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ΕΙΘΕΡΗ Γ΄ΚΣΙΕΘΞΣ 

ΞΚΗ Η ΕΟΑΜΑΚΗΨΗ ΡΕ ΕΜΑ ΙΕΘΛΕΜΞ 

ΕΦ΄ΞΚΗΡ ΗΡ ΣΚΗΡ ΕΝΑΡΙΗΡΗ ΡΗΜ ΕΝΕΑΖΞΛΕΜΗ ΘΕΩΠΘΑ 

 

ΙΕΘΛΕΜΞ: ΦΞΠΑΛΕ ΛΑΡΙΕΡ; 

Ο κεγάινο ςπραλαιπηήο  Άληιεξ είρε πεη: «άιιν είκαζηε, άιιν λνκίδνπκε όηη 

είκαζηε, άιιν θαηλόκαζηε θαη άιιν λνκίδνπκε όηη θαηλόκαζηε». Αλαθεξόηαλ 

ζηε δηάζηαζε κεηαμύ ηνπ «είλαη» θαη ηνπ «θαίλεζζαη» θαη ζηε δηαθνξά 

αληίιεςεο ηνπ εαπηνύ καο από εκάο ηνπο ίδηνπο θαη από ηνπο άιινπο. Η 

δηαθνξά κεηαμύ απηνύ πνπ πξάγκαηη θαηά βάζνο είκαζηε θαη απηνύ πνπ 

θαηλόκαζηε ζρεηίδεηαη κε απηό πνπ αθήλνπκε λα θαλεί από ηνλ εαπηό καο. 

Γηαηί δελ είκαζηε πάληα ν εαπηόο καο; Aπηό ζεκαίλεη όηη ππνθξηλόκαζηε; Ή 

κήπσο απλά πξνζαξκνδόκαζηε ζηηο πεξηζηάζεηο; Καη ηη είδνπο πξνζαξκνγή 

είλαη απηή; Με πξόζεζε δόιηα ή αλζξώπηλε; Είλαη πξνζαξκνγή κηθξή, πνπ 

δελ απνθξύπηεη ην πξαγκαηηθό καο πξόζσπν, νπόηε θνξάκε πξνζσπείν;  

 Η θνηλσληθή πξνζαξκνγή σο (απηό)ξύζκηζε ηνπ εαπηνύ καο ζηηο 

πεξηζηάζεηο είλαη αλαγθαία, ζπλήζεο, δηαρξνληθή ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο καο ζην δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ. Δειαδή, ξπζκίδνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά καο, ηελ έλδπζή καο, ηελ νκηιία καο, ώζηε λα κελ πξνθαινύκε 

ηδηαίηεξε ελόριεζε θαη απόξξηςε ζην πεξηβάιινλ καο. Παξαδείγκαηνο ράξε, 

αιιηώο ληπλόκαζηε θαη θεξόκαζηε ζε έλαλ θύθιν αγλώζησλ θαη αιιηώο ζε 

νηθείνπο. Από κηα άπνςε, είλαη κηα πεξηθνπή ηνπ απζνξκεηηζκνύ θαη ηεο 

άθξαηεο εηιηθξίλεηαο, πνπ όκσο πξέπεη λα ελλνείηαη επηβεβιεκέλε έζσζελ θαη 

όρη άλσζελ νύηε έμσζελ. Δηλαδή, είλαη ε εθνύζηα πξνζαξκνγή, πνπ δελ είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάιε θαη γι΄ αςηό δελ πξνδίδεη ηνλ αιεζηλό εαπηό καο. Από κηα 

άιιε άπνςε, είλαη ε δηάζηαζε κεηαμύ απηνύ πνπ θαηά βάζνο είκαζηε θαη 

απηνύ πνπ θαηλόκαζηε όηη είκαζηε, ρσξίο, ωζηόζο απηό λα ζεκαίλεη όηη 

θξύβνπκε ηνλ εαπηό καο ζθνπίκσο, αλλά όηη απνθαιύπηνπκε εθείλεο ηηο 

πηπρέο πνπ εμνκαιύλνπλ ηελ επηθνηλσλία ή ηε ζπλεξγαζία ή ζπλύπαξμε κε 

ηνπο άιινπο. Κόγος σάπη, δελ ζα εθθξάζνπκε ηελ νμεία θξηηηθή καο, 

κνινλόηη ην επηζπκνύκε, ζε έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη ζπληεηξηκκέλνο από κηα 

απνηπρία ηνπ, αθόκα θη αλ απηή ηελ θξηηηθή ηελ έρνπκε ζην κπαιό καο, όηαλ 

ηνλ παξεγνξνύκε. Η απηνξξύζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη λοιπόν κηα 

έθθξαζε ηεο αξεηήο ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο, αλαγθαίαο ζε θάζε επνρή θαη 

ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο.   

 Η πγηήο πξνζαξκνζηηθόηεηα δελ ηαπηίδεηαη απλά, αιιά κνηάδεη κε ην 

λνζεξό θνηλσληθό θνκθνξκηζκό. Ο θνηλσληθόο θνκθνξκηζκόο είλαη ε πιήξεο 

αθνκνίσζε θη όρη ε απιή πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ, από ηελ νκάδα πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη. Έηζη κπνξεί θάπνηνο λα εληνπίζεη ηηο δηαθνξέο ηνπο. Όηαλ ν 

πξνζαξκνζηηθόο δηαθσλεί ζε έλα ζέκα κε ηελ θνηλή γλώκε,  ίζσο λα δηζηάζεη 

λα εθθξάζεη άκεζα θαη έληνλα ηε δηαθσλία ηνπ, πνπ ζίγνπξα αξγόηεξα ζα 

εθθξάζεη. Ανηιθέηωρ, όηαλ ν θνηλσληθά θνκθνξκηζηήο δηαθσλεί κε ηελ 



8 
 

θνηλή γλώκε, είηε ζα παξηζηάλεη όηη ζπκθσλεί είηε ζα αιιάμεη γλώκε, 

αδπλαηώληαο λα αληέμεη ζηελ ηδέα όηη απνηειεί κεηνλόηεηα. Ο 

ππεξπξνζαξκνζηηθόο, ζύκα ηνπ θνηλσληθνύ θνκθνξκηζκνύ, αξγεί λα πάξεη 

ζέζε ζηα αλαθύπηνληα πξνβιήκαηα αλακέλνληαο λα «αλαγλώζεη» ηελ θνηλώο 

απνδεθηή ζέζε. Από ηην άλλη, ν πξνζαξκνζηηθόο ζα εθθξάζεη κε παξξεζία 

ηε γλώκε ηνπ, αιιά δελ ζα κείλεη ζε απηήλ, όηαλ ε πεηζώ ην επηβάιιεη, παξά 

ζα αλαδείμεη ηελ αξεηή ηεο δηαιιαθηηθόηεηα. Εξάλλος, θαη εμσηεξηθά 

δύλαηαη λα δηαθξηζνύλ, θαζώο ν ηξόπνο έλδπζεο ηνπ απιώο πξνζαξκνζηηθνύ 

ζα έρεη ηε ζθξαγίδα ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, μολονόηη ζα δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ενώ ηνπ θνκθνξκηζηή ζα έρεη ηε ζθξαγίδα ηεο 

κόδαο θαη ζα κνηάδεη κε ηε «ζηνιή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο». 

 Μηα άιιε κνξθή θνηλσληθνύ θνκθνξκηζκνύ ζα δηαπηζηώζνπκε ζε 

αλζξώπνπο πνπ ζθόπηκα «θνξάλε κάζθεο» θνηλήο απνδνρήο. Είλαη νη 

ζπλεηδεηά ππνθξηηέο. Γηαηί θαη όζνη είλαη θνκθνξκηζηέο ζηελ νπζία 

ππνθξίλνληαη, θαζώο δελ αθήλνπλ λα θαλεί ν αιεζηλόο εαπηόο ηνπο. Όκσο, ν 

πην ππνθξηηήο είλαη απηόο πνπ ζθόπηκα θξύβεη ηνλ αιεζηλό ηνπ εαπηό, γηα λα 

είλαη αξεζηόο. Μπνξεί λα έρεη ηε δηθή ηνπ γλώκε, αιιά δελ ηελ θαλεξώλεη, 

ώζηε λα θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα ησλ άιισλ, ε νπνία ηνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηηο 

επηδηώμεηο ηνπ. Σπλήζεο πεξίπησζε θνηλσληθά ππνθξηηώλ απνηεινύλ- 

δπζηπρώο- νη πνιηηηθνί, νη θαιιηηέρλεο θαη γεληθά όζνη έρνπλ αλάγθε ηελ 

θνηλή γλώκε, γηα λα πξνσζήζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο. Έηζη, πνιινί πνιηηηθνί ζα 

παξνπζηάζνπλ ηε ιατθά απνδεθηή εηθόλα πνπ ζα ζπλδπάδεη ηνλ θαιό 

νηθνγελεηάξρε, ην ζξεζθεπόκελν, ην κεγάιν παηξηώηε θαη γεληθά ζα 

ζεξβίξνπλ ζηελ θνηλή γλώκε ό,ηη εθείλε επηζπκεί. Λάλιζηα πξνο ηνύην 

ζπκβνπιεύνληαη εηδηθνύο, ηνπο ιεγόκελνπο «image makers», ειιεληζηί 

«δηακνξθσηέο πξνζσπηθήο εηθόλαο»! Τν ρεηξόηεξν είλαη όηη νη ζέζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ γηα θαίξηα πνιηηηθά ζέκαηα είλαη εθείλεο πνπ ε θνηλή γλώκε 

επηζπκεί, αθόκε θη αλ εθείλε αγλνεί όηη κε ηέηνηεο ζέζεηο πξόζθαηξά 

ηθαλνπνηείηαη αιιά καθξνπξόζεζκα βιάπηεηαη. Σηελ πεξίπησζε απηήο ηεο 

ππνηαγήο ηνπ πνιηηηθνύ  ζηελ θνηλή γλώκε κηιάκε γηα ιατθηζκό, πνπ δελ είλαη 

κόλν κηα κνξθή ππνθξηζίαο αλλά και θάηη ρεηξόηεξν, κηα κνξθή δεκαγσγίαο 

θη εμαπάηεζεο ηνπ ιανύ ζε ζνβαξά ζέκαηα.  

 Είλαη θαλεξό από ηα πξναλαθεξόκελα πσο ν θνηλσληθόο 

θνκθνξκηζκόο θαη ε ρξήζε πξνζσπείσλ δελ είλαη ζπάλην θαηλόκελν θαη γη΄  

απηό πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπκε. Γηα ην ζθνπό απηό θαιό ζα είλαη λα 

εληνπίζνπκε ηη πξνμελεί ην πξόβιεκα απηό. Καη ζα ήηαλ αθειέο λα είκαζηε 

κνλνκεξείο, ζηελ αηηηνιόγεζε ηόζν δηαδεδνκέλσλ, ησλ «δηδύκσλ» 

θαηλνκέλσλ ηνπ θνηλσληθνύ θνκθνξκηζκνύ θαη ηεο ρξήζεο πξνζσπείσλ.  

 Ωο πξνο ην πξώην, πνπ είλαη ιίγν πην «αζών», πξνθαλώο πξνθαιείηαη 

από ην ρακειό απηνζπλαίζζεκα, ηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο νξηζκέλσλ, 

πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην θόβν ηεο θνηλσληθήο απόξξηςεο, ηνπο νδεγνύλ ζην 

λα είλαη ηδηαίηεξα εππξνζάξκνζηνη  γλώκεο ζε θάζε απαίηεζε ηεο γλώκεο ηνπ 

πεξηβάιινληόο ηνπο. Τνύην, κάιηζηα επηηείλεηαη αλ απηό ην θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ είλαη κε αλεθηηθό, απζηεξό θαη ππεξβνιηθά ζπληεξεηηθό. Άιιεο 

θνξέο πάιη δελ είλαη ε ςπρνινγηθή αδπλακία αιιά ε πλεπκαηηθή θηώρηα πνπ 
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νδεγεί ζηνλ θνκθνξκηζκό. Υπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ ηα πλεπκαηηθά 

εθόδηα λα δηακνξθώζνπλ κηα δηθή ηνπο, νπόηε ζπκθσλνύλ είηε κε ηνλ 

ηειεπηαίν πξνιαιήζαληα είηε κε ηνπο πνιινύο θαζώο αθειώο ηαπηίδνπλ ηελ 

πιεηνςεθία γλώκε κε ηελ νξζή.  

 Πην δπζδηάθξηηα είλαη ηα αίηηα πνπ επλννύλ ηε ρξήζε πξνζσπείσλ. Η 

ππνθξηζία νξηζκέλσλ είλαη ζπλεηδεηή απόθαζε θαη κάιηζηα θαιά 

ππνινγηζκέλε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ηελ πνιππόζεηε απνδνρή ηνπ 

θνηλσληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο. Όζν κάιηζηα, πην επξύ θαη αλνκνηνγελέο 

είλαη απηό, ηόζν πην καδηθά απνδεθηή εηθόλα πξνσζνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο. 

Είλαη νη άλζξσπνη πνπ μεπνπινύλ ηελ απζεληηθόηεηά ηνπο, ηε ζπλείδεζή ηνπο 

δειαδή, γηα λα πεηύρνπλ νθέιε ιεζκνλώληαο όηη εθρσξνύλ ηελ πην 

ζεκαληηθή ειεπζεξία ηνπο θαη όηη ιεζκνλνύλ όηη «ν θιέθηεο θαη ν ςεύηεο ηνλ 

έλαλ ρξόλν ραίξνληαη»… 

 Αθόκε θαη ν Φξηζηόο αλαξσηήζεθε: «Τίλα κε ιέγνπζηλ άλζξσπνη 

είλαη;» («Τη ιέλε νη άλζξσπνη όηη είκαη;»). Είλαη αλάγθε, όκσο, λα 

μερσξίδνπκε ηελ απιή απνξία γηα ηελ εηθόλα καο ζηνπο άιινπο, ε γλώζε ηεο 

νπνίαο ζπκβάιιεη ζηελ απηνγλσζία καο, από ηελ αγσλία, ώζηε απηή ε εηθόλα 

λα είλαη αξεζηή. Εάλ δελ ην θαηνξζώζνπκε ζα πέζνπκε ζηελ παγίδα ηνπ 

θνηλσληθνύ θνκθνξκηζκνύ ή, αθόκε ρεηξόηεξα, ηεο θνηλσληθήο ππνθξηζίαο κε 

ζπλέπεηεο ηόζν ζηελ αηνκηθή καο ςπρηθή πγεία αιιά θαη ζηελ θνηλσλία ηελ 

νπνία-ζπλεηδεηά ή κε- ζα παξαπιαλνύκε. 

 

(Κείκελν Θ. Κνζκόπνπινπ, ειαθξώο δηαζθεπαζκέλν) 

 

ΕΟΑΜΑΚΗΟΘΙΕΡ ΕΠΩΗΡΕΘΡ: 

1. ηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί 

σο ηξόπν πεηζνύο ηελ επίθιεζε ζηελ απζεληία. Να αηηηνινγήζεηε ηε 

ρξήζε ηνπ αλαθέξνληαο πνην ζθνπό εμππεξεηεί ε  ρξήζε απηή.  

 

2. Να εληνπίζεηε ηνπο  ηξόπνπο πεηζνύο θαη ηα κέζα πεηζνύο ζε όιν ην 

θείκελν.  

 

3. Με πνηα ζπιινγηζηηθή πνξεία (επαγσγηθή- παξαγσγηθή) 

αλαπηύζζεη ηε ζθέςε ηνπ ν ζπγγξαθέαο ζηε δεύηεξε παξάγξαθν 

ηνπ θεηκέλνπ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

4. α) Βξείηε ην επηρείξεκα πνπ ππάξρεη ζηελ 2ε παξάγξαθν ηνπ 

θεηκέλνπ. Να ζρεκαηίζεηε ην ζπιινγηζκό πνπ ππάξρεη ζηελ  

παξάγξαθν κε ηε κνξθή: Πξνθείκελεο-ζπκπέξαζκα (σο ηύπν ηεο 

Λνγηθήο). 
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_________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________

____________________ 

β) Να βξείηε ηα ηεθκήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.  

γ) Να αμηνινγήζεηε ην επηρείξεκα απηό. 

δ) Να βξεζνύλ ηα δνκηθά κέξε ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

ε)Να ηεθκεξηώζεηε έλαλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο παξαγξάθνπ. 

 

5. «Η πγηήο πξνζαξκνζηηθόηεηα …«ζηνιή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο»: 

α) Πνηα είλαη ε δνκή ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ;   

β) Να αλαθέξεηε έλαλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νξγαλώλεηαη ν ιόγνο ζηελ 

παξάγξαθν απηή θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

6. «Μηα άιιε κνξθή θνηλσληθνύ θνκθνξκηζκνύ …ζε ζνβαξά ζέκαηα»: 

Να αμηνινγήζεηε ην επηρείξεκα σο πξνο ηελ εγθπξόηεηα, ηελ αιήζεηα 

θαη ηελ νξζόηεηά ηνπ.  

 

7. «Πην δπζδηάθξηηα είλαη …ν ςεύηεο ηνλ έλαλ ρξόλν ραίξνληαη»: 

Να θηηάμεηε ην δηάγξακκα ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

 

8. Πνηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή πνξεία ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 

9. Να βξείηε θαη λα ηεθκεξηώζεηε κε ηξία παξαδείγκαηα ην είδνο ζην 

νπνίν αλήθεη ην παξαπάλσ θείκελν θαη λα δηαθξίλεηε ηα δνκηθά ηνπ 

κέξε. 
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10.   Γηα θαζεκηά παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ λα γξάςεηε έλαλ 

πιαγηόηηηιν. 

 

11.  Να θηηάμεηε ην δηάγξακκα ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ. 

 

12.  Να επηζεκάλεηε ηξία ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα επηζηεκνληθνύ 

ιόγνπ ζην θείκελν πνπ ζαο δίλεηαη. 

 

13.  Να γξάςεηε ηξεηο όξνπο εηδηθνύ ιεμηινγίνπ πνπ πεξηέρνληαη ζην 

θείκελν απηό. 

 

14.  Να βξείηε κέζα ζην θείκελν ηέζζεξα παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο 

ρξήζεο ηνπ ιόγνπ/ κεηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο γιώζζαο.  

 

15.  Να αλαθέξεηε ην είδνο ησλ αλαθνξηθώλ πξνηάζεσλ  ζηηο 
παξαθάησ πεξηόδνπο θαη λα εμεγήζεηε αλ πξόθεηηαη γηα 
πξνζδηνξηζηηθέο ή παξαζεηηθέο. 

 Η δηαθνξά κεηαμύ απηνύ πνπ πξάγκαηη θαηά βάζνο είκαζηε θαη απηνύ πνπ 

θαηλόκαζηε ζρεηίδεηαη κε απηό πνπ αθήλνπκε λα θαλεί από ηνλ εαπηό καο  

 Είλαη πξνζαξκνγή κηθξή, πνπ δελ απνθξύπηεη ην πξαγκαηηθό καο πξόζσπν; 

νπόηε θνξάκε πξνζσπείν;  

 

16.  ηηο παξαθάησ θξάζεηο  

α)Να αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηεο ζύληαμεο (ελεξγεηηθήο ή 

παζεηηθήο) θαη ην ζθνπό ηεο ρξήζεο ηνπο, 

β) λα κεηαηξέςεηε ηελ θαζεκηά  ζηελ αληίζεηή ηεο, όπνπ είλαη 

εθηθηό.  

γ) Γηα πνηνπο ιόγνπο απνπζηάδεη ην πνηεηηθό αίηην ζηελ παζεηηθή 

ζύληαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα από ηηο πεξηόδνπο απηέο;  

 Δειαδή, ξπζκίδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά καο, ηελ έλδπζή καο, ηελ νκηιία καο, 

ώζηε λα κελ πξνθαινύκε ηδηαίηεξε ελόριεζε θαη απόξξηςε ζην πεξηβάιινλ 

καο. 

 Είλαη πξνζαξκνγή κηθξή, πνπ δελ απνθξύπηεη ην πξαγκαηηθό καο πξόζσπν; 
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 Από ηελ άιιε, ν πξνζαξκνζηηθόο ζα εθθξάζεη κε παξξεζία ηε γλώκε ηνπ, 

αιιά δελ ζα κείλεη ζε απηήλ, όηαλ ε πεηζώ ην επηβάιιεη, παξά ζα αλαδείμεη 

ηελ αξεηή ηεο δηαιιαθηηθόηεηα.  

 Εμάιινπ, θαη εμσηεξηθά δύλαηαη λα δηαθξηζνύλ… 

 Γηα ην ζθνπό απηό θαιό ζα είλαη λα εληνπίζνπκε ηη πξνμελεί ην πξόβιεκα 

απηό. 

 

17.  Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο παξαθάησ ιόγηεο ιέμεηο/θξάζεηο  από 

αληίζηνηρεο ιατθέο. 

 «είλαη» θαη ηνπ «θαίλεζζαη»  

 έζσζελ θαη όρη άλσζελ νύηε έμσζελ  

 ειιεληζηί 

 

18.  Πνηα λνεκαηηθή ζρέζε εθθξάδνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο 

ιέμεηο;  

Δειαδή, γη΄ απηό σζηόζν, αιιά ή, ιόγνπ ράξε, ινηπόλ ,αληηζέησο, είηε...είηε, 

από ηελ άιιε, εμάιινπ, κνινλόηη, ελώ, κάιηζηα, αιιά θαη. 

 

19.  Να αληηθαηαζηήζεηε ηηο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο-εθθξάζεηο κε άιιεο 

(ιέμεηο-εθθξάζεηο) πνπ λα δηαηεξνύλ ηε ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ (ίδην 

είδνο ζπλνρήο):  

Δειαδή, ιόγνπ ράξε, κνινλόηη, γη΄ απηό. 

 

20. Να εληνπίζεηε όια ηα είδε ηεο αληηζεηηθήο ζπλνρήο κεηαμύ 

ησλ πεξηόδσλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ απνζπάζκαηνο, επηζεκαίλνληαο 

παξάιιεια αλ πξόθεηηαη γηα παξαηαθηηθή ή ππνηαθηηθή ζύλδεζε:  

 «Δειαδή, είλαη ε εθνύζηα πξνζαξκνγή, πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη γη΄ 

απηό δελ πξνδίδεη ηνλ αιεζηλό εαπηό καο. Από κηα άιιε άπνςε, είλαη ε 

δηάζηαζε κεηαμύ απηνύ πνπ θαηά βάζνο είκαζηε θαη απηνύ πνπ θαηλόκαζηε 

όηη είκαζηε, ρσξίο, σζηόζν απηό λα ζεκαίλεη όηη θξύβνπκε ηνλ εαπηό καο 

ζθνπίκσο, αιιά όηη απνθαιύπηνπκε εθείλεο ηηο πηπρέο πνπ εμνκαιύλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία ή ηε ζπλεξγαζία ή ζπλύπαξμε κε ηνπο άιινπο. Λόγνπ ράξε, δελ 

ζα εθθξάζνπκε ηελ νμεία θξηηηθή καο, κνινλόηη ην επηζπκνύκε, ζε έλαλ 

άλζξσπν πνπ είλαη ζπληεηξηκκέλνο από κηα απνηπρία ηνπ, αθόκα θη αλ απηή 

ηελ θξηηηθή ηελ έρνπκε ζην κπαιό καο, όηαλ ηνλ παξεγνξνύκε. Η 

απηνξξύζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ινηπόλ, κηα έθθξαζε ηεο αξεηήο ηεο 

πξνζαξκνζηηθόηεηαο, αλαγθαίαο ζε θάζε επνρή θαη ζε πνιιέο πεξηζηάζεηο.   
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 Η πγηήο πξνζαξκνζηηθόηεηα δελ ηαπηίδεηαη απιά, αιιά κνηάδεη κε ην λνζεξό 

θνηλσληθό θνκθνξκηζκό»   

 

21.  Να εξεπλήζεηε ηε ζπλνρή κεηαμύ ηεο 3εο , 4εο  ,  5εο   θαη  6εο  

παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ. Με πνηα λνεκαηηθή ζρέζε ζπλδένληαη 

κεηαμύ ηνπο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

22.  Να εμεγήζεηε πνην ζθνπό εμππεξεηεί ε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο 

ζηηο παξαθάησ θξάζεηο: 

 «άιιν είκαζηε, άιιν λνκίδνπκε όηη είκαζηε, άιιν θαηλόκαζηε θαη άιιν 

λνκίδνπκε όηη θαηλόκαζηε» 

 «είλαη», «θαίλεζζαη» 

 «αλαγλώζεη» 

 «ζηνιή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο» 

 Σπλήζεο πεξίπησζε θνηλσληθά ππνθξηηώλ απνηεινύλ- δπζηπρώο- νη 

πνιηηηθνί, νη θαιιηηέρλεο… 

  «image makers»  

 ειιεληζηί «δηακνξθσηέο πξνζσπηθήο εηθόλαο»! 

 «αζών» 

 

 

23.  Γηα πνηνπο ιόγνπο ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνίεζε ξεηνξηθά 

εξσηήκαηα ζηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ;  

 

24.  Για ποιοςρ λόγοςρ σπηζιμοποιούνηαι ηα παπαδείγμαηα ζηο κείμενο; 

Μα απανηήζεηε ηεκμηπιωμένα αναθέπονηαρ δςο ζσεηικά 

αποζπάζμαηα. 

 

25.  Οοιο πημαηικό ππόζωπο κςπιαπσεί ζηο κείμενο; Μα αιηιολογήζεηε 

ηην επιλογή ηος ζςγγπαθέα αναθεπόμενοι ζηη λειηοςπγία ηος  

πημαηικού πποζώπος αςηού. 
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26.  Να εληνπίζεηε ζε πνηεο από ηηο παξαθάησ θξάζεηο ε γιώζζα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ αλαθνξηθή θαη ζε πνηεο κε ηελ πνηεηηθή ηεο 

ιεηηνπξγία. 

 Η πγηήο πξνζαξκνζηηθόηεηα δελ ηαπηίδεηαη απιά, αιιά κνηάδεη κε ην λνζεξό 

θνηλσληθό θνκθνξκηζκό 

 Ο θνηλσληθόο θνκθνξκηζκόο είλαη ε πιήξεο αθνκνίσζε θη όρη ε απιή 

πξνζαξκνγή ηνπ αηόκνπ, από ηελ νκάδα πνπ ηνλ πεξηβάιιεη 

 Ο ππεξπξνζαξκνζηηθόο, ζύκα ηνπ θνηλσληθνύ θνκθνξκηζκνύ…  

 αξγεί λα πάξεη ζέζε ζηα αλαθύπηνληα πξνβιήκαηα  

 αλακέλνληαο λα «αλαγλώζεη» ηελ θνηλώο απνδεθηή ζέζε.  

 ζα έρεη ηε ζθξαγίδα ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ 

 Είλαη θαλεξό από ηα πξναλαθεξόκελα πσο ν θνηλσληθόο θνκθνξκηζκόο θαη ε 

ρξήζε πξνζσπείσλ δελ είλαη ζπάλην θαηλόκελν θαη γη απηό πξέπεη λα ην 

αληηκεησπίζνπκε 

 ζα κνηάδεη κε ηε «ζηνιή ηεο θαζεκεξηλόηεηαο» 

 

27.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γξάθνληαο ζπλώλπκα θαη 

αληώλπκα γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο 

 

ΚΕΙΘΙΞΡ ΣΟΞΡ ΞΣ 

ΙΕΘΛΕΜΞΣ 

 

ΡΣΜΩΜΣΛΑ 

 

ΑΜΩΜΣΛΑ 

αλαγθαία   

ζπλήζεο    

δηαρξνληθή    

ηξνπνπνίεζε    

δηαθνξεηηθό   

απόξξηςε   

εθνύζηα   

ζθνπίκσο   

θνκθνξκηζκόο   

ζα εθθξάζεη   
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άκεζα   

ζπλεηδεηά   

θαίξηα   

βιάπηεηαη   

κνλνκεξείο   

λνζεξό   

 

 

28. Να ρσξίζεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηα ζπλζεηηθά ηνπο κέξε θαη λα 

ζρεκαηίζεηε κηα λέα ζύλζεηε ιέμε ρξεζηκνπνηώληαο ην ηειεπηαίν 

ζπλζεηηθό ηεο ιέμεο σο πξώην ζπλζεηηθό. 

 απνθξύπηεη, ζπκπεξηθνξάο, πεξηβάιινλ, δηάζηαζε, παξξεζία, 

κνλνκεξείο, ζπλδπαζκό 

 

29.  ΠΑΡΩΝΥΜΑ απιά – απιώο: Να εμεγήζεηε ηε ζεκαζηνινγηθή 

δηαθνξά ησλ δπν επηξξεκάησλ θαη λα γξάςεηε κηα πξόηαζε κε ην 

θαζέλα από απηά, ώζηε λα θαίλεηαη ε ζεκαζία ηνπο. 

 

30. Να ραξαθηεξίζεηε ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ.  

 

31. Ο θεηκελνγξάθνο επέιεμε κηθξνπεξίνδν ή καθξνπεξίνδν ιόγν; 

Πνην ζθνπό εμππεξεηεί ε επηινγή ηνπ απηή;  

 

32.  Να εληνπίζεηε έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ επζένο ιόγνπ ζην 

παξαπάλσ θείκελν θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε ηνπ απηή. 

 

33.  Να ζρνιηάζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ.  
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Εθδόζεηο schooltime.gr 

Τει.: 6977554086 

e-mail: info@schooltime.gr 

website: www.schooltime.gr 
 

http://www.schooltime.gr/


18 
 

 

 

http://www.schooltime.gr/

