισμό της ανθρώπινης 

προσωπικότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. Η δεύτερη συνίσταται στον εθισμό των 

μαζών στην αποδοχή των διαφημιστικών μηνυμάτων που επεκτείνεται και στην αποδοχή 

μηνυμάτων πολιτικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα την ανώδυνη αλλά κι απάνθρωπη 

χειραγώγησή τους. Τέλος, ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι για να αποφύγουμε τη διαφήμιση 

πρέπει να εξαλείψουμε το αίτιο που τη δημιουργεί, δηλαδή το κεφάλαιο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 31 

 

«Δημοκρατία και πνευματική καλλιέργεια» 

 

Δημοκρατία χωρίς πνευματική καλλιέργεια δεν νοείται ούτε ως έννοια ούτε ως 

πραγματικότητα. Για να συλλάβει κανείς την έννοια της δημοκρατίας στην ουσία της 

προϋποτίθεται ότι έχει υψηλό βαθμό πνευματικής καλλιέργειας. Εξάλλου, για να 

πραγματοποιήσει κανείς τη δημοκρατία ως άτομο κι ως σχέση με τον εαυτό του και ως σχέση 

με τους άλλους απαιτείται, επίσης, υψηλός βαθμός πνευματικής καλλιέργειας. Γενικώς, για 

να γεννηθεί η δημοκρατία προϋποθέτει την ύπαρξη πνευματικής καλλιέργειας. Τούτο 

ακριβώς έγινε κατά την αρχαιότητα στις ελληνικές πόλεις όπου, αφού άνθισε η πνευματική 

καλλιέργεια, γεννήθηκε η δημοκρατία .  

Η πνευματική όμως καλλιέργεια δεν είναι μόνο προϋπόθεση της δημοκρατίας, αλλά μόνιμος 

και σταθερός της σκοπός. Μέσα στη δημοκρατία ο άνθρωπος αξιολογείται κυρίως ως 

πνευματικός άνθρωπος κι ως ηθική προσωπικότητα. Τα μέτρα των αξιών της δημοκρατίας 

είναι το πνεύμα και η αρετή. Δίχως αυτά δεν υπάρχει δημοκρατία. Ο κίνδυνος για τη 

δημοκρατία είναι πάντοτε η τυχόν μείωση μέσα της του βαθμού της πνευματικής 

καλλιέργειας. Όσο μειώνεται η πνευματική καλλιέργεια μέσα σε μια δημοκρατία τόσο 

απειλείται η δημοκρατία από τους εχθρούς της, οι οποίοι είναι η τυραννία και η δημοκοπία. Γι’ 

αυτό το πρώτο μέλημα της δημοκρατίας δεν είναι η ευημερία, όπως διδάσκουν πολλοί, αλλά η 

παιδεία των πολιτών. Η παιδεία είναι το σταθερό θεμέλιο της δημοκρατίας. Με την παιδεία η 

δημοκρατία θέλει ν’  αναδείξει τον άνθρωπο, την αρετή και το πνεύμα του και γενικώς ν’ 

αναδείξει το ανθρώπινο κάλλος. Μόνον μέσα στη δημοκρατία είναι δυνατό να έρθουν στο φως 

όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον άνθρωπο, το πνεύμα του, η αρετή του και το ίδιο το σώμα 

του.  

Όταν η δημοκρατία περνά κρίση ή όταν η πνευματική καλλιέργεια κινδυνεύει, τότε η 

κατάσταση της κοινωνίας παρουσιάζεται συγκεχυμένη. Οι άνθρωποι αρχίζουν να χάνουν τα 

σταθερά κριτήρια των αξιών, οι έννοιες δεν έχουν το βάρος που είχαν πριν<Η σύγχυση αυτή 

είναι σχεδόν καθολική, δηλαδή απλώνεται σ’ όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής< Εφόσον η 

πνευματική καλλιέργεια υποχωρεί, εμφανίζονται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στη 

σύγχρονη κοινωνία οι μηχανισμοί της προπαγάνδας οι οποίοι με τον συστηματικό τους γδούπο 

κουφαίνουν τους ανθρώπους και μωραίνουν τη νόησή τους. Είναι πράγματι άθλιο και τραγικό 

το θέαμα του ανθρώπου ο οποίος αποζεί πνευματικά από τα συνθήματα της προπαγάνδας. Ο 

άνθρωπος αυτός είναι ένας πνευματικός επαίτης, ένας ολωσδιόλου δυστυχισμένος άνθρωπος 

και η τελική του μοίρα είναι το άγχος. Τι σημαίνει όμως η δημοκρατία περνάει κρίση; Το 

ερώτημα είναι τόσο κρίσιμο ώστε πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε σ’ αυτό όσο είναι 

δυνατόν καλύτερη απάντηση. Η δημοκρατία περνά κρίση όταν δουλεύουν μεν οι τυπικοί της 

μηχανισμοί όπως π.χ. η γενική ψηφοφορία, η ελευθερία του λόγου, κατεδαφίζονται όμως 

παράλληλα οι θεσμοί και τα σύμβολα της ζωής< 

Το πρώτο χρέος μιας δημοκρατικής πολιτείας είναι η παιδεία. Τούτο σημαίνει τη συστηματική 

καλλιέργεια όλων των ψυχικών, ηθικών και πνευματικών δυνάμεων οι οποίες συνιστούν την 

προσωπικότητα του ανθρώπου. Το χρέος τούτο είναι μόνιμο και μακροχρόνιο. Η παιδεία όμως 

δεν είναι μόνο ό,τι γίνεται μέσα στα σχολεία της πολιτείας, αλλά είναι ό,τι γίνεται μέσα στην 

Εκκλησία, μέσα στα δικαστήρια, μέσα στη Βουλή και μέσα σ’  όλα τα είδη κοινωνικής 

συναναστροφής και συμβιώσεως των ανθρώπων. Όταν η Βουλή, η οποία έχει ταχθεί ακριβώς 

να βουλεύεται, εκτρέπεται από το σκοπό αυτό και μεταβάλλεται σε στίβο κομματικής 

διαμάχης, τότε το παράδειγμά της δε διδάσκει αλλά θλίβει το λαό. Αντίθετα προς την αρχή 

«άρτον και θεάματα», η αρχή η οποία τα τόσο ελεεινά παραδείγματα έχει να παρουσιάσει 

στην ιστορία, μια δημοκρατική πολιτεία πρέπει να εργασθεί, να εργάζεται συνεχώς, ώστε να 
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γίνει συνείδηση στο λαό η πνευματική του ανάπτυξη η οποία τον υψώνει πάνω από τη 

πεζότητα της ζωής και τον καθιστά ικανό να κατανοήσει τι είναι ή τι πρέπει να είναι ο 

άνθρωπος για να δικαιώνει τη ζωή του. Το χρέος μιας δημοκρατικής πολιτείας είναι με 

πνευματικά και ηθικά μέσα να μεγαλώσει όσο γίνεται το συναίσθημα της αυτοσυνειδησίας 

του λαού, αυτό το οποίο είναι συνάμα συναίσθημα αυτοπειθαρχίας και αυταναγκασμού προς 

δημιουργία έργων που εξασφαλίζουν την ιστορική και πνευματική διάρκεια, δηλαδή την 

ιστορική αθανασία του λαού. Δεν υπάρχει υψηλότερη ευγένεια ενός λαού από την ιστορική 

του αθανασία, η οποία εξασφαλίζεται με τον αγώνα του πνεύματος και της αρετής». 

Ι.Ν.Θεοδωρακόπουλος 

Περίληψη του κειμένου: «Δημοκρατία και πνευματική καλλιέργεια» 

 

Ο συγγραφέας του κειμένου υποστηρίζει ότι η πνευματική καλλιέργεια είναι βασική 

προϋπόθεση για την κατανόηση και πραγμάτωση της δημοκρατίας, κάτι που 

επιβεβαιώνεται και στην αρχαιότητα. Συνεχίζει με τη θέση ότι η παιδεία είναι και σκοπός 

της δημοκρατίας, γιατί «πιστεύει» στον άνθρωπο και γιατί βέβαια αποτελεί το θεμέλιό της. 

Επισημαίνει, ακόμη, ότι όταν η παιδεία υποχωρεί, η προπαγάνδα κερδίζει έδαφος, ο 

πολίτης εξαχρειώνεται και η δημοκρατία υπάρχει μόνο στους τύπους. Γι’  αυτό θεωρεί ότι 

είναι χρέος της δημοκρατίας η παροχή παιδείας μέσα από αρκετούς θεσμούς, ώστε ο λαός 

να αποκτήσει αυτοσυνειδησία κι εσωτερική πειθαρχία και να παράγει έργα που θα τον 

καθιστούν αθάνατο μέσα στην ιστορία.   
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«Μεγάλη η συγκίνηση, πολύ μικρή η βοήθεια» 

 

«Ο μέγα – σεισμός της Σουμάτρας και τα γιγάντια παλιρροϊκά κύματα, που χτύπησαν στις 26 

Δεκεμβρίου τις ακτές του Ινδικού ωκεανού, προκάλεσαν μια κολοσσιαία καταστροφή, από τις 

λίγες της ιστορίας. Το συναισθηματικό σοκ που προκλήθηκε είναι πολύ μεγάλο κι συνταράζει 

βαθιά τη δυτική κοινή γνώμη, συγκίνηση κατανοητή μπροστά στο μέγεθος του ανθρώπινου 

πόνου, των καταστροφών και του αφανισμού. Μεταφράστηκε από βούληση για βοήθεια και με 

μια ζωηρή δυναμική αλληλεγγύης.  

*<+ Η αλληλεγγύη προς τα θύματα του Ινδικού ωκεανού επέτρεψε σε πολλούς συμπολίτες 

μας να ανακαλύψουν, πέρα από τη θεομηνία, την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής των 

κατοίκων των χωρών που χτυπήθηκαν. Και φαίνεται καθαρά πως η βοήθεια που 

συγκεντρώθηκε, όσο σημαντική κι αν είναι, δε θα επαρκέσει, για να λύσει τα δομικά τους 

προβλήματα. Ας ξεκαθαρίσουμε κάποιες αλήθειες.  

Μια «φυσική» καταστροφή όμοιου μεγέθους προκαλεί λιγότερα θύματα σε μια πλούσια χώρα 

παρά σε μια φτωχή. Για παράδειγμα, ο σεισμός του Μπαμ στο Ιράν, που έγινε ακριβώς πριν 

ένα χρόνο, προκάλεσε περισσότερους από 30.000 θανάτους. Τρεις μήνες νωρίτερα, όμως, ένας 

μεγαλύτερος σεισμός στη νήσο Χοκάιντο στην Ιαπωνία δεν προκάλεσε ούτε ένα θύμα. Γιατί 

υπάρχουν άραγε τέτοιες διαφορές; Γιατί η Ιαπωνία, όπως κι άλλες ανεπτυγμένες χώρες, 

διαθέτει τα μέσα, για να κατασκευάσει ακριβά αντισεισμικά κτίρια.  

Είμαστε, λοιπόν, άνισοι μπροστά στην καταστροφή; Χωρίς καμιά αμφιβολία. Η έκθεση με 

τίτλο «Μείωση του κινδύνου από τις καταστροφές», που εκδόθηκε από το Πρόγραμμα των 

Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη (UNDP), διερωτάται αν πρέπει να συνεχίσουμε να 

μιλάμε για «φυσικές» καταστροφές. Τα αποτελέσματα ενός σεισμού, ενός κυκλώνα ή μιας 

πλημμύρας είναι πολύ διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Συχνά εξαρτώνται από την πολιτική 

πρόληψης που εφαρμόζουν οι αρχές.  

*<+ Η καταστροφή στον Ινδικό ωκεανό μάς συγκινεί με το μέγεθός της, την ορμητικότητα της 

βίας της κι επίσης, γιατί ένα τέτοιο άθροισμα ανθρώπινων τραγωδιών συνέβη σε μία μόνο 

μέρα. Αν όμως παρατηρούσαμε στη διάρκεια ενός χρόνου αυτές τις χώρες και τους κατοίκους 

τους, θα παρακολουθούσαμε μια ανθρώπινη καταστροφή ακόμα πιο τραγικού μεγέθους. 

Αρκεί να γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο, στις χώρες του κόλπου της Βεγγάλης, πολλά 

εκατομμύρια άνθρωποι (και κυρίως παιδιά) πεθαίνουν, πολύ απλά, γιατί δεν έχουν πόσιμο 

νερό και πίνουν νερό μολυσμένο.  

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το δημόσιο εξωτερικό χρέος 

πέντε χωρών, από εκείνες που χτυπήθηκαν, ξεπερνά τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Και η 

εξυπηρέτηση που απαιτεί είναι γιγάντια, υπερβαίνει τα 32 δις. Δολάρια το χρόνο< Δέκα 

φορές δηλαδή περισσότερο από τις «γενναιόδωρες» δωρεές που τους υποσχεθήκαμε*<+ 

Το μέγεθος των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν είναι τεράστιο και η ανθρωπιστική 

γενναιοδωρία, όσο θαυμαστή και χρήσιμη κι αν είναι, δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση. Το 

συναίσθημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πολιτική.  

Κάθε καταστροφή αποδεικνύει τη δομική ανεπάρκεια των φτωχότερων, όσων είναι τα 

συνηθισμένα θύματα της άνισης κι άδικης κατανομής του πλούτου στον κόσμο. Γι’ αυτό το 

λόγο, αν επιθυμούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες καταστάσεις, όπως τη 

σημερινή, και να χτίσουμε ένα δικαιότερο κόσμο, πρέπει να αναζητήσουμε μόνιμες λύσεις και 

να ευνοήσουμε για το σύνολο των κατοίκων του πλανήτη μια εξισωτική ανακατανομή.  

 

Περίληψη του  κειμένου: « Μεγάλη η συγκίνηση, πολύ μικρή η βοήθεια» 
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Ο συντάκτης του κειμένου αφορμάται από τον ισχυρό σεισμό στη Σουμάτρα που 

προκάλεσε τεράστια καταστροφή, ευαισθητοποίησε την κοινή γνώμη, αλλά και 

γνωστοποίησε την καθημερινή πραγματικότητα των ανθρώπων στις φτωχές χώρες. 

Διαπιστώνει, χρησιμοποιώντας παραδείγματα, ότι τα ακραία φαινόμενα προκαλούν 

τεράστιες καταστροφές μόνο σε υπανάπτυκτες χώρες κι επισημαίνει ότι σ’ αυτές 

εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα ή την έλλειψη καθαρού νερού, 

προβλήματα που οφείλονται στην ανεπάρκεια των υποδομών και την οικονομική 

αδυναμία. Προτείνει, λοιπόν, μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου ως αναγκαιότητα για 

τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.   
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ΚΕΙΜΕΝΑ  ΓΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

 

1ο  Κείμενο: «Ο διχασμός» 

 

1η § Ικανό να σκέπτεται το είδος μας είναι εξίσου ικανό για τρέλα· συγχρόνως με τον 

Homo Sapiens δημιουργήσαμε, σύμφωνα με την παρατήρηση του Edgar Morin, τον Homo 

demens, τον παράφρονα άνθρωπο. Η τωρινή κατάσταση του πλανήτη μας μπορεί να 

συνοψισθεί με τον τίτλο “η κυριαρχία του παράφρονα”.  

2η § Τρελαμένοι οι άνθρωποι ετοιμάζουν τη μαζική τους αυτοκτονία, θυσιάζοντας γι’ 

αυτόν τον σκοπό το μεγαλύτερο μέρος από τα πλούτη τους, την ενέργειά τους, την 

εξυπνάδα τους. Ένας και μόνο αριθμός αρκεί για να δείξει τις διαστάσεις αυτού του 

μαζικού παραληρήματος: ο καθένας από τα 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους, όπου και να ζει 

στη γη, ακολουθείται συνέχεια από ένα αόρατο παγιδευμένο όχημα, φορτωμένο με 3.000 

κιλά Τ.Ν.Τ. (τρι-νιτρο-τολουόλιο = εκρηκτική ύλη), έτοιμο να εκραγεί. Για να τον σκοτώσεις 

σίγουρα, ένα κιλό θα ήταν αρκετό. Τα 2.999 κιλά παραπάνω είναι άχρηστα και στοίχισαν 

τόσο ακριβά, που εξαιτίας του ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας ζει σε ανυπόφορη 

αθλιότητα. Ποιος το θέλησε αυτό; Κανείς, είναι τόσο παράλογο. Και όμως, έτσι είναι η 

ανθρώπινη λογική αυτών που θέλουν να προστατευτούν με το να απειλούν τους πιθανούς 

εχθρούς με αντίποινα, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε μια κατάσταση που είναι έτοιμη να 

ξεφύγει από τον έλεγχό τους. Τυχαία οι άνθρωποι θα εξαφανιστούν όλοι, επειδή ο καθένας 

δεν θα έχει σκεφθεί παρά μόνο να εξασφαλίζει τη δική του επιβίωση.  

3η § *...+ Επείγει να κατανοήσουμε κατά πόσο εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού και της 

τεχνολογικής εξέλιξης οι άνθρωποι αλληλεξαρτήθηκαν, όπως τα στοιχεία του μηχανισμού 

ενός ρολογιού. Η μοίρα του καθενός εξαρτάται απ’ όλους τους  άλλους. Ωστόσο, 

ακολουθούν τα όνειρά τους για μικρές εγωϊστικές ευτυχίες, των οποίων το σύνολο δεν 

μπορεί να είναι παρά μόνο μια οριστική ήττα όλου του ανθρώπινου είδους απέναντι στον 

μοναδικό εχθρό που αξίζει όλους τους ηρωϊσμούς: τον θάνατο. Είμαστε σήμερα 

αντιμέτωποι με ένα διχασμό του οποίου η μοναδική αξία είναι ότι παρουσιάζεται απόλυτα 

ξεκάθαρος.  

4η § Είτε οι άνθρωποι θα εφαρμόζουν σε όλους τους τομείς τις στάσεις που έχουν 

υιοθετήσει εδώ και αιώνες. Θα συνεχίζουν να ενεργούν σαν ο μοναδικός στόχος των 

διάφορων ομάδων, εθνών, Εκκλησιών, κρατών, να ήταν η δική τους διαιώνιση. Η κάθε 

κοινωνία κλείνεται μέσα στον εαυτό της, ανήσυχη, με έμμονη την ιδέα του κινδύνου που 

αντιπροσωπεύουν γι’ αυτήν οι άλλες κοινωνίες, έτοιμη να αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος 

από τα οικονομικά, πνευματικά, ανθρώπινα μέσα της στην προετοιμασία της άμυνάς της. 

Όλα τα μέσα φαίνονται δικαιολογημένα στον καθένα, αρκεί να οδηγούν στη νίκη της δικής 

του θέσης. Η πίεση από όλους αυτούς τους φόβους καταλήγει στον υπερεξοπλισμό και τη 

σύρραξη, η οποία επίκεται αργά ή γρήγορα και αυτό αφορά αποκλειστικά την τύχη. Είναι 

αναπόφευκτη μια γενική διαμάχη που οδηγεί το σύνολο του ανθρώπινου είδους στη μαζική 

καταστροφή.   

4η § Είτε οι άνθρωποι θα δεχτούν να αντιμετωπίσουν τη σημερινή πραγματικότητα. Θα 

διαπιστώσουν ότι οι τύχες τους είναι δεμένες· ότι όταν χτυπά πένθιμα η καμπάνα σε 

κάποιο μέρος πάνω στη γη, στην Καμπούλ ή στο Σαντιάγκο, το πένθιμο χτύπημά της 

αφορά τον καθένα μας όπου και να βρίσκεται, ότι η βία έγινε ταυτόχρονα θανατηφόρα γι’ 

αυτόν που είναι θύμα της όσο και γι’ αυτόν που την ασκεί. Οι άνθρωποι θα σκεφθούν τότε 

ότι καινούριες μέθοδοι πρέπει να εφαρμοστούν για να λύσουν τις αναπόφευκτες διαμάχες.  
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6η § Σι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε η ανθρώπινη ιστορία να στραφεί προς αυτόν τον 

δεύτερο δρόμο; Πρώτα να συνειδητοποιήσουμε έγκαιρα την πραγματικότητα. Μας 

παρασύρει ο πειρασμός να κρυφτούμε κάτω από τις απολαύσεις τις οποίες προσφέρουν οι 

πολύ προσωπικές μας δραστηριότητες: ο μαθηματικός προσθέτει έναν όρο στην εξίσωσή 

του, ο χημικός τελειοποιεί ένα καινούριο προϊόν, ο ιστορικός ορίζει την ακριβή ημερομηνία 

ενός μακρινού γεγονότος, και όλοι αυτοί δεν δίνουν σημασία στο έδαφος που γκρεμίζεται 

κάτω από τα πόδια τους, καθώς εργάζονται ή ονειρεύονται. Εκεί βρίσκεται μάλλον η 

μεγάλη ευθύνη των σημερινών διανοουμένων, αν δε θέλουν να προδώσουν την αποστολή 

τους: να κάνουν να ακουστεί η κραυγή που θα ξυπνήσει τους συγχρόνους τους. 

7η § Έπειτα, να εργαστούμε για μια κοινή συμφωνία σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη 

ύπαρξη. Ενόσω μερικοί άνθρωποι θα ζουν μέσα στην περιφρόνηση και θα βρίσκονται 

αφημένοι σε μια αξιοθρήνητη μοίρα εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους, του  

σχήματος της μύτης τους ή του επιπέδου της νοημοσύνης τους, η μοίρα όλων μας θα 

κινδυνεύει. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε γνώμες, πεποιθήσεις, επιλογές, πρέπει να 

βρούμε ένα κοινό βλέμμα των ανθρώπων πάνω στον εαυτό τους. 

 

(Albert Jacquard, Le Monde Diplomatique, Ιούνιος 1996) 

 

Εξάσκηση στην περίληψη: 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________ 

 

ΔΙΟΡΘΨΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ: 

 Εντοπισμός βασικής ιδέας ___________________________________________________ 

 Διάκριση κύριων νοημάτων από δευτερεύουσα ________________________________ 

 Επιτυχής πύκνωση κύριων νοημάτων_________________________________________ 

 Σαφής απόδοση νοημάτων __________________________________________________ 

 Μη αυτούσια μεταφορά λέξεων _____________________________________________ 

 Κυριολεξία ________________________________________________________________ 

 Καλή ορθογραφία, σύνταξη, γραμματική_____________________________________ 

 Κατάλληλο ύφος __________________________________________________________ 

 Αλληλουχία _______________________________________________________________ 

 Συνοχή ____________________________________________________________________ 

 Συνεκτικότητα _____________________________________________________________ 
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2ο Κείμενο: Η απατηλή οικειότητα του σύγχρονου τηλεοπτικού λόγου 

 

Η μέσω του τηλεοπτικού διαύλου οικειοποίηση μιας ιδιωτικής, και πάντως ανεπίσημης, 

γλώσσας και η προσαρμογή του λόγου προς τις χαμηλές γλωσσικές ποικιλίες, σε 

συνδυασμό με την προβολή μιας προσανατολισμένης προς τις αδύναμες και ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες θεματολογίας, συγκροτούν, κατά την άποψή μας, μία «στάση εικονικής 

ευμένειας» ή «υψηλής απατηλής οικειότητας» από την πλευρά των παραγωγών και 

διανομέων του τηλεοπτικώς εκφερόμενου δημοσιογραφικού λόγου. Η συγκεκριμένη στάση 

αποτελεί έναν δραστικό τρόπο κατασκευής και συντήρησης της αποδεκτότητας της 

δημοσιογραφικής έκφρασης, καθώς αποδίδεται αξιωματικά στον πομπό δημοκρατική 

νομιμότητα και κοινωνική ευαισθησία, μέσω της μορφής της γλώσσας. Μία γλώσσα η 

οποία δίδει στους χρήστες της τη δυνατότητα να τεκμαίρονται την προοδευτικότητα και τη 

φιλολαϊκότητα μέσω των λέξεων, ευαγγελιζόμενοι αγαθά και ιδιότητες που, σε άλλη 

περίπτωση, θα όφειλαν να αποδεικνύουν με το περιεχόμενο των λεγομένων τους. 

Επιπλέον, η «στάση εικονικής ευμένειας» συντίθεται με την αναγωγή και αναβάθμιση του 

ιδιωτικού στοιχείου στη σφαίρα του δημοσίου, ως ένα άλλοθι κατάργησης των μεγάλων 

αποστάσεων που χωρίζουν τους πολλούς/ «υποτελείς», που είναι το κοινό, από τους 

λίγους/ «ιθύνοντες», που δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους της πολιτικής και 

τηλεοπτικής εξουσίας. Άλλες πρακτικές συγκρότησης της απατηλής οικειότητας, που τα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας επιδιώκουν να παρουσιάζουν, συνδέονται με τη ρητή ή 

υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας της αμφισβήτησης της καθεστηκυίας τάξης και την 

εκδήλωση μιας γενικής ιδεολογικής σύμπλευσης του δημοσιογράφου με τις θέσεις και τις 

προσδοκίες του «λαού». 

Ωστόσο η εγγραφή στον δημοσιογραφικό λόγο της υπονόμευσης της πολιτικής ή 

οικονομικής ιεραρχίας, σε συνδυασμό με την απόδοση σε αυτόν «μαγικών» ιδιοτήτων και 

την επικυριαρχία του συναισθήματος, ώστε να μη διανοείται ο αποδέκτης να 

επεξεργάζεται λογικά τα εκπεμπόμενα μηνύματα, μπορεί να αποπροσανατολίζει το κοινό 

στο οποίο απευθύνεται. Αυτό είναι δυνατό να συμβαίνει όταν η δημοσιογραφική 

αμφισβήτηση δεν συνιστά έναν ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό των σχέσεων εξουσίας 

μεταξύ των φορέων της τηλεοπτικής ισχύος και των αποδεκτών, αλλά έναν προσωρινό και 

εικονικό επανασυσχετισμό οικειότητας, για προπαγανδιστικούς και εμπορικούς λόγους.  

Μέσω ενός πληθωρικού, γητευτικού και, σε κάποιες περιπτώσεις, αυθαίρετου λόγου, 

επιτυγχάνεται η οδήγηση του πολίτη στη διαμόρφωση της εντύπωσης ότι τα ΜΜΕ δεν 

εκπροσωπούν τα συμφέροντα της ιδιοκτησίας τους (κρατικής ή ιδιωτικής/ 

επιχειρηματικής), αλλά του ίδιου. Καθρεπτίζοντας στον τηλεοπτικώς μεταδιδόμενο λόγο 

τις δικές του αναμονές, ο παραλήπτης ενδεχομένως διολισθαίνει σε μια απαίδευτη 

ψευδαίσθηση συμμετοχής στην «αλήθεια» που παράγει το μέσο ενημέρωσης και θεωρεί 

εαυτόν εξομοιωμένο με τους επισήμως ομιλούντες. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι ο πολίτης, 

ακόμη και όταν βιώσει την ανταπόκριση από την πλευρά του Μέσου ή του δημοσιογράφου 

στο πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίζει, ή προβάλλει τις ανάγκες και τα συμφέροντά 

του σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι η σχέση η 

οποία αναπτύσσεται είναι όντως σχέση ουσίας και διάρκειας, μια ενδυνάμωση της 

ταυτότητάς του, και όχι ένα ακόμη «λαϊκό θέμα που θα πουλήσει» και θα αποφέρει στην 

τηλεοπτική επιχείρηση το ανάλογο διαφημιστικό έσοδο. 

*Διασκευή+   
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Νικολέττα Τσιτσανούδη - Μαλλίδη,  Διδάκτωρ Κοινωνιογλωσσολογίας του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
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ΔΙΟΡΘΨΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ: 

 Εντοπισμός βασικής ιδέας ___________________________________________________ 

 Διάκριση κύριων νοημάτων από δευτερεύουσα ________________________________ 

 Επιτυχής πύκνωση κύριων νοημάτων_________________________________________ 

 Σαφής απόδοση νοημάτων __________________________________________________ 

 Μη αυτούσια μεταφορά λέξεων _____________________________________________ 

 Κυριολεξία ________________________________________________________________ 

 Καλή ορθογραφία, σύνταξη, γραμματική_____________________________________ 

 Κατάλληλο ύφος __________________________________________________________ 

 Αλληλουχία _______________________________________________________________ 

 Συνοχή ____________________________________________________________________ 

 Συνεκτικότητα _____________________________________________________________ 
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3ο Κείμενο:  (ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ΄ ΣΑΞΗ  2010) 

 

Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας 

θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος, έχοντας επίγνωση των 

αναγκών και των επιθυμιών του, καλείται να συμβάλει αποφασιστικά στην πορεία της 

εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του κατάρτισης. Σε αυτή την ατομική, και πολλές 

φορές εξαιρετικά δύσκολη, πορεία κατάκτησης νέων γνώσεων, δεν ενεργεί μόνος του, 

όπως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε με βάση το πρώτο συνθετικό της λέξης αυτο-

μόρφωση. Ο άνθρωπος δεν δραστηριοποιείται μέσα σε ένα κοινωνικό κενό, αλλά μέσα σε 

ένα κοινωνικό περιβάλλον. Βρίσκεται δηλαδή σε συνεχή επικοινωνία με τους άλλους, σε 

επαφή και ανταλλαγή με τους επίσημους ή ανεπίσημους εκπαιδευτικούς θεσμούς, με 

ποικίλους οργανισμούς και κέντρα κατάρτισης, ακόμη και όταν οι νέες τεχνολογίες του 

επιτρέπουν να μαθαίνει και να εργάζεται σε φυσική απόσταση από τους άλλους. 

Με αυτή την έννοια, οι διαδικασίες και οι πρακτικές αυτομόρφωσης στη σημερινή εποχή 

δεν σημαίνουν την απουσία των άλλων, θεσμών και ατόμων, ούτε την κοινωνική 

απομόνωση του καθενός ατόμου, αλλά την ενεργητική στάση του, αφού το ίδιο 

αποφασίζει, άλλοτε αυτοβούλως και άλλοτε κάτω από την πίεση συγκεκριμένων αναγκών, 

να εκπαιδευθεί. Η ενεργητική στάση συνίσταται στο ότι ο άνθρωπος καλείται να 

διαμορφώσει μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες (οργανισμούς, εκπαιδευτές, 

εκπαιδευόμενους) το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τους τρόπους της εκπαίδευσής του. 

Όμως οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθιστούν την αυτομόρφωση αναγκαία για τα 

άτομα των σύγχρονων κοινωνιών είναι οι νέες επιστημονικές και τεχνολογικές 

ανακαλύψεις και οι συνεπακόλουθες μεταμορφώσεις της αγοράς εργασίας. Μία από τις 

συνέπειες αυτών των αλλαγών είναι ότι πολλά επαγγέλματα χάνουν γρήγορα την αξία 

και τη χρησιμότητά τους, ενώ οι γνώσεις και οι δεξιότητες που τα άτομα κατέκτησαν στα 

πρώτα στάδια της ζωής τους καθίστανται ανεπαρκείς για το παρόν και το μέλλον. Η 

συνολική τεχνολογική αναδιάρθρωση της εργασιακής δραστηριότητας στερεί όλο και 

περισσότερο στα άτομα τη δυνατότητα να διατηρούν μία και μοναδική επαγγελματική 

ταυτότητα σε όλη τη διάρκεια της ενεργού ζωής τους. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από τις 

ψυχοκοινωνικές συνέπειες αυτής της κατάστασης για τα άτομα, οι νέοι άνθρωποι των 

τεχνολογικών κοινωνιών καλούνται να αλλάξουν δύο ή τρία επαγγέλματα στην 

επαγγελματική πορεία τους. Το γεγονός αυτό επιβάλλει στα άτομα να κατακτούν διαρκώς 

γνώσεις, να ανανεώνουν τις δεξιότητές τους, να αποκτούν γρήγορα νέες ειδικεύσεις, 

δηλαδή, να εκπαιδεύονται συνεχώς. 

Η εκπαίδευση δεν νοείται πια ως η απλή, κανονιστική μετάδοση γνώσεων από τις 

μεγαλύτερες γενιές στις νεότερες, όπως την όριζε ο E. Durkheim κατά τον 19ο αιώνα. Και 

τούτο επειδή, τόσο το περιεχόμενο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πράξης όσο και ο χρόνος 

που αφιερώνεται σε αυτήν, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις 

διαφορετικές γενιές, τα δύο φύλα και τις διαφορετικές κουλτούρες των ανθρώπων, γεγονός 

που παρατηρείται σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές της καθημερινής ζωής. Η εκπαιδευτική 

πράξη καθίσταται επομένως μια διαδικασία που δεν περιορίζεται στο χώρο (το σχολείο) 

και το χρόνο (περίοδος της νεότητας), αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής και 

πέραν των σχολικών τειχών. 

Αλεξάνδρα Κορωναίου, Εκπαιδεύοντας Εκτός Σχολείου, 2002 (Διασκευή) 
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4ο Κείμενο: Σο βιβλίο σφυρηλατεί το αίσθημα της ελευθερίας 

1. Το βιβλίο, αναμφίβολα αποτελεί αστείρευτη πηγή γνώσης. Είναι ο κινητήριος μοχλός 

στη διαδικασία της εκπαίδευσης μέσα στον σχολικό χώρο. Τα βιβλία, καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα αποδελτιωμένων γνώσεων, που έχουν σχέση με κάβε τομέα του επιστητού. Όμως, 

απ” ό,τι φαίνεται, η αξία του έχει υποβαθμιστεί, τόσον απ” τον ώριμο άνθρωπο, όσο κι απ” 

τον μαθητόκοσμο. Το φαινόμενο που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες του σχολικού 

έτους, όπου οι μαθητές κυριολεκτικά «κατακρεουργούν» τα βιβλία τους, μετατρέποντας τα 

προαύλια των σχολείων σε αλάνες με σκουπιδόχαρτα, πρέπει να μας προβληματίσει 

όλους. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και φανερώνει πως κάπου στο κοινωνικό-

εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν «στεγανά», που ωθούν«βάνδαλη» συμπεριφορά. σ” αυτή 

τη  

2. Εξετάζοντας βαθύτερα την όλη κατάσταση, μπορούμε να εντοπίσουμε μερικές αιτίες, 

που εξηγούν αυτή τη συμπεριφορά. Ξεκινάει απ” τη σχολική ηλικία του παιδιού, που 

πηγαίνει στο σχολείο «επειδή έτσι συμβαίνει μ” όλα τα παιδιά της ηλικίας του». Δεν το 

πείθουν οι μεγαλύτεροι, οι υπεύθυνοι για την αγωγή του, ότι έχει και μυαλό που πρέπει να 

το καλλιεργήσει, για να γίνει σωστός άνθρωπος.” Ετσι το μικρό παιδί, ο μετέπειτα νεαρός 

έφηβος, δε συνειδητοποιεί την αξία της μόρφωσης στη διαδικασία της ζωής. Έτσι η 

εκπαίδευση, που κατακτιέται κατά κύριο λόγο μέσα απ” το βιβλίο, θεωρείται «αναγκαίο 

κακό», που σημαίνει καταπίεση και όχι ύψιστη πράξη ελευθερίας. 

3. Συχνά ο δάσκαλος θεωρείται απ” τους μαθητές «κρατούσα κοινωνική» αρχή, και τίθεται 

πρόβλημα επικοινωνίας ανάμεσα τους. Ο μαθητής ενδόμυχα τον φοβάται και δεν 

αφήνεται ελεύθερα στην καθοδήγηση του. Επειδή τον θεωρεί καταπιεστή της ελευθερίας 

του, κρατάει απόσταση απ” αυτόν, κάποτε γίνεται επιθετικός ή αντιδραστικός στις 

οποιεσδήποτε παροτρύνσεις που γίνονται απ” το δάσκαλο. Σ” αυτή τη φάση δημιουργείται 

ένα τεράστιο χάσμα, με αποτέλεσμα η νεανική ψυχή να φθείρεται σε μικροσυγκρούσεις 

και ανταγωνισμούς που έχουν σοβαρό κόστος στη μελλοντική εξέλιξη του νέου. 

4. Το πρόβλημα διογκώνεται και απ” τη νοοτροπία της κοινωνίας μας, ότι τα βιβλία 

παρέχουν τη γνώση και ότι η γνώση εξασφαλίζει σπουδαία επαγγελματική κατοχύρωση. 

Αυτή η άποψη, δεν ενθαρρύνει την αγάπη γι” αυτή καθεαυτή τη γνώση, σαν στοιχείο 

αναγκαιότατο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ολοκλήρωση του 

χαρακτήρα, αλλά δίνει κίνητρα για τη «χρησιμοθηρία» της μ” οποιοδήποτε κόστος για τον 

νεαρό έφηβο. Φυσικό επακόλουθο είναι, η ψυχική καταπίεση και το άγχος να δημιουργούν 

σύγχυση στην τρυφερή νεανική ψυχή. Οι μαθητές εξαιτίας της ανωριμότητας της ηλικίας, 

δεν μπορούν να καταλάβουν τις πραγματικές αιτίες που τους απωθούν απ” τη γνώση και 

ξεσπούν στα βιβλία, στους ανυπεράσπιστους φίλους μιας ολόκληρης χρονιάς. 

5. Γενικότερα, η έλλειψη της αγάπης για γνώση απ” την πλευρά του μαθητή, οφείλεται στη 

βαθιά έλλειψη πνευματικότητας της εποχής μας και στην αλλοτρίωση της ανθρώπινης 

ύπαρξης. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο αν γίνει μια ανθρωπιστική στροφή στον 

τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Αν ο μαθητής δηλαδή καταλάβει ότι η μόρφωση 

είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του μυαλού του, όσο η τροφή για το σώμα του, θα 

αγαπήσει τη γνώση, θα εκτιμήσει την πολύτιμη προσφορά του βιβλίου, οπότε θα το 

σέβεται και θα πάψει να το καταστρέφει. 
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6. Όλοι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την αγωγή του παιδιού, κυριότερα οι γονείς, 

οι δάσκαλοι και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, μπορούν – και επιβάλλεται – να επηρεάσουν 

σημαντικά τη διάθεση του νέου για έρευνα και μελέτη του κόσμου, μέσα απ” 

τοπεριεχόμενο του βιβλίου και να δώσουν οι ίδιοι κίνητρα για διάβασμα. Πρέπει οι νέοι 

άνθρωποι να καταλάβουν ότι το βιβλίο βγάζει το άτομο απ” τα σκοτάδια της αμάθειας, 

ανοίγει δρόμους στη ζωή σίγουρους και ασφαλείς και σφυρηλατεί το αίσθημα της 

ελευθερίας. Επίσης είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουν ότι τα βιβλία καταστρέφονται, 

επειδή θεωρούνται επικίνδυνα, μόνο από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα (Χιτλερική 

Γερμανία), και ότι συμπεριφέρονται φασιστικά όταν τα καταστρέφουν ενώ ζουν σε μια 

ελεύθερη χώρα με πλούσια πνευματική κληρονομιά, που οφείλουν να συνεχίσουν με 

αγάπη, «υπομονή και περηφάνεια». πολύτιμο 

Γιάννα Κουτρομάνου , 19 Ιουλίου 1987 
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5ο Κείμενο: ΚΡΑΣΟ ΚΑΙ ΝΕΟΛΕΛΛΗΝΕ 

Ηλικιωμένος άνθρωπος που επί χρόνια πολλά εργάστηκε  στη διοικητική υπηρεσία του 

Κράτους και ανέβηκε όλες τις βαθμίδες της, συνόψισε κάποτε τα διδάγματα της μακράς 

πείρας του με μια παρατήρηση άξια να μας βάλει σε πολλές σκέψεις. 

Το Κράτος, έλεγε, όχι ως αφηρημένη ιδέα, αλλά ως συγκεκριμένο βίωμα, σαν ένα κομμάτι 

από την ίδια τη ζωή μας, λείπει από τους σημερινούς Έλληνες. Το αισθάνονται σαν ξένο, 

όχι δικό τους, και δεν το πονούν. Τη χώρα τους την αγαπούν με πάθος. Για μια χούφτα από 

το χώμα της είναι άξιοι να πεθάνουν με την πιο μεγάλη ευκολία. Άλλο Πατρίδα όμως και 

άλλο Πολιτεία. Με την Πατρίδα είμαστε στενότατα δεμένοι. Την έχουμε βάλει μέσο, στο 

αίμα μας, γιατί και με το αίμα μας την έχουμε κρατήσει. Την Πολιτεία όμως, δηλαδή αυτό 

τον ορισμένο τρόπο με τον οποίο έχει οργανωθεί και διοικείται ο τόπος, αυτήν την απρό-

σωπη δύναμη που λειτουργεί στο όνομα όλων για να εξασφαλίζει με τα όργανα και τους 

θεσμούς της τη ζωή και την ελευθερία μας, δεν μπορούμε να τη νιώσουμε σαν κάτι 

εντελώς δικό μας. Είναι ξένο σώμα. για το αίσθημα μας. 

Απόδειξη ότι δεν πονούμε, ούτε αισθανόμαστε ενστιγματικά την ανάγκη να 

προστατέψουμε ό, τι ανήκει στο Κράτος, το δημόσιο κτήμα. Απέναντι του δείχνουμε 

αδιαφορία και κάποτε μιαν απίστευτη εχθρότητα και μανία καταστροφής. Από παιδιά στο 

σχολείο κακοποιούμε βάρβαρα τα θρανία και τους τοίχους του σχολείου -«ανήκει στο δη-

μόσιο, δεν είναι δικό μας». Την ίδια αστοργία δείχνουμε στα δικαστήρια, στα άλλα δημόσια 

γραφεία, ακόμη και στους πάγκους του πάρκου ή στις δημόσιες κρήνες, σε ό,τι τέλος 

πάντων είναι κρατική περιουσία. Μόλις αντιληφθούμε ότι κάτι τι ανήκει ή με κάποιο τρόπο 

βρίσκεται στην κυριότητα αυτής της απρόσωπης δύναμης, αν δεν μπορούμε να το 

οικειοποιηθούμε, με ευχαρίστηση το φθείρουμε. Με την ίδια ευκολία προσπαθούμε ν 

«αποφεύγουμε τις υποχρεώσεις μας προς το Κράτος ή να καταστρατηγούμε τους νόμους 

του. Είναι ο «άλλος», όχι ο εαυτός μας. Και τον ξεγελούμε ή σηκώνουμε το όπλο εναντίον 

του, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι κατά βάθος τον εαυτό μας απατούμε ή πληγώνουμε. 

Και από τις παρατηρήσεις του αυτές ο πολύπειρος άνθρωπος έβγαζε το συμπέρασμα ότι 

ίσως οι Έλληνες να μην είναι οργανικά ικανοί να ποτιστούν από την ιδέα του Κράτους. Ότι 

πιθανόν μέσα στην ίδια τη φυσική τους υφή να υπάρχει κάποια τάση αναρχισμού< 

Έχει αρκετά διαδοθεί αυτή η αντίληψη και συχνά ακούγεται. Ωστόσο μου φαίνεται πολύ 

παρακινδυνευμένη και άδικη στην απαισιοδοξία της. Δεν αμφισβητώ τα γεγονότα, όπου 

στηρίζεται (τα περισσότερα είναι δυστυχώς πραγματικά, είτε μας αρέσουν είτε όχι). Αλλά. 

την ερμηνεία που δίνεται σ” αυτό, τα γεγονότα. 

Ότι δεν πονούμε, ή ότι δεν πονούμε αρκετά την Πολιτεία σαν κάτι εντελώς δικό μας, είναι 

βέβαιο. Από αναρχισμό όμως την αντιθέσουμε προς τα αισθήματα και τα συμφέροντα μας 

ή από άλλους λόγους; Και πώς είναι δυνατόν αυτός ο δήθεν αναρχισμός να θεωρηθεί 

έμφυτη ιδιότητα ριζωμένη μέσα στη δική μας φυλή; Μπορεί ο Έλληνας να είναι 

περισσότερο από άλλους λαούς ατομιστής, να μην πειθαρχεί τόσο εύκολα στο συλλογικό 

σώμα και πνεύμα της ομάδας. Αλλά από το σημείο τούτο ως το σημείο να τον πούμε από 

τη φύση του αναρχικό, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Ορθότερη φαίνεται μια άλλη 

εξήγηση. Ότι αυτή η αδιαφορία ή η λανθάνουσα εχθρότητα προς το Κράτος και τις 
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λειτουργίες του είναι αποτέλεσμα ιστορικών αιτίων και μιας κακοδαιμονίας που ατυχώς 

διαιωνίζεται. Ας μη λησμονούμε ότι επί μακροχρόνια και κατά διαστήματα δεν υπήρχε γι” 

αυτόν εδώ τον πολυβασανισμένο λαό σύμπτωση Πολιτείας και Έθνους. Η κρατική εξουσία 

στις διάφορες περιόδους της δουλείας δεν ήταν μονάχα ξένη αλλά και εχθρική προς την 

εθνική μας υπόσταση. Και επομένως γενεές γενεών, για να βεβαιώσουν την εθνική τους 

ιδιοτυπία, τη χωριστή τους ύπαρξη, ήταν αναγκασμένες να μισούν, να απατούν και να 

πολεμούν τα όργανα, και τις λειτουργίες που στα μάτια τους εκπροσωπούσαν το Κράτος 

και σάρκωναν την ιδέα της Πολιτείας. Το κρυφό μίσος με τα ψυχικά επακόλουθα, του είναι 

πολύ πιο επικίνδυνο από τη φανερή αντίθεση, τον ανοιχτό πόλεμο. Συμπνιγόμενο από το 

φόβο τρέφεται από την καταπίεση του και αφήνει στα σκοτεινά στρώματα της ψυχής 

λασπερά κατακάθια που δεν εξαλείφονται. Ακόμη κι όταν λευτερωθεί από το ζυγό, δεν 

μπορεί εύκολα ένας λαός να αγαπήσει την Πολιτεία με τους περιορισμούς της, έστω και αν 

είναι τώρα δική του, αφού ως προχτές ακόμη το Κράτος ήταν η θέληση και η βία του 

δυνάστη του. 

Κατά ένα παράδοξο μάλιστα μηχανισμό, που μας τον εξηγεί σήμερα η Ψυχολογία, όταν 

ένας πολίτης με τέτοιες υποσυνείδητες κακώσεις από αρχόμενος γίνεται άρχων, παίρνει 

τις διαθέσεις και τους τρόπους που ο ίδιος πρώτα μισούσε. Παίζει δηλαδή το ρόλο του 

ειδώλου που ως τώρα το φοβόταν και το αντιπαθούσε, γιατί έτσι νομίζει πως μπορεί να 

λευτερωθεί από τον εφιάλτη του. Ίσως γι” αυτό το λόγο συμβαίνει, όποιος παίρνει και μια 

παραμικρή ακόμη εξουσία στην Ελλάδα, να μεταβάλλεται αμέσως σε σατράπη< 

Για να εξηγήσουμε όμως το φαινόμενο που εξετάζουμε, πρέπει να αναφέρουμε ακόμη ένα 

λόγο πολύ σοβαρό. Όταν λευτερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό αυτή η μικρή ελληνική 

γωνιά, η Πολιτεία μας δεν θεμελιώθηκα ούτι: αναπτύχθηκε οργανικά απάνω σε κάποιες 

αυτόχθονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης, βγαλμένες από τις δικές μας ψυχολογικές 

και ά/άες ανάγκες και από την ιστορική κίνηση της ζωής του Έθνους, αλλά μας 

επιβλήθηκε απέξω από ξένους και με ξένους που φυσικά δε νοιάστηκαν να εξετάσουν αν 

το φόρεμα τούτο ήταν κομμένο στο μέτρα μας, ούτε προσπάθησαν να το ταιριάσουν κάπως 

απάνω στο δικό μας κορμί. Έτσι εφαρμόστηκαν κι εξακολουθούν να εφαρμόζονται 

πειραματικά στη χώρα μας διοικητικοί και πολιτικοί θεσμοί που δεν μίλησαν ποτέ βαθιά 

στην ψυχή του λαού μας. Ούτε ίσως ανταποκρίνονται εντελώς στις πραγματικές του 

ανάγκες. 

Είναι γνωστές οι μελέτες του Κώστα Καραβίδα για την κοινοτική οργάνωση. Μπορεί να μη 

συμμερίζεται κανείς την αισιοδοξία και την πίστη του ότι και τώρα είναι δυνατόν να γίνει 

εκείνο που δεν έγινε άλλοτε, στην ώρα του τη φυσιολογική. Ωρισμένως όμως θα 

αναγνωρίσει ότι θα ήταν πολύ διαφορετική, τελειότερη, η κρατική μας οργάνωση και πολύ 

στενός, οργανικά συνεκτικός, ο δεσμός του πολίτη με την Πολιτεία στον τόπο μας, αν αυτό 

το θαυμαστό κύτταρο, η κοινότητα, που δημιουργήθηκε με το αίμα του λαού μας από 

πανάρχαια χρόνια και λειτούργησε τόσο λαμπρά στους χρόνους της δουλείας, αφηνόταν 

να αναπτυχθεί φυσιολογικά σε ένα γενικότερο, πλούσια διακλαδωμένο και πυργωτά 

διαρθρωμένο διοικητικό σύστημα. Το. ξενοφερμένα καθεστώτα σκότωσαν το κύτταρο 

τούτο και μας επέβαλαν θεσμούς και τύπους, μέσα στους οποίους μάταια ως τώρα 

προσπαθούμε να βρούμε τον εαυτό μας. 
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Βάλετε μαζί μ “ αυτές τις αιτίες την κακοδιοίκηση που είναι ενδημικό κακό στον τόπο μας, 

τη διαφθορά της πολιτικής μας ηγεσίας που τα ανομήματά της πλήρωσαν ακόμη και με το 

αίμα τους οι λίγες φωτεινές μορφές της νεότερης ιστορίας μας, προσθέσετε τέλος και τη 

βαθύτερη κρίση που περνάει εδώ και κάμποσα χρόνια η έννοια του Κράτους μέσα στις 

φοβερές αντινομίες της ζωής όλων των σημερινών λαών και θα. εξηγήσετε γιατί οι 

βασανισμένοι άνθρωποι αυτού του τόπου, του πολυπατημένου από ξένους κάθε λογής, δεν 

αισθάνονται ακόμη εντελώς δικό τους το Κράτος. Ας μην τους καταλογίζουμε αναρχισμό, 

αφού η μοίρα τους έγραφε να μην είναι νοικοκυραίοι στο σπίτι τους και να μην αφήνονται 

ήσυχοι να φτιάχνουν με τη δική τους ζωή και μέ;σ” από τη δική τους ιστορία τους 

κοινωνικούς των θεσμούς. 

22 Ιουλίου 1948 

(Ε.Π. Παπανούτσος, Εφήμερα-Επίκαιρα-Ανεπίκαιρα, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1980, α. 160-

63) 
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_______________ 

 

ΔΙΟΡΘΨΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ: 

 Εντοπισμός βασικής ιδέας ___________________________________________________ 

 Διάκριση κύριων νοημάτων από δευτερεύουσα ________________________________ 

 Επιτυχής πύκνωση κύριων νοημάτων_________________________________________ 

 Σαφής απόδοση νοημάτων __________________________________________________ 

 Μη αυτούσια μεταφορά λέξεων _____________________________________________ 

 Κυριολεξία ________________________________________________________________ 

 Καλή ορθογραφία, σύνταξη, γραμματική_____________________________________ 

 Κατάλληλο ύφος __________________________________________________________ 

 Αλληλουχία _______________________________________________________________ 

 Συνοχή ____________________________________________________________________ 

 Συνεκτικότητα _____________________________________________________________ 
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6ο Κείμενο: 

Θα μπορούσε κανείς να εξετάσει και να αντιληφθεί την επαιτεία με πολλούς τρόπους. Για 

παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να δει την επαιτεία και την λόγω αυτής παρεχόμενη 

βοήθεια ως μια συναλλαγή μεταξύ δύο ανθρώπων στην οποία εκφράζεται η ελεύθερη 

βούλησή τους. Ο επαίτης, με την εμφάνισή του τις κινήσεις του και τα λόγια του, καθιστά 

γνωστό το αίτημά του είτε προς τον καθένα χωριστά ή προς όλους ταυτόχρονα. Ο δίδων 

εκτιμά το αίτημα, την οικονομική του δυνατότητα, την ευφορία που θα αισθανθεί αν δώσει, 

ίσως και τις αμαρτίες που θα του διαγράψει ο Άγιος Πέτρος και αποφασίζει ανάλογα. 

Συνεπώς η επαιτεία ως συναλλαγή μεταξύ ελεύθερων ατόμων αυξάνει την κοινωνική 

ευημερία. 

Επίσης θα μπορούσε κανείς να αντιληφθεί την επαιτεία ως ένα κοινωνικό φαινόμενο το 

οποίο, ανεξαρτήτως των λόγων της ύπαρξής του, λειτουργεί ως μηχανισμός αναδιανομής 

του εθνικού εισοδήματος υπέρ των αδυνάτων (έτσι φαίνεται τουλάχιστον) και συνεπώς ως 

ένας μηχανισμός μείωσης των κοινωνικών εντάσεων που θα μπορούσαν να προκύπτουν, 

αν οι επαίτες διεκδικούσαν τα προς το ζην με διαφορετικό και ίσως απειλητικό τρόπο. 

Επειδή δε η επαιτεία βασίζεται στην ατομική βούληση και πρωτοβουλία και δεν απαιτεί 

κρατικούς γραφειοκρατικούς διοικητικούς μηχανισμούς, δεν επιβαρύνει άμεσα την εθνική 

οικονομία. 

Οι απόψεις αυτές φαίνονται λογικές και πρέπει να περιέχουν σημαντική αναλογία 

ορθότητας. Διαφορετικά τα άγια κείμενα δεν θα έλεγαν «μακάριοι οι ελεήμονες». 

Ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές και εκκλησιαστικές μας δοξασίες δεν μπορούμε να 

παραγνωρίσουμε τη σοφία των αγίων γραφών. Και όμως, δεν μπορώ να βγάλω από το 

μυαλό μου ότι η ελεημοσύνη, στην περίπτωση όπου εκφράζεται με παροχή προς τους 

επαίτες, είναι μια αντικοινωνική πράξη που μειώνει και αυτόν που απαιτεί και αυτόν που 

ελεεί. 

Η επαιτεία είναι πράξη μειωτική για τον επαίτη είτε το αντιλαμβάνεται είτε όχι. 

Ταυτόχρονα είναι πράξη βαθιά αντικοινωνική γιατί επιτρέπει σε ένα άτομο να ζει σε μια 

κοινωνία χωρίς να εκπληρώνει το ελάχιστον καθήκον του προς αυτή, δηλαδή να προσφέρει 

στα κοινά. Επίσης, είναι πράξη άκρως συντηρητική γιατί ακόμη και όταν γίνεται υπό την 

ανάγκη της επιβίωσης μετατρέπει τα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές αντιθέσεις 

σε προσωπικές διαφορές. 

Για τον ελεήμονα, τον ευσπλαχνικό άνθρωπο που δίδει στον επαίτη, η ελεημοσύνη μπορεί 

να είναι αποτέλεσμα ηθικού εκβιασμού. Είναι ταυτόχρονα συνενοχή για μια πράξη 

μειωτική και εξευτελιστική για τον επαίτη. Επίσης, μπορεί να είναι μια πράξη με την οποία 

καθησυχάζει την κοινωνική του συνείδηση πείθοντας τον εαυτό του ότι έτσι έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την κοινωνία, και ταυτόχρονα απομακρύνει τη 

σκέψη του από άλλους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να λυθούν τα κοινωνικά 

προβλήματα και απέχει από την κοινωνική δράση Φυσικά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 

ότι κάποιος βοηθά τον επαίτη από απλό αλτρουισμό, αλλά επειδή δεν παρατηρούμε συχνά 

άλλες πράξεις αλτρουισμού, η σημασία αυτού του κινήτρου πρέπει να είναι μάλλον μικρή. 
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Γι’ αυτούς τους λόγους, μου φαίνεται ότι η επαιτεία και η ελεημοσύνη όταν συμπίπτουν 

αποτελούν μια πράξη που διαφθείρει (υπό μία έννοια) και αυτόν που παίρνει και αυτόν 

που δίδει, και η οποία δεν θα πρέπει να ευνοείται. 

                                                (Θ.Π. Λιανός, απόσπασμα άρθρου δημοσιευμένου στον ημερήσιο 

τύπο) 
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ΔΙΟΡΘΨΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ: 

 Εντοπισμός βασικής ιδέας ___________________________________________________ 

 Διάκριση κύριων νοημάτων από δευτερεύουσα ________________________________ 

 Επιτυχής πύκνωση κύριων νοημάτων_________________________________________ 

 Σαφής απόδοση νοημάτων __________________________________________________ 

 Μη αυτούσια μεταφορά λέξεων _____________________________________________ 

 Κυριολεξία ________________________________________________________________ 

 Καλή ορθογραφία, σύνταξη, γραμματική_____________________________________ 

 Κατάλληλο ύφος __________________________________________________________ 

 Αλληλουχία _______________________________________________________________ 

 Συνοχή ____________________________________________________________________ 

 Συνεκτικότητα _____________________________________________________________ 
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7ο Κείμενο: 

Είναι καιρός που μια μεγάλη μερίδα από τους πιο τίμιους και άξιους ανθρώπους 

αισθάνονται υπόλογοι απέναντι στους νέους. Ένα βαθύτατο «πλέγμα ενοχής» καθορίζει 

τη στάση τους και τη σκέψη τους απέναντι στη νέα γενιά με την ορμητική αγνότητα και 

την επαναστατική ειλικρίνεια. Απέναντι στη μακάρια ικανοποίηση του «κατεστημένου» 

που μυκτηρίζει την ασυδοσία και την ασέβεια των νέων, στέκονται οι άνθρωποι αυτοί με 

«συντριβή και ταπεινοσύνη», με την πιο σκληρή διάθεση αυτοκριτικής, έτοιμοι να 

υπερθεματίσουν στα «κατηγορώ» της νέας γενιάς, πρόθυμοι να δικαιολογήσουν και να 

δικαιώσουν κάθε πράξη της, κάθε λόγο της, κάθε παρεκτροπή της, ακόμη και πράξεις που 

μπορεί να είναι εγκληματικές. Για όλα αυτά είμαστε υπεύθυνοι εμείς, λένε, οι νέοι 

αντιδρούν, με όποιο τρόπο μπορούν, σε μια κοινωνία που δεν τους πρόσφερε παρά την 

υποκρισία και την απάτη, τη βία και τον πόλεμο, τη θεοποίηση του άνομου συμφέροντος. 

   Φοβούμαι πως και οι κατήγοροι και οι συνήγοροι των νέων αντικρίζουν με πολλή ευκολία 

το πρόβλημα και κατορθώνουν να απαλλαγούν απ’ αυτό χωρίς μεγάλο κόπο. Είτε ρίξουμε 

την ευθύνη στους νέους είτε του απαλλάξουμε ολότελα από κάθε ευθύνη, το αποτέλεσμα 

είναι το ίδιο: δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να τους αντιμετωπίσουμε και να τους 

βοηθήσουμε. Όταν εκμηδενίσουμε τον ένα από τους δύο παράγοντες, τους νέους ή τους 

ώριμους, παύει να υπάρχει πρόβλημα συνεργασίας των δύο, συναγωνισμού ή όπως αλλιώς 

θέλουμε να το ονομάσουμε. Αυτό σημαίνει φυγομαχία και αδιαφορία για τους νέους και 

όχι ενδιαφέρον και κατανόηση, έστω κι αν η στάση αυτών που τους δικαιώνουν απόλυτα 

ξεκινά από αληθινή αγάπη προς αυτούς. 

   Πρώτα- πρώτα το σχήμα «νέος - ώριμος» είναι παραπλανητικό. Ύστερα είναι αμφίβολο 

αν μπορούμε να συλλάβουμε με πληρότητα, ακρίβεια και διαύγεια τη στάση των νέων, τα 

αιτήματά τους και τις αντιδράσεις τους. Είμαι σχεδόν βέβαιος πως σ’ αυτό το σημείο δεν 

μπορούν να μας βοηθήσουν ούτε οι ίδιοι οι νέοι, που αναζητούν τον κόσμο και τον εαυτό 

τους, όντας γεμάτοι ερωτηματικά και απορίες. Ένα είναι βέβαιο ο νέος άνθρωπος είναι 

έτοιμος να ριχτεί στη ζωή με τόλμη και ειλικρίνεια, με γενναιότητα και καθαρές προθέσεις. 

Συχνά φανταζόμαστε πως οι νέοι είναι ρομαντικοί, ονειροπαρμένοι, απροσγείωτοι. Αν δεν 

κάνω λάθος, η κρίση οφείλεται σε δική μας παρεξήγηση, σε κακή εκτίμηση των 

εκδηλώσεων τους. Οι νέοι έχουν, νομίζω, ένα δικό τους ρεαλισμό, κάποτε ωμό κι 

επικίνδυνο, πάντοτε όμως αδιάβρωτο από τις καταχθόνιες διεργασίες της κοινωνικής 

γεωλογίας. 

   Οδεύουν ωστόσο με γρήγορο βηματισμό στο δρόμο που θα τους οδηγήσει στην κοινωνία 

των «ώριμων», στο χώρο όπου ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει δημιουργήσει τα θαυμάσια 

τέρατα που μας συντηρούν και μας πανικοβάλλουν. Η απόλυτη άρνηση του ανθρώπινου 

πολιτισμού και η επιστροφή στη «φυσική» ζωή αποτελεί απλοϊκή, εύκολη και 

απραγματοποίητη λύση. Ακόμα και οι «χίπυς», στην πιο ακραία περίπτωση, 

εγκαταλείποντας την ανθρώπινη κοινωνία έπαιρναν μαζί τους πολλές από τις 

κατακτήσεις της, περιορίζομαι να αναφέρω μια μονάχα: την κιθάρα. Είτε το θέλουμε είτε 

όχι είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε – και θα είναι υποχρεωμένα και τα παιδιά μας και 

τα παιδιά των παιδιών μας να ζήσουν σ’ αυτό τον κόσμο, που τον συγκροτούν και τα 

μηχανικά και τα ανθρώπινα «τέρατα», με όλες τις αρετές και τις κακίες τους. Τίποτε δε θα 

κερδίσουν αυτά τα παιδιά από τη δική μας εμπειρία μέσα στον κόσμο, όπου θα ζήσουν; 

   Προτού δώσω εγώ την απόκριση την έχουν δώσει, τη δίνουν κάθε μέρα οι ίδιοι οι νέοι, που 

διαβάζουν άπληστα, που πηγαίνουν στο θέατρο, που παρακολουθούν ομιλίες. Τι 

αναζητούν στα βιβλία και στα θεάματα και στα ακροάματα οι νέοι, αν όχι την εμπειρία 
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των παλιότερων, που τους αναγνωρίζουν τη σοφία και τη γνώση της πλουσιότερης 

εμπειρίας; Αυτή τη γνώση μπορούν να τους τη μεταδώσουν όχι μονάχα οι τεχνίτες και οι 

σοφοί, αλλά ο καθένας από μας ο πατέρας, ο φίλος, ο δάσκαλος, με μια προϋπόθεση, 

καίρια και αποφασιστική: την ειλικρίνεια. 

   Αν ανοίξουμε στα παιδιά την καρδιά μας και τους αποκαλύψουμε γυμνή την αλήθεια για 

όσα γνωρίσαμε στη ζωή, τις χαρές και τις πίκρες μας, τις κατακτήσεις μας και τις 

απογοητεύσεις μας, τα όνειρά μας και τα επιτεύγματά μας, τα χτυπήματα και τις πληγές, 

αλλά και τις πονηριές μας και τις ατιμίες μας, τις αδυναμίες και τις μικρότητες έναν 

απολογισμό τίμιο και θαρραλέο, όπου χωρίς καμιά λογοκρισία να έχουν αναγραφεί και οι 

αρετές και οι κακίες μας και τα φωτεινά και τα σκοτεινά σημεία της δράσης μας. 

   Μια τέτοια εικόνα μπορούμε να δώσουμε όλοι όμως οι τεχνίτες του λόγου έχουν την 

ικανότητα, και την υποχρέωση, να μεταφέρουν στους νέους συμπυκνωμένες και 

ανάγλυφες τις εμπειρίες μας όλες, και των απλών ανθρώπων και των σοφών και των 

ισχυρών και των αδύναμων και των βασανισμένων και των ευτυχισμένων. Πέρα από τις 

φιλολογικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις, τις νόμιμες και τις πλαστές, ο λογοτέχνης 

οφείλει να ανασυνθέσει με αυταπάρνηση και ειλικρίνεια τη μορφή του κόσμου που 

γνώρισε. Αν με την έμφυτη ικανότητα και την άσκηση κατορθώσει να δώσει στους νέους 

τα αληθινά προβλήματα που αντιμετώπισε η δική του γενιά, απογυμνωμένα από τις 

συμβατικές επικαλύψεις και τα εφήμερα πυροτεχνήματα, τις προσδοκίες της δικής του 

νιότης, τους αγώνες της, τα χτυπήματα, τα κέρδη και τις ζημίες, αν αποκαλύψει τα 

αληθινά τραύματα και τα γνήσια εύσημα της δικής του γενιάς, αν προχωρώντας 

εκμυστηρευθεί χωρίς συνειδητή ή ασυνείδητη υποκρισία τα σημερινά του όνειρα ή τη 

σημερινή του απληστία, αν κατορθώσει να δείξει στους νέους πως δεν είναι μόνο αυτοί που 

χάνουν ό,τι αγαπούν, που αναγκάζονται να συμβιώσουν με όσα μισούν, που στέκονται 

αδέκαστοι και καθαροί, που ξαγρυπνούν για τους καημούς των διπλανών τους, που 

πονούν για τα αδικοσκοτωμένα παλικάρια των ανόσιων πολέμων αν δίπλα σ’ όλα τούτα 

τους πει απερίφραστα και θαρραλέα πως η πείρα του αποκάλυψε την απλή και γι’ αυτό 

πολύτιμη αλήθεια του σολωμικού στίχου «δεν τόπλιζα ναν η ζωή μέγα καλό και πρώτο». 

Αν τους μεταδώσει κάτι τέτοιο, και ο ίδιος θα πρέπει να αισθάνεται ικανοποιημένος για 

την προσφορά του, αλλά προπάντων οι νέοι κάτι θα έχουν κερδίσει από μας τους 

«ώριμους». Ίσως να τους γλιτώσουμε από άσκοπες και βασανιστικές περιπλανήσεις στους 

χώρους, όπου πληγώσαμε και μεις τα νιάτα μας και όπου έχουν απομείνει πολλοί από τους 

εκλεκτούς συντρόφους μας 
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ΔΙΟΡΘΨΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ: 

 Εντοπισμός βασικής ιδέας ___________________________________________________ 

 Διάκριση κύριων νοημάτων από δευτερεύουσα ________________________________ 

 Επιτυχής πύκνωση κύριων νοημάτων_________________________________________ 

 Σαφής απόδοση νοημάτων __________________________________________________ 

 Μη αυτούσια μεταφορά λέξεων _____________________________________________ 

 Κυριολεξία ________________________________________________________________ 

 Καλή ορθογραφία, σύνταξη, γραμματική_____________________________________ 

 Κατάλληλο ύφος __________________________________________________________ 
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 Αλληλουχία _______________________________________________________________ 

 Συνοχή ____________________________________________________________________ 

 Συνεκτικότητα _____________________________________________________________ 
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8ο Κείμενο:  

Ένα άτομο με αναπηρία θεωρείται, συνήθως, πως διαφέρει από το γενικό πληθυσμό 

(συναισθηματικά, σωματικά, ψυχολογικά) εξαιτίας κάποιου ατυχήματος, ασθένειας ή 

άλλων προβλημάτων. Στη χώρα μας, σύμφωνα με το νόμο, ως άτομα με ειδικές ανάγκες 

θεωρούνται όσοι έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας 

σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. 

Γενικά ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες αναφέρεται σε παιδιά ή ενήλικες με ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Οι μεν εκπαιδευτικές τους ανάγκες δημιουργούνται 

από τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στο να παρακολουθούν και να επωφελούνται 

πλήρως από το γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι δε κοινωνικές τους ανάγκες συνδέονται 

με διαταραχές της συμπεριφοράς ή συναισθηματικά προβλήματα τα οποία παρεμποδίζουν 

την προσαρμογή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

     Είναι γεγονός πως τα άτομα με ειδικές ανάγκες συναντούν, συνήθως, εμπόδια στην 

εκπαίδευσή τους, στην επαγγελματική προετοιμασία τους και στην επαγγελματική τους 

ζωή τα οποία προέρχονται τόσο από τις ελλείψεις ή την ανεπάρκεια θεσμών και 

υπηρεσιών για αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών τους, όσο και από τις στάσεις του 

κοινωνικού συνόλου απέναντί τους. Λόγω αυτών των εμποδίων συνήθως νιώθουν λιγότερο 

επαρκή από τους άλλους, στιγμιαία ή γενικά, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν εντονότερα 

την προοπτική της μακροχρόνιας ανεργίας ή της μερικής απασχόλησης ή ακόμα της 

απασχόλησης σε εργασία χωρίς ενδιαφέρον. Το αποτέλεσμα είναι η δυσκολία ή και η 

αδυναμία ένταξης αυτών των ατόμων στην παραγωγική διαδικασία και η δυσκολία τους 

να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητα μέλη της κοινωνίας. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 

κοινωνική ένταξη αν δεν επιτευχθεί πρώτα η επιτυχής μετάβαση των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες στην αγορά εργασίας. 

     Πάντοτε, ιστορικά, αλλά πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι που δεν 

ανήκουν σε υψηλά κοινωνικά στρώματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επαγγελματικής 

τους αποκατάσταση, έστω κι αν έχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Όπως όμως 

προαναφέρθηκε, είναι σύνηθες οι άνθρωποι με αναπηρίες να συναντούν ειδικές δυσκολίες 

στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, αν και πρέπει να επισημανθεί πως υπάρχουν πολλές 

διαφοροποιήσεις σε αυτή την πορεία ανάλογα με το είδος ή το βαθμό της όποιας 

αναπηρίας. Στην πραγματικότητα μάλιστα υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις ακόμα και 

μεταξύ ανθρώπων με την ίδια αναπηρία όπως και μεταξύ των αναπήρων και των 

προσώπων του γενικού πληθυσμού. 

     Σίγουρα οι ανάπηροι έχουν συγκεκριμένες δυσκολίες και εμπόδια τα οποία λιγοστεύουν 

τις επιλογές σταδιοδρομίας τους καθώς η αναπηρία, πολλές φορές, μπορεί να είναι 

περιοριστική, για την εκπαίδευση, κατάρτιση ή εξάσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Οι άνθρωποι με αναπηρίες αντιμετωπίζονται όμως και με καχυποψία, από τους εργοδότες 

και με προκατάληψη από εκπαιδευτικούς και συμβούλους επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Αναμφίβολα υπάρχει ο κίνδυνος του στιγματισμού. 

     Τέτοιες στάσεις ή απόψεις δείχνουν πια να εξομαλύνονται καθώς πολλές στερεοτυπικές 

αντιλήψεις μας αλλάζουν από την κοινωνική επαφή των αναπήρων με το γενικό 

πληθυσμό και το άνοιγμα της κοινωνίας για την υποδοχή κάθε συνανθρώπου μας. 

Σημαντικό είναι να μπορέσουμε, στο πλαίσιο της ένταξης των συμπολιτών μας με ειδικές 

ανάγκες, να μπούμε στη θέση τους. Οι λαθεμένες αντιλήψεις που έχουμε σχηματίσει ως 

κοινωνία (στερεότυπα) σίγουρα δεν βοηθούν την πορεία επαγγελματικής ανάπτυξης των 

αναπήρων. Τέτοιες αντιλήψεις μπορούν να οδηγήσουν (τους ίδιους τους ανάπηρους και 

τους γονείς –εκπαιδευτικούς – συμβούλους ΣΕΠ: α+ σε πρόωρους αποκλεισμούς 
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σταδιοδρομίας των ανθρώπων με αναπηρίες, β+ σε δυσκολίες στη λήψη απόφασης (οι 

ανάπηροι έχουν λιγότερες ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τη διαδικασία λήψης απόφασης), γ+ 

χαμηλή αυτοεκτίμηση< 

*διασκευασμένο κείμενο του Σ.Κ. Κρασσά, Σχολικού σύμβουλου πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης+ 
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ΔΙΟΡΘΨΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ: 

 Εντοπισμός βασικής ιδέας ___________________________________________________ 

 Διάκριση κύριων νοημάτων από δευτερεύουσα ________________________________ 

 Επιτυχής πύκνωση κύριων νοημάτων_________________________________________ 

 Σαφής απόδοση νοημάτων __________________________________________________ 

 Μη αυτούσια μεταφορά λέξεων _____________________________________________ 

 Κυριολεξία ________________________________________________________________ 

 Καλή ορθογραφία, σύνταξη, γραμματική_____________________________________ 

 Κατάλληλο ύφος __________________________________________________________ 

 Αλληλουχία _______________________________________________________________ 

 Συνοχή ____________________________________________________________________ 

 Συνεκτικότητα _____________________________________________________________ 
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9ο Κείμενο:  

   Οι μαύρες τρύπες, ένας όρος της φυσικής με βαθύ και δύσκολο περιεχόμενο, έχει για 

καλά εισχωρήσει στην καθημερινή μας ζωή. Απειλούμαστε από τις μαύρες τρύπες των 

ελλειμμάτων, ο προϋπολογισμός ο ίδιος είναι μια μαύρη τρύπα, πληθαίνουν οι μαύρες 

τρύπες στα κρατικά νοσοκομεία και η παιδεία μια τεράστια μαύρη τρύπα. 

   Επιστημονικά οι μαύρες τρύπες αποτελούν μια εκπληκτική, αναπότρεπτη πρόβλεψη της 

θεωρίας της σχετικότητας. Σύμφωνα με αυτήν, η βαρυτική έλξη που ασκείται ανάμεσα 

στους πυρήνες σε μια υπερμεγέθη αστρική μάζα οδηγεί την ύλη σε συντριβή και 

αυτοαναίρεση. Το βαρυτικό πεδίο που απομένει στη θέση της είναι εξαιρετικά ισχυρό. Έτσι 

καταπίνει ό,τι βρεθεί στη γύρω περιοχή. Ακόμα και το φως δεν μπορεί να δραπετεύσει από 

τη μαύρη τρύπα που είναι καταδικασμένη να μείνει στο εξής και για πάντα αόρατη. 

   Πράγματι, μια αστρική μαύρη τρύπα προέρχεται από την παρακμή, τον θάνατο, κατ’ 

ουσίαν, ενός άλλοτε λαμπρού αστεριού. Η Ελλάδα, το θνήσκον αστέρι, μετατρέπεται σε 

λευκό νάνο ή σε αστέρα νετρονίων. Και τα δύο είναι αστρικά σώματα χωρίς λάμψη και 

δράση, που περιφέρονται με άγνωστο προσανατολισμό. Σύμφωνα εν τούτοις με νεότερες 

απόψεις, υπάρχουν και μικρές μαύρες τρύπες που, ενώ απορροφούν και εξαφανίζουν 

οτιδήποτε περάσει δίπλα τους, εκπέμπουν και εκείνες κάποια ύλη, κάποια ακτινοβολία. 

Ενώ οι μίνι μαύρες τρύπες δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτές ο υποφαινόμενος υποπτεύεται 

ότι πράγματι υπάρχουν. Το μέγεθός τους είναι 14, 21, 27 και 42 ίντσες και απορροφούν 

οτιδήποτε πλησιάσει στον ορίζοντά τους ακόμη και μια φωτεινή σκέψη. Χρόνος, αξίες, 

ανθρώπινη επικοινωνία εξαφανίζονται προς ένα άγνωστο εσωτερικό που υπακούει σε 

νόμους όχι οικείους στην επιστήμη αλλά γνωστούς στην αγορά. Αυτό που εκπέμπεται, 

επειδή κυβερνάται από φαινόμενα χαοτικά, έχει μη προβλέψιμη μορφή. 

  Όμως υπάρχει μια νεότερη θεωρία που διατυπώνεται σε μυημένους επιστημονικούς 

κύκλους, ότι ένα από τα κουμπιά μιας πειραματικής συσκευής, συνήθως το επάνω δεξιά, 

εξαφανίζει ολότελα τη μαύρη τρύπα από τον ορίζοντά μας. Τότε ο άνθρωπος ανακαλύπτει 

πάλι τον εαυτό του και τους άλλους.  
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ΔΙΟΡΘΨΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ: 

 Εντοπισμός βασικής ιδέας ___________________________________________________ 

 Διάκριση κύριων νοημάτων από δευτερεύουσα ________________________________ 

 Επιτυχής πύκνωση κύριων νοημάτων_________________________________________ 

 Σαφής απόδοση νοημάτων __________________________________________________ 

 Μη αυτούσια μεταφορά λέξεων _____________________________________________ 

 Κυριολεξία ________________________________________________________________ 
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 Κατάλληλο ύφος __________________________________________________________ 

 Αλληλουχία _______________________________________________________________ 

 Συνοχή ____________________________________________________________________ 

 Συνεκτικότητα ____________________________________________________________ 
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10ο Κείμενο:  

   Εδώ και λίγα χρόνια, οι δυτικές κοινωνίες (κοινωνίες φτιαγμένες από και για ενήλικους) 

εκφράζουν μια όλο και μεγαλύτερη δυσφορία για τη νεολαία τους. Και πληθαίνουν οι 

φωνές που ζητούν να «αναθεωρηθούν» όσες αντιλήψεις υπερασπίζουν το δικαίωμα των 

νέων στον αυτοπροσδιορισμό και ζητούν την εδώ και τώρα συμμόρφωσή τους στις επιταγές 

της κοινωνίας και τις επιλογές της οικογένειας. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, στα τέλη του 

20ου αιώνα ενδέχεται να συμβεί το ακριβώς αντίθετο από ό,τι συνέβη στις αρχές του: τότε, 

η μία μετά την άλλη, οι δυτικές κοινωνίες «ανακάλυπταν» ότι μεταξύ παιδικής ηλικίας και 

ωριμότητας μεσολαβεί μια ενδιάμεση ηλικία, η εφηβεία και η νεότητα, η οποία έχει τα δικά 

της χαρακτηριστικά (ψυχικά, κοινωνικά κ.α.) και τις δικές της ειδικές ανάγκες. Έως τότε, η 

νεότητα δεν αντιμετωπιζόταν ως ξεχωριστή περίοδος της ζωής ενός ανθρώπου αλλά ως ο 

σύντομος και αναγκαίος προθάλαμος της ενήλικης ζωής του, εποχή κατά την οποία το 

παιδί «μαθητεύει στα καθήκοντα που το περιμένουν αμέσως μετά. Οι διαφοροποιήσεις 

κατά κοινωνικό στρώμα και φύλο δεν αλλοίωναν τη γενική αυτή εικόνα. Η μετάβαση από 

την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση γινόταν περίπου αυτόματα, καθώς οι νέοι 

αναλάμβαναν από νωρίς τις υποχρεώσεις των γονιών τους. 

   Εντοπίζοντας την «ανακάλυψη» της νεότητας στις αρχές του 20ου αιώνα, οι ιστορικοί 

εξηγούν ότι έως τότε τα παιδιά των 12 ετών θεωρούνταν έτοιμα να εξομοιωθούν με τους 

ενήλικους. Ανακαλύπτοντας τη νεότητα, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των 

ανθρώπων που δεν είναι πια παιδιά και δεν έγιναν ακόμα μεγάλοι, οι δυτικές κοινωνίες 

των αρχών του αιώνα ανακάλυπταν αίφνης και το φόβο προς μια φρέσκια κοινωνική 

κατηγορία που εισέβαλλε στο προσκήνιο της ιστορίας διεκδικώντας το δικαίωμα σε μια 

χωριστή ταυτότητα. 

   Είναι αλήθεια ότι από τότε πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι. Κι αν οι νέοι όλες αυτές τις 

δεκαετίες κινήθηκαν και κινούνται αδιάκοπα μεταξύ χειραφέτησης και χειραγώγησης από 

τους ενήλικους, κανείς εδώ και χρόνια δεν τολμούσε να αμφισβητήσει την ύπαρξή τους και 

να τους καταστήσει και πάλι κοινωνικά «αόρατους», κάτι μεταξύ υπερανεπτυγμένων 

παιδιών και ανώριμων ενηλίκων. Κάθε εποχή, ωστόσο, διατυπώνει το δικό της άγχος για 

τους νέους της. Διαφορετικό, σύμφωνο με τα κοινωνικά συμφραζόμενα, αλλά και 

παρόμοιο, καθώς απορρέει πάντοτε από τον τρόπο που νιώθουν οι μεγάλοι για τους 

εκάστοτε «εξεγερμένους» της νέας γενιάς. «Υπάρχει κάτι το τελετουργικό στο περιοδικό 

ξάφνιασμα των ενηλίκων κάθε φορά που θα συνειδητοποιήσουν – δυο με τρεις φορές σε 

κάθε γενιά - ότι η κοινωνία αποτελείται και από νέους», έγραφε ο Ζαν Μονό λίγο πριν το 

Μάη του ’68. Έτσι, ανακαλύπτεται – ή κατασκευάζεται – το στερεότυπο του επίφοβου και 

περιθωριακού νέου, του ικανού να κλονίσει τα θεμέλια της κοινωνίας: χίπις, 

«αριστεριστές», μετά το Μάη, λάτρεις «ύποπτων» μουσικών ακουσμάτων, «άγρια νεολαία» 

των περιχώρων της σύγχρονης μεγαλούπολης κ.ο.κ. 

   Έπρεπε πάντως να διανυθεί αρκετή απόσταση για να περάσουν οι δυτικές κοινωνίες από 

την καταγγελία των νεανικών συμπεριφορών στη γενικευμένη τάση περιορισμού (στην 

ουσία κατάργησης) της νεολαίας τους. Σήμερα, σε αρκετές δυτικές χώρες γίνεται όλο και 

σαφέστερη μια τάση που, στο όνομα της «σωτηρίας» της νεολαίας, επιδιώκει μέτρα που θα 

την εξαλείψουν ως κοινωνική κατηγορία και θα τη μετατρέψουν σε άβουλη και άλαλη 

περίοδο του κύκλου της ανθρώπινης ζωής, κατά την οποία το άτομο διαθέτει μόνο 

εγκεκριμένες από τους μεγάλους ελευθερίες. Η κατάρρευση του κράτους πρόνοιας και η 

συντηρητική στροφή, που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες αυτές, «εξαφανίζουν» τους νέους και 

αντιμετωπίζουν τη νεότητα ως απλή παράταση της παιδικής ηλικίας. Σε ένα κλίμα που 

αντικαθιστά την πολιτική με την ηθικολογία, η φτώχεια, η ανεργία και η παραβατικότητα 
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της νεολαίας «λύνονται» μέσω της ατομικής ενοχοποίησης των ίδιων και των γονιών τους. 

Το νέο πρότυπο προέρχεται για μια ακόμη φορά από τις ΗΠΑ: τα κοινωνικά προγράμματα 

για τους νέους καταργούνται και οι γονείς – κυρίως οι μητέρες – θεωρούνται υπεύθυνοι για 

τα παιδιά τους και καλούνται να διδαχθούν πώς να τιθασεύουν τα «τέρατα» που 

μεγαλώνουν, μετατρέποντάς τα σε άκακα μεγάλα παιδιά. 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________ 

 

ΔΙΟΡΘΨΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ: 

 Εντοπισμός βασικής ιδέας ___________________________________________________ 

 Διάκριση κύριων νοημάτων από δευτερεύουσα ________________________________ 

 Επιτυχής πύκνωση κύριων νοημάτων_________________________________________ 

 Σαφής απόδοση νοημάτων __________________________________________________ 

 Μη αυτούσια μεταφορά λέξεων _____________________________________________ 

 Κυριολεξία ________________________________________________________________ 

 Καλή ορθογραφία, σύνταξη, γραμματική_____________________________________ 

 Κατάλληλο ύφος __________________________________________________________ 

 Αλληλουχία _______________________________________________________________ 

 Συνοχή ____________________________________________________________________ 

 Συνεκτικότητα _____________________________________________________________ 
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11ο: ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Είναι τάχα δυνατόν να κινδυνεύει η παιδεία, επομένως και ο πνευματικός μας πολιτισμός, 

από την εκπληκτική ανάπτυξη που παρουσιάζουν σήμερα ο τύπος, ο κινηματογράφος, το 

ραδιόφωνο, η τηλεόραση; Μήπως ήταν υπερβολή να τεθεί εφέτος με κάποιαν ανησυχία το 

ερώτημα τούτο στις «Διεθνείς Συναντήσεις» της Γενεύης; 

Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι, παρά την αισιοδοξία εκείνων που υποστήριξαν με θέρμη 

το αντίθετο, ο κίνδυνος αυτός πραγματικά υπάρχει. Κατά τις συζητήσεις της Γενεύης δύο 

ειδικοί, οι καθηγητές Edmond Rochedieu και Rene Schaerer, πρόβαλαν μερικές παρατηρήσεις 

που δυστυχώς πολύ λίγο προσέχτηκαν από τους άλλους συνέδρους. Η «εικόνα» που με τα 

σύγχρονα τεχνικά μέσα προσφέρεται έντονα και αλλεπάλληλα στην κατ’ αίσθηση αντίληψη, 

είπε ο κ. Rochedieu, αγγίζει άμεσα τη συγκινησιακή σφαίρα της ψυχής και το βάθος της 

προσωπικότητας, παραμερίζοντας την κρίση και τη συνειδητή βούληση. Έτσι αποκτά 

μυστηριώδη δύναμη απάνω στο θυμικό του ανθρώπου και μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στον 

ψυχικό του κόσμο. Καλή (παραμυθεί, καθησυχάζει, εναρμονίζει εσωτερικές τάσεις 

συγκρουόμενες κτλ.) – αλλά και κακή (υποβάλλει έμμονες ιδέες, διεγείρει, φανατίζει κτλ.). 

Τον κίνδυνο των «εικόνων» τόνισε και ο κ. Schaerer. Αφθονούν, είπε, σήμερα και κατακλύζουν 

τις αισθήσεις μας οι «εικόνες» που υποκριτικά προσφέρονται ως δήθεν αντικειμενικά 

τεκμήρια (images hypocritement documentaires). Η ζημιά που προκαλούν είναι διπλή. Πρώτα μας 

συνηθίζουν να ικανοποιούμαστε με τα προσφερόμενα έτοιμα duplicata, κι έτσι σιγά σιγά 

χάνουμε τη διάθεση και την ικανότητα να παρατηρούμε την εξωτερική πραγματικότητα. 

Έπειτα δημιουργούν ένα είδος πλασματικής, ψεύτικης ζωής, όπου «βολευόμαστε» τόσο καλά, 

ώστε χάνουμε την αίσθηση της πραγματικής ζωής (μποβαρισμός, δονκιχωτισμός).  

Όταν αναπτύσσεται υπέρμετρα η τάση προς το κατ’ αίσθηση αντιληπτό, φυσικό και 

αναπόφευκτο είναι να ατροφήσει η καθαρά διανοητική λειτουργία που δουλεύει με την 

αφαίρεση και το λογισμό. Έπειτα, όταν ένας άλλος εργάζεται για μας και προσφέρει στην 

αντίληψή μας έτοιμα τα «παρασκευάσματά» του (τύπος, κινηματογράφος και ραδιόφωνο 

προμηθεύουν σε μεγάλες ποσότητες αυτού του είδους τη μασημένη τροφή στο Κοινό τους), μια 

τάση αποδοχής, μια βολική παθητικότητα μπαίνει στη θέση της πρωτοβουλίας και της 

προσπάθειας και σιγά σιγά το πνεύμα γίνεται ανάπηρο.- Θα μπορούσε βέβαια να φέρει κανείς 

την αντίρρηση ότι στην περίπτωση αυτή όχι τα ίδια τα τεχνικά μέσα, αλλά ο τρόπος που τα 

μεταχειριζόμαστε έχει δυσμενείς για την παιδεία μας συνέπειες. Αλλά υπάρχει το ζήτημα: 

άραγε τα μέσα αυτά από την ίδια τη φύση τους δεν προσφέρονται εύκολα σε μια τέτοια, 

δηλαδή κακή, χρήση; 

Πώς θα αμυνθούμε απέναντι στους κινδύνους για τους οποίους μιλούμε;- Για να 

καταλήξουμε σε μια θετική πρόταση, δεν πρέπει, νομίζω, να λησμονούμε ότι σύμφωνα μ’ ένα 

ανοικτίρμονα νόμο που διέπει τη ζωή και την ιστορία του ανθρώπου, το κέρδος και η απώλεια, 

το ωφέλιμο και το επιζήμιο, το καλό και το κακό είναι συνήθως συνυφασμένα το ένα με το 

άλλο. Επομένως από τη στιγμή που πραγματοποιήσαμε σημαντικές προόδους με την 

τελειοποίηση των τεχνικών μέσων στον τομέα της διάδοσης των ιδεών, έπρεπε να 

περιμένουμε ότι θα επακολουθούσαν άλλο τόσο σημαντικές ζημιές. Υπάρχει όμως στη 

Βιολογία μια αρχή («ομοιόσταση» την ονομάζουν) που λέει ότι κάθε ζωντανός οργανισμός έχει 

στη διάθεσή του δυνάμεις έτοιμες, όταν κλονίζεται η ισορροπία του, να εργαστούν για να την 

αποκαταστήσουν το γρηγορότερο. – Τέτοιες δυνάμεις υπάρχουν και στον πολιτισμό μας. Όταν 

η πρόοδος, που απότομα πραγματοποιείται σε μια περιοχή, απειλεί την ισορροπία του 

συνόλου, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε αυτές τις 

δυνάμεις, να τις κινητοποιήσουμε, για να προλάβουμε την καταστροφή. 

Στην περίπτωση που μας απασχολεί ένα μόνο θετικό μέτρο θεραπείας του κοινού νομίζω 
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ότι υπάρχει:  η μόρφωση των νέων. Μια μόρφωση στερεή που θα κάνει την αυριανή 

ανθρωπότητα πιο απαιτητική, πιο ανεξάρτητη απέναντι σ’ εκείνους που θα αναλάβουν να την 

πληροφορήσουν, να την καθοδηγήσουν και να τη διασκεδάσουν με τον τύπο, τον 

κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Να οπλίσουμε τη διάνοια με την ανάπτυξη 

των κριτικών της δυνάμεων, να τονώσουμε τη συνείδηση του αγαθού με το βάθεμα του 

νοήματος της αρετής, ατομικής και συλλογικής να καθαρίσουμε την αίσθηση του ωραίου με 

τη συνεχή και προσωπική επαφή προς τις δημιουργίες της αυθεντικής Τέχνης – ιδού τα μέσα 

με τα οποία μια φωτισμένη εκπαίδευση θα μπορέσει να δώσει στην αυριανή ανθρωπότητα τη 

δύναμη και την επιδεξιότητα να αντιμετωπίσει χωρίς πολύ μεγάλες απώλειες τις προόδους 

μιας τεχνικής που προχωρεί με βήματα γίγαντα. 

Με ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να θεμελιωθεί και με ποιους τρόπους μπορεί να 

γίνει αποτελεσματική μια τέτοια εκπαίδευση – αυτό είναι μια άλλη ιστορία, που πρέπει 

χωριστά να εξεταστεί. Εδώ μόνο το τελικό μας συμπέρασμα ακόμη χωράει. Και τούτο εύκολα 

διατυπώνεται σύντομα και απλά: Είναι άδικο να καταριόμαστε τις προόδους της τεχνικής. 

Ό,τι πρέπει να οικτίρουμε είναι το γεγονός ότι μια άλλη δύναμη του πολιτισμού, η μόρφωση 

του λαού, δεν προχωρεί εξίσου γρήγορα, ούτε ενεργεί αποτελεσματικά για να αντισταθμίσει 

τις αναπόφευκτες συνέπειες των τελειοποιήσεων που ραγδαία πραγματοποιούνται στη 

σφαίρα της εφαρμοσμένης επιστήμης. Η τεχνική δίνει στον πολιτισμό τη διάσταση του 

πλάτους. Η εκπαίδευση καλείται να συμπληρώσει το νόημά του εξασφαλίζοντας σ’ αυτόν 

μιαν άλλη διάσταση: τη διάσταση του βάθους. 

13 Οκτωβρίου 1955 

(Ε.Π. Παπανούτσος. Εφήμερα-Επίκαιρα-Ανεπίκαιρα, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1980, σελ. 313-15) 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 68 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________ 

 

ΔΙΟΡΘΨΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ: 

 Εντοπισμός βασικής ιδέας ___________________________________________________ 

 Διάκριση κύριων νοημάτων από δευτερεύουσα ________________________________ 

 Επιτυχής πύκνωση κύριων νοημάτων_________________________________________ 

 Σαφής απόδοση νοημάτων __________________________________________________ 

 Μη αυτούσια μεταφορά λέξεων _____________________________________________ 

 Κυριολεξία ________________________________________________________________ 

 Καλή ορθογραφία, σύνταξη, γραμματική_____________________________________ 

 Κατάλληλο ύφος __________________________________________________________ 

 Αλληλουχία _______________________________________________________________ 

 Συνοχή ____________________________________________________________________ 

 Συνεκτικότητα _____________________________________________________________ 
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