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™
ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ-
ÌÂ›˜: ÙËÓ ÂÈ‰ËÛÂÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÂÈ‰‹ÛÂ-
ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È

ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· (¿ÚıÚÔ, Û¯fiÏÈÔ,
¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊËÌ·, ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·), Ô˘ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙÈ˜ ÂÈ-
‰‹ÛÂÈ˜. øÛÙfiÛÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ÂÈ‰ËÛÂÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ë ¤Î-
ıÂÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Û˘¯Ó¿ Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÌÂ ÛÂ ÌÈ· Â›‰ËÛË Î·È ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ-
ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ‹ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘: ÎÚ›ÓÂÈ, ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ,
ÂÈ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ‹ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰È·‚¿ÛÙÂ Ù· ·Ú·-
Î¿Ùˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù‡Ô.

ªÂ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·ÙÂ›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ Î·È ÔÚÂ›· ÛÙË µÔ˘Ï‹ Ù›ÌËÛ·Ó
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¯ıÂ˜, 8 ª·ÚÙ›Ô˘, ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏Ì¤Ú· ÙË˜ °˘Ó·›Î·˜. ™ÙË Û˘-
ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 25 Á˘Ó·ÈÎÂ›Â˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ı·

Û˘ÓÂ¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈ-
ÛÌÔ‡ ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·
Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹.

£·˘Ì¿ÛÈ· Ù· Ó¤· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙË˜ ÈÛfiÙËÙ·˜. ∏ ∞˚Ï›Ó ∫fiÏÈÓ˜ ¤Û·ÛÂ ÙËÓ
·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Ï¿ÙÚÂÈ˜ Î·È ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù¤˜ ÙË˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎ‹˜
Î·È ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÈÛÙ‹ÌË˜. ™Ù· 41 ÙË˜ ¯ÚfiÓÈ·, Ë ¡∞™∞ Ù‹˜ ÂÌÈÛÙÂ‡ÙËÎÂ ÙÔ

Ë‰¿ÏÈÔ ÙÔ˘ «∫ÔÏÔ‡ÌÈ·» Î·È Ë ˘ÔÛÌËÓ·Áfi˜ ∫fiÏÈÓ˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Î˘-
‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ‰È·ÛÙËÌÔÏÔ›Ô˘, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË˜ Î·È
ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.

Tï çåçïîÞ÷ ëáé ôï óøÞìéï óôèî åÝäèóè1
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¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ (1) Î·È (2) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
·ÊÔÚ¿ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ˙‹ÙËÌ·. ™ÙËÓ ÚÒÙË (1) ÂÚ›ÙˆÛË Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÎ-
ı¤ÙÂÈ ·ÏÒ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ï¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›Â˜ Ù›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·
∏Ì¤Ú· ÙË˜ °˘Ó·›Î·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË (2) ÂÚ›ÙˆÛË Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜
‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë ∞˚Ï›Ó ∫fiÏÈÓ˜ ¤ÁÈÓÂ Ë
ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜ ‰È·ÛÙËÌÔÏÔ›Ô˘ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ ÌÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ
·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔ Û¯fiÏÈfi ÙÔ˘: «£·˘Ì¿ÛÈ· Ù· Ó¤· ÁÈ· ÙËÓ
˘fiıÂÛË ÙË˜ ÈÛfiÙËÙ·˜». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÈ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙË
ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ˘¤Ú ÙË˜ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ.

∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Â›Ó·È Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·-
ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Î·ı·Ú¿ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô, ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ Â›‰ËÛË˜. ªÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆıÂ›, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·‰È¿ÛÂÈÛÙ·
ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÙËÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÙË ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ ·ÓÂÈÊ‡Ï·¯Ù·.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ Û¯fiÏÈÔ, ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔ-
ÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÙË ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ ÌÂ Î¿ÔÈ· ÂÈÊ‡Ï·ÍË, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ·fi

¤ÏÂÁ¯Ô ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÂÈ¯ÙÂ› ÛˆÛÙ‹ ‹ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓË. 
∂Í¿ÏÏÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ì·˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÌÊˆÓÔ‡-

ÌÂ ‹ Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡ÌÂ ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÔfiÙÂ ÙË
‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ ‹ ÙËÓ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘ÌÂ. °È· Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (2), fiÏÔÈ ı· ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ ·ÓÂÈÊ‡Ï·¯Ù·
ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ë ∫fiÏÈÓ˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË˜
‰È·ÛÙËÌÔÏÔ›Ô˘, ÂÓÒ ‰Â ı· Û˘ÌÊˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ fiÏÔÈ ÌÂ ÙÔ ÂÈ‰ÔÎÈ-
Ì·ÛÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô‡ÙÂ ı· Û˘ÌÌÂÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÙË
ı¤ÛË Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙË˜ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ. 

Να παρατηρήσετε τα απο-
σπάσµατα της διπλανής στή-
λης και να τα κατατάξετε σε
δύο κατηγορίες: α) σ’ αυτά
που απλώς ανακοινώνουν
ένα γεγονός, β) σ’ αυτά που
συνδυάζουν την ανακοίνωση
του γεγονότος µε το σχόλιο.
Ύστερα να επιλέξετε δύο

αποσπάσµατα της πρώτης (α)
κατηγορίας και να τα σχο-
λιάσετε. Μπορείτε, αν θέλε-
τε, να τροποποιήσετε τη δια-
τύπωση του αποσπάσµατος:

➧ Σαράντα χιλιάδες βρέφη και νήπια πεθαίνουν κάθε µέρα στον κό-
σµο, επειδή δεν έχουν τα βασικά είδη διατροφής (γάλα, ψωµί κτλ.).

➧ Σε ένα χωρίς προηγούµενο ξέσπασµα ανθρώπινης συµπαράστασης
και καλοσύνης καλλιτέχνες από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αστέ-
ρια του ροκ-εντ-ρολ γνωστά σε αµέτρητα εκατοµµύρια νέους σε ολό-
κληρο τον κόσµο, πήραν µέρος σε δύο παράλληλα κονσέρτα, στο Λον-
δίνο και στη Φιλαδέλφεια, και συγκέντρωσαν εκατοµµύρια δολάρια
για λογαριασµό όσων λιµοκτονούν στην Αφρική.

➧ Ο εικοσιπεντάχρονος Κ. Π., πριν από λίγες µέρες, έκανε το πρώτο
άλµα ελεύθερης πτώσης µε αλεξίπτωτο, κερδίζοντας το στοίχηµα που
έβαλε µε τον εαυτό του, όταν πριν από πέντε χρόνια έχασε το πόδι του
σε ατύχηµα, ενώ υπηρετούσε τη θητεία του. Έκτοτε το ένα πόδι του εί-
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ναι τεχνητό. Αυτό όµως δεν τον εµπόδισε να κάνει άλµα µε αλεξίπτω-
το από 1.000 µέτρα ύψος. 

➧ Η Κριστίνα Σαντσέζ είναι ταυροµάχος. Είναι η µόνη γυναίκα που
έχει δικαίωµα να φοράει το «τροχέ ντε λούθες», το χαρακτηριστικό
κοστούµι του µαταντόρ, και να αντιµετωπίζει ταύρους που ζυγίζουν
πάνω από 600 κιλά. Η Κριστίνα ανήκει στην ανώτατη κατηγορία των
ταυροµάχων. Ο ανδρικός «σοβινισµός», όµως, είναι πιο άγριος από
τους ταύρους. Οι άρρενες συνάδελφοί της αρνούνται να τη δεχτούν
στον κύκλο τους. Η Κριστίνα τώρα θέλει να εγκαταλείψει την αρένα.

➧ ∆ηλώνοντας ότι ελπίζει να ζήσει πολλά χρόνια, µια αναλφάβητη γυ-
ναίκα 110 ετών από την Αργεντινή άρχισε να µαθαίνει γραφή και ανά-
γνωση. «Θα ήθελα να µάθω να γράφω και να διαβάζω, για να προε-
τοιµαστώ για το µέλλον», τόνισε η Κονσεψιόν Φερνάντες. Η Φερνάντες,
µητέρα 12 παιδιών, άρχισε ιδιαίτερα µαθήµατα συµµετέχοντας σε κυ-
βερνητικό πρόγραµµα για την ανάπτυξη της φτωχικής επαρχίας Τσάκο.

➧ Από την αρχή των βοµβαρδισµών στη Νέα Γιουγκοσλαβία, οι «Για-
τροί χωρίς σύνορα» βρέθηκαν στις επάλξεις ενός αγώνα «µε όπλα που
δε σκοτώνουν, αλλά σώζουν ζωές». Στο Βελιγράδι, στην Πρίστινα, στα
Σκόπια, στην Αλβανία αλλά και στο Μαυροβούνιο, από τις 6 Μαίου εξε-
λίσσεται µία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις της οργάνωσης µε στό-
χο να επουλώσει τις βαθιές πληγές του πολέµου.

Να παρουσιάσετε σε πέντε περίπου στίχους ένα αξιοσηµείωτο γεγο-
νός που αφορά το σχολείο σας, π.χ. κάποια δραστηριότητα των µα-
θητικών κοινοτήτων, και ένα άλλο που αφορά την περιοχή σας, π.χ.
την ίδρυση µιας βιβλιοθήκης· να ξαναγράψετε ύστερα την είδηση
προσθέτοντας και το σχόλιο.
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∫·È Ë ÛÙ›ÍË Â›Ó·È Û¯fiÏÈÔ

Να παρατηρήσετε τα παρα-
δείγµατα της διπλανής στή-
λης και να προσδιορίσετε το
είδος του σχολίου (θαυµα-
σµό, ενθάρρυνση, ευχαρίστη-
ση, έκπληξη, συµφωνία, απο-
δοκιµασία, αποστροφή, αγα-
νάκτηση, κατάπληξη, απο-
θάρρυνση, δισταγµό, απορία,
αµφισβήτηση, ειρωνεία, έµ-
φαση) που εκφράζουν τα ση-
µεία στίξης στην κάθε περί-
πτωση.

➧ Με ένα χέρι ο ποδοσφαιριστής Σ. διαπρέπει στα γήπεδα!

➧ Στη φυλακή από δική του επιµονή...

➧ Σκοτώνουν τις φώκιες... πριν γεράσουν.

➧ «SOS» εκπέµπει το Συµβούλιο της Ευρώπης για τη διάσωση του
σπάνιου θηλαστικού.

➧ Αναγνώριση του ψευδοκράτους αξιώνει... ως όρο η Άγκυρα.

➧ Συντήρηση τροφίµων µε... ακτινοβολία.

➧ Αλήθεια, για ποια δάση µιλάµε;

➧ Ανατρέπονται όλες οι αρχές της διαιτολογίας.
Να τρώει κανείς ή να µην τρώει;

➧ Λέει πως ανέβηκε σε µια ώρα στην Πάρνηθα (!)

➧ Καµάρωνε πως ήταν ο καλύτερος (;) ποδοσφαιριστής.

Να αποδοθεί λεκτικά το σχόλιο που εκφράζουν τα σηµεία στίξης στις
παραπάνω φράσεις.

Να γράψετε πέντε σύντοµες ειδήσεις παρουσιάζοντας το σχόλιό σας
µε τα κατάλληλα σηµεία στίξης.
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¦òïâïìÜ ëáé äéáæïòïðïÝèóè ôè÷ åÝäèóè÷2

∂›‰·ÌÂ fiÙÈ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÂ ÌÈ· Â›‰ËÛË. ª‹ˆ˜
·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÏÒ˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜, ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÙÔ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó, Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ··ÏÏ·ÁÌ¤ÓÂ˜ ·fi ÙÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô;
º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ùfi ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Â›‰ËÛË ÁÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ··-
ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ ÙÔ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi Î·ıÂÛÙÒ˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ÛÙ· Ì¤Û· ÂÓËÌ¤-
ÚˆÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚ÏËıÂ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜
ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙË˜, ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙË˜ ÛÙË ÛÂÏÈ‰ÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ‡-
Ô˘, ÂÓÒ ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ› Î·ıfiÏÔ˘ ÛÂ Î¿ÔÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰·. √È ÂÈ-
ÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜, Ô˘ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÌÈ· ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË, ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ‰ÈÎÙ·-
ÙÔÚÈÎfi Î·ıÂÛÙÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÈ˜ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜.

Οµαδική εργασία
Έχοντας υπόψη τα παραπά-
νω, να εργαστείτε σε οµάδες. 

Κάθε οµάδα να συγκεντρώσει αποκόµµατα από διαφορετικές εφηµε-
ρίδες που αφορούν την ίδια είδηση, να τα συγκρίνει και να γράψει τα
συµπεράσµατά της, για να τα παρουσιάσει στην τάξη.
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∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Â›‰ËÛË Â›Ó·È ¤Ó· Â›‰Ô˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ Ì¤ÛÔ ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ.
√ ÔÌfi˜ (‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜) ÂÎ¤ÌÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· (Â›‰ËÛË), ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰Â Á›ÓÂÙ·È
·fiÏ˘Ù· Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙÂ˜
(·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜), ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi fiÏÔÈ ÔÈ ‰¤ÎÙÂ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜
Î·È Ù· ›‰È· ‚ÈÒÌ·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·›ÚÓÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ·Ú·-
Î¿Ùˆ Ù›ÙÏÔ:

ŒÓ·˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ ·‰·‹˜ ÂÚ› Ù· ·ıÏËÙÈÎ¿ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÂ› fiÙÈ Ë Â›-
‰ËÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ fiÏË µ¤ÚÔÈ·, ›Ûˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ˘¤ıÂÙÂ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ·
·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ ∞ÓıÂÛÙËÚ›ˆÓ, ÙË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ï·Èfi-
ÙÂÚ· ÂÎÂ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˜ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Â›‰ËÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ «µ¤ÚÔÈ·», Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Î‡ÎÏÔ˘˜
¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «‚·Û›ÏÈÛÛ·», Î·È ÔÈ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÂ˜ ÌÂ ÙË Û˘Ì¿-
ıÂÈ· ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. º˘ÛÈÎ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·Ó·-
ÁÓÒÛÙË˜, Ô˘ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÍˆÁÏˆÛÛÈÎfi Ï·›ÛÈÔ1, ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì‹-
Ó˘Ì·, ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÙË˜ ÛÙ›ÍË˜ Î·È ·Ó ÚÔÛ¤ÍÂÈ fiÙÈ Ë Ï¤ÍË «µ¤ÚÔÈ·» Â›-
Ó·È Ì¤Û· ÛÂ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿, ‹ ·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë Â›‰ËÛË ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ-
Î‹ ÛÂÏ›‰·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi, fiÙ·Ó Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ ‰È·-
‚¿ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Â›‰ËÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÁÏˆÛÛÈÎfi Ï·›ÛÈÔ2 ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. 

[ ∏ «µ¤ÚÔÈ·» Í·Ó¿ÁÈÓÂ «‚·Û›ÏÈÛÛ·» ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·! ]

1. ∂ÍˆÁÏˆÛÛÈÎfi Ï·›ÛÈÔ: Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· ÙÔ˘ ÌË-
Ó‡Ì·ÙÔ˜.

2. °ÏˆÛÛÈÎfi Ï·›ÛÈÔ: ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÁÏˆÛÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô.
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¦áòåíâïìÜ êÛîïù óøïìÝïù óôèî åÝäèóè3

¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔ-
Ófi˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ Â›‰ËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î¿ÔÈÔ
¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ.

Να διαβάσετε τα αποσπά-
σµατα της διπλανής στήλης
και να απαντήσετε στις ερω-
τήσεις: Ποιες λέξεις ή φρά-
σεις αποτελούν το σχόλιο που
µεταφέρει ο δηµοσιογράφος;
Με ποιους τρόπους δείχνει
ότι πρόκειται για τη γνώµη
κάποιου άλλου; Σε τι απο-
βλέπει αυτή η τακτική του;

➧ Χιτώνας που ανακαλύφθηκε πριν από δύο χρόνια σε χωριό της Εύ-
βοιας κατά τη διάρκεια των ανασκαφών από ελληνοβρετανική αρχαι-
ολογική αποστολή, είναι πιθανότατα το αρχαιότερο ένδυµα που έχει
ανακαλυφθεί µέχρι σήµερα στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τη γνώµη των
Ελλήνων εδικών που ολοκληρώνουν τη συντήρησή του.

➧ Όπως ανακοί-
νωσε χθες το µεση-
µέρι στο Όσλο ο
γραµµατέας της νορ-
βηγικής επιτροπής
βραβείων Νόµπελ,
το φετινό βραβείο
απονέµεται στην πο-
λιτικά ανεξάρτητη
οργάνωση εκατόν
πενήντα χιλιάδων
γιατρών και άλλων επιστηµόνων από πενήντα και πλέον χώρες για
«τις σηµαντικές υπηρεσίες της προς την ανθρωπότητα, για τη συµβολή
της στην έγκυρη πληροφόρηση και για την προσπάθειά της να βοηθή-
σει τους λαούς να κατανοήσουν πόσο καταστροφικές θα είναι οι επι-
πτώσεις ενός πυρηνικού πολέµου...»

Χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες εκφράσεις (π.χ. όπως ανακοίνωσε,
όπως ανέφερε, όπως ισχυρίζεται, σύµφωνα µε τη γνώµη κτλ.) και τα
στοιχεία στίξης που χρειάζονται, να γράψετε σε οκτώ περίπου στίχους
µια αθλητική είδηση, την οποία υποτίθεται ότι σχολιάζει πρώτα ο
προπονητής της νικήτριας οµάδας και έπειτα ο προπονητής της ητ-
τηµένης.
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¢éáðìïëÜ ôïù çåçïîÞôï÷ íå ôï óøÞìéï
óôèî åÝäèóè4

∆Ô Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó˘Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›Óˆ-
ÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ï·Ó‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È Ó·
ıÂˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ˆ˜ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜.

Να διαβάσετε τα αποσπά-
σµατα της διπλανής στήλης,
να εντοπίσετε τα σχόλια και
να βρείτε ποιος σχολιάζει
κάθε φορά. Σε ποια είδηση
παρουσιάζεται το σχόλιο χω-
ριστά από την ανακοίνωση
του γεγονότος, και εποµένως
είναι ευδιάκριτο, και σε ποια
συµβαίνει το αντίθετο;

1 Από πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το απόγευµα στην Πεντέλη κιν-
δύνεψε σοβαρά άλλος ένας εθνικός δρυµός στην Αττική. Η φωτιά

ξεκίνησε στις τέσσερις η ώρα από τη ρεµατιά, πίσω από το µοναστήρι
του Παντοκράτορα. Έκαψε δέκα στρέµµατα πευκοδάσους και απείλη-
σε τα σπίτια της περιοχής.
Άγνωστα παραµένουν ακόµα τα αίτια της πυρκαγιάς, µας είπε ο

αστυνοµικός διευθυντής της Ν. Αττικής, αλλά οι κάτοικοι µιλούν ανοι-
χτά για εµπρησµό. 

2 Οι εµπρηστές χτύπησαν και πάλι στην Αττική. Αυτή τη φορά στην
πευκόφυτη περιοχή Νταού Πεντέλης, µε στόχο να κατακάψουν

ό,τι είχε αποµείνει από τις περσινές και τις προπερσινές πυρκαγιές που
είχαν βάλει εκεί. Χτες κινδύνεψαν το µοναστήρι του Παντοκράτορα
και ο συνοικισµός. Αυτή τη φορά όµως δεν πέτυχαν και τόσο το σκοπό
τους. Το σατανικό σχέδιό τους χάρη στη γιγαντιαία κινητοποίηση όλων
των κρατικών φορέων, δεν ολοκληρώθηκε.

Να γράψετε σε δύο παραγράφους µια είδηση για ένα σηµαντικό πραγ-
µατικό ή φανταστικό γεγονός (π.χ. για ένα αυτοκινητιστικό ατύχηµα).
Στην πρώτη παράγραφο να εκθέσετε το γεγονός και στη δεύτερη να
παρουσιάσετε τα σχόλιά σας γι’ αυτό.
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∂›‰·ÌÂ fiÙÈ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Û˘Á¯¤ÂÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ï·ÓËıÂ› Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ Î·È
Ó· ıÂˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ˆ˜ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ∞˘Ùfi
‚¤‚·È· ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ÂÌÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÈ· Â›‰ËÛË ¤¯Ô˘Ó
ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·-
Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÌËÓÂ›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÁÓÒ-
ÌË ÌÂ ÙÚfiÔ Ô˘ fiÏÔÈ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎ‹, ÊˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¢Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË,
·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ
ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘.

Να συζητήσετε το απόσπα-
σµα από το βιβλίο του Um-
berto Ecco «Η Σηµειολογία
στην καθηµερινή ζωή»:

Καλή είδηση για µένα είναι αυτή που ξεχωρίζει τα γεγονότα από τις
αξίες. Παράδειγµα: «Ένας άνθρωπος χτύπησε ένα σκύλο» (αυτό είναι
το γεγονός). Τελεία. «Το συµβάν για µένα είναι δυσάρεστο» (γνώµη
που ανήκει στο χώρο των αξιών). Κακή είδηση είναι εκείνη στην οποία
γνώµη και έκθεση του γεγονότος µπερδεύονται. Παράδειγµα: «Ένας κα-
κός άνθρωπος χτύπησε έναν κακόµοιρο σκύλο».
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§ÂÍÈÏfiÁÈÔ (Û¯ÂÙÈÎfi ÌÂ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Î·È ÙËÓ Â›‰ËÛË)

Στις φράσεις της διπλανής
στήλης να προσδιορίσετε τις
σηµασίες των λέξεων γεγο-
νός και σχόλιο:

➧ Το γεγονός ότι εκείνοι που παρακολουθούν τις ειδήσεις στην τηλε-
όραση ή στο ραδιόφωνο είναι συνήθως και τακτικοί αναγνώστες
των εφηµερίδων ενισχύει την άποψη ότι τα µέσα µαζικής ενηµέ-
ρωσης βρίσκονται µεταξύ τους σε σχέση µάλλον συµπληρωµατική
παρά ανταγωνιστική.

➧ Οι ταινίες των επικαίρων αποτελούν εντυπωσιακές µαρτυρίες για
τον ιστορικό, γιατί παρουσιάζουν τα γεγονότα σε όλη τους τη δρα-
µατικότητα.

➧ Είναι γεγονός ότι στην εποχή µας οι άνθρωποι βοµβαρδίζονται
από έναν καταιγισµό πληροφοριών.

➧ Η συνθήκη του Λονδίνου (3 Φεβρουαρίου 1830) ανακοινώθηκε
από τους πρεσβευτές των Τριών ∆υνάµεων στην Υψηλή Πύλη, που
βρέθηκε προ τετελεσµένου γεγονότος και αναγκάστηκε να δεχτεί
την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

➧ Η παράσταση προκάλεσε ευµενή σχόλια.

➧ Πολύτιµα για τη φιλολογική µελέτη των Οµηρικών επών είναι τα
πλούσια σχόλια που έγραψε ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευ-
στάθιος (12ος µ.Χ. αιώνας).

Για τις λέξεις αυτές το λεξικό δίνει τις ακόλουθες σηµασίες:

γεγονός: α) πράξη που έχει συντελεστεί, συµβάν· π.χ. Η µάχη του Μαραθώνα υπήρ-
ξε ένα από τα σπουδαιότερα γεγονότα των ελληνοπερσικών πολέµων· β) πράγµα
βέβαιο, αναµφισβήτητο· π.χ. Είναι γεγονός ότι παραιτείται η διοίκηση του συλ-
λόγου· γ) δεδοµένο, βάση συλλογισµού ή συµπεράσµατος· π.χ. Το γεγονός ότι
έχουµε κοινά συµφέροντα επιβάλλει… δ) τετελεσµένο γεγονός: πράξη ή συµβάν που
δεν µπορεί να αλλάξει και που είµαστε αναγκασµένοι να το δεχτούµε µε ή χωρίς
τη θέλησή µας· π.χ. Τον έφερε προ τετελεσµένου γεγονότος. 

σχόλιο: α) σύντοµη ερµηνεία λέξεων και φράσεων ενός κειµένου, ιδιαίτερα κειµένου
των αρχαίων συγγραφέων και ποιητών· π.χ. Σχόλια στον Όµηρο· β) κρίση για γε-
γονότα ή πράξεις· π.χ. Σχόλια του Τύπου για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Σηµείωση:

Να συνδυάσετε τις λέξεις µε
τα κατάλληλα επίθετα και να
σχηµατίσετε φράσεις

σχόλια, κριτική, είδηση, γεγονός

π.χ. Ένα απροσδόκητο γεγονός τον υποχρέωσε να αναβάλει το ταξίδι του.
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Να κατατάξετε κλιµακωτά
από τα ασθενέστερα στα
ισχυρότερα τα συνώνυµα
της διπλανής στήλης:

α) εγκρίνω, προσυπογράφω, ενστερνίζοµαι
β) πολεµική, αποδοκιµασία, στιγµατισµός
γ) έχω τη γνώµη, έχω την εντύπωση, έχω την πεποίθηση

Να προσθέσετε στις παραπάνω οµάδες λέξεων όσα περισσότερα συ-
νώνυµα µπορείτε να βρείτε.

Να βρείτε τα αντώνυµα των
λέξεων:

υποκειµενικός, µεροληπτικός, προκατειληµµένος, επηρεασµένος,
κοµµατισµένος.

Να συνδυάσετε τα ουσιαστικά αλήθεια και γνώµη µε όσα περισσό-
τερα ρήµατα µπορείτε και να σχηµατίσετε φράσεις, π.χ. Παραποιώ
την αλήθεια.

Να αντιστοιχίσετε τις δυο
στήλες:

ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë

ÚfiÏË„Ë

‰ÂÈÛÈ‰·ÈÌÔÓ›·

·fiÊıÂÁÌ·

ÁÓˆÌ¿ÙÂ˘ÛË

ÂÈÎ·Û›·

ÎÚÈÙÈÎ‹ (ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-
Î‹, Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹)

‰ÔÁÌ·ÙÈÎ‹ ÁÓÒÌË

ÚfiÎÚÈÛË

ÚÔ‰ÈÎ¿˙ˆ

ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔÌ·È

·Ú¿ÏÔÁÔ˜ Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ‹
ÙÔ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Â˜

¤ÁÎ˘ÚË, ÁÓÒÌË ÂÈ‰ÈÎÔ‡

Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÎÚ›ÛË˜ ÌÂ ‚¿ÛË Î¿ÔÈ·
‰Â‰ÔÌ¤Ó·

ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ‹ ÎÚ›ÛË

ÁÓÒÛË ·‚·Û¿ÓÈÛÙË Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
·fi Î¿ÔÈ· Â›‰Ú·ÛË

ÁÓÒÌË Ô˘ ‰Â ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈÎ‹, 
·ÏÏ¿ Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË

·Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙË ÎÚ›ÛË

ÂÌÂÚÈÛÙ·ÙˆÌ¤ÓË ÌÂÏ¤ÙË, ·ÈÙÈÔÏÔÁËÌ¤ÓË
Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ÎÚ›ÛË

Û‡ÓÙÔÌË ÎÚ›ÛË ÌÂ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ 
Î‡ÚÔ˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Û·Ó ÁÓˆÌÈÎfi

·ÔÊÂ‡Áˆ Ó· ÂÎÊ¤Úˆ ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÓÒÌË

ÚÔÂÍÔÊÏÒ, ÎÚ›Óˆ ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏÈÎ¿
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Φραγµοί, σοβαρές κυρώσεις,
κυκλοφορεί, καθεστώς, 
ελευθεροτυπίας, λογοκρισία,
κυβερνητικές εντολές, 
ασφυκτικό κλοιό, εµπόλεµη
κατάσταση, υπάγεται, έλεγχο,
ελεύθερης γνώµης, 
δικτατορικά, φρόνηµα.

Κύριο άρθρο, τηλεοπτικά,
επικαιρότητας, σχόλια,
χρηµατιστηρίου,
ειδήσεις, επισκοπήσεις,
σχολιασµό, ειδικούς,
καλλιτεχνική, κριτικής.

1 «Ο Τύπος δεν ............. πάντοτε υπό ............. ελευθερίας. Κατά
καιρούς και κατά χώρες επιβάλλονται ............. µεγαλύτεροι ή µι-

κρότεροι της ............. και η ............. είτε σε ειρήνη είτε σε πόλεµο δη-
µιουργεί έναν ............. στην έκφρασή της .............. Έτσι συχνά ο Τύπος,
ιδίως στα ............. καθεστώτα, ούτε το ............. του λαού εκφράζει ού-
τε όλες τις ειδήσεις παρουσιάζει, ούτε τις εκθέτει, όπως πραγµατικά
έχουν. Και αν καµιά φορά ξεφύγει από τις ............. υποβάλλεται σε
.............. Όταν µια χώρα βρίσκεται σε ............. ο Τύπος ............. σε κρα-
τικό ............. όχι µόνο ως προς το ............. των ειδήσεων, αλλά και στο
τι θα αναγραφεί και πώς θα παρουσιαστεί».

2 «Έτσι σήµερα οι εφηµερίδες περιλαµβάνουν ............. , .............
για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική, ............. πάνω στα γε-

γονότα της ............., την κίνηση του ............., οικονοµικές σελίδες (στις
σοβαρότερες εφηµερίδες δηµοσιεύονται ............. για τα οικονοµικά προ-
βλήµατα από ............. επιστήµονες) και άλλες που αναφέρονται στην
............. ζωή, τόσο µε τη µορφή ειδήσεων, όσο και µε την άσκηση
............. στα έργα που παίζονται στο θέατρο, στον κινηµατογράφο και σε
µικρότερη έκταση στα ............. προγράµµατα».

Να επιλέξετε τις κατάλληλες λέξεις από τα παρακάτω λεξιλόγια και
να συµπληρώσετε τα κενά των αντίστοιχων παραγράφων:
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£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË-¤ÎıÂÛË

(Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, ÙÔÓ ∆‡Ô)

Με βάση τον ορισµό και τη
δηµοσιογραφική είδηση, που
ακολουθεί, να συζητήσετε το
φαινόµενο της παραπληρο-
φόρησης και να γράψετε µια
έκθεση σχετική µε αυτό:
Ποιοι παράγοντες συνήθως
το προκαλούν και ποιες µπο-
ρεί να είναι οι συνέπειές του;
Γιατί ο κόσµος παρασύρεται
µερικές φορές από την πα-
ραπληροφόρηση;

Παραπληροφόρηση: σκόπιµη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων µε στόχο να
οδηγηθεί η κοινή γνώµη προς ορισµένη κατεύθυνση: π.χ. πληροφορίες
για κατάρρευση της οικονοµίας. (∞fi Ù· ÏÂÍÈÎ¿)

Ύποπτη φηµολογία για µεγάλο σεισµό προκάλεσε υστερία στη Θεσσα-
λονίκη. (∞fi ÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜)

Να σχολιάσετε το δηµοσιο-
γραφικό ορισµό της είδησης
και να προσπαθήσετε να
βρείτε ανάλογα παραδείγµα-
τα:

Αν µια χαριτωµένη κυρία βγει στο δρόµο µε το σκυλάκι της στην
αγκαλιά, αυτό δεν είναι είδηση. Αν το σκυλάκι δαγκώσει την κυρία,
αυτό πάλι δεν είναι είδηση. Αν όµως η κυρία δαγκώσει το σκυλάκι, αυ-
τό είναι είδηση.

Να σχολιάσετε τη σηµασία
του µύθου:

Ρώτησαν κάποτε ένα µυθικό βασιλιά: – Άρχοντα, αν έχανες όλα σου
τ’ αγαθά, ποιο απ’ αυτά τα πέντε θα ήθελες να σου µείνει τελευταίο;
Η ελευθερία, η υγεία, το χρυσάφι, η σοφία ή η δόξα; Κι εκείνος απο-
κρίθηκε: – Οι πληροφορίες! ∆ώστε µου πληροφορίες και όλα τ’άλλα
τα ξαναβρίσκω.
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Ποιες συνέπειες µπορεί να έχει στις προσωπικές µας σχέσεις η διά-
δοση µιας φήµης που αφορά την ιδιωτική µας ζωή;

Καθηµερινά παίρνουµε, αλ-
λά και δίνουµε, πληροφορίες
για διάφορα γεγονότα.

Ποια στάση νοµίζετε ότι πρέπει να διαµορφώνουµε ως δέκτες των
πληροφοριών αυτών και ποια ευθύνη πιστεύετε ότι έχουµε ως πο-
µποί;

«Η δηµοσιογραφία είναι εκ-
πληκτικό και τροµακτικό
προνόµιο». Με ποια επιχει-
ρήµατα υποστηρίζει την
άποψη αυτή η Ο. Φαλάτσι
στο απόσπασµα που παρα-
τίθεται; Να συζητήσετε τη
σχέση της δηµοσιογραφίας
µε την ιστορία.

Γι’αυτό ακριβώς αγαπώ τη δηµοσιογραφία. Και γι’αυτό φοβάµαι τη δη-
µοσιογραφία. Ποιο άλλο επάγγελµα σου επιτρέπει να γράφεις την ιστορία
την ίδια ακριβώς στιγµή που πραγµατώνεται και να είσαι ταυτόχρονα και
αυτόπτης µάρτυρας; Η δηµοσιογραφία είναι εκπληκτικό και τροµακτικό
προνόµιο. ∆εν είναι συµπτωµατικό το γεγονός ότι αν έχεις επίγνωση του
λειτουργήµατός σου, σε βασανίζουν άπειρα συµπλέγµατα ανεπάρκειας.
∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, κάθε φορά που ζω ένα συνταρακτικό πε-
ριστατικό ή που έχω µια σηµαντική συνάντηση, µε πιάνει κάτι σαν αγω-
νία, ένας φόβος µήπως τα µάτια µου δεν είναι αρκετά, µήπως τ’αυτιά µου
δεν είναι αρκετά, µήπως το µυαλό µου δεν είναι αρκετό, για να κοιτάξω,
να ακούσω, και να καταλάβω σαν σαράκι φωλιασµένο µέσα στο ξύλο της
ιστορίας. ∆εν είµαι υπερβολική, ξέρεις, όταν δηλώνω πως σε κάθε επαγ-
γελµατική µου εµπειρία αφήνω κοµµάτια από την ψυχή µου.

(√ÚÈ¿Ó· º·Ï¿ÙÛÈ, ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·)

Να αναλύσετε και να συζη-
τήσετε τις αρχές της δηµο-
σιογραφίας:

«Μερικές από τις βασικές αρχές που περιλαµβάνονται στον ηθικό κώ-
δικα των δηµοσιογράφων είναι η κοινωνική ευθύνη και η επαγγελµα-
τική ακεραιότητα του δηµοσιογράφου, ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής
και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, ο σεβασµός του δηµόσιου συµ-
φέροντος και η δυνατότητα του κοινού να έχει πρόσβαση και συµµετο-
χή στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.»

Σύµφωνα µε το σχετικό άρ-
θρο από την Οικουµενική
∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, υπάρχει στενή
σχέση ανάµεσα στο δικαίωµα
για την ελευθερία της γνώµης
και της έκφρασης και στο δι-
καίωµα για την ελευθερία της
πληροφόρησης και της επι-
κοινωνίας. Προσπαθήστε να
διερευνήσετε αυτή τη σχέση.

«Καθένας έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης και της έκφρα-
σης, που σηµαίνει το δικαίωµα να µην υφίσταται δυσµενείς συνέπειες
για τις γνώµες του, και το δικαίωµα να αναζητεί, να παίρνει και να δια-
δίδει πληροφορίες και ιδέες, µε οποιοδήποτε µέσο έκφρασης, και από
όλο τον κόσµο.

(√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, ¿ÚıÚÔ 19)
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Να διαβάσετε τα κείµενα της
διπλανής στήλης (1, 2, 3) και
να απαντήσετε στις ερωτή-
σεις:

➧ α) Τι είναι Τύπος και γιατί
ονοµάστηκε τέταρτη εξου-
σία; β) Ποιες είναι οι άλ-
λες τρεις εξουσίες; γ) Ποιο
σκοπό εξυπηρετεί η διά-
κριση των εξουσιών;

➧ Ποιοι παράγοντες καθόρι-
σαν την εξέλιξη του Τύ-
που από το 1500 µ.Χ. ως
τις µέρες µας;

➧ Ποιες είναι οι επιδράσεις
του Τύπου στην κοινή
γνώµη; Πότε οι επιδρά-
σεις αυτές είναι θετικές
και πότε αρνητικές;

1 Τύπος κυρίως λέγεται η τυπογραφία και γενικότερα η δηµοσιο-
γραφία στο σύνολό της: το σύνολο των εφηµερίδων και περιοδι-

κών µαζί µε τους δηµοσιογράφους, τους τυπογράφους αλλά και τα µη-
χανήµατα που χρησιµοποιούνται. Προστίθενται σ’αυτά η λειτουργία και
η εξουσία που ασκούν στην κοινή γνώµη οι εφηµερίδες και τα περιο-
δικά. Η εξουσία αυτή, που ονοµάστηκε από πολλούς τέταρτη εξουσία,
ασκεί κυριαρχική επιρροή στην κοινή γνώµη που διαµορφώνεται στη
σηµερινή της µορφή από τη δηµοσιογραφία.

(∞fi Ù· ÏÂÍÈÎ¿)

2 Στην ιστορία του Τύπου διακρίνουν τρεις φάσεις: Την πρώτη
(1500-1789), κατά την οποία ο Τύπος είναι απολυταρχικός και

στηρίζεται στο δόγµα ότι «η αλήθεια είναι προνόµιο της εξουσίας»· τη
δεύτερη (1789-1939), κατά την οποία ο Τύπος είναι φιλελεύθερος και
πρεσβεύει ότι η αλήθεια είναι προϊόν διαλόγου, και την τρίτη φάση
(1939- ), κατά την οποία ο Τύπος είναι πληροφοριακός και πιστεύει ότι
η αλήθεια βγαίνει από το πλήθος των πληροφοριών.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι και οι τρεις αυτές µεγάλες φάσεις στην

ιστορία του Τύπου συνοδεύονται από ανάλογα άλµατα στη βιοµηχανία
και την τεχνολογία των µαζικών µέσων. Ο αυταρχικός Τύπος λειτουρ-
γούσε µε τα κινητά µεταλλικά στοιχεία του Γουτεµβέργιου (1440) και µε
τα επίπεδα χειροκίνητα πιεστήρια· οι εφηµερίδες τύπωναν ελάχιστα
αντίτυπα και περιείχαν πολύ λίγες ειδήσεις, από τις οποίες οι περισσό-
τερες ήταν ανακοινώσεις της εξουσίας. Ο φιλελεύθερος στηρίχτηκε στο
περιστροφικό πιεστήριο του Νέλσον (1851) και αργότερα στη λινοτυ-
πική µηχανή του Μεργεντάλερ (1885). Οι εφηµερίδες τύπωναν περισ-
σότερα φύλλα. ∆ηµοσιεύτηκαν άρθρα, σχόλια, γνώµες και κάπως πε-
ρισσότερες ειδήσεις. Ο πληροφοριακός Τύπος στηρίχτηκε στις τελειό-
τερες λινοτυπικές µηχανές και σε µεγάλα ταχυπιεστήρια. Σήµερα καλ-
πάζει µε τη φωτοστοιχειοθεσία και τα πιεστήρια όφσετ, όπου οι ειδή-
σεις κατέχουν κυρίαρχη θέση.

(Ã. ¶·Û·Ï¿ÚË˜, ªÈ· ˙ˆ‹ Ù›ÙÏÔÈ, ¢È·ÛÎÂ˘‹)
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Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε
την άποψη ότι ο Τύπος µπο-
ρεί να στηρίξει το δηµοκρα-
τικό πολίτευµα; 

Υποστηρίξτε τη θέση σας µε τα κατάλληλα επιχειρήµατα και, εφό-
σον συµφωνείτε, δείξτε µε ποιες προϋποθέσεις µπορεί ο Τύπος να
παίξει αυτό το ρόλο.

Ατοµική εργασία α) Να παρουσιάσεις το περιοδικό που διαβάζεις συνήθως, περιγρά-
φοντας αναλυτικά την εµφάνισή του (σχήµα, εκτύπωση, εικονο-
γράφηση) και τα περιεχόµενά του (τακτική ύλη, έκτακτη ύλη, συ-
νεργάτες). Να ασκήσεις κριτική στο περιοδικό επισηµαίνοντας
τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία του.

β) Με βάση την παραπάνω γραπτή εργασία να κάνεις ένα δελτίο µε
τα στοιχεία του περιοδικού, δηλαδή να γράψεις τον τίτλο, τη συ-
χνότητα της έκδοσης, την τιµή του και το χαρακτηρισµό του πε-
ριοδικού ανάλογα µε την ύλη του ή το κοινό στο οποίο απευθύ-
νεται. Ο χαρακτηρισµός αυτός συνήθως αναγράφεται στο εξώ-
φυλλο ή στην πρώτη σελίδα του περιοδικού.

γ) Να συγκεντρώσετε τέλος όλα τα δελτία και να κάνετε στατιστι-
κή, για να διαπιστώσετε ποια είναι τα πιο δηµοφιλή περιοδικά
στην τάξη.

3Ο Τύπος ελέγχει και οδηγεί και το λαό να ελέγχει, άρα οδηγεί το λαό
στο να σκέπτεται και να ζει την πολιτική ζωή της δηµοκρατίας. Ο Τύ-

πος διαφωτίζει, καθοδηγεί και διαµορφώνει κυριολεκτικά την κοινή γνώ-
µη, αυτή τη διάχυτη δύναµη που έµµεσα ή άµεσα επηρεάζει κατά ένα βαθ-
µό κάθε απόφαση, κάθε κίνηση µέσα στο µηχανισµό της πολιτικής ζωής.
Η δύναµη αυτή είναι απέραντη, είναι κυριολεκτικά ακαταµέτρητη. Η
εφηµερίδα µε ένα δηµοσίευµά της κάνει το καλό ή το κακό, όχι µόνο µια
φορά, όπως συµβαίνει µε τους άλλους ανθρώπους, αλλά τόσες χιλιάδες
φορές όσες χιλιάδες φύλλα της θα πουληθούν και θα διαβαστούν.

(ª. ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∆‡Ô˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜,
∂Î‰. ∂.™.∏.∂.∞., ∞ı‹Ó· 1977)
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Οµαδική εργασία

Έρευνα
α) Εργαστείτε σε οµάδες και καταγράψτε τα πιο αξιόλογα κατά την
κρίση σας περιοδικά που θα βρείτε σε ένα κεντρικό βιβλιοπω-
λείο ή σε µία βιβλιοθήκη. Η καταγραφή να γίνει σε δελτία παρό-
µοια µε τα προηγούµενα.

β) Ταξινοµήστε ύστερα τα δελτία µε δύο τρόπους: Πρώτα ανάλογα
µε την ύλη τους: περιοδικά µε εγκυκλοπαιδική ή ποικίλη ύλη, πε-
ριοδικά για την πολιτική επικαιρότητα, τις τέχνες, τις επιστήµες,
κλαδικά, επαγγελµατικά, σατιρικά περιοδικά κτλ. Ύστερα ανά-
λογα µε το κοινό στο οποίο απευθύνονται: περιοδικά που αφορούν
όλο τον κόσµο ή κάποιο ειδικό αναγνωστικό κοινό, ορισµένο φύ-
λο, επάγγελµα, κτλ.

γ) Να παρατηρήσετε και να συγκρίνετε τις γλωσσικές ποικιλίες που
χρησιµοποιούνται στα διάφορα περιοδικά σε σχέση µε τα περιε-
χόµενά τους και το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

δ) Να συζητήσετε για τα περιοδικά που απευθύνονται στους νέους:
Τι εµφάνιση και τι περιεχόµενο έχουν; Σας ικανοποιούν απόλυτα;
Ποια ενδιαφέροντά σας δεν καλύπτουν;

Πώς θα θέλατε ένα περιοδι-
κό που απευθύνεται στους
νέους; 

Αναφερθείτε στην εµφάνισή του, στο είδος, στην ποιότητα και στην
οργάνωση της ύλης του.

Συζητήστε για τα κόµικς. Επιµέρους θέµατα της συζήτησής σας µπορούν να αποτελέσουν: η
αγάπη που δείχνουν τα παιδιά για τα κόµικς (πού οφείλεται κτλ.)· η
επίδραση που ασκούν τα κόµικς στα παιδιά· τα κόµικς ως επικοινω-
νιακό µέσο: το περιεχόµενό τους, οι ήρωές τους, η γλώσσα τους, η
αφηγηµατική τους δυνατότητα· η ταχύτητα διάδοσης των κόµικς –ση-
µειώστε ότι παρουσιάστηκαν πρώτη φορά στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής στα τέλη του 19ου αιώνα και µέσα σε σύντοµο χρονι-
κό διάστηµα διαδόθηκαν σε όλο τον κόσµο.

Από video του Οργανισµού ΑντιΣεισµι-
κής Προστασίας (ΟΑΣΠ) για την αντι-
σεισµική προστασία.



E
Ýä
è
ó
è

II. H ïòçÀîöóè ëáé è

ðáòïùóÝáóè ôè÷ åÝäèóè÷

31



32

32

£∂™™∞§√¡π∫∏
∆Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹ Ì·˜.

™À°∫§√¡π™∆π∫∂™ ÛÙÈÁÌ¤˜, ÁÂÌ¿-
ÙÂ˜ ·ÓıÚˆÈ¿, ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó
¯ÙÂ˜ ÛÙË ¡¤· ¶·Ú·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-
ÎË˜, fiÙ·Ó ÓÂ·Úfi˜ Ù˘ÊÏfi˜ ‚Ô‡ÙËÍÂ
ÌÂ ·˘ÙÔı˘Û›· ÛÙ· ·ÁˆÌ¤Ó· ÓÂÚ¿
ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Ô˘,
Ï›ÁÔ ÚÈÓ, Â›¯Â ¤ÛÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.
¢ÂÓ Ù· Î·Ù¿ÊÂÚÂ, fiÌˆ˜, Î·È Ô ›‰ÈÔ˜
ÁÏ›ÙˆÛÂ ÙÔÓ ÓÈÁÌfi ¯¿ÚË Û’ ¤Ó·Ó
ÂÚ·ÛÙÈÎfi ÓÂ·Úfi Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¤Û˘ÚÂ.

¶Ó›ÁËÎÂ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ÔÓÙÈÎ¿-
ÎË˜, 35 ¯ÚfiÓˆÓ, ·fi Ù· Ã·ÓÈ¿, Ô˘
Â›¯Â ÌÂÈˆÌ¤ÓË fiÚ·ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÓÔ-
ÛÔÎÔÌÂ›Ô «∞Á›· ™ÔÊ›·» ÙË˜ £ÂÛÛ·-
ÏÔÓ›ÎË˜ ÓÔÛËÏÂ‡ÂÙ·È ÌÂ ÈÛ¯˘Úfi ÓÂ˘-
ÚÈÎfi ÎÏÔÓÈÛÌfi Ô Ù˘ÊÏfi˜ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜
§¿ÌÚÔ˘, 27 ¯ÚÔÓÒÓ, ·fi ÙÔ µÚÔ-
ÓÙÂÚfi ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜. 

√È ‰˘Ô Ê›ÏÔÈ, Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ™¯Ô-
Ï‹˜ ∆˘ÊÏÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ¤Î·Ó·Ó
¯ÙÂ˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‚fiÏÙ· ÛÙË ¡¤·
¶·Ú·Ï›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ
ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «ª·ÎÂ‰ÔÓ›· ¶·ÏÏ¿˜»,
fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÌÂÙ¿

ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ™Â Î¿-
ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Î·È ÂÓÒ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó
Ï¿È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ô ÂÈÏËÙÈÎfi˜
¶ÔÓÙÈÎ¿ÎË˜ ¤·ıÂ Í·ÊÓÈÎ¿ ÎÚ›ÛË
Î·È ¤ÂÛÂ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

√ §¿ÌÚÔ˘ ÙfiÙÂ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜
ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Ó· Î·ÏÂ› ÛÂ ‚Ô‹ıÂÈ·,
‰ÂÓ ¤¯·ÛÂ Î·ÈÚfi Î·È ¤ÂÛÂ Ó· ÙÔÓ
ÛÒÛÂÈ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ Ô
‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ 24¯ÚÔÓÔ˜ °È¿ÓÓË˜
æ¿ÏÙÔ˘, Ô˘ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ:

«∂›‰· ÙÔÓ §¿ÌÚÔ˘ Ó· ¤ÊÙÂÈ
ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ¤ÙÚÂÍ· ·Ì¤Ûˆ˜, Ì·˜
Â›Â Ô ÓÂ·Úfi˜ æ¿ÏÙÔ˘. ™Â ·fiÛÙ·-
ÛË ¤ÓÙÂ ÂÚ›Ô˘ Ì¤ÙÚˆÓ, ÙÔÓ Â›‰·
Ó· ·ÏÂ‡ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈ-
Ê¿ÓÂÈ· ÙÔÓ ¶ÔÓÙÈÎ¿ÎË, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi-
¯ÚÔÓ· ÙÔÓ ÙÚ·‚Ô‡ÛÂ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ.
ÕÚ¯ÈÛÂ fiÌˆ˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜
ÙÔ˘ Î·È ÂÁÒ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ· Ó· ‚Ô˘Ù‹-
Íˆ. ∫·Ù¤‚ËÎ· ·fi ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÛÙÔ
ÂÚ‚¿˙È Î·È ÙfiÙÂ ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Ô

¶ÔÓÙÈÎ¿ÎË˜ ¯¿ıËÎÂ ÛÙÔ ‚˘ıfi, ÂÓÒ
Ô §¿ÌÚÔ˘ Â¤ÏÂÂ. ∆Ô Î‡Ì· ÙÔÓ
¤ÛÚˆ¯ÓÂ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿.
ÕÏˆÛ· ÙÔ fi‰È ÌÔ˘ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÂ
ÌÈ· ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·Ù¿ÊÂÚÂ
Ó· È·ÛÙÂ›, Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ¤‚Á·Ï· ¤Íˆ».

™ÙÔ ÌÂÙ·Í‡ Â›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÂ›
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÔÏÏÔ› ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› Î·È Ô
æ¿ÏÙÔ˘ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÙÚÂ-
„Â ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÏÈfiı˘ÌÔ˘ Ï¤ÔÓ
ÓÂ·ÚÔ‡ Ù˘ÊÏÔ‡, ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi
Ô˘ Â›¯Â Î·Ù·ÈÂ›.

√ §¿ÌÚÔ˘ ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙÔ
ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «∞Á›· ™ÔÊ›·», ÂÓÒ ÙÔ
ÙÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ¶ÔÓÙÈÎ¿ÎË ·Ó·-
Û‡ÚıËÎÂ ·fi ¿ÓÙÚÂ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡.

Ÿˆ˜ Ì·˜ Â›Â Ô ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜
ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∆˘ÊÏÒÓ, «√ ¶ÔÓÙÈÎ¿-
ÎË˜ Â›¯Â ¿ÂÈ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÚÈÓ ·fi
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ì‹ÓÂ˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡-
ÛÂ Ì·ı‹Ì·Ù·. ∂›¯Â ‚¤‚·È· ÌÂÈˆÌ¤ÓË
fiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÛÂ ¿ÓÂÙ·
ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı·
¤·ÈÚÓÂ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¿‰ÂÈ·
ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹. √ §¿ÌÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ìfi-
ÓÔ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÛÙË ™¯ÔÏ‹».

ΤΥΦΛΟΣ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΓΙΑΝΑΣΩΣΕΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ

H ïòçÀîöóè ôè÷ åÝäèóè÷1
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∞Ó ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜
·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ Â›‰ËÛË ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜: ÚÒÙ· Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÂ
ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙË˜ Â›‰ËÛË˜Ø ‡ÛÙÂÚ· Ù· ÂÎı¤ÙÂÈ ÂÚÈÏË-
ÙÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÒÙÂ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ù· ‰ÈËÁÂ›Ù·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔ
Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. Œ¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È
ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· «·ÓÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓË ˘Ú·Ì›‰·», ÁÈ·Ù› ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ
ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÚÔ¯ˆÚÂ› ÛÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ™ÙË ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÔÈ ‰‡Ô
ÚÒÙÂ˜ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈ‰ËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚ›ÏË„Ë.

Μπορείτε να πείτε τώρα για-
τί οι δηµοσιογράφοι ακολου-
θούν την τακτική αυτή;

Σκεφτείτε τους λόγους για τους οποίους διαβάζουν οι άνθρωποι την
εφηµερίδα.

°È· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜, ‰ËÏÒÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÓ ÙfiÔ, ÙÔÓ ÙÚfiÔ,
ÙËÓ ·ÈÙ›·, ÙÔ ÛÎÔfi, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ·, ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ‹ Î¿ÔÈÔ È‰È-
·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ∞ÎÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
Ë Â›‰ËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÈ, ÔÈÔ˜, Ô‡, ÁÈ·Ù›, Ò˜ Î·È
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓË ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›·, Û·Ê‹ÓÂÈ·, ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÌÂ ·Ïfi ·ÏÏ¿ ÂÏ-
Î˘ÛÙÈÎfi ‡ÊÔ˜.
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O ¢HMOªIO¡PA¼Oª

™YNOæIZEI
T· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÂ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁÔ˘:

(«T˘ÊÏfi˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘»).

¶APOY™IAZEI
ÂÚÈÏËÙÈÎ¿ Ù· KYPIA ™TOIXEIA

ÙË˜ Â›‰ËÛË˜ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÒÙÂ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜:
1Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜: «™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎ¤˜… ·Ó¤Û˘ÚÂ»

2Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜: «¶Ó›ÁËÎÂ… K·ÛÙÔÚÈ¿˜»

EK£ETEI
·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿

Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·
ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜:
«OÈ ‰‡Ô Ê›ÏÔÈ …

‹Ù·Ó ÌfiÓÔÓ
ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·
ÛÙË ™¯ÔÏ‹».

™TON TIT§O TH™ EI¢H™H™

™TH ¢HMO™IO°PAºIKH ¶EPI§HæH

™THN ¶PøTH
BA£MI¢A
ÙË ÁÂÓÈÎ‹

™TH
¢EYTEPH
BA£MI¢A

ÙËÓ
ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚË

™THN
TPITH

BA£MI¢A
ÙËÓ

·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹

™THN ANA¶TY•H
TH™ EI¢H™H™

H ·ÓÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓË ˘Ú·Ì›‰· ÙË˜ Â›‰ËÛË˜
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1. Με ποια σειρά εµφανίζονται τα τρία βασικά πρόσωπα που παίρ-
νουν µέρος στα γεγονότα και ποια χαρακτηριστικά τους προβάλ-
λονται στις διάφορες βαθµίδες στις οποίες αναπτύσσεται το θέµα;
Γιατί ο δηµοσιογράφος ακολουθεί αυτή την τακτική στην παρου-
σίαση των προσώπων;

2. Από τις τρεις βασικές πράξεις - γεγονότα ποια είναι η πιο σηµα-
ντική για το δηµοσιογράφο και ποιο στοιχείο της πράξης προ-
βάλλεται ιδιαίτερα; Να δικαιολογήσετε τις επιλογές του δηµο-
σιογράφου.

3. Ποια είναι η γνώµη (το σχόλιο) του δηµοσιογράφου για το γεγο-
νός και µε ποιον τρόπο την προβάλλει;

4. Νοµίζετε ότι ο τίτλος της είδησης είναι πετυχηµένος; Να δικαιο-
λογήσετε την απάντησή σας.

5. Η είδηση βασίζεται στις πληροφορίες που άντλησε ο δηµοσιο-
γράφος µε συνεντεύξεις από διάφορα πρόσωπα. Από ποια πρό-
σωπα φαίνεται ότι πήρε συνέντευξη ο δηµοσιογράφος, σε ποια ση-
µεία του κειµένου παρεµβάλλει αυτούσια αποσπάσµατα των συ-
νεντεύξεων και ποιο σκοπό εξυπηρετεί αυτή η παρεµβολή;

Αντλώντας από το δηµοσιο-
γραφικό κείµενο τα κατάλ-
ληλα στοιχεία: 

α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και
β) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν µετά τον πίνακα.

¶PO™ø¶A

Ù˘ÊÏfi˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Ô Ù˘ÊÏfi˜ (§)
¤ÊÙÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·
ÛÎÔfi˜:

XPONO™ TO¶O™ ¶PA•H A′ ¶PA•H B′ ¶PA•H °′

TI
T§

O
™

Ê›ÏÔÈ

Û˘Ó¤ÂÈÂ˜

·ÈÙ›·:

Ô ¶. ¤ÂÛÂ
ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·

ÂÚ·-
ÛÙÈÎfi˜
ÓÂ·Úfi˜

Ô ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ ÓÂ·-
Úfi˜ (æ) ·Ó¤Û˘ÚÂ

ÙÔÓ §.

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·:

¶
EP

I§
H

æ
H

AN
A¶

TY
•

H
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2 H ïðôéëÜ çöîÝá ôïù äèíïóéïçòÀæïù
óôèî åÝäèóè

∞fi ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ
Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ·ÏÒ˜ Û·Ó Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·ÏÏ¿ Ù· ·ÍÈÔÏÔ-
ÁÂ› Î·È Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ¤ÌÊ·ÛË, Ù· ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈØ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ
Ù· ‚Ï¤ÂÈ ·fi ÌÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓË ÔÙÈÎ‹ ÁˆÓ›·. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ï.¯. Â›‰ËÛË Á›ÓÂÙ·È
Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ, ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡ÙÂ Ô
ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈÎ¿ÎË Ô‡ÙÂ Ë ÛˆÙ‹ÚÈ· Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ æ¿ÏÙË, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ÂÓfi˜ Ù˘ÊÏÔ‡, ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘, Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. ∏ Ú¿ÍË ·˘-
Ù‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙË˜, ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Â›Ó·È ËÚˆÈÎ‹. °È’
·˘Ùfi Î·È Á‡Úˆ Û’ ·˘Ù‹Ó ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ ·fi ÔÚÈÛÌ¤ÓË ÔÙÈÎ‹ ÁˆÓ›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÈÂÚ·Ú¯Â› Ù·
ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ (ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜) Î·È Ù· Î·Ù·Ó¤ÌÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜
ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ Â›‰ËÛË˜. ÕÏÏˆÛÙÂ ÙË ÁÓÒÌË
ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙËÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ Ô˘ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÛÙËÓ
·Ú¯‹ ÎÈfiÏ·˜ ÙË˜ Â›‰ËÛË˜.

∆οκιµάστε τώρα να ξανα-
γράψετε την είδηση για τον
τυφλό, αξιολογώντας την και
ερµηνεύοντάς την µε διαφο-
ρετικό τρόπο.

Κοιτάξτε την δηλαδή από τη δική σας οπτική γωνία. Μπορείτε π.χ. να
κάνετε πρωταγωνιστή τον Ψάλτου, οπότε θα υπογραµµίσετε ανάλο-
γα και την πράξη του. Είναι δυνατόν µάλιστα να προσθέσετε, αν το
κρίνετε απαραίτητο, και άλλα στοιχεία φανταστικά. Ανάλογος, φυσι-
κά, θα είναι και ο τίτλος της είδησης.
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Να επιλέξετε δύο τίτλους και
να γράψετε τις αντίστοιχες
ειδήσεις.

Πρώτα πρώτα να φανταστείτε τα γεγονότα, να καθορίσετε την οπτι-
κή γωνία της αφήγησης και να τα εκθέσετε συνοπτικά σε 10-15 στί-
χους. Ύστερα να τα παρουσιάσετε αναλυτικά σε 45-60 στίχους, πα-
ρεµβάλλοντας στη διήγησή σας αποσπάσµατα από υποθετικές συνε-
ντεύξεις. Αν θέλετε να δώσετε έµφαση στις ειδήσεις σας, µπορείτε να
τις παρουσιάσετε µε την κατάλληλη εικονογράφηση. Να σχεδιάσετε
π.χ. ένα σκίτσο, µια γελοιογραφία ή να κολλήσετε κάποιες φωτογρα-
φίες από τον Τύπο.

➧ Βρήκαν πεντακόσιες χιλιάδες δραχµές και τις παρέδωσαν!

➧ Εντυπωσιακή απόδραση κρατουµένου µε ελικόπτερο.

➧ Παρά λίγο τραγωδία από έκρηξη θερµάστρας.

➧ Εξαφανίστηκε πύθωνας 3,5 µ. 

➧ ∆ιασκεδαστική «αεροπειρατεία» σε σκάφος της «Ολυµπιακής».

➧ Θεράπευσε την αρθρίτιδα µε το γέλιο.

➧ Ηρακλής-ΑΕΚ 4-4 (ηµίχρονο 0-2).

➧ Και γάµοι στα σούπερ-µάρκετ.

➧ Βραζιλιάνοι ληστές την έπαθαν από Έλληνα.

Να βασιστείτε στα στοιχεία
που σας δίνει το διπλανό
απόσπασµα ή στη δική σας
εµπειρία και να γράψετε µια
είδηση για κάποιο φαινόµενο
ρατσισµού.

Να συντάξετε το κείµενό σας ακολουθώντας τη δοµή της δηµοσιο-
γραφικής είδησης. Συγκεκριµένα πρώτα να εκθέσετε συνοπτικά τα γε-
γονότα σε 5 στίχους (40-50 λέξεις) και ύστερα να τα παρουσιάσετε
αναλυτικά σε 20-30 στίχους (160-200 λέξεις). Φροντίστε να δώσετε
έναν κατάλληλο τίτλο στην είδηση.

➧ Οι κάτοικοι του συνοικισµού δε δέχονται την παραµονή των Τσιγ-
γανόπουλων στο «σχολείο τους», όπως επίσης και την παράταση
της παραµονής του καταυλισµού των Τσιγγάνων στην κοινόχρηστη
έκταση.
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∆ιαβάστε τα αποσπάσµατα
της διπλανής στήλης και συ-
ζητήστε σχετικά µε τους στό-
χους στους οποίους µπορεί να
αποβλέπει ένα µαθητικό έντυ-
πο. Τα αποσπάσµατα προέρ-
χονται από τη συζήτηση των
αντιπροσώπων πέντε µαθητι-
κών εντύπων, οι οποίοι συ-
νεργάστηκαν και εξέδωσαν
από κοινού ένα περιοδικό µε
τον τίτλο «Μια συνάντηση
των µαθητικών περιοδικών
«Άθωνος Σκιά», «Μαθητικές
σελίδες», «Μαθητική Πένα»,
«Μεταξύ µας», «Το καρφί».

«∆Ô Î·ÚÊ›»

Μέσα στο «Καρφί» επιδιώκουµε να εκφράσουµε τα συναισθήµατά µας,
τους προβληµατισµούς µας, τα όνειρά µας.

«ªÂÙ·Í‡ Ì·˜»

Η έκδοση αυτή ξεκίνησε, για να δώσουµε µια απάντηση σε αυτούς που
υποστηρίζουν ότι οι νέοι σήµερα προτιµούν µια γλυκιά ανεδαφική άρ-
νηση, προτιµούν τη διασκέδαση και τον εύκολο δρόµο.

«ª·ıËÙÈÎ‹ ¤Ó·»

Ο πρώτος µας στόχος ήταν να δώσουµε µια νεανική δροσιά στην εφη-
µερίδα. Έτσι κυρίως µε τη στήλη «Μηνυµατάκια» και κάποιες άλλες σε-
λίδες προσπαθήσαµε να µη µεγαλοδείχνει η εφηµερίδα µας, να έχει
κάτι το µαθητικό και να µην είναι βαρετή. Να µην είναι, όπως οι εφη-
µερίδες των µεγάλων, δηλαδή µια αντιγραφή κειµένων. Είναι κυρίως
δηµιουργία των ίδιων των µαθητών. 

«ÕıˆÓÔ˜ ™ÎÈ¿»

Η εφηµερίδα µας ξεκίνησε στο πλαίσιο του µαθήµατος «Έκφραση-Έκθε-
ση». Η βράβευσή µας ήταν απρόσµενη. Κάτι που τάραξε τα νερά… Έτσι
το σχολείο µας συνδέθηκε περισσότερο µε το χωριό και αποτέλεσε µο-
χλό κίνησης και άλλων δραστηριοτήτων µε την υποστήριξη της κοινό-
τητας. Με λίγα λόγια η «Άθωνος Σκιά» βοήθησε να ανοιχτούν τα σύνορα
του σχολείου µας και προς τα χωριά της Συκιάς και της Σάρτης, αλλά και
προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Η «Άθωνος Σκιά» στάλθηκε προς όλα τα λύ-
κεια που πήραν µέρος στο διαγωνισµό µαθητικού εντύπου. Επίσης πολ-
λά σχολεία µας έστειλαν τις εφηµερίδες και τα περιοδικά τους και αυτή
η αλλαγή ήταν το πιο σηµαντικό. Μας έβγαλε από την αποµόνωσή µας
και µας βοήθησε να συνειδητοποιήσουµε τις δυνατότητές µας. Και το πιο
ευχάριστο: ακόµα και οι πιο αδιάφοροι µαθητές, όταν ξεκινήσαµε το
δεύτερο φύλλο µας, προθυµοποιήθηκαν να αναλάβουν κάποιο θέµα.

Οµαδική εργασία
Να χωριστείτε σε οµάδες
των πέντε έως έξι ατόµων.

Κάθε οµάδα να γράψει και να εικονογραφήσει µια είδηση για το σχο-
λείο ή την περιοχή της, αφού πρώτα συγκεντρώσει τις απαραίτητες
πληροφορίες από τα πρόσωπα που συµµετείχαν στα γεγονότα ή ήταν
αυτόπτες µάρτυρες. Μια οµάδα να επιµεληθεί την παρουσίαση των ει-
δήσεων σε ένα µονοσέλιδο ή δισέλιδο φύλλο. Στη συνέχεια µπορεί-
τε να αλληλογραφήσετε µε κάποιο άλλο σχολείο, για να ανταλλάξε-
τε ταχυδροµικά τα φύλλα σας.

«ª·ıËÙÈÎ¤˜ ÛÂÏ›‰Â˜»

Οι στόχοι του περιοδικού:
– να εκφραστούν οι αγωνίες
και οι προβληµατισµοί των
παιδιών,

– να καταγραφούν τα προβλή-
µατα του σχολικού χώρου
και ευρύτερα της περιοχής
της Κρύας Βρύσης,

– να γίνει το περιοδικό αφορ-
µή και πυροδότης δηµιουρ-
γίας, π.χ. µιας µουσικής εκ-
δήλωσης, µιας θεατρικής
παράστασης κτλ.



39

39

O ôÝôìï÷ ôè÷ åÝäèóè÷3

Να παρατηρήσετε τους τίτ-
λους µιας εφηµερίδας, κα-
θώς και αυτούς που ακολου-
θούν παρακάτω, και να απα-
ντήσετε στις ερωτήσεις:

– Ποιες λέξεις παραλείπονται συνήθως από τον τίτλο;
– Τι παρατηρείτε σχετικά µε:
α) τα ρήµατα (τη σύνταξη, το χρόνο, το πρόσωπο);
β) τη στίξη;
γ) το ύφος (δραµατικό, χιουµοριστικό, σοβαρό κτλ.);
δ) τη λογική και την ποιητική λειτουργία της γλώσσας;

Να συζητήσετε τη λειτουρ-
γία των τίτλων και να τη συ-
σχετίσετε µε τις παρατηρή-
σεις που κάνατε.

➧ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

➧ ΣΕΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

➧ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ

➧ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟ ΝΕΦΟΣ

➧ 155.000 ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ!

Άρχισαν χθες οι Γενικές Εξετάσεις…

➧ ΑΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Όσο πλησιάζει η βραδιά του πρώτου ηµιτελικού αγώνα για το κύ-
πελλο. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός «ακονίζουν» τα µαχαίρια τους…

➧ «ΧΡΥΣΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

Τζίρος που ξεπερνά τα 6,3 δισ. δολάρια το χρόνο

➧ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ «ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ»

Παιδιά κατά παραγγελίαν και στη χώρα µας, καθώς οι γονείς µπο-
ρούν πλέον να επιλέγουν το φύλο του παιδιού τους, ενώ οι γιατροί
επιλέγουν τα βιολογικά χαρακτηριστικά που θα τους προστατέψουν
από διάφορες ασθένειες. 

➧ ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Από τις «τρελές» αγελάδες στα καρκινογόνα κοτόπουλα.

➧ ∆ΡΟΜΟ… ΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ

Ένα διαφορετικό περιοδικό κυκλοφορεί από το Σεπτέµβριο στην
Αθήνα. Τα «∆ροµολόγια» δίνουν τη δυνατότητα στους άστεγους,
στους ανθρώπους που ζουν στο δρόµο της πόλης, να αισθανθούν
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χρήσιµοι, κερδίζοντας έστω το ελάχιστο ποσό των 200 δρχ. που
κοστίζει το κάθε τεύχος του περιοδικού.

➧ ΣΤΕΡΗΣΗ …ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ

Μαθήµατα σε µικρά παιδιά για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του ∆ήµου Χαλανδρίου. Στους πα-
ραβάτες επιβάλλεται ως ποινή η στέρηση παγωτού.

Με βάση τα συµπεράσµατα
από την προηγούµενη εργα-
σία σας, να βάλετε τίτλους
στα δηµοσιεύµατα της δι-
πλανής στήλης προσπαθώ-
ντας να αποδώσετε την οπτι-
κή γωνία και το ύφος (σοβα-
ρό, δραµατικό, χιουµοριστι-
κό κτλ.) της είδησης.

Από τότε που ξεκίνησαν οι βοµβαρδισµοί στη Γιουγκοσλαβία,
το Ίντερνετ έγινε για πολλούς Σέρβους πολίτες ένας δίαυλος
επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο, ένα µέσο για να σπάσουν την

αποµόνωση που βλέπουν να τους επιβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε. της ∆ύ-
σης σε αυτόν τον ακήρυχτο πόλεµο. Στέλνουν µηνύµατα σε ιστοσελί-
δες εφηµερίδων και περιοδικών, ραδιοτηλεοπτικών σταθµών, πολι-
τικών κοµµάτων και ανθρωπιστικών οργανώσεων, µιλώντας για τη
ζωή τους κάτω από τις βόµβες, για την αγανάκτηση που αισθάνο-
νται, για την προσπάθεια να µην τους καταβάλει ο τρόµος και η από-
γνωση.

Στο πρόγραµµα «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων» χρησι-
µοποιήθηκε και η σύγχρονη τεχνολογία. Σε πολλά σχολεία
έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το Ινστι-

τούτο Επεξεργασίας του Λόγου έχει αναλάβει τη δηµιουργία ενός
οπτικού δίσκου (CD-Rom) για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
στα µειονοτικά σχολεία της Θράκης. Επιστηµονική υπεύθυνη για τη
δηµιουργία του οπτικού δίσκου, που φέρει τον τίτλο «Ο ιππότης Ρου-
λεµάν και το Κάστρο των Γραµµάτων» είναι η κ. Μ. Τζεβελέκου, τα
κείµενα είναι του Ε. Τριβιζά και τα σκίτσα των Α. Γλάρου και Α.
Σπηλιωτοπούλου. Στο κείµενο που ακολουθεί ο Ε. Τριβιζάς εξηγεί την
ιστορία του οπτικού δίσκου και το πώς τα παιδιά µαθαίνουν παίζο-
ντας.

«Ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας είναι ο ιππότης Ρουλεµάν, ο
οποίος, για να αποκρυπτογραφήσει τα µυστηριώδη µηνύµατα µιας πε-
ντάµορφης πριγκίπισσας, την οποία ελπίζει ότι θα παντρευτεί, πρέπει να
βρει διάφορα γράµµατα της αλφαβήτας τα οποία βρίσκονται κρυµµένα
στα µαγικά και απρόσιτα δωµάτια του µυθικού Κάστρου των Γραµµά-
των. Ο ιππότης και µαζί του ο µαθητής ανοίγει µία από τις πόρτες των
δωµατίων, αντικρίζοντας τα πιο παράξενα πλάσµατα που µπορεί να φα-
νταστεί κανείς και ζώντας τις πιο απίστευτες περιπέτειες. Για να κατα-

O «ιππότης» και
η σελίδα του στο
Ιντερνετ
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φέρουν, µεταξύ των άλλων να πάρουν ένα θήτα από το θεόρατο θηρίο,
ένα δέλτα από το δεινόσαυρο, ένα σίγµα από το σχολείο των σκα-
ντζόχοιρων και ένα ξι από το ξενοδοχείο των ξιφοµάχων πρέπει να
αντιµετωπίσουν χίλιους δυο κινδύνους».

Η µουσική βγάζει εκτός µάχης φαρµακευτικές θεραπείες. ∆εν
είναι σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, αλλά µια νέα πραγ-
µατικότητα, που κερδίζει έδαφος σιγά-σιγά, όχι µόνο στα ια-

τρεία των ψυχαναλυτών, αλλά και στις µονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Πρόσφατες επιστηµονικές µελέτες των Πανεπιστηµίων της Αµερικής
έδειξαν ότι η µουσική ακρόαση συνδέεται µε οµαλότερη και ταχύτερη
µετεγχειρητική αποκατάσταση των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε by-
pass. Είναι γνωστό ότι ο διάσηµος καρδιοχειρουργός Μακντί Γιακού-
µπ χειρουργεί υπό τους ήχους της µουσικής, ενώ ένας Έλληνας καρ-
διολόγος, ο Θανάσης ∆ρίτσας, εισάγει για πρώτη φορά στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του Ωνασείου, τη δική του θεραπευτική µουσική.

Στην Έδεσσα καθηγητές, µαθητές και γονείς του 2ου Ενιαίου
Λυκείου της πόλης αποφάσισαν να προσφέρουν εθελοντική ερ-
γασία στην κατεστραµµένη από τους βοµβαρδισµούς Σερβία. Η

σκέψη για κάτι τέτοιο γεννήθηκε πολύ πριν από το τέλος των βοµβαρ-
δισµών. Τα παιδιά συγκέντρωσαν χρήµατα για τους Σέρβους, ενώ πα-
ράλληλα ανησυχούσαν για το τι θα γίνει µετά, πώς θα είναι η επόµενη
µέρα. Έτσι πήραν την πρωτοβουλία να διαθέσουν από τις καλοκαιρινές
διακοπές τους 15 ηµέρες η κάθε οµάδα, ώστε να προσφέρουν εθελο-
ντική εργασία µεταβαίνοντας στη Σερβία. Ο καθένας θα κάνει ό,τι
µπορεί, µικροεπισκευές, βάψιµο, και οποιαδήποτε εργασία θεωρείται
απαραίτητη.

Σε δεκάδες χώρες του κόσµου σήµερα, στο κατώφλι του 20ού

αιώνα, δηµοσιογράφοι και εκδότες εφηµερίδων δέχονται βίαι-
ες επιθέσεις και διωγµούς, φυλακίζονται, βασανίζονται, δολο-

φονούνται. Τα ΜΜΕ που προορίζονται για να ενηµερώνουν το κοινό
κλείνουν ή λογοκρίνονται. Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους. Μέσα στο
1998, 28 δηµοσιογράφοι δολοφονήθηκαν σε 17 χώρες ανεβάζοντας σε
περισσότερους από 500 τους θανάτους δηµοσιογράφων για τις απόψεις
τους ή κατά την άσκηση του επαγγέλµατός τους την τελευταία δεκαετία.

“ESOPOS” είναι το όνοµα ενός ηλεκτρονικού προγράµµατος
που έχει την ικανότητα να διαβάζει µε φυσική ανθρώπινη φω-
νή, κείµενα γραµµένα στην ελληνική γλώσσα. Το όνοµα του

προγράµµατος θυµίζει τον Αίσωπο του 6ου π..Χ. αιώνα και τους διά-
σηµους µύθους του. Το θαύµα επετεύχθη στο Πανεπιστήµιο της Θεσ-
σαλονίκης, έπειτα από εργασία τεσσάρων ετών από τρεις νέους αν-
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θρώπους στο πλαίσιο της διπλωµατικής τους εργασίας υπό την επίβλε-
ψη του καθηγητή τους κ. Γιώργου Σεργιάδη. Σκοπός του προγράµµατος
είναι να βοηθήσει ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης, ακοής, οµιλίας
και µε κινητικά προβλήµατα, αλλά και όλους εµάς που θα µπορούµε
πλέον να ακούµε ένα κείµενο, αντί να το διαβάζουµε στην οθόνη του
υπολογιστή.

Έδρασαν πάλι οι τσαντάκηδες στην Αθήνα. Θύµα τους αυτή
τη φορά µια τριαντάχρονη γυναίκα, που εργαζόταν σκληρά,
για να θρέψει τα τρία παιδιά της. Της έκλεψαν την τσάντα

στην οποία είχε 70.000 δρχ., τους κόπους από µισθούς, υπερωρίες και
διπλές βάρδιες.

Συγκεντρώστε από εφηµερίδες και περιοδικά τους κατάλληλους τίτ-
λους, για να συνθέσετε ένα χιουµοριστικό ποίηµα. Μπορείτε να συ-
µπεριλάβετε στη σύνθεση και τίτλους της δικής σας επινόησης.
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·) ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÏÂÎÙÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ ÛÙËÓ Â›‰ËÛË

Παραιτήθηκαν οµαδικώς χθες το βράδυ οι δώδεκα σύµβουλοι

του αθλητικού συλλόγου «Ορµή» Καλλιθέας, ύστερα από δια-

φωνία µε τον πρόεδρο για το θέµα των µεταγραφών.

Να ξαναγράψετε την είδηση
που προηγείται, τοποθετώ-
ντας στο συνταγµατικό άξονα
πρώτο το ονοµατικό σύνολο
(ΟΣ) που αποτελεί το υποκεί-
µενο της πρότασης και ύστε-
ρα το ρηµατικό σύνολο (ΡΣ).

Παρατηρείτε καµιά αλλαγή στο νόηµα; Συνήθως το υποκείµενο (ΟΣ)
προηγείται και το ρήµα (ΡΣ) ακολουθεί. Μπορείτε να εξηγήσετε για-
τί ο δηµοσιογράφος προέταξε το ρηµατικό σύνολο στη σύνταξη της
προηγούµενης είδησης;

∏ «Î·ÓÔÓÈÎ‹» ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÛÂ ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÚfiÙ·ÛË ÎÚ›ÛË˜ ‰›ÓÂÙ·È ·fi
Ù· ÂÍ‹˜ ÚfiÙ˘·:

À ➧ ƒ
À ➧ ƒ ➧ ∫ 
Y ➧ ƒ ➧ ∞
À ➧ ƒ ➧ ∞ ➧ ∞ 
À ➧ ƒ ➧ ∞ ➧ ∫ 

(À = ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ, ƒ = Ú‹Ì·, ∫ = Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ∞ = ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ).

¢ËÏ·‰‹ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÀÔÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó: ƒ‹Ì· + ∞ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ‹ ™˘Ó‰Â-
ÙÈÎfi + ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ. √È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙË˜ ÚfiÙ·ÛË˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ï¿È ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó. øÛÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ Ë «Î·ÓÔÓÈÎ‹» ÛÂÈ-
Ú¿ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, fiÙ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÂÎÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË. ŒÓ·˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È È‰È·È-
Ù¤Úˆ˜ ·›ÚÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÚfiÙ·ÛË˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÂ ÌÈ·
ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË.

(‚Ï. Î·È ¡∂™, ÛÂÏ. 165-167)
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∆Ô ›‰ÈÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ ÂÈ‰ËÛÂÔÁÚ·Ê›·. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ
Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ Â›‰ËÛË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ Â-
Ú›ÙˆÛË, ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È: ÌÈ· Ú¿ÍË, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ Ú¿ÍË˜, ÙÔ ÚfiÛˆÔ
Ô˘ ‰Ú· ‹ Ô˘ ·ı·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ, Ô ÙfiÔ˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Ë ·ÈÙ›·, Ô ÙÚfiÔ˜ ÎÙÏ. ŒÙÛÈ ÌÈ·
Â›‰ËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÂ ÙÔ √™–ÀÔÎÂ›ÌÂÓÔ, ÙÔ
√™–∞ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ, ÙÔ √™–∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÔ ƒ™, ÙÔ ∂™ ÎÙÏ.

Να διαβάσετε προσεκτικά τα
αποσπάσµατα από ειδήσεις
και να τα ξαναγράψετε µετα-
θέτοντας, ανάλογα µε την πε-
ρίπτωση που θέλετε να υπο-
γραµµίσετε, τα λεκτικά σύ-
νολα πάνω στο συνταγµατικό
άξονα. Να δικαιολογήσετε τη
σύνταξή σας:

➧ Η προθεσµία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λήγει οριστι-
κά τη ∆ευτέρα 29 Φεβρουαρίου.

➧ Σεισµός 4,9 Ρίχτερ σηµειώθηκε χτες στην περιοχή της Κρέσνας,
140 χιλιόµετρα από τη Θεσσαλονίκη.

➧ Ο σοβιετικός πυροσβέστης Λεονίντ Τελιάτνικωφ, επικεφαλής µιας
«αποστολής αυτοκτονίας», αγωνίστηκε ηρωικά επί τρεις ώρες αγνο-
ώντας τον κίνδυνο που διέτρεχε η ζωή του, για να παρεµποδίσει την
εξάπλωση της φωτιάς στους άλλους τρεις πυρηνικούς αντιδραστή-
ρες του Τσέρνοµπιλ.

➧ Ο παλαιοπώλης Σ. Κ., ετών 49, χτες το βράδυ, στην πλατεία Πα-
γκρατίου, σκότωσε µε µια σκουριασµένη πιστόλα του 21 τον πε-
λάτη του Γ. Κ., ετών 67, επειδή αρνήθηκε να του πληρώσει παλιό
χρέος.

➧ Το µεγάλο ντέρµπυ Ολυµπιακού-Παναθηναϊκού, θα γίνει την Κυ-
ριακή στο Ολυµπιακό Στάδιο και όχι στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η
απόφαση άλλαξε χτες το βράδυ, όταν...

➧ Εσκιµώοι παρουσιάζουν αύριο την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή
στους ∆ελφούς.

➧ Η τιµή των εισιτηρίων εσωτερικού του ΟΣΕ αυξάνεται από αύ-
ριο κατά 20%.

➧ Η δεύτερη δασκάλα αστροναύτισσα θα διδάξει από το διάστηµα.

Να γράψετε έξι σύντοµες ειδήσεις αρχίζοντας κάθε φορά την περίο-
δο µε το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της είδησης.
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‚) ∂ÓÂÚÁËÙÈÎ‹ Î·È ·ıËÙÈÎ‹ Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ Â›‰ËÛË

➥ Ένα µοναδικό στο είδος του υπαίθριο µουσείο εγκαι-
νιάστηκε χθες το µεσηµέρι από την Υπουργό Πολιτισµού και
Επιστηµών.

Να ξαναγράψετε την πρότα-
ση µετατρέποντας την παθη-
τική σύνταξη σε ενεργητική
και να πείτε:

α) ποια αλλαγή παρατηρείτε στο νόηµα και

β) γιατί ο δηµοσιογράφος προτίµησε την παθητική σύνταξη. 

ªÂ ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹ Û‡ÓÙ·ÍË ‰›ÓÔ˘ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ÂÓÂÚ-
ÁÂ›, ÂÓÒ ÌÂ ÙËÓ ·ıËÙÈÎ‹ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔÓ›˙Ô˘ÌÂ Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘. §¤ÓÂ fiÙÈ Ô Î·Ïfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰È·Ï¤ÁÂÈ «ÚˆÌ·Ï¤·» Ú‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂ› Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹ ÊˆÓ‹. øÛÙfiÛÔ Î·È Ë ·ıËÙÈÎ‹ Û‡ÓÙ·ÍË ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÈ˜ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜, fiÙ·Ó ‰Â ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ ‹ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ ‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÔÈÔ˜ ¤Î·ÓÂ ÙËÓ Ú¿ÍË. ¶.¯.

➧ ¢ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ Ó¤ÁÚÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

➧ µÚ¤ıËÎ·Ó ÂÁÎ·Ù·ÏÂÈÌÌ¤Ó· ‰‡Ô ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· ÛÙË ¡¤· ¶·Ú·Ï›·
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜.

Να σχηµατίσετε έξι περιό-
δους σε παθητική σύνταξη. 

Τα παραδείγµατά σας φροντίστε να αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου: 

α) θέλουµε να τονίσουµε την πράξη του υποκειµένου που ενεργεί,

β) δε θέλουµε να πούµε ή δεν ξέρουµε ή δεν έχει σηµασία ποιος
έκανε την πράξη.
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Á) ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ Â›‰ËÛË 
ÃÚ‹ÛË ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈı¤ÙˆÓ

Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰ËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ (Î˘Ú›ˆ˜ ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÂÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ), ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ·Ô‰Ô-
ıÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ (fiÓÔÌ·, Î·Ù·ÁˆÁ‹, Â¿ÁÁÂÏÌ·,
ÎÙÏ.) ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ‰Ë-
ÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜.

∆ιαβάστε την είδηση και
εντοπίστε τους ονοµατικούς
προσδιορισµούς:

«Συγκρούστηκαν ένα Ι.Χ. φορτηγό και ένα Ι.Χ. επιβατικό, χθες το πρωί,

στο 14ο χιλιόµετρο της οδού Λάρισας-Αγιάς. Ο οδηγός του φορτηγού,

Γ.Ρ., 34 χρονών, κάτοικος της Λάρισας, δεν τραυµατίστηκε, ενώ ο οδη-

γός του επιβατικού, Κ.Π., 52 χρονών, κάτοικος Αγιάς, καθώς και η

σύζυγός του Α.Π., τραυµατίστηκαν ελαφρά, και τα παιδιά τους, Β. και

Η., έπαθαν διάσειση. Σκοτώθηκε η Μ.Π., µητέρα και συνεπιβάτης του

Κ.Π., 80 χρονών, από το Μεταξοχώρι».

Στα ζευγάρια ειδήσεων (Α,
Β) που ακολουθούν ποια πα-
ραλλαγή (1 ή 2) θα προτι-
µούσατε και γιατί;

Α 1. Τροµερό σιδηροδροµικό δυστύχηµα σηµειώθηκε χθες...

2. Τρένο µε 28 βαγόνια έπεσε σε γκρεµό 80 µέτρων...

Β 1. Ενθουσιώδης συγκέντρωση έγινε στην πλατεία...

2. 200.000 άτοµα ζητωκραύγαζαν στην πλατεία...

Να ξαναγράψετε τα αποσπά-
σµατα των ειδήσεων χρησι-
µοποιώντας, στη θέση των
επιθέτων που σχολιάζουν το
γεγονός, ουσιαστικά και ρή-
µατα, που παρέχουν στον
αναγνώστη πιο συγκεκριµέ-
νες και αντικειµενικές πλη-
ροφορίες.

➧ Πρωτοφανής πληµµύρα έπληξε τέσσερα χωριά...

➧ Αποθεωτική υποδοχή επεφύλαξαν οι...

➧ Καταστρεπτικός σεισµός σηµειώθηκε στη...

➧ Αιωνόβιος χωρικός κάνει τζόκιγκ...

➧ Αιµατηρές συγκρούσεις διαδηλωτών µε αστυνοµικούς στη Γένοβα…

➧ Ηρωική πράξη πυροσβέστη χθες στη... 
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‰) √ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ Â›‰ËÛË

™Â ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÙËÓ
¿Ô„Ë ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¡· ‰ËÏÒÛÔ˘ÌÂ ‰ËÏ·‰‹:

·) ∆Ë ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‚·ıÌ›‰·: ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (∆Ô Î‡Ì· ÙÔÓ ¤ÛÚˆ¯ÓÂ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÛÈ-
Á¿ ÛÈÁ¿)Ø ÙÔ ·ÚfiÓ (∆Ô Î‡Ì· ÙÔÓ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿)Ø ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
(∆Ô Î‡Ì· ÛÂ Ï›ÁÔ ı· ÙÔÓ ÛÚÒÍÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿).

‚) ∆ÔÓ ÙÚfiÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È: ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ (∏ ÁË Á˘Ú›˙ÂÈ)Ø Û˘ÓÔ-
ÙÈÎfi˜ (°‡ÚÈÛÂ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ)Ø Û˘ÓÙÂÏÂÛÌ¤ÓÔ˜ (∂›¯Â Á˘Ú›ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘,
fiÙ·Ó ÎËÚ‡¯ÙËÎÂ Ô fiÏÂÌÔ˜).

Á) ∆Ë ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÛÙÈÁÌ‹: Á1) ∂›‰·Ó ÙfiÙÂ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Ó· ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó. Á2) °‡ÚÈÛÂ ÛÙÔ
Û›ÙÈ ¯·Ú¿Ì·Ù·. Á3) ª·˜ ‹ÚıÂ ÚˆÈÓfi˜.

‰) ∆Ô ‚·ıÌfi ÙË˜ ¯ÚÔÓÈÎ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜: ‰1) °È· ÔÏÏ‹ ÒÚ· ·ÎÔ‡Á·ÌÂ ÛÈˆËÏÔ›.
‰2) ∂‰Ò Î·È ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯ˆ Ó· ÙÔÓ ‰ˆ.

Â) ∆Ô ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¯›˙ÂÈ Î¿ÙÈ (¯ÚÔÓÈÎ‹ ·ÊÂÙËÚ›·): µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ
Â‰Ò ·fi ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ.

ÛÙ) ∆Ô ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î¿ÙÈ (¯ÚÔÓÈÎfi Ù¤ÚÌ·): ŒÌÂÈÓÂ Ì·˙› Ì·˜
ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ.

˙) ∆Ô ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ (¯ÚÔÓÈÎ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë):
∆ÔÓ ‚Ï¤ˆ Î¿ıÂ Ì¤Ú·.

Ë) ∆Ë ¯ÚÔÓÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ: ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ (ŸÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ·ÎÔ‡ÂÈ
ÌÔ˘ÛÈÎ‹)Ø ÙÔ ÚÔÙÂÚfi¯ÚÔÓÔ (ŸÙ·Ó Ù· ¤Ì·ıÂ, ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËÎÂ)Ø ÙÔ ˘ÛÙÂÚfi-
¯ÚÔÓÔ (£· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ).

∆· Î˘ÚÈfiÙÂÚ· Ì¤Û· ÌÂ Ù· ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÔ˘ÌÂ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ (·Ú. ·, ‚) Î·È ÔÈ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔ-
ÚÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ: Ù· ¯ÚÔÓÈÎ¿ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· (·Ú. Á1), ÔÈ ÂÌÚfiıÂÙÔÈ
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› (·Ú. ‰1, Â, ÛÙ), ÔÈ ÙˆÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› (·Ú. Á2), ÔÈ ¯ÚÔÓÈÎ¤˜
ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ (·Ú. ‰2, ˙), ÙÔ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ (·Ú.
Á3), ÔÈ ¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ (·Ú. Ë) Î·È ÔÈ ¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ (=fiÙ·Ó
¿ÎÔ˘Û·Ó) ÙÔ Ó¤Ô ‚Ô˘‚¿ıËÎ·Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÔ-
ÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, Î·È Ô ·Ú·Ù·ÎÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Î¿ÔÈ· ¯ÚÔÓÈÎ‹ Û¯¤ÛË: ¤‚Á·ÏÂ ÌÈ· ÊˆÓ‹ Î·È
ÏÈÁÔı‡ÌËÛÂ.

Να διαβάσετε ξανά την είδη-
ση για τον τυφλό που έπεσε
στη θάλασσα.

Να εντοπίσετε τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποίησε ο δηµοσιο-
γράφος, για να προσδιορίσει χρονικά τα γεγονότα. (Βλ. και ΝΕΣ,
σελ. 70, 71, 72, 86, 147, 148, 105, 106, 107).
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ôï óøÞìéï ðÀîö óå íéá åÝäèóè5
™ÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜
ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ·˜. ™Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ·˘Ù¿ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó·
ÂÚÌËÓÂ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Â›‰ËÛË
‹ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÂ.

∆ιαβάστε τα αποσπάσµατα
από εκτεταµένα σχόλια που
έχουν ως αφορµές διάφορες
ειδήσεις: το απόσπασµα (1)
αφορά τη συνάντηση Ρή-
γκαν, Γκορµπατσώφ στην
Ουάσιγκτον στις 8/12/1987,
το απόσπασµα (2) έναν πο-
δοσφαιρικό αγώνα για το κύ-
πελλο Ελλάδας και το από-
σπασµα (3) τα αποτελέσµα-
τα των Γενικών Εξετάσεων
για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΩΝ ∆ΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ

Ή ταν µια ιστορικής σηµασίας
συνάντηση αυτή του Προέ-

δρου Ρήγκαν µε τον Γενικό Γραµ-
µατέα Μιχαήλ Γκορµπατσώφ στην Ουάσιγκτον. Αν όχι για κανέναν άλ-
λο λόγο, τουλάχιστον γιατί ανέκοψε την πολιτική που έχει θεοποιήσει
την αρχή πως εξοπλισµός και υπερεξοπλισµός σηµαίνει ασφάλεια, τη
µοναδική µάλιστα εγγύηση για ειρηνική διαβίωση. Ούτε οι εξοπλισµοί
σταµάτησαν ούτε οι έρευνες για ακόµη πιο τροµακτικά όπλα διακό-
πτονται. Αλλά η κατεύθυνση της πολιτικής φιλοσοφίας δείχνει να αλ-
λάζει τώρα. Οι δύο Υπερδυνάµεις άρχισαν να συζητούν όχι για το πώς
θα εξισορροπήσουν τα όπλα µαζικής καταστροφής που διαθέτουν, αλ-
λά πώς θα ξεπεράσουν το «σύνδροµο της ανασφάλειας» και θα συ-
νεργασθούν σε πλήθος θέµατα –στρατιωτικής σηµασίας και ασφάλειας,
αλλά και οικονοµικά, πολιτικά, σχέσεων ανάµεσα σε ανθρώπους και
φυσικά για τα τρέχοντα «µεγάλα προβλήµατα»…
Στην Ουάσιγκτον την περασµένη εβδοµάδα οι ηγέτες των δύο

Υπερδυνάµεων άρχισαν να εξετάζουν τις σχέσεις τους, το µέλλον των
χωρών τους και του υπόλοιπου κόσµου όχι υπό το πρίσµα του εξο-
πλισµού, αλλά του αφοπλισµού. Θεµέλιο σ’αυτή τη νέα οπτική γωνία,
υπό την οποία θα εξετάσουν το πρόβληµα του ελέγχου των όπλων, πυ-
ρηνικών και συµβατικών είναι η Συνθήκη για τους πυραύλους µι-
κρού και µεσαίου βεληνεκούς, που υπέγραψαν στον Λευκό Οίκο την
περασµένη Τρίτη ο Ρήγκαν και ο Γκορµπατσώφ. Για πρώτη φορά
στη µεταπολεµική ιστορία, µια συµφωνία αφοπλισµού, δεν στοχεύει
στον έλεγχο της αύξησης κάποιας κατηγορίας όπλων, αλλά στην πλή-
ρη καταστροφή τους, στην εξάλειψή τους. Είναι η ειδοποιός διαφορά
αυτής της συµφωνίας από όλες τις άλλες και οπωσδήποτε άνοιξε τον

∆Ô˘ ·ÔÛÙ·ÏÌ¤ÓÔ˘ Ì·˜ ™Ù. ∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë

√À∞™π°∫∆√¡, 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
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δρόµο για την καταστροφή, βήµα προς βήµα και άλλων κατηγοριών
όπλων. [...]

«∆εν υπάρχουν κερδισµένοι»

Ποιος βγαίνει κερδισµένος από µια τέτοια διαδικαστική ρύθµιση;
Είναι χαρακτηριστικές οι απαντήσεις που έδωσαν οι δύο πλευρές σ’αυ-
τό το κάπως δηµαγωγικό ερώτηµα. Για τον Γκορµπατσώφ, όπως το δή-
λωσε και προς τα µέλη του Κογκρέσου που συνάντησε και στους εκδό-
τες των µεγάλων αµερικανικών εφηµερίδων, και µόνο η διατύπωση αυ-
τή του ερωτήµατος, µαρτυρεί ότι «δεν έχουµε αντιληφθεί το νόηµα των
καιρών, ότι µια τέτοια ερώτηση µαρτυρεί πως µας ξεπέρασαν τα γεγο-
νότα, αφού στην προσπάθεια για αναζήτηση της ειρήνης δεν υπάρχουν
χαµένοι και κερδισµένοι. Είµαστε όλοι κερδισµένοι ή όλοι χαµένοι...».
Και ο Σουλτς, λίγο πριν από τη θεαµατική λήξη της συνάντησης στον
Λευκό Οίκο, έδωσε την ίδια περίπου απάντηση προσθέτοντας ενδει-
κτικά ότι «τα στοιχεία που συνθέτουν την σηµερινή εικόνα του κόσµου,
βρίσκονται σε µια τέτοια λεπτή ισορροπία που, αν η µία πλευρά προ-
χωρήσει στο ένα και υποχωρήσει στο άλλο, θα ανατραπεί το σύνολο µε
µοιραίες, νοµίζω, συνέπειες, για όλους...».
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Αυτό µας θυµίζει η ατµόσφαιρα που ζούµε αυ-
τές τις µέρες από τους φίλους της οµάδας Α εξαιτίας
της απώλειας του κυπέλλου. Πρόκειται όµως για
µια ιστορία, που έχουµε ακούσει πολλές φορές στο
παρελθόν.
Τη διηγούνται κάθε τόσο οι φίλοι οµάδων όλων

των επιπέδων. Στους ίδιους τους αφηγητές κάθε
φορά υπάρχει η αίσθηση της µοναδικότητας, στους
δέκτες όµως η βεβαιότητα της επανάληψης. Η αλή-
θεια είναι αναµφισβήτητη: στον τελικό η οµάδα Α
πραγµατοποίησε εµφάνιση πολύ κατώτερη εκείνης
που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Όµως αυτοί οι ίδι-
οι φίλαθλοι, που σήµερα δεν θέλουν να αντικρί-
σουν τους παίκτες και τον προπονητή, είναι οι ίδι-
οι που θα ξεχνούσαν τα πάντα, θα συγχωρούσαν

κάθε ασυνέπεια και θα
τους σήκωναν στους
ώµους, αν από ένα τυ-
χαίο γεγονός η οµάδα
τους ήταν ο τελικός νικη-
τής. Και τότε αυτή την
ίδια ιστορία που ακούµε,
θα µας την διηγούνταν οι
οπαδοί του νικηµένου.
Εκείνοι που ξενύχτησαν
πανηγυρίζοντας.

Ειδικά στο επαγγελµατικό ποδόσφαιρο, όπου
παίκτες και προπονητές έχουν από καιρό αποβάλει
το συναίσθηµα, οι φίλαθλοι είναι οι µοναδικοί που
αρνούνται να δουν τα πράγµατα µε ορθολογισµό.
Είναι οι µοναδικοί που (στη µεγάλη τους πλειονό-
τητα), εξακολουθούν να µαγεύονται από έννοιες,
που χρόνια τώρα, λίγο έντεχνα και λίγο αυτοδύνα-
µα έγιναν ιερές. «Η φανέλα της οµάδας», η «ιστο-
ρία της οµάδας» και ο «ηρωικός λαός της οµάδας»
βρίσκονται σταθερά πέρα από κάθε αµφισβήτηση.
Αυτή, η άρνηση για αποµυθοποίηση είναι που κάνει
κάποιους καλούς ή κακούς επαγγελµατίες να φαί-
νονται «ήρωες» ή «προδότες» κάποιας νεφελώ-
δους έννοιας. Κι ακόµη περισσότερο, είναι αυτή
που κάνει να γκρεµίζει όνειρα µια στραβοκλωτσιά
του οποιουδήποτε.

ª. µ√´∆™π¢∏™

2
ΗΡΩΕΣ

ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΗΡΩΕΣ

γλωσσολογία διδάσκει ότι τις λέξεις τις δη-
µιουργεί η ανάγκη να ονοµάσουµε πράγ-
µατα ή καταστάσεις. Στη γέννησή τους οι
λέξεις έχουν µόνο µία σηµασία. Όµως,

χρησιµοποιούµενες, φορτίζονται σηµασιολογικά και
µε άλλες έννοιες (αρνητικές ή θετικές) που τις δια-
φοροποιούν λιγότερο ή περισσότερο από την αρχι-
κή τους σηµασία.
Είναι αλήθεια ότι εµείς στον αθλητικό χώρο

έχουµε ιδιαίτερη επίδοση σ’
αυτή τη σηµασιολογική φόρ-
τιση των λέξεων, µια φόρ-
τιση που συχνά οδηγεί στην
υπερβολή ή ακόµη και στην
εννοιολογική στρέβλωση.
Αυτό δεν είναι δυσερµή-

νευτο. Ο αθλητισµός αποτε-
λεί παραδοσιακά µια κοίτη,
µέσω της οποίας διοχετεύο-
νται έντονα συναισθήµατα,
ένας χώρος όπου όλα εκφράζονται µε πάθος, αν
και (για να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους)
αυτή η φραστική υπερβολή δεν αποτελεί αποκλει-
στικά δικό του χαρακτηριστικό. Το ίδιο δεν συµ-
βαίνει για παράδειγµα, στην πολιτική αλλά και σε
άλλους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας;
Απλώς ο αθλητισµός δεν αναζητεί προκάλυµµα
στην υπερβολή του.
Στον αθλητισµό, και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο

υπάρχουν δύο κοµβικές λέξεις: οι «ήρωες» και οι
«προδότες». Αφορούν σχεδόν πάντοτε τα ίδια πρό-
σωπα. Οι ήρωες του χθες είναι οι προδότες του σή-
µερα και πάλι οι ήρωες του αύριο. Συχνά ακόµη, ο
ένας ή ο άλλος χαρακτηρισµός εξαρτάται από τυ-
χαία γεγονότα. Ο νικητής µπορεί να είναι ήρωας, ο
χαµένος προδότης. Οι ενδιάµεσες έννοιες αχρη-
στεύονται, προσχωρούν στις ακραίες.
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λα, η κατάληψη της πρώτης θέσης σε ένα τµήµα ή
µια σχολή δεν αποτελεί επίτευγµα. Ο διαχωρισµός
του από τους άλλους δεν καλλιεργεί και πάλι τίπο-
τα άλλο παρά το µύθο του «χαρισµατικού ατόµου»,
που διαθέτει µεγαλύτερες από τους άλλους ικανό-
τητες. Μια λογική που επιπλέον καλλιεργεί τον
πρωταθλητισµό και όχι τη µάθηση ή καλύτερα την
αξιοποίηση και ανάδειξη των ικανοτήτων του κά-
θε ατόµου. Η διάκριση αυτή επιτρέπει τη διαιώνιση
της αντίληψης εκείνης µε την οποία η κοινωνική
εκτίµηση δεν µετριέται µε την προσωπικότητα, το
χαρακτήρα, τις ευαισθησίες και τις ικανότητες του
κάθε ατόµου, αλλά µε τους τίτλους σπουδών, τους
βαθµούς, τη θέση και τα πτυχία που κατέχει. [...]
Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει

να καταργεί το µύθο των χαρισµατικών µαθητών
και να µάχεται για ένα σχολείο που να διασφαλίζει
την κοινοκτηµοσύνη της γνώσης ως αναγκαία συν-
θήκη της κοινωνικής ισότητας.

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∞ƒ∞µ∞¡∆π¡√™

3
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ

Ο ένας στους τρεις κερδίζει. Έτσι παίχτηκε και
φέτος το παιχνίδι. Σε γενικές γραµµές έτσι

παίζεται σχεδόν κάθε χρόνο.
Σε κάθε τρία πρόσωπα το ένα χαµογελάει. Στα

άλλα δύο καθρεπτίζεται η πικρία. Ο ένας στους
τρεις ήταν ο «καλύτερος». Το «αξιοκρατικό» µας
σύστηµα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια επιλο-
γής. Ορίζει τις θέσεις και κάνει την πρόσκληση.
Και επιλέγει. 
Πώς όµως επιλέγει;
Η απάντηση είναι προ πολλού έτοιµη: «Επι-

λέγει τους καλύτερους», τους «ικανότερους». Και
για την επιλογή αυτή δηµιουργεί τις εξετάσεις. Η
λύση των εξετάσεων όµως δεν είναι τίποτα άλλο
παρά το άλλοθι εκείνο που χρειάζεται µια κοι-
νωνία, όταν αδυνατεί ή αρνείται να παρέχει την
ισότητα σε όλα τα µέλη της. Είναι η ίδια λογική,
που στηρίζει την «αξιοκρατία» και το µύθο του
ευφυή µαθητή. [...]
Σ’αυτόν τον ξέφρενο ανταγωνισµό µεταξύ των

υποψηφίων, που επί το ευπρεπέστερο καλείται άµιλ-
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Επιλέξτε µία από τις ειδήσεις
της διπλανής στήλης ή µία
είδηση από τον τύπο που σας
εντυπωσίασε και σας προ-
βληµάτισε και σχολιάστε
την. Υποθέστε ότι το κείµενό
σας θα δηµοσιευτεί στο σχο-
λικό περιοδικό.

Η µεγάλη φυγή

Σηµαντική και άκρως ανησυχητική για το µέλλον της «ισχυρής Ελλά-
δας» είναι η διαρροή µαθητών από την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας
100.000 µαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο πριν από την 9ετία. Σε πε-
ριοχές µε ιδιαίτερα κοινωνικά - οικονοµικά προβλήµατα (όπως στο
Θριάσιο Πεδίο) οι µαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο φθάνουν
και το 40%. Στο σύνολο των µαθητών που δεν τελείωσαν το Γυµνάσιο
το ποσοστό 25% έχει ως βασική αιτία τη φτώχεια της οικογένειας.

Η «αγορά του αιώνα» στο βιβλίο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 12 δισ. για να αγοραστούν βιβλία για τις
σχολικές βιβλιοθήκες. Το ερώτηµα είναι, ωστόσο, θα λειτουργήσουν
πράγµατι σωστά οι σχολικές βιβλιοθήκες ή τα βιβλία θα παραµείνουν
για ακόµη µια φορά σε κάποια αποθήκη;

Πώς το Ίντερνετ θα φέρει τη δηµοκρατία στα σχολεία

Η Γραµµατεία Νέας Γενιάς και το Υπουργείο Παιδείας προσανατολί-
ζονται στη δηµιουργία δύο νέων θεσµών µαθητικής συµµετοχής: της
Μαθητικής ∆ιάσκεψης, µε τη συµµετοχή των προέδρων των µαθητικών
συµβουλίων, και του «ηλεκτρονικού διαλόγου», ο οποίος θα δώσει τη
δυνατότητα σε περισσότερους από 25.000 µαθητές να ψηφίζουν για τα
προβλήµατα που τους αφορούν. Με µια µαγνητική «έξυπνη» κάρτα οι
πρόεδροι των µαθητικών κοινοτήτων θα ψηφίζουν για ό,τι τι τους αφο-
ρά: µαθήµατα, καθηγητές, ελεύθερο χρόνο, πανεπιστήµιο.

Όλοι ζουν µε το όνειρο του Τζόκερ

Η αντίστροφη µέτρηση άρχισε. Στις 9.10 σήµερα το βράδυ στην τηλε-
όραση θα γίνει η κλήρωση του Τζόκερ που θα διανείµει το –χωρίς αµ-
φιβολία– µυθικό ποσό των 4 δισ. δραχµών το οποίο σχηµατίστηκε
ύστερα από 11 συνεχή τζακ ποτ. Τρελά όνειρα όµως γεννάει και το συ-
νολικό ποσό που θα µοιραστεί στους νικητές των υπολοίπων οκτώ κα-
τηγοριών: 5,2 δισ. δραχµές. Πόσο είναι, όµως, θεµιτό να στρέφεται ο
πολίτης, µε την ευλογία της πολιτείας, στην επιλογή του τζόγου, για να
αποκτήσει δικαίωµα στο όνειρο µιας καλύτερης ζωής;

Ηλεκτρονική πόλη στην Αυστραλία

Το 2010 θα είναι έτοιµη η πρώτη ηλεκτρονική πόλη του κόσµου, η
οποία θα κατασκευαστεί στο παλιό λιµάνι της Μελβούρνης. Η πόλη αυ-
τή, που θα στεγάζει 15.000 κατοίκους και 5.000 υπαλλήλους, θα θυµί-
ζει κινηµατογραφικό έργο επιστηµονικής φαντασίας, αφού τα πάντα
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θα λειτουργούν ηλεκτρονικά. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα υπάρ-
χει σε κάθε κατοικία και σε κάθε γραφείο, θα συµβουλεύει τους κατοί-
κους ποιες ώρες θα πρέπει να λειτουργούν τις οικιακές συσκευές τους
για την καλύτερη οικονοµία και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα
γραφεία των επιχειρήσεων θα συνδέονται ηλεκτρονικά µε άλλα σε κά-
θε σηµείο του πλανήτη και οι εργαζόµενοι θα βλέπουν οι µεν τους δε σε
ειδικές οθόνες. Με προσωπικές κάµερες οι κάτοικοι θα µπορούν να πα-
ρακολουθούν ποδοσφαιρικούς και άλλους αγώνες από το υπερσύγχρο-
νο γήπεδο της περιοχής. Οι µαθητές και οι µαθήτριες θα συνδέονται
ηλεκτρονικά µε τα σχολεία τους και θα παρακολουθούν τα µαθήµατά
τους από το σπίτι.
Θα θέλατε να ζείτε σε µια τέτοια πόλη;

Μαθητές της Θεσσαλονίκης γιορτάζουν την Ηµέρα του Πε-
ριβάλλοντος

Περισσότεροι από 2.000 µαθητές δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων
της Θεσσαλονίκης συµµετείχαν στις τριήµερες ποικίλες εκδηλώσεις
που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος ΟΤΑ µείζονος Θεσσαλονίκης µε το
ΥΠΕΧΩ∆Ε, στην παραλία της πόλης, για να γιορτάσει την 5η Ιουνίου-
Παγκόσµια Ηµέρα του Περιβάλλοντος. Οι εκδηλώσεις, συναυλίες,
χοροί, θεατρικά δρώµενα, εκθέσεις µε ανακυκλωµένα υλικά κτλ. εί-
χαν µεγάλη επιτυχία. Αρκεί, όµως, µια επετειακή γιορτή, για να ανα-
πτύξει η νέα γενιά οικολογική συνείδηση και να αγωνιστεί για την
προστασία του περιβάλλοντος;
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§ÂÍÈÏfiÁÈÔ (Û¯ÂÙÈÎfi ÌÂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ)

Να βρείτε τα αντώνυµα των
λέξεων:

προσωρινός, πρώιµος, έγκαιρος, επίκαιρος, οπισθοδροµικός, συγχρο-
νισµένος, συντονισµένος.

Να σχηµατίσετε φράσεις µε
τα ονοµατικά σύνολα της δι-
πλανής στήλης:

αιφνίδια καταστροφή, µακρόπνοο σχέδιο / πρόγραµµα, αέναη κίνηση,
ακαριαία αντίδραση, µεταβατική περίοδος, αναχρονιστικές αντιλήψεις
/ απόψεις, άκαιρη επέµβαση.

Να βρείτε τα συνώνυµα των
λέξεων και φράσεων:

παραµονές, έχω προτεραιότητα, προγενέστερος, απόγονος, εφήµερος,
σύντοµος, εκτενής, περιορίζω τη χρονική διάρκεια.

Να συµπληρώσετε τα κενά
επιλέγοντας ένα από τα πα-
ρακάτω ρήµατα για την κάθε
φράση:

συµπίπτω, συµβαδίζω,

διαδέχοµαι, προηγούµαι,

συγχρονίζοµαι, συντονίζω,

διαιωνίζω-οµαι

➧ Η οικονοµική πρόοδος πρέπει να .......................... µε την πολιτι-
στική πρόοδο.

➧ Τις τηλεοπτικές συζητήσεις τις .......................... γνωστοί δηµοσιο-
γράφοι.

➧ Στην επίθεση .......................... τα άρµατα µάχης και ακολούθησε το
πεζικό.

➧ Χρειάζονται πρόβες για να .......................... οι χορευτές.

➧ Η κατάθεση του συνηγόρου .......................... µε την εκδοχή του κα-
τηγορουµένου.

➧ Η νύχτα .......................... την ηµέρα.

➧ Όσο .......................... οι νοσηρές καταστάσεις, τόσο δυσκολότερη εί-
ναι η θεραπεία τους.

Να βρείτε ένα ή περισσότε-
ρα ουσιαστικά που συνδυά-
ζονται µε τα επίθετα της δι-
πλανής στήλης κυριολεκτικά
(δηλωτικά) ή µεταφορικά
(συνυποδηλωτικά) και να
σχηµατίσετε φράσεις:

παράλληλος, έµµονος, ακατάπαυστος, άσβεστος, αστείρευτος,
αδιάλειπτος, διηνεκής, συνοπτικός, διεξοδικός, µακροπρόθεσµος,
χρόνιος, παρελκυστικός.
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Να γράψετε ένα σύντοµο διά-
λογο, που γίνεται σε ένα
εστιατόριο ανάµεσα σε ένα
βιαστικό πελάτη (δικηγόρο,
γιατρό κτλ.) και στο σερβιτό-
ρο, χρησιµοποιώντας όσες πε-
ρισσότερες λέξεις και φράσεις
µπορείτε από το παρακάτω
λεξιλόγιο. Αν ο διάλογός σας
καταλήγει σε κάποιο επεισό-
διο που µπορεί να αποτελέσει
µια είδηση για εφηµερίδα, να
γράψετε την είδηση. Μπορεί-
τε να δείτε πάλι την ενότητα
των γλωσσικών ποικιλιών.

Ακαριαία, εν ριπή οφθαλµού, άψε σβήσε, στη στιγµή, στο πι και φι,
µονοκοπανιά, αµέσως, εσπευσµένα, σύντοµα, αυθηµερόν,
στα πεταχτά, µε το πάσο µου, εξοικονοµώ χρόνο, επείγοµαι,
δεν παίρνει αναβολή, ενεργώ επειγόντως, επεµβαίνω εγκαίρως,
εκµεταλλεύοµαι την ευκαιρία, τρενάρω, παρατραβώ, καθυστερώ,
βραδιάζοµαι, άκαιρη ενέργεια, ταχύτερη διεκπεραίωση,
παιδαριώδης συµπεριφορά, απαρχαιωµένες αντιλήψεις, φρέσκος,
µπαγιάτικος, πρωτοφανής, της ώρας, γεροπαράξενος, κουτσούβελο, 
ανυπόµονος, φούρια, δίνω διορία, σπεύδε βραδέως, χρόνου φείδου, 
κι αύριο µέρα είναι, η πίτα τρώγεται ζεστή, πέταξε το πουλί,
από τον καιρό του Νώε.

Οι λέξεις και οι φράσεις που
ακολουθούν συνηθίζονται
στη γλώσσα των δηµοσιο-
γράφων. Μπορείτε να πείτε
τι σηµαίνουν και σε ποιες πε-
ριπτώσεις χρησιµοποιούνται
(βλ. και Έκθεση-Έκφραση
Α΄Λυκείου, Ενότητα: Γλωσ-
σικές ποικιλίες);

το αλατοπίπερο (της είδησης), (είδηση) βόµβα, γραµµή (της εφηµερί-
δας), δαίµων του τυπογραφείου, διασταυρώνω (µια πληροφορία/ είδη-
ση), επιφυλλίδα, το ζουµί (της είδησης), θάβω (µια είδηση/ ένα θέµα),
καµπάνια, καπέλο και κολάρο (του τίτλου), κιτρινισµός (του τύπου),
κοιλιά (στη σελιδοποίηση), ο ρεπόρτερ έπιασε λαβράκι, ολοσέλιδο (θέ-
µα/ άρθρο), οκτάστηλο, πλαίσιο, παράρτηµα (είδηση) πυροτέχνηµα,
(άρθρο) πιλάφι, ρεπορτάζ, σαλόνι (σε εφηµερίδα, ή περιοδικό), σελι-
δοποίηση, αυτή η είδηση µπήκε σφήνα, φυλλάδα, χτενίζω (το χειρό-
γραφο).
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£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË-¤ÎıÂÛË

(Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· Ì¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜)

Εργαστείτε σε οµάδες, για
να συγκρίνετε την ειδησεο-
γραφία µιας ηµέρας όπως δί-
νεται: α) από τον τύπο, β)
από το ραδιόφωνο, γ) από
την τηλεόραση.

Παρατηρήστε πώς επιδρά το επικοινωνιακό µέσο/ κανάλι (εφηµερίδα,
ραδιόφωνο, τηλεόραση) στο µήνυµα (ειδήσεις) και συνδυάστε τις
παρατηρήσεις σας µε όσα γνωρίζετε για τα στοιχεία της οµιλίας και
για τις διαφορές προφορικού-γραπτού λόγου. Συνθέστε ένα κείµενο
µε τα συµπεράσµατά σας και παρουσιάστε το στην τάξη.

Να συγκρίνετε τα κυριότερα µέσα µαζικής επικοινωνίας (τύπο, ρα-
διόφωνο, τηλεόραση) και να εντοπίσετε τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα του καθενός.

Οµαδική εργασία
µε θέµα: 

«Ειδήσεις των 8:
θέαµα ή ενηµέρωση;»

Χωριστείτε σε οµάδες και παρακολουθήστε το δελτίο ειδήσεων (κά-
θε οµάδα από διαφορετικό κανάλι). Παρατηρήστε σε ποιο βαθµό το
κανάλι που επιλέξατε έχει στόχο πράγµατι την ενηµέρωση ή το θέα-
µα, προκειµένου να αυξήσει το ποσοστό τηλεθέασης. Προσέξτε π.χ.
αν το κανάλι παρουσιάζει ασήµαντα γεγονότα µε υπερβολικά δρα-
µατικό τρόπο, αν προβάλλει εικόνες φρίκης, αν µετατρέπει σε θέαµα
τον ανθρώπινο πόνο παρουσιάζοντας σκηνές από την ιδιωτική ζωή
των ατόµων που µετέχουν στα γεγονότα κτλ.

Να αναπτύξετε την άποψή σας
µε επιχειρήµατα:

Η τηλεόραση συµβάλλει στη διάδοση του βιβλίου ή αντίθετα οδηγεί
στον παραγκωνισµό του; 

Να συζητήσετε τα υπέρ και
τα κατά των «ακουστικών
εκδόσεων». 

Πρόκειται για µαγνητοφωνήσεις λογοτεχνικών έργων που κυκλοφο-
ρούν µε τη µορφή δίσκου ή κασέτας;
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Ποια είναι η γνώµη του συγ-
γραφέα, στο απόσπασµα, για
τη σχέση της τηλεόρασης µε
την εξουσία και µε ποιο επι-
χείρηµα την τεκµηριώνει;

Η τηλεόραση είναι ενδιαφέρουσα και αναγκαία για την εξουσία, διότι
µπορεί, αυτή και µόνον αυτή, να αναπαριστά «ζωντανά» όλον τον κόσµο.
Τίποτε δε δηµιουργεί η ίδια: ούτε τέχνες, ούτε επιστήµες, ούτε γεγονότα,
ούτε παραγωγή υλικών αγαθών. Αναπαριστά όµως τα πάντα. Τα στήνει µε
τον κατάλληλο τρόπο µπροστά στην οθόνη, για να τα δούµε [...] Η σηµα-
σία της βρίσκεται στο γεγονός ότι µπορεί να κατασκευάζει ένα φανταστι-
κό σύµπαν (έναν κόσµο ζωής παρελθόντος, παρόντος και µέλλοντος) που
ενώ είναι, όπως κάθε αναπαράσταση, αποσπασµατικός και επιλεκτικά
συγκροτηµένος από θραύσµατα της πραγµατικότητας, χάρη στη συνέχεια
των τηλεοπτικών ροών παρουσιάζεται σαν η πραγµατικότητα η ίδια και η
αλήθεια της. Ωστόσο δεν πρόκειται παρά για µια αναπαράσταση του
πραγµατικού συναρµολογηµένη µε βάση τις αξίες, τα µέσα και τις ιδεο-
λογίες εκείνου που ελέγχει τον ποµπό, που εκπέµπει το σήµα, εκείνου που
ελέγχει το κανάλι και σκοπεύει, τελικά, τον παραλήπτη-κοινό.

(∞. ∂ÏÂÊ¿ÓÙË˜. «∂ÍÔ˘Û›· Î·È Ì¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜», 
·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∆‡Ô)

Να συζητήσετε το θέµα: Υποστηρίζεται ότι µε την ανάπτυξη των µέσων µαζικής επικοινωνίας η
πολιτιστική ταυτότητα µιας αναπτυσσόµενης χώρας κινδυνεύει από την
πολιτιστική κυριαρχία των αναπτυγµένων χωρών.

Πιστεύετε ότι τα µέσα µαζι-
κής ενηµέρωσης µπορούν να
συµβάλουν στην αλληλοκα-
τανόηση και στον αλληλο-
σεβασµό των ατόµων, των
οµάδων και των λαών; 

Αν δέχεστε ότι µπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο, εργαστείτε ατοµι-
κά ή οµαδικά, για να σχεδιάσετε µια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκ-
ποµπή που προωθεί την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασµό
των νεαρών ατόµων.
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∆ιαβάστε το απόσπασµα της
διπλανής στήλης και απα-
ντήστε στις ερωτήσεις που
ακολουθούν:

– Ποιος είναι ο καινούριος
ρόλος που καλείται να παί-
ξει ο δάσκαλος στην εποχή
µας, κατά την οποία οι νέοι
δέχονται έναν καταιγισµό
πληροφοριών από τα µέσα
µαζικής επικοινωνίας;

– Ποια είναι κατά τη γνώµη
σας τα κατάλληλα εφόδια µε
τα οποία είναι ανάγκη να
εξοπλιστεί η νέα γενιά για
την καλύτερη χρήση των µέ-
σων αυτών;

Το πρόβληµα των σηµερινών παιδιών δεν είναι πρόβληµα πληροφό-
ρησης. Οι πηγές µετάδοσης γνώσεων έχουν πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο
βαθµό και εκπέµπουν µε τέτοιους ξέφρενους ρυθµούς, ώστε τα παιδιά
να κινδυνεύουν από τον βοµβαρδισµό των πληροφοριών και όχι από
την έλλειψή τους.
Η πιο σηµαντική συνεισφορά του σχολείου και του εκπαιδευτικού

συστήµατος είναι, προσαρµοζόµενο και ανταποκρινόµενο στα «αιτή-
µατα των καιρών» όχι απλώς να εξοπλίζει τα παιδιά µε γνώσεις, όσο
µε κατάλληλους µηχανισµούς αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και ερ-
µηνείας πληροφοριών.
Ο δάσκαλος καλείται να παίξει ένα νέο ρόλο, ίσως πιο δύσκολο και

πιο λεπτό.
Τα ΜΜΕ δεν καταργούν τη λειτουργία του, επιβάλλουν όµως το

µετασχηµατισµό της. Βάζοντας στην υπηρεσία της νέας γενιάς τα πλε-
ονεκτήµατα της τεχνολογίας, ο δάσκαλος επιβάλλεται να παίξει πιο
πολύ ρόλο «ρυθµιστικό» και «εµψυχωτικό» παρά το ρόλο του µεταδό-
τη γνώσεων.
Μέσα σε αυτή τη λογική το σχολείο οφείλει να «βγει εκτός των τει-

χών». Όσο σηµαντικό είναι να µάθουν τα παιδιά να διαβάζουν και να
αναλύουν ένα λογοτεχνικό κείµενο, άλλο τόσο
είναι σηµαντικό να µάθουν να διαβάζουν και να
αναλύουν εφηµερίδες, τηλεόραση, κινηµατο-
γράφο. Την εποχή της εικόνας η µάχη ενάντια
στον «εικονικό αναλφαβητισµό» ίσως θα πρέπει
να ξεκινήσει από το ίδιο το επίσηµο σχολείο.
Τα ΜΜΕ δεν είναι ούτε «καλά» ούτε «κακά»

ούτε «ουδέτερα», είναι όµως αντανάκλαση µιας
πραγµατικότητας. Επειδή είναι δυνατόν να «παι-
δεύουν, να εκπαιδεύουν και να παρα-παιδεύουν,
να µορφώνουν, να διαµορφώνουν και να παρά-
µορφώνουν», η ανάγκη να εξοπλιστεί η νέα γενιά
µε τα κατάλληλα εφόδια για την καλύτερη χρήση
τους προβάλλει όσο ποτέ άλλοτε. 

(¶. ¶¿ÓÙ˙Ô˘, «∆Ô ·Ú¿ÏÏËÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô»,
·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∆‡Ô)
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Συζητήστε την άποψη για
την επίδραση των µέσων
ενηµέρωσης στον προσωπι-
κό λόγο.

Στο παρελθόν, πριν είκοσι, εικοσιπέντε χρόνια, ακόµη, το γλωσσικό όρ-
γανο του έλληνα διαµορφωνόταν από ποικιλία παραγόντων από το
σχολείο, τα διαβάσµατα, τη γλώσσα της δουλειάς, το ιδίωµα της πε-
ριοχής. Οι άνθρωποι συζητούσαν και η προσπάθεια να εκφραστούν
ήταν µια άσκηση λογική και γλωσσική. Σήµερα, µε την εξαφάνιση της
µικρής κοινότητας εξαφανίζεται και ο προσωπικός λόγος. Ακόµη και
στο καφενείο –όπου σώζεται αυτό το νεοελληνικό υποκατάστατο της
Αγοράς των αρχαίων– ακόµη κι εκεί δε συζητούν πια, ακούν και βλέ-
πουν Τιβί. Ο προσωπικός λόγος υποχωρεί, εξαφανίζεται και αρχίζουν
όλοι να µιλούν σαν τον «ηλεκτρονικό καθοδηγητή τους».

(ƒ. ¶··ÙÛ·ÚÔ˘¯¿-ª›ÛÛÈÔ˘. «√ ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜»,
·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∆‡Ô)

Παρακολουθήστε ένα ραδιο-
φωνικό ή τηλεοπτικό δελτίο
ειδήσεων προσέχοντας ιδιαί-
τερα τη γλώσσα (σύνταξη,
λεξιλόγιο, ύφος) που χρησι-
µοποιείται.

Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας και συζητήστε τις στην τάξη.

∆ιαβάστε τη διπλανή διαπί-
στωση για το λόγο των µέ-
σων πληροφόρησης και προ-
σέξτε πώς τεκµηριώνεται.

Μιλούµε για «µέσα µαζικής επικοινωνίας» και για το λόγο των µέσων
µαζικής επικοινωνίας. Ωστόσο δεν πρόκειται ούτε περί «µαζικής» επι-
κοινωνίας ούτε καν περί επικοινωνίας. Γιατί η επικοινωνία προϋπο-
θέτει απαραιτήτως λόγο αµφίδροµο και, λίγο πολύ, ισότιµο. Ενώ στην
προκείµενη περίπτωση έχουµε από τη µια έναν επώνυµο και περίοπτο
«ποµπό» κι από την άλλη ένα «δέκτη» ο οποίος µάλιστα επαναλαµβά-
νεται συλλήβδην ως «µάζα». Και µόνο αυτό είναι αρκετό για να δη-
λώσει αν πρόκειται περί επικοινωνίας και τι είδους είναι αυτή η επι-
κοινωνία. Προϋποθέτει διάλογο µε δύο τουλάχιστον, ποµπούς και δέ-
κτες ταυτοχρόνως. Το σωστότερο συνεπώς θα ήταν να ονοµάζονται
«Μέσα µαζικής πληροφόρησης» ή ακόµα πιο σωστά «Μέσα πληροφό-
ρησης των µαζών». Συµπέρασµα πρώτο: Ο λόγος των Μέσων πληρο-
φόρησης των µαζών είναι µονόδροµος.

(ƒ. ¶··ÙÛ·ÚÔ˘¯¿-ª›ÛÛÈÔ˘. «√ ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ»,
·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∆‡Ô)
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Νοµίζετε ότι τα µέσα πληρο-
φόρησης µπορούν να λει-
τουργήσουν και ως µέσα επι-
κοινωνίας;

Σκεφτείτε αν είναι δυνατή η επικοινωνία και εποµένως η αλληλεπί-
δραση µεταξύ του ποµπού (µέσα πληροφόρησης) και του δέκτη (θε-
ατές, ακροατές).

Έρευνα
Να παρακολουθήσετε µια
εκποµπή της εκπαιδευτικής
τηλεόρασης και να κρατήσε-
τε σηµειώσεις σχετικά µε το
θέµα, µε τον τρόπο και τα
µέσα παρουσίασης (σκηνικό,
λόγος, µουσική), σχετικά µε
τους συντελεστές, µε το στό-
χο της εκποµπής, και µε τις
δικές σας αντιδράσεις. 

Με βάση τις σηµειώσεις που κρατήσατε να συνθέσετε ένα κείµενο
στο οποίο θα παρουσιάζετε και θα σχολιάζετε τη συγκεκριµένη
εκποµπή. ∆ιαβάστε ύστερα τις εργασίες σας στην τάξη και συζη-
τήστε το θέµα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης: αναφερθείτε στους
στόχους της, στον τρόπο λειτουργίας: υπάρχει ή όχι συµµετοχή και
πρόσβαση των νέων σ’ αυτήν, στο είδος των προγραµµάτων, στις
δικές σας προσδοκίες από αυτήν κτλ. Με βάση τα πορίσµατα της
συζήτησης να διαµορφώσετε συγκεκριµένες προτάσεις και να τις
στείλετε στους αρµόδιους φορείς. Ποιες συγκεκριµένες προτάσεις
θα κάνατε για τη συµµετοχή των νέων στη λειτουργία της εκπαι-
δευτικής τηλεόρασης;

∆ιαβάστε τα αποσπάσµατα
από έρευνα του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών σχετικά µε τα
«ριάλιτι σόου». Ποια είναι η
δική σας γνώµη για αυτό το
είδος των εκποµπών;

Σύµφωνα µε τους ερευνητές η κυρίαρχη αντίληψη των εκποµπών αυτών
µπορεί να συνοψιστεί στη φράση «εδώ τα λέµε όλα». Νοµιµοποιείται
έτσι η υπέρβαση των ορίων της διακριτικότητας και ανοίγει ο δρόµος
στις προσβολές της προσωπικότητας και της υπόληψης παρόντων και
απόντων ατόµων...
Ο ρόλος του «πρωταγωνιστή» στην εκποµπή δεν είναι αυτόβου-

λος. Το υποκείµενο «παγιδεύεται» ή «αυτοπαγιδεύεται σε ένα παι-
χνίδι του οποίου υποτίθεται ότι είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, αλ-
λά του οποίου ουσιαστικά δεν ελέγχει ούτε τους όρους ούτε τη δυ-
ναµική...
Σχετικά µε το ρόλο της τηλεόρασης όταν προβάλλει τέτοιες εκπο-

µπές οι ερευνητές είναι απόλυτοι στην απάντησή τους: «Η τηλεόρα-
ση αναγορεύεται σε σηµαντική ηθική αρχή, που υποτίθεται ότι εξυ-
πηρετεί υψηλούς ανθρωπιστικούς σκοπούς. Υποκαθιστά έτσι άλλους
κοινωνικούς θεσµούς και φορείς σε σηµαντικούς τοµείς της ατοµικής
και κοινωνικής ζωής».
Οι ερευνητές επισηµαίνουν και µια άλλη πλευρά της ζητήµατος που

αποτελεί συχνό φαινόµενο στα ριάλιτι σόου: «την παραβίαση της υπό-
ληψης και των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, στους οποίους δε δί-
νεται η δυνατότητα απάντησης ή λήψης επανορθωτικών µέτρων σε κα-
τηγορίες που τους έχουν προσαφθεί».
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Επιλέξτε µία από τις παρα-
κάτω ασκήσεις:

α) Ένας τηλεθεατής γράφει µια συγχαρητήρια επιστολή προς τους
υπεύθυνους της εκποµπής.

β) Ένας τηλεθεατής γράφει µια επιστολή διαµαρτυρίας για τα ριάλιτι
σόου. Η επιστολή απευθύνεται προς το Εθνικό Συµβούλιο Ρα-
διοτηλεόρασης.

∆ιαβάστε τα αποσπάσµατα
της διπλανής στήλης και συ-
ζητήστε σχετικά µε το ρόλο
που µπορούν να παίξουν τα
ΜΜΕ στην περίπτωση ενός
πολέµου, όταν µεταβάλλο-
νται σε όργανα προπαγάν-
δας.

➧ ∆υτικά και σερβικά ΜΜΕ παρουσιάζουν διαφορετικές αλήθειες για
την κρίση στο Κοσυφοπέδιο. Τα δυτικά ΜΜΕ και κυρίως το CNN
κατηγορούνται ότι προβάλλουν µόνο τις σφαγές των Κοσοβάρων
και το θέµα των προσφύγων αποσιωπώντας τους βοµβαρδισµούς
των άµαχων Σέρβων και τα σερβικά ΜΜΕ ακριβώς το αντίθετο.
Και οι δύο πλευρές, πάντως εγκαλούνται για προπαγάνδα.

➧ Η «έξυπνη» προπαγάνδα είναι καλύτερο µέσο από τα «έξυπνα
όπλα», για να κερδίσει κανείς τον πόλεµο.

➧ Το πρώτο θύµα κάθε πολέµου είναι η αλήθεια.
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∆ιαβάστε τα αποσπάσµατα
και συζητήστε την άποψη ότι
το Ίντερνετ αποτελεί µια νέα
µορφή επικοινωνίας. Σε τι
διαφέρει το Ίντερνετ από τα
άλλα ΜΜΕ; Ποια πλεονε-
κτήµατα παρουσιάζει;

Τ ο διαδίκτυο δεν είναι απόλυτα ένα «µαζικό» µέσο επικοινωνίας.
Στην πράξη είναι ένα πολυπρόσωπο, µαζικό, διαπροσωπικό
µέσο, µε βασικό χαρακτηριστικό ότι περιλαµβάνει πολλές δια-

φορετικές µορφές επικοινωνίας. ... Το Ίντερνετ αµφισβητεί τα βασι-
κά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής επικοινωνιακής σχέσης ανά-
µεσα στην πηγή, το µήνυµα και τον αποδέκτη. Η επικοινωνία µέσω
του Ίντερνετ µπορεί να πάρει πολλές µορφές, από τις σελίδες του δι-
κτύου ή του Παγκόσµιου Ιστού, οι οποίες µπορεί να καθορίζονται εί-
τε από µεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισµούς που έχουν εισχω-
ρήσει στο δίκτυο, είτε από τις οµάδες χρηστών που συζητούν µεταξύ
τους για διάφορα θέµατα που τους ενδιαφέρουν ανταλλάσσοντας µη-
νύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι µορφές της επικοινωνίας στο
Ίντερνετ µπορούν επίσης να αλληλοδιαπλέκονται, καθώς κάθε πό-
λος µπορεί να είναι ταυτόχρονα ποµπός και δέκτης. Οι ποµποί των
µηνυµάτων ενδέχεται να αποτελούνται είτε από ένα άτοµο ή µια κοι-
νωνική οµάδα. Τα µηνύµατα πάλι ποικίλλουν, µπορεί να είναι παρα-
δοσιακά δηµοσιογραφικά άρθρα ή ιστορίες που έχουν συντελεστεί
σταδιακά από πολλούς ανθρώπους ή και απλές συνοµιλίες. Οι απο-
δέκτες ή το κοινό αυτών των µηνυµάτων µπορεί, επίσης, να αποτε-
λούνται από ένα ως πολλά –ενδεχοµένως εκατοµµύρια– άτοµα τα
οποία τη µία φορά µπορούν να παίζουν το ρόλο του δέκτη και την άλ-
λη του ποµπού των µηνυµάτων...
Γεγονός πάντως είναι ότι το Ίντερνετ αποτελεί µια νέα µορφή επι-

κοινωνίας. Και είναι νέα, διότι µεταβάλλει την παθητική θέση που
συνήθως είχε ο αποδέκτης στην επικοινωνιακή διαδικασία. Για πρώ-
τη φορά στα χρονικά της µαζικής επικοινωνίας µπορούµε να βρού-
µε ένα µεγάλο αριθµό ατόµων να µεταδίδει πληροφορίες σε έναν
εξίσου τεράστιο αριθµό ατόµων….Όποιος διαθέτει έναν υπολογι-
στή, ένα µόντεµ και µία τηλεφωνική γραµµή µπορεί να γίνει εκδότης
εφηµερίδας, ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός παραγωγός. Πρόκειται για
τη µεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία της επικοινωνίας από τότε
ως τις µέρες µας. Πρόκειται για µια νέα οικονοµία της πληροφορίας
και την απαρχή µιας επικοινωνίας που δεν είναι µονόδροµη ή αµφί-
δροµη, αλλά πολυεπίπεδη, πολυπρόσωπη, µαζική και ταυτόχρονα
εξατοµικευµένη. Το Ίντερνετ είναι ένα µοναδικό µέσο επικοινωνίας,
γιατί δε σέβεται σύνορα και κυβερνήσεις, είναι παγκόσµιο. Είναι το
µέσο στο οποίο οι υπηρεσίες θα πρέπει να αναζητηθούν ανάλογα µε
τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις των συµµετεχόντων στην επι-
κοινωνιακή διαδικασία και είναι –τέλος– το µόνο µέσο που το πε-
ριεχόµενό του µπορεί να αλλάξει, καθώς µεταδίδεται, σύµφωνα µε τις
ανάγκες των χρηστών.

(™. ¶··ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ·fi ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∆‡Ô)
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Όσοι χρησιµοποιείτε το Ίντερνετ, µπορείτε να
καταθέσετε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις
σας, µε βάση την εµπειρία σας, σε ένα κείµε-
νο (δύο, τριών σελίδων) µε θέµα: «Το Ίντερ-
νετ µια νέα µορφή επικοινωνίας». Υποθέστε
ότι το κείµενό σας θα δηµοσιευτεί στο σχολι-
κό περιοδικό.

√ÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘

∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘
Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘

√È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÈÂÚ·Ú¯Ô‡Ó ÙÈ˜ ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ (ÂÈÎ·ÈÚfi-
ÙËÙ·), ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ (ÂÁÁ‡ÙËÙ·), fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
(ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·) Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ (Û·ÓÈfiÙËÙ·) Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙Ô˘Ó. ∞ÎfiÌË ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎı¤ÙÂÈ
Ë Â›‰ËÛË ·ÔÙÂÏÂ› Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË (ÂÎÚËÎÙÈÎfiÙËÙ·), ·Ó ÚÔÎ·ÏÂ›
ÙËÓ ·ÁˆÓ›· (ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·) ‹ «·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ» (Û˘ÁÎ›ÓËÛË) Î·È, Ù¤ÏÔ˜,
·Ó ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ (Û˘Ó¤ÂÈÂ˜). ∏ ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ·, Ë ÂÁÁ‡ÙËÙ·, Ë
ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·, Ë Û·ÓÈfiÙËÙ·, Ë ÂÎÚËÎÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, Ë Û˘ÁÎ›ÓËÛË
Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, fiˆ˜ Ï¤ÓÂ, Ù· ‰È·ÎÚÈÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, «Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·
ÙË˜ Â›‰ËÛË˜». ŸÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· «·ÛÙ¤ÚÈ·» Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÌÈ· Â›‰ËÛË ÙfiÛÔ ÈÔ
ÛÔ˘‰·›· Â›Ó·È.

Να διαβάσετε το απόσπασµα
και να πείτε: α) ποιο από τα
διακριτικά στοιχεία της είδη-
σης αναλύει ο συγγραφέας,
β) ποια είναι η θεµατική πε-
ρίοδος και ποια η περίοδος
κατακλείδα της παραγράφου
και γ) µε ποιον τρόπο ο συγ-
γραφέας αναπτύσσει τη θε-
µατική περίοδο.

Όσο πιο κοντά µας διαδραµατίζεται ένα γεγονός, τόσο πιο ενδιαφέ-
ρον είναι. Για την αθηναϊκή εφηµερίδα η διακοπή του ρεύµατος στην
Αθήνα είναι η πρώτη είδηση, για τους «Τάιµς της Ν. Υόρκης» δεν εί-
ναι ούτε µονόστηλο. Οι δέκα πρόσκοποι που χάθηκαν στην Πάρνηθα
είναι για µας σπουδαίο θέµα, ενώ οι εκατό Ινδοί στρατιώτες που χά-
θηκαν στα Ιµαλάια πάνε κατευθείαν στο καλάθι. Η έδρα της εφηµε-
ρίδας ή του πρακτορείου ειδήσεων παίζει αποφασιστικό ρόλο στην
επιλογή και την ιεράρχηση των ειδήσεων. Για την τοπική εφηµερίδα
της Καλλιθέας πρώτο θέµα είναι ο θάνατος του δηµάρχου της και
όχι ο θάνατος του Μπρέζνιεφ. Το δεύτερο, λοιπόν, αστέρι της είδησης
είναι η εγγύτητα.

(Ã. ¶·Û·Ï¿ÚË˜, ªÈ· ˙ˆ‹ Ù›ÙÏÔÈ)
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∆Ë ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÙË ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ,
Ó· ÙËÓ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Î·Ù¿ÏÏËÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ∆· ·Ú·-
‰Â›ÁÌ·Ù¿ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ù· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘ÌÂ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ·fi ÙËÓ
ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜, ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó· Ù· ÂÈÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÛËÌ·Û›· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ÙÔ
ÛÎÔfi Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ÏËÚfiÙËÙ· ÙËÓ
¿Ô„‹ Ì·˜.

Να αναπτύξετε µε παραδείγ-
µατα σε µια παράγραφο ένα
από τα διακριτικά στοιχεία
της είδησης.

Τα παραδείγµατα µπορείτε να τα αντλήσετε από τις εφηµερίδες.

Να αναπτύξετε µε παραδείγ-
µατα την παρακάτω θέση σε
µια παράγραφο:

«Τα οπτικοακουστικά µέσα επικοινωνίας ασκούν µεγάλη επίδραση στο
κοινό και ιδιαίτερα στα παιδιά».
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™ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ¤ÚÁÔ «πÛÙÔÚ›· Î·È Ì¤ıÔ‰Ô› ÙË˜» Ô Yves Renouard, Ô˘ ¤ÁÚ·„Â ÙÔ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ
Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ıÂÙÈÎ‹, Ï‹ÚË˜, ·ÎÚÈ‚‹˜ Î·È ÁÚ‹-
ÁÔÚË, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈÂ› ÌÂ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-
Ô˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿, ¤ÁÎ·ÈÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·-
ÙÈÎ¿. ™ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ
Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÌÂ ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

∏ ÏËÚfiÙËÙ· ÙË˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÙË˜
·ÎÚ›‚ÂÈ¿˜ ÙË˜. ªÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· „Â‡ÙÈÎË Â›‰ËÛË
ÌÂ ÙËÓ ›‰È· Â˘ÎÔÏ›·, Â›ÙÂ ·ÎÚˆÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ÁÂ-
ÁÔÓfiÙÔ˜ Â›ÙÂ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∆Ô
Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÌÈ·˜
Â›‰ËÛË˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘ ∂Ì˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿-
ÊËÌ· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ ·fi ÙÔ ∂Ì˜, ÙÔ 1870, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙË˜ ¶ÚˆÛ›·˜
°Ô˘ÏÈ¤ÏÌÔ˜ ∞ã ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, µ›ÛÌ·ÚÎ, ÁÈ·
Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÙÔ›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯Â ÌÂ ÙÔ °¿Ï-
ÏÔ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ªÂÓÂÓÙ¤ÙÈØ Ô µ›ÛÌ·ÚÎ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊË-
Ì·, ·ÊÔ‡ fiÌˆ˜ ÙÔ Û˘Ó¤Ù˘ÍÂ Î·È ÙÔ ·ÏÏÔ›ˆÛÂ, ÒÛÙÂ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó
ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›·. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ·˘-
Ùfi ˘‹ÚÍÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹, ÁÈ· Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë °·ÏÏ›· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙË˜ ¶ÚˆÛ›·˜. √ °·ÏÏÔÚˆÛÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ 1870-71 ı· Â›¯Â
›Ûˆ˜ ‚ÚÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ·ÊÔÚÌ‹, ÁÈ· Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ, Î·È ›Ûˆ˜ Ó· Î·Ù¤ÏË-
ÁÂ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÚˆÛÈÎ‹ Ó›ÎË. ªÂ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ fiÌˆ˜ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·-
Ù›ÛÙËÎÂ ÙÔ ÎÂÊ·Ï·ÈÒ‰Â˜ ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜
ÈÛÙÔÚ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ÙÔ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÌÈ· ÂÏÏÈ‹˜ Î·È Ï·-
ÛÙÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓË ÏËÚÔÊfiÚËÛË.

(¢È·ÛÎÂ˘‹)

Να αναπτύξετε µε παραδείγ-
µατα από την εµπειρία σας ή
από την ιστορία τη θεµατική
φράση:

Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση έχει µεγάλη σηµασία για τη ζωή του
ανθρώπου.

Να αναπτύξετε σε µια παρά-
γραφο µια από τις θέσεις,
χρησιµοποιώντας τα κατάλ-
ληλα ιστορικά παραδείγµατα.

➧ Η διχόνοια είναι η κατάρα της ελληνικής φυλής.

➧ Η Ελλάδα, εξαιτίας της καίριας γεωπολιτικής θέσης της, υπήρξε
σταυροδρόµι των λαών.

Η δηµοσίευση του αλλοιωµένου τηλεγρα-
φήµατος στην εφηµερίδα «Ubendblatt»
της 3ης Σεπτεµβρίου 1870. 
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Να διαβάσετε το κείµενο και
να πείτε: Πώς εξηγείτε τη
χρήση τόσων πολλών παρα-
δειγµάτων στο συγκεκριµέ-
νο κείµενο; Σε τι αποβλέπει
γενικά η χρήση πολλών πα-
ραδειγµάτων;

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘

Ο αριθµός των λέξεων µιας γλώσσας είναι τόσος, ώστε να εξυπηρε-
τούνται οι ανάγκες της συγκεκριµένης κοινότητας που τη χρησιµοποι-
εί. Από πραχτική άποψη δε µπορούµε να µετρήσουµε τον αριθµό των λέ-
ξεων, αφού συνεχώς άλλες γεννιούνται και άλλες πεθαίνουν, θεωρητι-
κά όµως ο αριθµός τους σε µια ιστορική στιγµή είναι πεπερασµένος.
Λειτουργικότητα σηµαίνει οικονοµία και επάρκεια. Γλώσσα µε

λέξεις άχρηστες για τη συγκεκριµένη γλωσσική κοινότητα θα ήταν αντι-
οικονοµική, αλλά και γλώσσα χωρίς τις απαραίτητες λέξεις δε θα επαρ-
κούσε για τις πραγµατικές ανάγκες. Οι ανάγκες µπορεί να αναφέρονται
τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον, όσο και στις παραδόσεις της συγκε-
κριµένης κοινωνίας.
Προτού οι αρχαίοι Έλληνες κατέβουν στο Αιγαίο, δεν είχανε λέξεις

για τη θάλασσα, τα ψάρια, τα φυτά της Μεσογείου, τις ανέσεις του πο-
λιτισµού. Όταν εγκαταστάθηκαν, δανείστηκαν τις περισσότερες απ’αυ-
τές τις λέξεις από τους παλαιότερους κατοίκους, γιατί τώρα χρειάζονταν
να εκφράσουν τις σχετικές έννοιες. Έχει παρατηρηθεί ότι τα εσκιµόικα
διαθέτουν πλήθος συνώνυµα και αναλογικά σχετικά µε τις µορφές του
χιονιού, οι αραβικές γλώσσες διαθέτουν πλήθος συνώνυµα και αναλο-
γικά µε τη γκαµήλα –µπορούµε να υποθέσουµε ότι σήµερα διαθέτουν
πολλές λέξεις που αναφέρονται στα αυτοκίνητα πολυτελείας, ίσως δά-
νεια από τα γαλλικά και τα αγγλικά· µόνον ότι οι λέξεις της τελευταί-
ας κατηγορίας δε θα είναι γνωστές στους αραβικούς πληθυσµούς του
Σουδάν ή της Σαχάρας.
Οι παραδόσεις και ο ειδικός τρόπος ζωής που διαµορφώνει µια κοι-

νωνία είναι παράγοντες καθοριστικοί τουλάχιστον όσο και το εξωτερικό
περιβάλλον. Τα αγγλικά δε διαθέτουν τόσο πλούσιο λεξιλόγιο σχετικά µε
το χιόνι όσο τα εσκιµόικα, κι ας µιλιούνται επίσης στον Καναδά και
στην Αλάσκα. Στην αρχαία αττική διάλεχτο είχαν δηµιουργηθεί πολλοί
φιλοσοφικοί, µαθηµατικοί και πολιτικοί όροι, ενώ στην αµέσως επό-
µενη ελληνιστική περίοδο παρουσιάζονται στα ελληνικά επιστηµονι-
κοί όροι, και στο Βυζάντιο δηµιουργείται µεγάλος αριθµός λέξεων που
εκφράζει λεπτές θεολογικές διακρίσεις και που αργότερα σε µεγάλο
βαθµό ξεχάστηκαν, όπως είχαν κιόλας ξεχαστεί οι περισσότεροι επι-
στηµονικοί και φιλοσοφικοί όροι. Στο τέλος του µεσαίωνα, όταν το
Βυζάντιο έχασε την κυριαρχία της θάλασσας, εξαφανίστηκαν από την
ελληνική γλώσσα οι περισσότεροι ναυτικοί όροι. Ξαναδηµιουργήθηκαν
τέτοιοι, πολλοί παρµένοι απ’ τα ιταλικά, το 18ο αιώνα, όταν οµιλητές
της ελληνικής γλώσσας άρχισαν πάλι να ασχολούνται µε τη ναυτιλία.
Στις νεότερες ευρωπαϊκές γλώσσες αυξήθηκε το επιστηµονικό και το τε-
χνικό λεξιλόγιο. Στα νέα ελληνικά, εκτός από την εισαγωγή επιστηµο-
νικών και τεχνικών όρων ευρύνεται το πολιτικό και το αθλητικό λεξι-
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λόγιο, ιδιαίτερα το λεξιλόγιο του ποδοσφαίρου, µικραίνει όµως το λε-
ξιλόγιο που αναφέρεται στην αγροτική ζωή ή στις πλατύτερες οικογε-
νειακές σχέσεις. Από τα παραπάνω ίσως φαίνεται πόσο επιφανειακή εί-
ναι η διαβεβαίωση των σχολικών γραµµατικών των περισσότερων νε-
ότερων κρατών, ότι «η γλώσσα της χώρας πλουτίστηκε µε την τάδε
κατηγορία λέξεων, και πάλι ξαναπλουτίστηκε µε άλλες λέξεις και από
ρυάκι έγινε ποτάµι κτλ. κτλ.».
Κάθε γλώσσα δηµιουργεί όσες λέξεις χρειάζονται στη συγκεκριµέ-

νη ιστορική στιγµή, και ό,τι άλλο θα ήτανε παράλογο. Οι καινούργιες
λέξεις µπορούν να κατασκευαστούν απ’ την αρχή, µπορεί να στηρι-
χτούν σε προϋπάρχουσες, µπορεί να ’ρθουν σα δάνεια από άλλες γλώσ-
σες, ακόµη και σα δάνεια από παλιότερες µορφές της ίδιας γλώσσας,
όπως συµβαίνει µε τα νέα ελληνικά. Μάλιστα στα νέα ελληνικά έρχο-
νται προπαντός επιστηµονικοί όροι από ξένες γλώσσες, όπου δηµι-
ουργήθηκαν µε βάση αρχαία ελληνικά γλωσσικά στοιχεία (π.χ. “ακε-
φαλία, αιµοφιλία, µαγνητόφωνο”). Εφόσον υπάρχει λόγος, προσθέτο-
νται συνώνυµα. «Συνώνυµα» όµως δε σηµαίνει λέξεις ταυτόσηµες. Οι
λέξεις: “έξυπνος, πονηρός, σπίρτο, σαΐνι, ατσίδα, ράτσα...” δε δηλώ-
νουν ακριβώς το ίδιο πράγµα, γι’ αυτό και υπάρχουν. Απόλυτα συνώ-
νυµα δηλαδή λέξεις ταυτόσηµες, είναι σπάνιο φαινόµενο στις φυσικές
γλώσσες, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντιοικονοµικό (πόσες θα µπορού-
σαµε να βρούµε στην κοινή Νεοελληνική; ‘απίδι-αχλάδι, καλαµπόκι-
αραποσίτι’: ή έστω και µόνο µε διαφορά στη µορφή: ‘στρόγγυλος-
στρογγυλός, ακόµη-ακόµα’· δε µιλάµε βέβαια για αντίστοιχες λέξεις που
µπορεί να υπάρχουν σε διαφορετικές διαλέχτους: δες «ισόγλωσσα»
5.1.1). Αν υπάρχει λόγος, µπορεί να διαφοροποιηθεί η σηµασία ενός
από τα συνώνυµα, ώστε να καλύψει νέες ανάγκες. Άχρηστες λέξεις
απλούστατα πεθαίνουν.
Πρέπει να φτάσει κανείς σε διαστρεβλωµένη αντίληψη της γλωσ-

σικής λειτουργίας, όπως µε τη νεοελληνική καθαρεύουσα (7.6.2.1.β),
για να θεωρηθεί επιθυµητή η ύπαρξη απόλυτων συνώνυµων, που δε
διαφοροποιούν σε τίποτα το νόηµα, και αυτό θα ονοµαστεί «πλούτος»
(π.χ. ‘ιµάτιον-οµµάτιον-όµµα-οφθαλµός’, ‘ψωµίον-άρτος’, και µάλιστα
µε αποκλεισµό των µόνων πραγµατικών λέξεων: ‘µάτι-ψωµί’). Πρό-
κειται για «πλούτο» που στην πραγµατικότητα είναι σαβούρα, βλαβερή
επιβάρυνση της µνήµης.
Εφόσον η γλώσσα είναι το κατεξοχή κοινωνικό φαινόµενο, είναι

φυσικό η ιδιαιτερότητα µιας κοινωνίας να παρουσιάζεται, να «εγγρά-
φεται» µέσα στη γλώσσα-της. Φυσικά αυτό γίνεται όχι µε το βασικό λε-
ξιλόγιο, αλλά µε τις ειδικές λέξεις και εκφράσεις, που πρέπει να καλύ-
ψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες. Προφανώς τέτοιες λέξεις δεν έχουν εύκο-
λη ή δεν έχουν ποτέ ακριβή αντιστοιχία σε άλλη γλώσσα (π.χ. νεοελλη-
νικές λέξεις όπως: ‘φιλότιµο, παλικάρι, λεβέντης, κέφι’· πώς θα µετα-
φραστεί στα ελληνικά η γερµανική λέξη ‘Gründlichkeit’ή η γαλλική λέ-
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ξη ‘intellectuels’;). Έτσι παρουσιασµένη αποχτά νόηµα η άποψη των
ροµαντικών του 19ου αιώνα, ότι «η γλώσσα εκφράζει το πνεύµα του λα-
ού». Ώστε µια από τις πιο αξιόλογες απασχολήσεις µε ξένες γλώσσες εί-
ναι η κατανόηση των ειδικών λέξεων που εκφράζουν ιδιαίτερες έννοι-
ες, τα χαραχτηριστικά ενδιαφέροντα και επιτεύγµατα της συγκεκριµένης
κοινωνίας, και που ίσως δε βρίσκονται στη δική-µας γλώσσα. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα για την απασχόληση µε παλιές γλώσσες, όπως τα αρ-
χαία ελληνικά ή τα λατινικά, όπου δεν υπάρχει η παράλληλη χρησιµό-
τητα που έχει η απασχόληση µε σύγχρονες γλώσσες, δηλαδή η επικοι-
νωνία µε τους ξένους οµιλητές, η εξυπηρέτηση του τουρισµού, ή η ανά-
γνωση επιστηµονικών και τεχνικών βιβλίων.

(∂. ¶ÂÙÚÔ‡ÓÈ·˜, ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹ Î·È Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË,
University Studio Press A.E., £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1984, ÛÂÏ. 56-58)

Η νέα βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Στο εξω-
τερικό της υπάρχουν χαραγµένα στοιχεία από
διάφορες γλώσσες του κόσµου.
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Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh



™
ÙËÓ ∞Ê‹ÁËÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∂›‰ËÛË, Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
ÓË ÂÓfiÙËÙ·, ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÈËÁ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ (ÚÔÊÔÚÈÎ¤˜ ‹ ÁÚ·-
Ù¤˜) Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ. ∆¤ÙÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚ÈÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È

ÔÈ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›Â˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜: ÙË Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎ‹ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·,
ÙÔ˘˜ “‚›Ô˘˜”, Ù· Û˘Ó·Í¿ÚÈ·, ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·, ÙË Û˘ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹,
ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÌÂ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, Ù· ·ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù·, Ù· ËÌÂÚÔ-
ÏfiÁÈ·, ÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÎÙÏ.

∏ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›· Î·È
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Î·ÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÈ˜ ·ÓÙÈ-
Î·ıÈÛÙÔ‡Ó. MÔÚÔ‡ÌÂ ¿ÓÙˆ˜ Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜
ÙË ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›· ·Ú¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ™’ ·˘Ù¿ Ù· Â›‰Ë Ô ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂÎı¤ÙÂÈ /
ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ˙ˆ‹ / ÙÔ ‚›Ô Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘: ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜, ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·-
Ê›·˜. ∫·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È ‹ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ
(ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜, ÂÍÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎÔ› Î.¿.) Ô˘ ÌÂ ÙË
‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Î›ÓËÛ·Ó ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘˜ ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤ÚˆÓ,
¿ÓıÚˆÔÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ‰Ú¿ÛË ıÂÙÈÎ‹ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‹ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ‹ Î¿Ô-
ÙÂ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ·.

∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, ‚¤‚·È·, fiÙÈ Ô ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔÈ-
¯Â›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ̇ ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓÔ˘.
∂ÔÌ¤Óˆ˜, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÂ Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ·Ê‹ÁËÛË, Ô ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ / ·ÊË-
ÁËÙ‹˜ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ÂÈÏ¤ÁÂÈ ÂÎÂ›Ó· Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ıÂˆÚÂ› ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ÙÔ˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ó· ÂÁÎˆ-
ÌÈ¿ÛÂÈ, Ó· „¤ÍÂÈ ‹ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ, Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ ÁˆÓ›· ÙË˜ ·Ê‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘-
ÓÂÒ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ, ·ÔÛÈˆ¿ ‹ Î·È ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›·.

ªÂ Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Â›‰Ë Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜,
fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ù· ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ¯·-
Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜, ÙË˜ Î·ıË-
ÌÂÚÈÓ‹˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.
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∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÂ Î¿ıÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Â›‰Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‡ÊÔ˜
Î·È ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÔÈÎÈÏ›·, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Â›‰Ô˜, ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ‚ÈÔ-
ÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙÔ ‰¤ÎÙË ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ·˘Ùfi˜ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È. ŒÙÛÈ .¯. ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÛÙË
Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎ‹ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎfi, ÛÙË Û˘ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ÛÙÔ
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›ÛËÌÔ Î·È Ù˘ÈÎfi, ÂÓÒ ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Â›-
Ó·È ÔÈÎÂ›Ô Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi.

Αξιόλογα κείµενα της Αρχαί-
ας και της Νέας Ελληνικής
γραµµατείας που ανήκουν
στο βιογραφικό είδος έχετε
διδαχτεί στο Γυµνάσιο.

Μπορείτε να αναφέρετε ορισµένα παραδείγµατα; Έχετε υπόψη σας
άλλα έργα (λογοτεχνικά, ιστορικά, θεατρικά, κινηµατογραφικά, µου-
σικά) µε έκδηλο (αυτο)βιογραφικό χαρακτήρα;

* B›Ô˜: ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, ÈÛÙÔÚ›·
ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ (B›ÔÈ ·Ú¿Ï-
ÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘).

* ™˘Ó·Í¿ÚÈ(·): ·¿ÓıÈÛÌ·
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·Á›ˆÓ. 

‚›Ô˜*

Û˘Ó·Í¿ÚÈ(·)*

BIO°PAºIA

BIO°PAºIKA EI¢H

Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎ‹
‚ÈÔÁÚ·Ê›·

·ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù·

ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·

AYTOBIO°PAºIA

Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÌÂ ·˘ÙÔ-
‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·

·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi
ÛËÌÂ›ˆÌ·

‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi
ÛËÌÂ›ˆÌ·

Û˘ÛÙ·ÙÈÎ‹
ÂÈÛÙÔÏ‹
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∏ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÌÈ·˜ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ‹ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜ Â›-
Ó·È ¤ÌÌÂÛ· ‰È‰·ÎÙÈÎ‹. √ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ‰ËÏ·‰‹, ˘ÔÎÈÓËÌ¤ÓÔ˜ ·fi Î¿ÔÈÔÓ ı·˘-
Ì·ÛÌfi ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ‹ ÁÈ· Î¿ÔÈÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ·Ê‹-
ÛÂÈ ÛÂ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓÂ˘ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.

BéïçòáæÝá, íùõéóôïòèíáôéëÜ âéïçòáæÝá1

∆ιάβασε τη βιογραφία του
Αλβέρτου Σβάιτσερ (βλ. Πα-
ράρτηµα σ. 137) και επισή-
µανε:

α) την πρόθεση του συγγραφέα να διδάξει (έµµεσα ή άµεσα),
β) το αξιοµνηµόνευτο διδακτικό υλικό της,
γ) το θαυµασµό του συγγραφέα προς τον βιογραφούµενο.

Ο αναγνώστης γοητεύεται
από µια βιογραφία ή αυτο-
βιογραφία, γιατί: α) αποκρυ-
πτογραφεί µια ανθρώπινη
προσωπικότητα, β) αποκτά
πραγµατολογική γνώση µιας
εποχής, διαπιστώνοντας τι
έγινε τότε, γ) ικανοποιεί την
περιέργειά του, δ) ανακαλύ-
πτει γενικότερα τον άνθρω-
πο / το συνάνθρωπό του.

Ποιους από αυτούς τους λό-
γους, που γοητεύουν τον
αναγνώστη, διαπιστώνεις
στην πιο πάνω βιογραφία
του Α. Σβάιτσερ; Τι νοµίζεις;
είναι µόνο / απλώς γοητευ-
τικό να ανακαλύπτεις το συ-
νάνθρωπό σου;
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Η βιογραφία του
Καβάφη στην
ιστοσελίδα του
Σπουδαστηρίου
Νέου Ελληνι-

σµού
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µπ√°ƒ∞ºπ∫√™ ¶π¡∞∫∞™

Στη µάνα µου

Το σπίτι
κοιτάζει τον δηµόσιο δρόµο
και τη θάλασσα
µε λογική τεσσάρων παραθύρων,
χαµογελώντας στερεότυπα
µ' ένα πλατύ πορτοκαλί
µπαλκόνι.
Σ' αυτό το µπαλκόνι
σ' αυτό το χαµόγελο
τ' απογεύµατα, η µάνα µου
το δυσανάγνωστό της πρόσωπο
εκθέτει.

Ο χρόνος το συνέγραψε
χωρίς έξαρση
από τη νύχτα σε νύχτα
σε γλώσσα πόνου ρέουσα
γεµίζοντας
κατεβατά φθοράς.
Κι ούτε ένα λάθος γέλιου.

Κάθεται
άκρη άκρη στην καρέκλα
να µην επιβαρύνει το απόγευµα
µ' όλο το βάρος της κατάκοιτης καρδιάς της,
ίσα ίσα να υπάρχει
σταµατηµένη µέσα στη ζωή της

από µιαν άπνοια τύχης,
ίσα ίσα για ν' αντέξει τώρα
της έκπληξής της το σπασµό:
«Υπάρχουν θάλασσες
καράβια νευρικά
που σπρώχουν λύσεις
στο ανεµπόδιστο;
Και άνεµοι που ξεριζώνουνε τα στάσιµα;
Κι αυτά τα εύληπτα που πίνει χρώµατα
το αλκοολικό απόγευµα
υπάρχουν;» ∆εν το 'ξερε.
∆ε το 'ξερε η ζωή της.

Τώρα
αποτολµά µια κίνηση παράξενη:
λίγο το σώµα ρίχνει εµπρός,
το ξαναφέρνει πίσω,
βαριά κωπηλασία µνήµης κάνει,
γιαλό γιαλό τα δάκρυά της.

Σιγά Σιγά
απόγευµα, πρόσωπο και µπαλκόνι
από το σούρουπο υποσκάπτονται.
Το σχήµα τους παραφρονεί.
Σε χώρο θάµπους κλείνονται
να µην µπορούν να µπουν τα µάτια µας.
Νυχτώνει. 

Συκιά, καλοκαίρι 1961

(∫ÈÎ‹ ¢ËÌÔ˘Ï¿,
·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ “∂› Ù· ›¯ÓË”)

∆ιάβασε τα παρακάτω ποι-
ήµατα και σχολίασε τον
τρόπο µε τον οποίο βιογρα-
φείται η ηρωίδα τους σε κα-
θένα από αυτά.

1
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“√ÓfiÌ·Ù·”

Ελίζα ήταν τ’όνοµά της µόνο για λίγες εβδοµάδες
τότε που ήταν µωρό.
Ελίζα, Λίλη. Σύντοµα της το άλλαξαν σε Λιλ.

Κατόπιν, στο φούρνο που δούλευε, έγινε η δεσποινίς Στιούαρτ
και ύστερα “αγάπη µου” “λατρεία µου”, µητέρα.

Στα τριάντα της που χήρεψε ξαναγύρισε στη δουλειά
ως κυρία Χαντ. Εντωµεταξύ η κόρη της µεγάλωσε,
παντρεύτηκε και γέννησε ένα παιδί.

Τώρα πια ήταν η γιαγιά.
“Όλοι µε φωνάζουν γιαγιά” έλεγε στους πελάτες.
Και πράγµατι έτσι τη φώναζαν οι φίλοι, οι καταστηµατάρχες
της γειτονιάς και ο γιατρός της.

Στο θάλαµο γερόντων στο νοσοκοµείο
συνήθιζαν να φωνάζουν τους ασθενείς µε τα µικρά τους ονόµατα.
Τους είπαµε: “Λιλ” ή “Γιαγιά”.
Αλλά κανένα από αυτά τα ονόµατα
δεν ήταν στο φάκελό της.
Κι έτσι σ’αυτές τις τελευταίες µέρες της, της πίκρας και της ανηµποριάς,
ξανάγινε για µια και τελευταία φορά η Ελίζα.

(Wendy Cope
ÛÙÔ “Serious Concerns”, Faber and Faber 1992)

2

Να διαβάσεις και να σχολιά-
σεις τις απόψεις για τη βιο-
γραφία, που έχουν διατυπω-
θεί από τον Ρέι Μονκ, βιο-
γράφο του διάσηµου φιλο-
σόφου Λούντβιχ Βιτγκεν-
στάιν:

[...] “Έχω την αίσθηση ότι το να καταλαβαίνει κανείς έναν άνθρωπο
είναι σαν να καταλαβαίνει ένα µουσικό κοµµάτι, µια ποιητική σύνθε-
ση [...]
Από τη µια η βιογραφία προϋποθέτει ένα είδος ενόρασης, από την

άλλη, ο βιογράφος πρέπει να διαθέτει κάποιες εκλεκτικές συγγένειες µε
τον βιογραφούµενο. Πολλές βιογραφίες αποτυγχάνουν είτε γιατί δεν
υπάρχει αυτή η συγγένεια – που τη θεωρώ κινητήρια δύναµη της βιο-
γραφικής προσπάθειας – είτε γιατί ο βιογράφος αδυνατεί να καταλά-
βει τη σκέψη του βιογραφούµενου και τον πολιτισµό µέσα στον οποίο
αναπτύχτηκε και δηµιούργησε [...]
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Ÿˆ˜ Â›‰·ÌÂ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ù‡Ô˜ ÙË˜ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Î·È Ë Ì˘ıÈÛÙÔ-
ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·Ø Û’ ·˘Ù‹Ó ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹-
ıÂÈ·, ‰È·Ï¤ÎÔ˘Ó ‰È·ÎÚÈÙÈÎ¿, ÌÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎ‹
¯¿ÚË, Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ¡· ‰È·‚¿ÛÂÈ˜ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·
·fi ÙË Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎ‹ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ £. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË (‚Ï. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·
Û. 139) Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ˜
Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ˜ Ù· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ-
Î¿ ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›·.
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Φυσικά, µια από τις κρυφές αρετές της βιογραφίας είναι να αφήνεις
το βιογραφούµενο να µιλάει και να µην ενδίδεις στον πειρασµό να εξη-
γείς ή να ερµηνεύεις τα λεγόµενά του όταν δεν χρειάζεται. Άλλο είναι να
αφηγείσαι ένα ανέκδοτο και άλλο να το εξηγείς. Αν το εξηγήσεις, η χά-
ρη του χάνεται [...]
Πιστεύω ότι η εποχή µας χαρακτηρίζεται από έντονη αποπροσω-

ποποίηση· ίσως, λοιπόν, το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού για
τις βιογραφίες να φανερώνει την ανάγκη των ανθρώπων να ανακαλύ-
ψουν κάτι βαθύτερο στην ανθρώπινη ύπαρξη. Άλλο όµως βιογραφία και
άλλο εισβολή στην ιδιωτική ζωή [...]
Η βιογραφία αποκαλύπτει, φανερώνεται, αλλά δεν ορίζεται. Γι’αυτό

και είναι στη φύση της βιογραφίας να µην κατορθώνει ποτέ να συλλάβει
το αντικείµενό της πλήρως”.

(·fi ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∆‡Ô, 28-5-1999)



BéïçòáæéëÞ óèíåÝöíá2

Να µελετήσεις το βιογραφι-
κό σηµείωµα του Παπαδια-
µάντη και να υπογραµµίσεις
τα γεγονότα και τα σχόλια
που σχετίζονται µε τη ζωή
και το έργο του βιογραφού-
µενου.
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·) ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· ÛÂ ¤Ó· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·
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(1)

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË˜ (1851-1911)

Ήταν γιος φτωχού ιερέα και γεννήθηκε στη Σκιάθο, όπου έµαθε και τα
πρώτα γράµµατα· έπειτα φοίτησε, µε διακοπές, σε γυµνάσια της Χαλ-
κίδας, του Πειραιά και της Αθήνας. Τελείωσε τη Μέση Εκπαίδευση το
1874, σε ηλικία 23 ετών, και την ίδια χρονιά γράφτηκε στη Φιλοσοφι-
κή Σχολή του Πανεπιστηµίου. Παράλληλα µελετούσε µόνος του ξένες
γλώσσες. Οι οικονοµικές δυσκολίες τον ανάγκασαν να διακόψει τις
σπουδές του και να στραφεί στο βιοπορισµό· εργάστηκε κυρίως ως µε-
ταφραστής (από τα αγγλικά και γαλλικά) σε εφηµερίδες. Έζησε µε πολ-
λές στερήσεις και πέθανε στη Σκιάθο. Ήταν άνθρωπος βαθύτατα θρη-
σκευόµενος, ταπεινός και µοναχικός.
Άρχισε το συγγραφικό του έργο µε ιστορικά µυθιστορήµατα, περι-

πετειώδη και ροµαντικά. (Η Μετανάστις, Οι Έµποροι των Εθνών, Η
Γυφτοπούλα), αλλά αργότερα στράφηκε στο διήγηµα, όπου και διέπρε-
ψε. Θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους Νεοέλληνες πεζογρά-
φους και ο κυριότερος εκπρόσωπος του ηθογραφικού διηγήµατος.
Από τα 200 περίπου διηγήµατά του τα πιο πολλά αναφέρονται

στη ζωή των απλών ανθρώπων της Σκιάθου, ενώ ένας δεύτερος µι-
κρότερος κύκλος αντλεί θέµατα από τη ζωή στις φτωχογειτονιές της
Αθήνας. Το γνήσιο αφηγηµατικό υλικό του Παπαδιαµάντη, η αίσθη-
ση της φύσης, η χριστιανική ευλάβεια κι ένα αίσθηµα νοσταλγίας
που διατρέχει την αφήγησή του συνθέτουν ένα κλίµα ιδιότυπης

γοητείας, που είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της πεζο-
γραφίας του. Γλώσσα του είναι η καθαρεύουσα, διά-
σπαρτη όµως από φράσεις και λέξεις των εκκλησιαστι-
κών βιβλίων, καθώς και από λέξεις της δηµοτικής· στη
δηµοτική εξάλλου (και συνήθως στο ιδίωµα της Σκιά-
θου) είναι γραµµένοι και οι διάλογοι. Η σύνθεση

των διηγηµάτων του µερικές φορές είναι χα-
λαρή (πράγµα για το οποίο κατηγορήθηκε
από µερικούς κριτικούς), αλλά η έλλειψη

A. Παπαδιαµάντης.
Φωτογραφία του Γ.
Χατζόπουλου, 1908
(πρώτη στάση).
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αυτή αναπληρώνεται από τη φυσικότητα στην αφήγηση. Από τα εκτε-
νέστερα διηγήµατά του σηµαντικότερο θεωρείται η Φόνισσα.
Ο Παπαδιαµάντης δεν µπόρεσε να εκδώσει ο ίδιος κανένα βιβλίο

όσο ζούσε· τα έργα του τα δηµοσίευε σε εφηµερίδες και περιοδικά. Με-
τά το θάνατό του έγιναν διάφορες εκδόσεις.
Πρόσφατα έγινε η κριτική έκδοση των Απάντων του (εκδ. ∆όµος) µε

την επιµέλεια του φιλολόγου Ν.∆. Τριανταφυλλόπουλου.

‚) ∏ ‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜

∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÏ¤ÙËÛÂ˜. ™’ ·˘Ùfi
ÌÔÚÂ›˜:

·) Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú-
ıÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ˜ Ù· Ì¤ÚË ÙÔ˘˜Ø

‚) Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ˜
ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È, ·ÓÈ¯ÓÂ‡ÔÓÙ·˜ Ì·˙› Î·È ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô (Ô ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜) Â¤ÏÂÍÂ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘.

∫·Ù·ÁˆÁ‹ ¶ÚÒÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· 

£¿Ó·ÙÔ˜

™Ô˘‰¤˜

µÈÔÔÚÈÛÌfi˜

°ÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘

°˘ÌÓ¿ÛÈÔ

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

•¤ÓÂ˜  ÁÏÒÛÛÂ˜

◊Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÊÙˆ¯Ô‡ ÈÂÚ¤· Î·È ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙË 
™ÎÈ¿ıÔ, fiÔ˘ ¤Ì·ıÂ Î·È Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

ŒÂÈÙ· ÊÔ›ÙËÛÂ, ÌÂ ‰È·ÎÔ¤˜, ÛÂ Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙË˜ 
Ã·ÏÎ›‰·˜, ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜.

∆ÂÏÂ›ˆÛÂ ÙË ª¤ÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙÔ 1874, ÛÂ ËÏÈÎ›· 
23 ÂÙÒÓ, Î·È ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ÛÙË ºÈ-
ÏÔÛÔÊÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. 

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÏÂÙÔ‡ÛÂ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜.

√È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ‰È·-
Îfi„ÂÈ ÙÈ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÛÙÚ·ÊÂ› ÛÙÔ ‚ÈÔÔ-
ÚÈÛÌfiØ ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ (·fi 
Ù· ·ÁÁÏÈÎ¿ Î·È Á·ÏÏÈÎ¿) ÛÂ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. Œ˙ËÛÂ ÌÂ 
ÔÏÏ¤˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ¤ı·ÓÂ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ.

◊Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ‚·ı‡Ù·Ù· ıÚËÛÎÂ˘fiÌÂÓÔ˜, Ù·-
ÂÈÓfi˜ Î·È ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜.

A. H ZøH

1

2

3

·.

‚.

Á.

‰.
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ÕÚ¯ÈÛÂ ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÌÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ Ì˘ıÈÛÙÔ-
Ú‹Ì·Ù·, ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎ¿ (∏ ªÂÙ·Ó¿ÛÙÈ˜, 
√È ŒÌÔÚÔÈ ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ, ∏ °˘ÊÙÔÔ‡Ï·), ·ÏÏ¿ ·ÚÁfi-
ÙÂÚ· ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ·, fiÔ˘ Î·È ‰È¤ÚÂ„Â. 
£ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ¡ÂÔ¤ÏÏË-
ÓÂ˜ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ 
ËıÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜.

∞fi Ù· 200 ÂÚ›Ô˘ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ù· ÈÔ ÔÏÏ¿ 
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙË˜ 
™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Î‡ÎÏÔ˜ ·ÓÙÏÂ› 
ı¤Ì·Ù· ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÈ˜ ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¤˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. 
∆Ô ÁÓ‹ÛÈÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ë 
·›ÛıËÛË ÙË˜ Ê‡ÛË˜, Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÎÈ ¤Ó· 
·›ÛıËÌ· ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ 
Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÎÏ›Ì· È‰ÈfiÙ˘Ë˜ ÁÔËÙÂ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ·fi 
Ù· Î‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘.

°ÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·, ‰È¿Û·ÚÙË fiÌˆ˜ 
·fi Ï¤ÍÂÈ˜  Î·È ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, 
Î·ıÒ˜ Î·È ·fi Ï¤ÍÂÈ˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÙÈÎ‹˜Ø ÛÙË ‰ËÌÔÙÈÎ‹ 
ÂÍ¿ÏÏÔ˘ (Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙÔ È‰›ˆÌ· ÙË˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘) Â›Ó·È ÁÚ·Ì-
Ì¤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 
ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ¯·Ï·Ú‹ (Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·-
ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜), ·ÏÏ¿ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë 
·˘Ù‹ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙË Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ê‹-
ÁËÛË. ∞fi Ù· ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi-
ÙÂÚÔ ıÂˆÚÂ›Ù·È Ë ºfiÓÈÛÛ·.

√  ¶··‰È·Ì¿ÓÙË˜  ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ Ó· ÂÎ‰ÒÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ 
Î·Ó¤Ó· ‚È‚Ï›Ô fiÛÔ ˙Ô‡ÛÂØ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ù· ‰ËÌÔÛ›Â˘Â 
ÛÂ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ 
¤ÁÈÓ·Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÎ‰fiÛÂÈ˜.
¶ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ∞¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ 
(ÂÎ‰. ¢fiÌÔ˜) ÌÂ ÙËÓ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘ ¡.¢. 
∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘.

B. TO EP°O

Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·

‰È‹ÁËÌ·

1

2

Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘
(ÙÔ˘˜)

ÙÔ ÎÏ›Ì· ÙÔ˘
(ÙÔ˘˜)

1

2

Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘
(ÙÔ˘˜)

Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘
(ÙÔ˘˜)

1

2

ÚÈÓ

ÚfiÛÊ·Ù·

1

2

°ÂÓÈÎfi˜
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜
ÙÔ˘

·.

H ÔÈfiÙËÙ¿
ÙÔ˘

‚.

H ¤Î‰ÔÛË
ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘

Á.
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Τα δύο τµήµατα του βιογρα-
φικού σηµειώµατος (η ζωή
και το έργο του Παπαδιαµά-
ντη) βρίσκονται σε κάποια,
άλλοτε περισσότερο και άλ-
λοτε λιγότερο, φανερή αντα-
πόκριση µεταξύ τους.

Έτσι π.χ. στο δεύτερο τµήµα (Β) του βιογραφικού σηµειώµατος δη-
λώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της πεζογραφίας του
Παπαδιαµάντη. Μπορείς να ερµηνεύσεις κάποια από αυτά συσχετί-
ζοντάς τα µε βιογραφικά στοιχεία του πρώτου τµήµατος (Α).
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Á) ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÂÓfi˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜

Το βιογραφικό σηµείωµα (2)
αναφέρεται κι αυτό στον Πα-
παδιαµάντη. Να το µελετή-
σεις και να αποτυπώσεις το
διάγραµµά του, έχοντας ως
οδηγό το διάγραµµα του αντί-
στοιχου βιογραφικού σηµει-
ώµατος (1). 

(2)

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË˜ (1851-1911)

Κορυφαίος διηγηµατογράφος. Γεννήθηκε και πέθανε στη Σκιάθο, όπου
έµαθε και τα πρώτα γράµµατα. Φοίτησε, έπειτα, σε γυµνάσια της Χαλ-
κίδας, του Πειραιά, και της Αθήνας. Μεγάλος, το 1874, τελείωσε τη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστηµίου, όπου και φοίτησε χωρίς ποτέ να πάρει πτυχίο· ανα-
γκάστηκε νωρίς να στραφεί στο βιοπορισµό. Έτσι εργάστηκε ως δηµο-
σιογράφος / µεταφραστής σε διάφορες εφηµερίδες.
Χρονικά, ανήκει στη γενιά του 1880, αν και έµεινε έξω από τους

αγώνες και τις αγωνίες αυτής της γενιάς, στην οποία πολλά οφείλει η
λογοτεχνία µας. Κρατήθηκε µακριά από τις φιλολογικές ζυµώσεις της
εποχής του: φιλολογικοί καβγάδες, γλωσσικό ζήτηµα, νέοι φιλολογικοί
προσανατολισµοί φαίνεται να τον αφήνουν ασυγκίνητο. Αυτό όµως εί-
ναι εντελώς εξωτερικό. Ο Παπαδιαµάντης έχει το δικό του κόσµο, και
σύµφωνα µ’ αυτόν πλάθει το δικό του έργο. Στα µεγάλα φιλολογικά
προβλήµατα του καιρού του δίνει τις προσωπικές του λύσεις. Γι’αυτό
και µένει µόνος στα γράµµατα χωρίς εταίρους και απογόνους. Όπως
µόνος έµεινε και στη ζωή· µόνος και ιδιότυπος.
Το ίδιο ιδιότυπο είναι και το έργο του· είναι επηρεασµένο από τη

ζωή του: Ο Παπαδιαµάντης καταγόταν από φτωχή οικογένεια· ήταν
γιος ιερέα· το περιβάλλον του σπιτιού του ήταν θρησκευτικό· του ίδιου
η ζωή υπήρξε ασκητική· ήταν ο κοσµοκαλόγερος, όπως τον είπαν, ο
άγιος των ελληνικών γραµµάτων. Αυτή λοιπόν η µυστική ζωή του σφρα-
γίζει το έργο του, που είναι εµπνευσµένο από τη Σκιάθο: οι ήρωές του,
απλοί ναυτικοί, ευσεβείς χριστιανοί, γυναίκες, παιδιά, γέροι, ιερείς, κι-
νούνται στο χώρο του νησιού, όπου κινήθηκε και ο ίδιος, όταν ήταν παι-
δί. Τα διηγήµατά του δεν έχουν πάντα πλοκή και δέσιµο. Είναι αφηγή-
σεις απλές.
Η γλώσσα του είναι κι αυτή ιδιότυπη· είναι η γλώσσα του Παπα-

διαµάντη· µια γλωσσική ποικιλία που συναιρεί και ζωντανεύει µέσα της
γλωσσικά στοιχεία παρµένα από τη δηµοτική, την καθαρεύουσα, τα
εκκλησιαστικά βιβλία και από το ιδίωµα της Σκιάθου. Ωστόσο έχει
µουσικότητα και γοητεία.
Έργα του: “Οι Έµποροι των εθνών” (µυθιστόρηµα), “Η Φόνισ-

σα” (νουβέλα), “Όνειρο στο κύµα” (διήγηµα), “Υπό την βασιλικήν
δρυν” (διήγηµα), “Φτωχός άγιος” (διήγηµα), “Σταχτοµαζώχτρα” (διή-
γηµα), “Στο Χριστό στο κάστρο” (διήγηµα) και άλλα πολλά διηγήµατα,
περίπου διακόσια.
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Αη Σώστης.
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‰) ™‡ÁÎÚÈÛË ‰‡Ô ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ

Σύγκρινε τώρα τα βιογραφι-
κά σηµειώµατα (1) και (2)
µεταξύ τους:

α) ως προς τον τρόπο µε τον οποίο αρχίζει το καθένα τους: αρχή
του (1): “Ήταν γιος φτωχού ιερέα και γεννήθηκε…” αρχή του (2):
“Κορυφαίος διηγηµατογράφος. Γεννήθηκε…” Μπορείς να πεις
ποιος από τους δύο τρόπους είναι περισσότερο πιστός στη γραφή
ενός συνηθισµένου βιογραφικού σηµειώµατος, ποιος είναι πε-
ρισσότερο ασυνήθιστος αλλά και περισσότερο δεµένος µε ένα
από τα κυρίαρχα γνωρίσµατα του έργου·

β) ως προς τον τρόπο µε τον οποίο τελειώνει το καθένα τους: ποιος
από τους δύο τρόπους παρουσιάζει για σένα µεγαλύτερο ενδια-
φέρον και ποιος είναι περισσότερο σύµφωνος µε την ορθόδοξη
γραφή ενός βιογραφικού σηµειώµατος· ποιος από τους δύο βιο-
γράφους φαίνεται περισσότερο ενηµερωµένος· 

(Σηµείωσε ότι ένα βιογραφικό σηµείωµα µπορεί να τελειώνει µε
πολλούς τρόπους: µε αναφορά του τελευταίου σηµαντικού γεγο-
νότος της ζωής του βιογραφουµένου, µε σύντοµη παρουσίαση
του έργου του, µε ανακοίνωση των µελλοντικών σχεδίων του βιο-
γραφουµένου –εφόσον αυτός ζει– µε αναφορά σχετική µε την
τύχη του έργου του κτλ.)·

γ) γενικότερα ως προς τις οµοιότητες και τις διαφορές που παρου-
σιάζουν τόσο στο περιεχόµενο όσο και στη δοµή τους.

Από τη σύγκριση που έκα-
νες πιο πάνω, διατύπωσε την
άποψη σχετικά µε τον τρόπο
µε τον οποίο είναι δυνατόν
να γραφεί ένα βιογραφικό
σηµείωµα. 

Μίλησε λ.χ. για τη δοµή του, για τα σταθερά και τα µεταβλητά συ-
στατικά στοιχεία του, για τη δυνατότητα που έχει ο βιογράφος να
συνθέτει µε περισσότερη ή µε λιγότερη ελευθερία ένα βιογραφικό
σηµείωµα, παρά τους περιορισµούς που του επιβάλλει αυτό το είδος
του λόγου.

Βασίσου σε περισσότερες από µία πηγές και προσπάθησε να συνθέ-
σεις το βιογραφικό σηµείωµα ενός συγγραφέα της προτίµησής σου,
ακολουθώντας στις γενικές του γραµµές το προηγούµενο διάγραµµα.
Αξιοποίησε και το παρακάτω λεξιλόγιο.
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§ÂÍÈÏfiÁÈÔ µÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜

°ÂÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜

TA MEPH §E•EI™ & ºPA™EI™

1) K˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ‰ÈËÁËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ì˘ıÈ-
ÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÔÈËÙ‹˜.

EÔ¯‹3) AÓ‹ÎÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘/ÙË˜, ÎÚ·Ù‹ıËÎÂ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi, Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â 
ÛÙÈ˜ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎ¤˜ ˙˘ÌÒÛÂÈ˜ (¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ¤ÚÈ‰Â˜) ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘.

ŒÚÁÔ4) ™˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ, È‰ÈfiÙ˘Ô, ÛËÌ·ÓÙÈÎfiØ Î·Úfi˜/ 
ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘Ø ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi, ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ.

ŒÎ‰ÔÛË5) ŒÎ‰ÔÛË ÎÔÈÓ‹, Ï·˚Î‹, ÔÏ˘ÙÂÏÂ›·˜Ø Â·Ó¤Î‰ÔÛË, ·Ó·‰ËÌÔÛ›-
Â˘ÛË, ·Ó·Ù‡ˆÛË, ÂÎ‰›‰ˆ, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ˆ, Î˘ÎÏÔÊÔÚÒ, ı¤Ùˆ ÛÂ 
Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ‚Ï¤ˆ ÙÔ Êˆ˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ·Ó·‰ËÌÔÛÈÂ‡ˆ, 
·‰ËÌÔÛ›Â˘ÙÔ˜, ·Ó¤Î‰ÔÙÔ˜.

Zˆ‹

&

BÈÔÔÚÈÛÌfi˜

2) TÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Ù· ‚ÈÒÌ·Ù¿ 
ÙÔ˘Ø Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍÂ ·ÛÎËÙÈÎ‹, Ì·ÚÙ˘ÚÈÎ‹, ı˘ÂÏÒ‰Ë˜, Ô-
Ï˘Ù¿Ú·¯Ë, ·Ó¤ÌÂÏË.

BÈÔÔÚÈÛÌfi˜, ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎÂ Ó· ÛÙÚ·ÊÂ› ÛÙÔ ‚ÈÔÔÚÈÛÌfiØ ÚÔ-
ÛËÏÒıËÎÂ, ÂÈ‰fiıËÎÂ „˘¯‹ ÙÂ Î·È ÛÒÌ·ÙÈ, Â›¯Â ˆ˜ Î‡ÚÈÔ ¤Ú-
ÁÔØ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ÂÚ·ÛÈÙÂ¯ÓÈÎ¿, ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, Â›¯Â ˆ˜ ¿-
ÚÂÚÁÔ.

Να δηµιουργήσεις λέξεις µε
πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τα
ουσιαστικά “βίος” και “έργο”:

Παράδειγµα: βιοπάλη, συµβίωση, εργόχειρο, κάτεργο.

Να συγκεντρώσεις τα επίθε-
τα µε τα οποία µπορούµε να
χαρακτηρίσουµε θετικά ή αρ-
νητικά το ύφος του συγγρα-
φέα (π.χ. απλό, ανεπιτήδευτο,
επιτηδευµένο, εξεζητηµένο,
νευρώδες, άτονο, πλαδαρό). 

Προσπάθησε, τώρα, να προσδιορίσεις τη σηµασία τους, σχηµατίζο-
ντας σύντοµες φράσεις.

Παράδειγµα: Χαιρόσουν το λόγο του. Το ύφος του ήταν απλό και ανε-
πιτήδευτο.

Να διακρίνεις τις σηµασίες
των λέξεων: 

έργο-εργασία, σταδιοδροµία-επάγγελµα, άεργος, απασχόληση-υποαπα-
σχόληση, πρόσληψη-διορισµός, διαθεσιµότητα-απόλυση-παραίτηση.
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Να αντικαταστήσεις τις λέ-
ξεις/φράσεις που έχουν τυ-
πωθεί µε έντονα στοιχεία.
Όπου χρειάζεται, χρησιµο-
ποίησε και το λεξικό.

Παράδειγµα:

– Αυτός είναι βίος και πο-
λιτεία = έχει κάνει ή έχει
πάθει πολλά.

.– Ενδιατρίβει σε ασήµαντες λεπτοµέρειες, µε αποτέλεσµα να γί-
νεται η διήγησή του ανιαρή.

– Εντρυφώ σε κοσµικές διασκεδάσεις ή σε φιλοσοφικές µελέτες.

– Είναι άνθρωπος κενός. Η µόνη του ευχαρίστηση είναι να εντρυ-
φά σε εφήµερες διασκεδάσεις.

– Η µαταιοδοξία του δεν έχει όρια.

– Η πολυπραγµοσύνη του τον κάνει κάποτε αδιάκριτο.

– Έχει άπειρες ικανότητες. Σε όλα επιτηδεύεται.

– Ποτέ δεν καταπιάστηκε µε την κύρια εργασία της. Τι περιµένεις;
Άνθρωπος που τυρβάζει περί πολλά.

– Επιδίδεται στην πολιτική.

– Είναι προσηλωµένος στις παλιές, συντηρητικές αντιλήψεις. 

– Ήταν ένας πολιτικός που απέφευγε τις οξύτητες και τις ακρότητες.
Τον διέκρινε η µετριοπάθεια.

– Ο ναρκισσισµός του τον οδηγούσε στην υπεροψία.

– Συνεχώς περιαυτολογεί.Η έπαρση και η κοµπορρηµοσύνη του
προκαλούν την αντιπάθεια. 

Αντικατάστησε τα εκφωνή-
µατα που ακολουθούν µε άλ-
λα ισοδύναµα.

Παράδειγµα:

– Έχει πάρει ένα λούστρο =
έχει αποκτήσει µια επιφα-
νειακή µόρφωση.

φωστήρας, ζωντανή βιβλιοθήκη, αυτοδίδακτος, οψιµαθής, ξεφτέρι,
θησαυρός γνώσεων, ξέρει λίγα κολλυβογράµµατα, µαθαίνει µέσες
άκρες, πήρε ένα πασάλειµµα, είναι άνθρωπος του καθήκοντος, είναι
άνθρωπος της πένας, εργάτης του λόγου, καλαµαράς, γραφιάς, µιλάει
εξεζητηµένα.

Γράψε µια επιστολή σε ένα
φίλο, για να τον ενηµερώσεις
σχετικά µε ένα επώνυµο
πρόσωπο της περιοχής σου,
το οποίο δε σ’ αφήνει αδιά-
φορο, αλλά σε φορτίζει ψυ-
χικά, δηλώνοντας και αιτιο-
λογώντας τα θετικά και τα
αρνητικά συναισθήµατα που
σου δηµιουργεί. 

Χρησιµοποιώντας τα ίδια στοιχεία, γράψε για το ίδιο πρόσωπο ένα
βιογραφικό σηµείωµα. Τη φορά αυτή όµως φρόντισε να απαλλαγείς
από τη συναισθηµατική σου φόρτιση. Παράθεσε και σύνθεσε τα βιο-
γραφικά του στοιχεία, όσο πιο αντικειµενικά µπορείς, αφού σκοπός
σου είναι να δηµοσιεύσεις το σηµείωµα αυτό σ’ ένα λεύκωµα-αφιέ-
ρωµα στις προσωπικότητες της περιοχής σου.

Χρήσιµη πληροφορία

Συγκέντρωσε τα βιογραφικά στοιχεία του προσώπου που σε ενδιαφέ-
ρει µε µια συνέντευξη. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις µπορείς να πλη-
ροφορηθείς τα σχετικά µε τη γέννησή του, την οικογενειακή του κα-
τάσταση, τις σπουδές του, το επάγγελµά του, τις προοπτικές του κτλ.
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Το βιογραφικό σηµείωµα πε-
ριέχει συνήθως ένα σύντοµο
χαρακτηρισµό του βιογρα-
φούµενου. 

Προσπάθησε να σκεφτείς σε τι θα µπορούσε να χρησιµεύσει αυτός
ο χαρακτηρισµός και ποια θα µπορούσε να είναι γενικότερα η χρη-
σιµότητα ενός βιογραφικού σηµειώµατος για τον αναγνώστη. Στή-
ριξε την άποψή σου στα προηγούµενα ή και σε άλλα βιογραφικά ση-
µειώµατα.

Έρευνα
Στόχος της έρευνας αυτής εί-
ναι να µελετηθεί η σχέση
που υπάρχει ανάµεσα στη
ζωή ενός ανθρώπου (κατα-
γωγή, µόρφωση, σπουδές
κτλ.) και στη γλωσσική ποι-
κιλία που χρησιµοποιεί.

Μπορείτε να εργαστείτε ως εξής: Να σχηµατίσετε οµάδες των 5-6
ατόµων και η κάθε οµάδα να υποβάλει το ερωτηµατολόγιο, που σας
δίνεται παρακάτω βοηθητικά, σε ένα άτοµο µε διαφορετική κοινω-
νική προέλευση και επαγγελµατική απασχόληση (έναν έµπορο, έναν
καθηγητή, έναν εργάτη, έναν αγρότη κτλ.). Στις απαντήσεις του αυ-
τές θα στηρίξετε ύστερα τις γλωσσικές σας παρατηρήσεις, για να
διαπιστώσετε τη γλωσσική ποικιλία που χρησιµοποιεί. Στην εργασία
σας αυτή θα σας διευκολύνει η χρήση µαγνητοφώνου.

–  Πού και πότε γεννηθήκατε;

–   Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; Είστε έγγα-
µος ή άγαµος; Από πόσα µέλη αποτελείται η οικογένειά
σας;

–   Σε ποια βαθµίδα της εκπαίδευσης (στοιχειώδη, µέση,
ανώτερη, ανώτατη) έχετε φθάσει;

–   Τι άλλες σπουδές (γλώσσες, µουσική κτλ.) έχετε κάνει;

–   Μπορείτε να αναφέρετε µε συντοµία κάποια αξιοσηµείωτα γε-
γονότα στη ζωή σας;

–  Τι επάγγελµα ασκείτε και για ποιους λόγους το επιλέξατε;

–   Ποιες είναι οι ευχάριστες και ποιες οι δυσάρεστες πλευρές του
επαγγέλµατός σας;

–   Κατορθώσατε να πετύχετε τους αρχικούς στόχους σχετικά µε
το επάγγελµά σας, και ποιες είναι οι µελλοντικές σας προο-
πτικές γι’ αυτό;

–   Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας, και µε τι άλλο ασχολείστε
ερασιτεχνικά;

∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ
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AùôïâéïçòáæÝá / íùõéóôÞòèíá
íå áùôïâéïçòáæéëÀ óôïéøåÝá3

Παραλλαγή της αυτοβιογρα-
φίας µπορεί να θεωρηθεί και
το µυθιστόρηµα που περιέ-
χει αυτοβιογραφικά στοι-
χεία.

Προσπάθησε να βρεις τις βασικές διαφορές ανάµεσα στα δύο είδη. Να
στηρίξεις την απάντησή σου στα κείµενα: “Γλωσσική αυτοβιογραφία”
Π. Νιρβάνα (βλ. Παράρτηµα σ. 142), και στο απόσπασµα από το µυ-
θιστόρηµα του Γ. Θεοτοκά “Λεωνής” (βλ. Παράρτηµα σ. 145), [Ένα
έθνος νεόφτωχο].
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áùôïâéïçòáæéëÞ óèíåÝöíá4

a) ™‡ÁÎÚÈÛË ÂÓfi˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ ¤Ó· ‚ÈÔ-
ÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·

Να συγκρίνεις το αυτοβιο-
γραφικό σηµείωµα του Αλ.
Παπαδιαµάντη µε το βιογρα-
φικό σηµείωµα της σ. 77 ως
προς το είδος των πληροφο-
ριών (καταγωγή, σπουδές,
ασχολία, επάγγελµα κτλ.), το
πλήθος, την οργάνωσή τους
και τον τύπο του αφηγητή
(συµµετέχει ή δε συµµετέχει
στα γεγονότα).

Εγεννήθην εν Σκιάθω τη 4 Μαρτίου 1851. Εβγήκα από το Ελληνικόν
Σχ(ολείον) εις τα 1863, αλλά µόνον το 1867 εστάλην εις το Γυµνάσιον
Χαλκίδος, όπου ήκουσα την Α′ και Β′ τάξιν. Την Γ′ εµαθήτευσα εις
Πειραιά, είτα διέκοψα τας σπουδάς µου, κ’έµεινα εις την πατρίδα. Κα-
τά Ιούλιον του 1872 επήγα εις το Άγιον Όρος χάριν προσκυνήσεως,
όπου έµεινα ολίγους µήνας. Τω 1873 ήλθα εις Αθήνας κ’ εφοίτησα εις
την ∆′ του Βαρβακείου. Τω 1874 ενεγράφην εις την Φιλοσοφικήν Σχο-
λήν, όπου ήκουσα κατ’εκλογήν ολίγα µαθήµατα φιλολογικά, κατ’ ιδίαν
δε ησχολούµην εις τας ξένας γλώσσας.
Μικρός εζωγράφιζα Αγίους, είτα έγραφα στίχους, κ’ εδοκίµαζα να

συντάξω κωµωδίας. Τω 1868 επεχείρησα να γράψω µυθιστόρηµα. Τω
1879 εδηµοσιεύθη “η Μετανάστις”, έργον µου, εις τον “Νεολόγον”
Κ/πόλεως. Τω 1881 εν θρησκευτικόν ποιηµάτιον εις το περιοδικόν
“Σωτήρα”. Τω 1882 εδηµοσιεύθη “Οι έµποροι των Εθνών” εις το
“Μη χάνεσαι”. Αργότερα έγραψα περί τα εκατόν διηγήµατα, δηµοσι-
ευθέντα εις διάφορα περιοδικά κ’ εφηµερίδας.

(∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË˜ ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓÔ˜,
ÂÈÌ. ¶·Ó. ªÔ˘ÏÏ¿, ∞ı‹Ó·, ∂ÚÌ‹˜, 1974, ÛÂÏ. Ï·′)

º·ÈÓÔÌÂÓÈÎ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Â-
ÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Û¯fiÏÈ·, fiˆ˜ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi. øÛÙfiÛÔ,
ÌÈ· ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË Ì·˜ Â›ıÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔØ .¯. Ë ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎfi-
ÙËÙ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ˆ˜ Û¯fiÏÈÔ ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·
(Û. 77) “◊Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ‚·ı‡Ù·Ù· ıÚËÛÎÂ˘fiÌÂÓÔ˜” Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ÛÙÔ ·˘-
ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi. √ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›·, ·Ú·ÏÂ›ÂÈ
Î¿ÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ·, ¤ÌÌÂÛ· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘.

‚) ∆Ô ¤ÌÌÂÛÔ Û¯fiÏÈÔ ÛÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·
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Σε ποια σηµεία του αυτοβιο-
γραφικού σηµειώµατος φαί-
νεται η θρησκευτικότητα του
Παπαδιαµάντη; Μπορείς να
βρεις ποια άλλα στοιχεία από
τη ζωή και το έργο του σχο-
λιάζει έµµεσα ο συγγραφέας;
Στην εργασία σου αυτή θα σε
βοηθήσουν και οι παρατηρή-
σεις του επιµελητή της έκδο-
σης.

Θα ’λεγες πως ο άνθρωπος που πέρασε τη ζωή του σκαλίζοντας τις ανα-
µνήσεις του έχει, στα γερατειά του, µια µνήµη αρκετά ελλειπτική, ή µια
διάθεση για ακριβολογία τουλάχιστο αµβλυµένη. Να είναι τυχαίες άρα-
γε οι βασικές παραλείψεις του παραπάνω σηµειώµατος; Και να είναι
τάχα χωρίς σηµασία οι λεπτοµέρειες, όσες φαίνονται να κατέχουν µια
έκταση δυσανάλογη µε το µέγεθος του πρόχειρου αυτού κειµένου; Ου-
σιαστικά, αν αναλύσουµε τα αυτοβιογραφικά στοιχεία που µας δίνει ο
Παπαδιαµάντης, θα βρούµε µόνο σκόρπια και λειψά θραύσµατα, κοι-
ταγµένα κάποτε µε µεγεθυντικό φακό. Οι άτυχες και ατελέσφορες σπου-
δές του λ.χ. παίρνουν µεγάλη σηµασία. Νοµίζεις πως ο συγγραφέας
µας, ανακαλώντας τη ζωή του, δε σταµατά, σε σηµαντικό βαθµό, παρά
στις αποτυχίες του ή στις απόπειρές του (εδοκίµαζα να..., επεχείρησα
να...). Είναι άραγε µόνο απλή ένδειξη µετριοφροσύνης; Τα µαθητικά και
τα νεανικά του χρόνια κατέχουν το µεγαλύτερο µέρος του σηµειώµατός
του. Το χριστιανικό του βίωµα επισηµαίνεται µε τρεις νύξεις: ταξίδι στο
Άγιο Όρος, παιδικές ζωγραφιές αγίων, θρησκευτικό ποίηµα. Όλο το
γνωστό λογοτεχνικό του έργο συνοψίζεται σε δυο µυθιστορήµατα και
καµιά εκατοσταριά διηγήµατα. Ανάµεσα στις αυτοβιογραφικές του πλη-
ροφορίες δεν έχουν θέση ούτε τα οικογενειακά του ούτε οι επαγγελµα-
τικές του απασχολήσεις. Ανάµεσα στα έργα του δεν αναφέρεται ούτε “Η
Γυφτοπούλα” ούτε ο “Χρήστος Μηλιώνης”. Η κύρια δραστηριότητα
και η δόξα του, η διηγηµατογραφία, µνηµονεύεται µε συντοµία και µε
ασάφεια (“περί τα εκατόν διηγήµατα”). Λες και όλη η µετά το 1882 ζωή
του, δηλαδή όλο το χρονικό της βιοπάλης του και της δηµιουργικής
του παραγωγής στην Αθήνα, δεν αξίζει στα µάτια του για περισσότερα
από µια φράση βιαστική.

(∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË˜ ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓÔ˜,
ÂÈÌ. ¶·Ó. ªÔ˘ÏÏ¿, fi.. ÛÂÏ. Ï·-Ï‚)

Μπορείς τώρα να υποθέσεις για ποιους λόγους ένας δηµιουργός αυ-
τοβιογραφείται “απόλυτα ή σχετικά”, αποκαλύπτει ή αποκρύπτει ορι-
σµένα στοιχεία από τη ζωή του;
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Á) ™‡ÁÎÚÈÛË ‰‡Ô ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ

Να διαβάσεις το αυτοβιο-
γραφικό σηµείωµα του Γιάν-
νη Ψυχάρη και να το συγκρί-
νεις µε το αντίστοιχο του Αλ.
Παπαδιαµάντη (σ. 87) ως
προς τη γλώσσα/το ύφος, το
περιεχόµενο (αναφορά βιο-
γραφικών στοιχείων, γεγονό-
των κτλ.) και την οργάνωση
της ύλης. Σχολιάζει µε δια-
φορετικό τρόπο ο κάθε συγ-
γραφέας τη ζωή και το έργο
του; Να γράψεις µε συντοµία
τα συµπεράσµατά σου.

“∆Ô Ù·Í›‰È ÌÔ˘”
ª·ÚÙ˘Ú›· ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜

µÈÔÁÚ·Ê›·*

∂ ίµαι στην Οδέσσα γεννηµένος στα 1854, τρίτη µέρα του Μα-
γιού, το µήνα δηλαδή που γεννιούνται, λέει, και τα γαϊδουρά-
κια. Κι αλήθεια, σαν είµουνα παιδί και σα µου µάθαινε ο δά-

σκαλος την καθαρέβουσα, η καθαρέβουσα µου άρεζε τροµερά και δεν
ήθελα καµµιάν άλλη γλώσσα να µιλήσω. Ύστερα όµως, σαν έγινα
άντρας, κατάλαβα πως το Μάη γεννιούνται τα λουλούδια κι άρχιζα ν’
αγαπώ τη δηµοτική.
Λουλούδια δεν είναι τα λόγια µονάχα που ξεφυτρώνουνε, που µα-

ραίνονται και ξαναβλαστάνουνε στου λαού ταχείλια·λουλούδια είναι κ’
οι ψυχές. Κ’έτσι προσπάθησα να τα µυρίσω και τα δυο, να µάσω και µε-
ρικά πού και πού.
Αν κ’έφυγα µακριά από τους δασκάλους κι από τη δασκαλωσύνη, τό-

φερε η τύχη µου να γίνω καθηγητής, στα 1884, στη Σκολή για Μαθήµατα
Ανώτερα του Παρισιού. Ίσως γιατί έγινα καθηγητής, άφησα γεια στους
δασκάλους. Σβυούν οι δάσκαλοι σαν τους κοιτάζεις λιγάκι µε της επι-
στήµης το λυχνάρι. Λυχναράκι κ’η επιστήµη η δική µου, µα µου φτάνει
για να γνωρίσω και στα σκοτεινά τα λουλούδια και τα γαϊδούρια.
Τέτοιο λυχναράκι κρατούσα στο χέρι, σαν έκαµα το “Ταξίδι µου” στα

1888. Τώρα, µόνο στα λουλούδια προσέχω. Λουλούδια θέλει η Ρωµιο-
σύνη κι αποβαρέθηκε τους δασκάλους.
Αφτά είχα να πω και µου φαίνονται τα πιο σπουδαία. Αν είναι κι άλ-

λα, τα λέµε κατόπι, σα γράψω και εγώ τη “Ζωή µου”, που τη γράφω κιό-
λας µε κάθε µου βιβλίο, και που µάλιστα έχυσα την ψυχή µου σ’ “Τό-
νειρο του Γιαννίρη”. Η ελπίδα µου είναι, όταν πεθάνω, όχι πως θα λι-
γοστέψουν τα γαϊδουράκια, που είναι καλά και χρήσιµα ζώα, µόνε πως
θάλλαξουν και κείνα, αφού φαν και χωνέψουν ένα δυο ρωµαίικα λου-
λουδάκια, γύρο στην πράσινή πεφκιά που φύτεψα και γω για την Ελλά-
δα, σταθάνατο Νησί της Αγάπης.

(°. æ˘¯¿ÚË, ∆Ô Ù·Í›‰È ÌÔ˘,
∂Î‰. ∂ÚÌ‹˜, ∞ı‹Ó·, 1983, Á′ ·Ó·Ù‡. ÂÈÌ¤Ï. ∞. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, ÛÂÏ. 9-10) 

* ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô fiÚÔ˜ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ
fiÚÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·.
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‰) √ Ú·ÎÙÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÂÓfi˜ (·˘ÙÔ)‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·-
ÙÔ˜ (curriculum vitae)

∆Ô (·˘ÙÔ)‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ú·ÎÙÈÎfi ÛÎÔfiØ
.¯. ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÌÈ·˜ ı¤ÛË˜, ÁÈ· ÌÈ· ˘ÔÙÚÔÊ›· ÎÙÏ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘-
Ù‹ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÎÂ›Ó· Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·-ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó
Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓÔ˘. ∂ÔÌ¤Óˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂ-
Úfi fiÙÈ ÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌÂ›· ÌÂ ÙË Û˘ÛÙ·ÙÈÎ‹
ÂÈÛÙÔÏ‹, ÌÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÛÙÔ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙË˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÓ-
‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜.

Να διαβάσεις το σύντοµο (αυ-
το)βιογραφικό σηµείωµα, που
έγραψε η υποψήφια για µια
υποτροφία, και να βρεις ποια
στοιχεία τονίζονται ιδιαίτερα.

µÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÙË˜...

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1950. Το 1968 γράφτηκα στη Φιλο-
σοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και
σπούδασα µε υποτροφία του Ι.Κ.Υ.

Το 1972 πήρα το πτυχίο του τµήµατος Μέσων και Νεότερων Ελληνικών
Σπουδών (Μ.Ν.ΕΣ.) µε άριστα και διορίστηκα καθηγήτρια στη Μ.
Εκπαίδευση.

Υπηρέτησα στο Αγρίνιο, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Το 1977-78
παρακολούθησα τα µαθήµατα της Σχολής Επιµόρφωσης Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.) και το 1979-80 γράφτηκα στο µετα-
πτυχιακό τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Το 1982 πήρα µε άριστα το δίπλωµα των µεταπτυχιακών σπουδών του
κλάδου Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας.

Κατέχω άριστα τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα, και έχω κάνει ανα-
κοινώσεις σε διεθνή συνέδρια µε τα εξής θέµατα:

α) ………………………………

β) ………………………………

γ) ……………………………… 

∆ηµοσίευσα επίσης τα παρακάτω άρθρα και µελέτες:

α) ………………………………

β) ………………………………
γ) ………………………………
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∆Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
ÌÔÚÊ‹:

1950 °ÂÓÓ‹ıËÎ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

™Ô˘‰¤˜

1968 °Ú¿ÊÙËÎ· ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞.¶.£.

1972 ¶‹Ú· ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ª¤ÛˆÓ Î·È ¡ÂfiÙÂÚˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ
™Ô˘‰ÒÓ (ª.¡.∂.™.) ÌÂ ¿ÚÈÛÙ·.

1977-78 ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∂ÈÌfiÚÊˆÛË˜ §ÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤ÛË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ (™.∂.§.ª.∂.)

1982 ¶‹Ú· ÌÂ ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ ‰›ÏˆÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘
ÎÏ¿‰Ô˘ ¡ÂfiÙÂÚË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜.

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ

1972 ¢ÈÔÚ›ÛÙËÎ· ÛÙË ª¤ÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË.

™˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ

1975 ¢ËÌÔÛ›Â˘Û· ÙÔ ¿ÚıÚÔ “...........” ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ......, ÙÂ‡¯Ô˜......,
ÛÂÏ. ....

1976 ¢ËÌÔÛ›Â˘Û· ÙÔ ¿ÚıÚÔ “...........” ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ......, ÙÂ‡¯Ô˜ .....,
ÛÂÏ. ....

ÎÙÏ.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ·

1988 ™˘ÌÌÂÙÂ›¯· ÌÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ µ′ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙË
ÁÏÒÛÛ·. ∆Ô ı¤Ì· ÙË˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó: “..............................”

1991 ™˘ÌÌÂÙÂ›¯· ÌÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙÔ ...............

ÎÙÏ.

•¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ 

¶Ù˘¯›Ô Á·ÏÏÈÎ‹˜ (Sorbone II) Î·È ·ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Proficiency).

√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

ŒÁÁ·ÌÔ˜ ÌÂ ‰‡Ô ·È‰È¿
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√È Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÂ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÂÓfi˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜*

√È ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÓ‰Â›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÔÎÏË-
ÚˆÌ¤ÓÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¤¯ÂÙÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· fiÏÂ˜
ÙÈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜. ªË ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙÂ fiÌˆ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜
(.¯. ÌÂÚÈÎ‹ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ‹ ··Û¯fiÏËÛË ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË ¿Û¯ÂÙË ÌÂ ÙÔ ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÔ˘‰ÒÓ Û·˜) Ô˘ ÂÛÂ›˜ ‰ÂÓ ıÂˆÚÂ›ÙÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÌÔÚÂ›ÙÂ
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ ÂÛÂ›˜ Î¿ÔÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Ó· Ù·È-
ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÈ˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜.

∞Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜, ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÂÓ-
Ó‹ÛÂˆ˜, ÙËÏ¤ÊˆÓÔ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô (e-mail), ˘ËÎÔfi-
ÙËÙ· (ÂÊfiÛÔÓ Î¿ÓÂÙÂ ·›ÙËÛË ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi). ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ¿: Î·-
Ù¿ÛÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘, ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, ÙfiÔ Á¤ÓÓËÛË˜.

∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ‹ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡-
ÓÙÔÌË (1-3 ÛÂÈÚ¤˜) Î·È ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ù· ÚÔ-
ÛfiÓÙ· Û·˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙÂ ÙËÓ ·›ÙËÛË. ªËÓ
·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ¿Û¯ÂÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. √È ÛÙfi¯ÔÈ Û·˜, ‰ËÏ·‰‹,
ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎÔ› Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÈ-
¯Â›· ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·˜, ¯ˆÚ›˜ fiÌˆ˜ ÛÙfiÌÊÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÛÙÔÌ›Â˜.

•ÂÎÈÓ‹ÛÙÂ ·fi ÙÔÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Î·È/‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘-
‰ÒÓ. ∞Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ (Â‰›Ô ÛÔ˘‰ÒÓ, ·ÓÂÈ-
ÛÙ‹ÌÈÔ), ¿ÏÏÂ˜ Ù˘¯fiÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈÂ˜ ÛÔ˘‰¤˜ (.¯. ∆∂π ‹ π∂∫ ÚÈÓ
·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Û·˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ) Î·È Ï˘ÎÂÈ·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜.
ªËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÛÔ˘‰¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È Á˘ÌÓ·Û›Ô˘. √ ‚·ıÌfi˜
Ù˘¯›Ô˘ Î·È ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜.
∂¿Ó ¤¯ÂÙÂ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ
(Erasmus) ‹ ·ÚfiÌÔÈ·, ı· ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·.

∞Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ Î.¿.
(ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Ù›ÙÏÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜, ÙfiÔ˜ ˘ÏÔ-
Ô›ËÛË˜). ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹-
Û·ÙÂ ÁÈ· ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ‰›-
ÏˆÌ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜.

* ∆· ÛÙÔÈ¯Â›· ·˘Ù¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢È·Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏÂ›Ô˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ (∞.¶.£.)

¶ÚÔÛˆÈÎ¿:
ÛÙÔÈ¯Â›·:

™Ùfi¯Ô˜(ÔÈ):
ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜:

∂Î·›‰Â˘ÛË:

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ·,
Û˘ÓÂ¯‹˜:

Î·Ù¿ÚÙÈÛË:
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∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: Â¿Ó ¤¯ÂÙÂ ÌÂ›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÂ Ì›· ı¤-
ÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÌfiÓÔ Ù· ¯ÚfiÓÈ· (.¯. 1993-1995) Â¿Ó fiÌˆ˜ ¤¯ÂÙÂ
Ì›· Û‡ÓÙÔÌË ÂÌÂÈÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ Ì‹ÓÂ˜ (.¯. 2/1993-
5/1993). ™ÙËÓ ›‰È· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙË˜ ı¤ÛË˜ Û·˜
(.¯. ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈ·Î‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÎÙÏ.). ∂Ó Û˘ÓÂ¯Â›·
·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÂÈ¯Â›ÚËÛË, ›‰Ú˘Ì· ‹ ÊÔÚ¤· ··Û¯fi-
ÏËÛË˜. ∆¤ÏÔ˜, ıÂÌÈÙfi Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙÂ Ì¤Û· ÛÂ 1-2 ÛÂÈÚ¤˜ Ù·
Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Ë ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜
Û·˜. ∂¿Ó Ì›· ··Û¯fiÏËÛ‹ Û·˜ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË ÌÂ Ì›· ÂfiÌÂÓË ‰ÂÓ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÙÂ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∂¿Ó Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Û·˜ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·ÙÂ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ¿ÛÎËÛË˜ (¤ÌÌÈÛı· ‹ ¿ÌÈÛı·) ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÙÔ ·Ó·Ê¤-
ÚÂÙÂ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·.

∞Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÙÈ˜ ˘ÔÙÚÔÊ›Â˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ Ô˘ Û·˜ ·ÔÓÂ-
Ì‹ıËÎ·Ó.

∞Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÙÈ˜ Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È ÛÂ ÙÈ Â›Â‰Ô
[.¯. ·ÁÁÏÈÎ¿ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›Â‰Ô, (Ù˘¯›Ô Lower)].

∂‰Ò Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó
·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜, fiˆ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ∏/À, Î·ıÒ˜ Î·È Ù·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ. ∂¿Ó ¤¯ÂÙÂ ÌfiÓÔ ÁÓÒÛÂÈ˜ ∏/À, ÌÔ-
ÚÂ›ÙÂ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂÙÂ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ˆ˜ “°ÓÒÛÂÈ˜ ∏/À”, ·ÓÙ› ÁÈ·
“ÕÏÏÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜”.

∂‰Ò ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Ù· ÚÔÛˆÈÎ¿ Û·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Î·È ¯fiÌÈ. ∂›-
Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿, ‰ÈfiÙÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÛÔ ÛÊ·ÈÚÈÎ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Â›-
Û·ÛÙÂ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ fiˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜
ÛÂ Î¿ÔÈ· ·ıÏËÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰·, ‹ Ì·ı‹Ì·Ù· Î¿ÔÈÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚ-
Á¿ÓÔ˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ Î.¿. ∂›ÛË˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÌÂ
ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Î¿ÔÈ· Ï¤Û¯Ë, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î.¿. ∂›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó·
ÌËÓ ÂÚÈÏ¿‚ÂÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
Û·˜ ÛÂ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ‹ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜.

¶ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘-
ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì›· ÛËÌÂ›ˆÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔ-
ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û·˜: ™˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ÂÊfiÛÔÓ ˙ËÙËıÔ‡Ó.

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹:
ÂÌÂÈÚ›·:

¢È·ÎÚ›ÛÂÈ˜:

•¤ÓÂ˜:
ÁÏÒÛÛÂ˜:

ÕÏÏÂ˜:
ÁÓÒÛÂÈ˜:

¶ÚÔÛˆÈÎ¿:
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·:

™˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜:
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Σκέψου µε τι θα ήθελες να
ασχοληθείς στη ζωή σου.
Υπόθεσε ότι αποφασίζεις να
πάρεις µέρος σ’ ένα διαγω-
νισµό για την κατάληψη µιας
θέσης.

Να γράψεις το βιογραφικό σου σηµείωµα, στο οποίο εκτός από τα τυ-
πικά προσόντα σου, φρόντισε να παρουσιάσεις και µια συνολική ει-
κόνα της προσωπικότητάς σου, ώστε οι κριτές σου να µπορέσουν να
σε γνωρίσουν και να σε αξιολογήσουν καλύτερα. Έτσι στο βιογραφικό
σου θα περιλαµβάνονται επιπλέον τα ενδιαφέροντα, οι δραστηριότη-
τες και οι στόχοι σου για το µέλλον.

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿:

Υπόθεσε ότι ενδιαφέρεσαι να εργαστείς σε µια κατασκήνωση για ένα
πρόγραµµα περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Γράψε για το σκοπό αυτό το
κατάλληλο βιογραφικό σου.

Να επιλέξεις µία από τις αγ-
γελίες προσφοράς εργασίας
που ακολουθούν και να γρά-
ψεις το κατάλληλο βιογρα-
φικό σηµείωµα. Έπειτα, µε
βάση τα στοιχεία του βιο-
γραφικού, να γράψεις µια δι-
κή σου αγγελία για εύρεση
εργασίας.
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Κοίταξε, τώρα, πώς µια ποι-
ήτρια, η Κική ∆ηµουλά, γρά-
φει τη δική της "αγγελία".
Σύγκρινε τη γλώσσα και το
ύφος του ποιήµατος µε το
αντίστοιχο των συνηθισµέ-
νων αγγελιών.

∞ÁÁÂÏ›Â˜

∆ιατίθεται απόγνωσις
εις αρίστην κατάστασιν,
και ευρύχωρον αδιέξοδον.
Σε τιµές ευκαιρίας.

Ανεκµετάλλευτον και εύκαρπον
έδαφος πωλείται
ελλείψει τύχης και διαθέσεως.

Και χρόνος
αµεταχείριστος εντελώς.

Πληροφορίαι: Αδιέξοδον.
Ώρα: Πάσα.

(∫ÈÎ‹ ¢ËÌÔ˘Ï¿, ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ “∂Ú‹ÌËÓ”)
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£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË-¤ÎıÂÛË

(Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜)

Να διαβάσεις και να συζητή-
σεις τα εδάφια του άρθρου
23 από την “Παγκόσµια δια-
κήρυξη των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων” (10/12/1948):

1. Καθένας έχει το δικαίωµα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το
επάγγελµά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες εργα-
σίας και να προστατεύεται από την ανεργία.

2. Όλοι, χωρίς καµία διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για ίση
εργασία.

3. Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα δίκαιης και ικανοποιητικής αµοι-
βής, που να εξασφαλίζει σ’αυτόν και στην οικογένειά του συνθήκες
ζωής αξιοπρεπείς. Η αµοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, πρέπει να
συµπληρώνεται µε άλλα µέσα κοινωνικής προστασίας.

4. Καθένας έχει το δικαίωµα να ιδρύει µαζί µε τους άλλους συνδικάτα
και να συµµετέχει σ’αυτά για την προάσπιση των συµφερόντων του.
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Με ποια κριτήρια συνήθως
επιλέγει κάποιος ένα επάγ-
γελµα; Ανάλογα µε τις προ-
σωπικές του ανάγκες, µε την
κοινωνική αναγνώριση που
µπορεί να του προσφέρει το
επάγγελµα ή µε τα χρήµατα
που θα του αποφέρει; Με
ποια κριτήρια θα επέλεγες,
εσύ προσωπικά, το µελλο-
ντικό σου επάγγελµα;

∆ιάβασε στη διπλανή στήλη
τα αποσπάσµατα από άρθρο
εφηµερίδας και σχολίασε το
θέµα και τα συµπεράσµατα
της έρευνας του Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών σχετι-
κά µε την επιλογή επαγγέλ-
µατος.

“Απόλυτα ενταγµένος στο πνεύµα της νέας εποχής αναµένεται να είναι
σύντοµα ο τρόπος µε τον οποίο οι µαθητές των Γυµνασίων και των Λυ-
κείων θα επιλέγουν το επάγγελµα που θα ακολουθήσουν. Ένα από τα
σχέδια που κυκλοφορούν στους κόλπους του “Εθνικού Κέντρου Επαγ-
γελµατικού Προσανατολισµού” θέλει τους µαθητές να επιλέγουν το
επάγγελµα που τους ταιριάζει µε τη βοήθεια ενός … κεντρικού ηλε-
κτρονικού εγκεφάλου. Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό, οι µαθητές των σχο-
λείων όλης της χώρας θα συµπληρώνουν ειδικά ερωτηµατολόγια και οι
απαντήσεις τους θα αποστέλλονται σε έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος – θα εγκατασταθεί κατά πάσα πι-
θανότητα στην Αθήνα– αναλαµβάνει από εκεί και πέρα να επεξεργαστεί
τα δεδοµένα και να προτείνει σε κάθε µαθητή ξεχωριστά τα επαγγέλµα-
τα που ταιριάζουν περισσότερο στην προσωπικότητά του. […]
Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός είναι ένας τοµέας µε καθορι-

στική σηµασία όχι µόνο για την προσωπική και επαγγελµατική εξέλιξη
των νέων γενιών, αλλά και για την πορεία της αγοράς εργασίας. Χρει-
άζεται δε πολλή “δουλειά” από µέρους της Πολιτείας, καθώς οι πε-
ρισσότεροι νέοι σήµερα επιλέγουν επάγγελµα µε τρόπους αποσπασµα-
τικούς: πολλοί επηρεάζονται από τους γονείς τους, οι οποίοι ναι µεν
µπορούν να έχουν καλές προθέσεις, όµως δεν έχουν τη σωστή πληρο-
φόρηση για τις προοπτικές που έχουν οι διάφορες ειδικότητες. Άλλοι
µπορεί να µην επηρεάζονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον,
όµως διαλέγουν επάγγελµα… από τύχη. Ενδεικτικό είναι ότι, σύµφωνα
µε έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), περί-
που ο ένας στους επτά φοιτητές της ιατρικής (το 14%) επιλέγει τον ια-
τρικό κλάδο… στην τύχη. […]
Ο σηµαντικός ρόλος που παίζει το οικογενειακό περιβάλλον στη

διαµόρφωση της γνώµης του µαθητή για το επάγγελµα που θα ακο-
λουθήσει καταγράφεται ξεκάθαρα στην έρευνα του ΕΚΚΕ που πραγ-
µατοποιήθηκε στους φοιτητές της ιατρικής. Σύµφωνα µε τα αποτελέ-
σµατα, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των φοιτητών –που φθάνει στο 41% –
δήλωσε ότι ακολούθησε τον ιατρικό κλάδο “αναγκαστικά”. ∆έχθηκαν,
δηλαδή, πίεση από τις οικογένειές τους (αλλά και από το σχολικό πε-
ριβάλλον, που τους ωθούσε να δώσουν εξετάσεις για την ιατρική, επει-
δή ήταν πολύ καλοί µαθητές)].

(·fi ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∆‡Ô, 6-6-1999).

§√°√π ∂¶π§√°∏™ π∞∆ƒπ∫∏™*
∞¡¢ƒ∂™ °À¡∞π∫∂™ ™À¡√§√

∆ÀÃ∞π∞ ∂¶π§√°∏ 15,7% 11,8% 14,0%
∫√π¡ø¡π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ 20,3 % 36,3% 27,2%
∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ ∂¶∞°°∂§ª∞ 22,3% 26,6% 24,1%
∞¡∞°∫∞™∆π∫∏ ∂¶π§√°∏ 41,7% 25,3% 34,7%

* ŒÚÂ˘Ó· ÛÂ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙË˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ¶ËÁ‹: ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ
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Έχουν διατυπωθεί κατά και-
ρούς οι εξής απόψεις για την
εκλογή επαγγέλµατος:

“Όλοι είναι ικανοί για όλα”.
“Ο καθένας είναι ικανός µόνο για ένα επάγγελµα” και
“Ο καθένας µπορεί να ασκήσει αρκετά επαγγέλµατα”.

Ποια από τις τρεις αυτές απόψεις θεωρείς σωστότερη; Να τεκµηριώ-
σεις την απάντησή σου.

Να συζητήσετε την άποψη
του συγγραφέα και να διατυ-
πώσετε τις δικές σας σκέψεις
για το θέµα.

“…Εάν το επάγγελµα που θα ασκήσεις ικανοποιεί µόνο τη µαταιοδο-
ξία σου ή υπηρετεί µόνο το στενό υλικό συµφέρον σου, θα είσαι άν-
θρωπος αποτυχηµένος και δυστυχής.”

(∂. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜ , ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·). 

Η οικιακή εργασία της γυ-
ναίκας θεωρείται συνήθως
ως αυτονόητη προσφορά και
δεν αναγνωρίζεται από όλους
η αξία της.

Πιστεύεις ότι θα άλλαζε η κατάσταση, εάν η γυναίκα αµειβόταν από
την πολιτεία ή εάν υπήρχε δίκαιη κατανοµή της οικιακής εργασίας σ’
όλα τα µέλη της οικογένειας;

∆ικαιολογείς την ύπαρξη “καθαρά” γυναικείων και αντρικών επαγ-
γελµάτων; Να στηρίξεις µε επιχειρήµατα τις απόψεις σου.

Να σχολιάσεις τις απόψεις
του διπλανού παραθέµατος
και να γράψεις τις δικές σου
σκέψεις για το θέµα. 

“… Η αποκλειστική, ολοκληρωτική και στεγνή ειδίκευση µπορεί να
προωθεί τον τεχνικό πολιτισµό, αλλά δεν προωθεί τον πνευµατικό πο-
λιτισµό. Στρεβλώνει το άτοµο· από σφαιρικό άνθρωπο τον κάνει ειδι-
κευµένο εργαλείο. Η ειδίκευση, βέβαια, είναι ανάγκη, αλλά είναι και
κίνδυνος. Είναι µια άλλη πρόκληση του βιοµηχανικού πολιτισµού κα-
τά της ακεραιότητάς µας”.

(ÃÚ. ª·ÏÂ‚›ÙÛË, ¶ÚÔÔÙÈÎ¤˜, ÂÎ‰. ¢ˆ‰ÒÓË). 
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Να διαβάσεις και να συζητή-
σεις και τις απόψεις του δι-
πλανού κειµένου σχετικά µε
την ανάγκη εξειδίκευσης,
συνεχούς κατάρτισης και
επαγγελµατικού προσανατο-
λισµού των νέων. Παρατή-
ρησε και τους σχετικούς πί-
νακες που ακολουθούν στις
χρωµατιστές σελίδες.

Οι αλλαγές στην αγορά, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη συγκε-
κριµένη ζήτηση, “υποχρεώνουν” τους αρµόδιους θεσµικούς φορείς
(σχολείο, πολιτεία και οικογένεια) να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο
τους. Το νέο εργασιακό τοπίο µοιάζει σαν “άγνωστη χώρα” σε σχέση
µε τις παραδοσιακές αντιλήψεις της κοινωνίας και οι νέοι µοιάζουν
ωσάν να ισορροπούν σε τεντωµένο σχοινί στην προσπάθειά τους να
εναρµονισθούν µε τις σηµερινές ανάγκες της αγοράς και τις αλλαγές
στις εργασιακές σχέσεις αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν µία
σταθερή και σίγουρη για το µέλλον δουλειά. [...]

Στο τρίπτυχο “µεταπτυχιακές σπουδές - εξειδίκευση”, “ενίσχυση του
ρόλου των διαµεσολαβητικών κρατικών φορέων απασχόλησης” και
“ανάπτυξη ενός σωστού σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού”,
εστιάζει ο αναπληρωτής καθηγητής στον τοµέα της Οικονοµικής της
Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστηµίου
κ. Ιωάννης Σακέλλης του άξονες ενεργειών στις οποίες οφείλει να προ-
βεί η πολιτεία ώστε να µη δηµιουργηθεί ένα τεράστιο χάσµα µε άµεση
συνέπεια την ανεργία. [...]

“Οι µεταβολές που επήλθαν στην παραγωγή ήταν ραγδαίες και όντως
δηµιούργησαν τις ανάγκες για καινούργιες εξειδικεύσεις και επαγγέλ-
µατα. Όµως, προοδευτικά –από τα µέσα της δεκαετίας του ’80– διαπι-
στώνεται ότι η ανάγκη αυτή πλέον γίνεται όλο και πιο επιτακτική, ενώ
παράλληλα κρίνεται προσφορότερο να καλύπτεται µέσα από µεταπτυ-
χιακά τµήµατα ή ανάλογα από τα προγράµµατα συνεχούς κατάρτισης,
τα οποία θα οργανωθούν αργότερα.
Η εξειδίκευση, εξάλλου, θα βοηθήσει να ξεπερασθεί η κρίση που

µαστίζει ορισµένα από τα παραδοσιακά “καλά” επαγγέλµατα. “Επι-
γραµµατικά, οφείλουµε να φτιάξουµε τη σχέση εκπαίδευσης - κατάρτι-
σης, καθώς η πρώτη δίνει το χρώµα στο υλικό της δεύτερης”. [...]

“Σήµερα διαπιστώνεται το οξύµωρο, παρά την ανεργία, να έχουµε κε-
νές θέσεις εργασίας λόγω ελλείψεων σε συγκεκριµένες ειδικότητες.
Οφείλουµε ταυτόχρονα η ανάπτυξη που θα υπάρχει να είναι “εντάσε-
ως απασχόλησης” σύµφωνα µε τον ορισµό της Ε.Ε., δηλαδή να δηµι-
ουργεί θέσεις εργασίας”.
Ο σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός, τέλος, είναι ο πλέον
αδύναµος τοµέας στη χώρα µας παρά τη σηµαντική διεθνώς εξέλιξη του
θεσµού. “Η ισορροπία ανάµεσα στα ταλέντα και τις ανάγκες της αγο-
ράς εργασίας είναι επιβεβληµένη. Στην προβληµατική, όµως, των παι-
διών σήµερα υπάρχει κυρίως έλλειψη στόχου. Συνήθως τα παιδιά ανα-
φέρονται σε δέσµες και κατευθύνσεις και όχι σε στόχους που να αντα-
ποκρίνονται σε κάποια ταλέντα”, παρατηρεί ο κ. Σακέλλης.

(·fi ÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, 31-5-1998)
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ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Í‡ÏÔ˘ 663,92

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ 475,50

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Í‡ÏÔ˘ 247,76

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËÙ¤˜ – ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È
ÌË¯·ÓÒÓ 224,46

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ 128,14

∂ÈÛ·ÁÁÂÏÂ›˜ 108,58

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ·Ó¤ÁÂÚÛË˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ 108,26

∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∆∂π ‹ ¿ÏÏˆÓ
Û¯ÔÏÒÓ 103,07

À¿ÏÏËÏÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ 89,31

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ 70,92

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ 64,90

∫·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ Î·È ÂÈÛÎÂ˘·ÛÙ¤˜ ˆÚÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È
ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·ÎÚÈ‚Â›·˜ 64,04

™¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÈ‰ÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÌË¯·ÓÈÎ‹˜

ªË¯·ÓÈÎÔ› Î·È ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ ÁÂˆÚÁÈÎÒÓ ‹
‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 52,31

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯. ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÛÈÌ¤ÓÙÔ 51,70

∏ÏÂÎÙÚÔÙÂ¯Ó›ÙÂ˜, ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ Î·È Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜

ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÌË¯·ÓÒÓ 46,00

µÔËıËÙÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi 42,84

∆·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎÔ› Û˘ÓÔ‰Ô›, ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ Î·È ÍÂÓ·ÁÔ› 41,59

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 41,01

™ÙÂÓÔÁÚ¿ÊÔÈ, ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ 
¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÌË¯·Ó¤˜ ÌÂ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ 34,97

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎÙ˘ˆÙÈÎÒÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, 
ÌË¯·ÓÒÓ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜ 32,06

√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ 31,97

∆·Ì›Â˜, Ù·ÌÂÈÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ 31,49

°Ú·ÌÌ·ÙÂ›˜ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂˆÓ, ‚ÔËıÔ› ÓÔÌÈÎÒÓ 30,81

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ Ù·ÂÙÛ·ÚÈÒÓ 28,41

¢ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÓÔÌÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ 27,16 

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌË¯. ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›·˜ – ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ – ÁÔ‡Ó·˜ 27,12

µÔËıËÙÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÛ¯ÔÏÈÎ‹˜

Î·È ÂÈ‰ÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ 25,02

¢È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ∆∂π 23,96

ªÂÙ·ÏÏˆÚ‡¯ÔÈ, Ï·ÙfiÌÔÈ 22,65

ª·›Â˜, ‰ÈÏˆÌ·ÙÔ‡¯ÔÈ ∆∂π 21,07

¢È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÊÚÔÓÙËÚÈÛÙËÚ›ˆÓ, 

Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ – ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ 20,27

§ÔÁÈÛÙ¤˜ 17,43

∆Â¯Ó›ÙÂ˜ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ

‰ÔÌÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ 17,24

∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÎÔ› 

Î·È ÌË¯·ÓÔÏfiÁÔÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› 17,05

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘·ÏÔ˘ÚÁ›·˜, ÎÂÚ·ÌÈÎ‹˜ 15,83

µÔËıÔ› È·ÙÚÈÎ‹˜, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË 

ÙÔ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi 14,67

∆Â¯ÓÔÏfiÁÔÈ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ 14,48

∫·ıËÁËÙ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ 11,28

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 

Î·È ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ 11,23

∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜, ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ 9,48

∞ÚÙÔÔÈÔ›, ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙÂ˜ 8,97

µÈÔÏfiÁÔÈ, ÁÂˆfiÓÔÈ 8,82

π·ÙÚÔ› 8,60

∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› 8,30

º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› 7,44

∫ÔÌÌˆÙ¤˜, ÎÔ˘ÚÂ›˜, ·ÈÛıËÙÈÎÔ› 7,16
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1. ¶ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·

! πÎ·ÓfiÙËÙ· ÛÙÈ˜ ‰È·ÚÔÛˆÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
! πÎ·ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÂ ÚÔÛÔ¯‹ (active listening)
! √Ì·‰ÈÎfiÙËÙ·
! ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·
! ™˘Ó¤ÂÈ·
! ∞ÓÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ›ÂÛË
! ∂˘ÂÏÈÍ›·
! £ÂÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ
! ¢ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
! ∞Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ
! ∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· 
! πÎ·ÓfiÙËÙ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ
! πÎ·ÓfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ¿ÙÔÌ· ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡ÚÂ˜
! πÎ·ÓfiÙËÙ· ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜ Î·È ÂËÚÂ·ÛÌÔ‡
! πÎ·ÓfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·È ÎÚ›ÛÈÌˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
! πÎ·ÓfiÙËÙ· ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜

2. ¶ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÂÚÁ·ÛÈ·Î¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜

! ∞Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
! πÎ·ÓfiÙËÙ· ÛÙÈ˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ
! πÎ·ÓfiÙËÙ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜
! πÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
! πÎ·ÓfiÙËÙ· Â›Ï˘ÛË˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
! πÎ·ÓfiÙËÙ· Â·Ê‹˜ ÌÂ ÎfiÛÌÔ/ÂÏ¿ÙÂ˜
! ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·
! √ÚÁ·ÓˆÙÈÎfiÙËÙ·
! ∞Ó¿ıÂÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜
! πÎ·ÓfiÙËÙ· Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡
! ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË (ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹) ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ·

3. ¶ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· ·Ó¤ÏÈÍË ÛÂ ‰ÈÂıÓÂ›˜ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

! °ÓÒÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓfi˜ ÙÔÌ¤· ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË˜

(.¯. ‰ÈÂıÓ‹˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ‹)
! °ÓÒÛË Í¤ÓË˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜
! °ÓÒÛË Í¤ÓˆÓ ÁÏˆÛÛÒÓ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ
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Λέγεται ότι ο τεχνικός πολι-
τισµός προκάλεσε την εξα-
φάνιση ορισµένων παραδο-
σιακών επαγγελµάτων.

Ποια είναι η δική σου γνώµη για το θέµα αυτό; Γνωρίζεις κάποια
παραδοσιακά επαγγέλµατα που επιβιώνουν ακόµη, και ποιες είναι οι
προοπτικές τους για το µέλλον; Μπορείς να διαβάσεις βοηθητικά το
σχετικό διήγηµα του ∆. Χατζή “Ο Σιούλας ο Ταµπάκος”, από τη συλ-
λογή “Το τέλος της µικρής µας πόλης”.

AT√ª∞ ª∂ ∂π¢π∫∂™ ∞¡∞°∫∂™
™∆∏¡ ∫∞∆∞§§∏§∏ ∂ƒ°∞™π∞

ª¶√ƒ√À¡ ¡∞ ∞¶√¢ø™√À¡ ¶√§§∞

ÀÀ¶¶√√ÀÀƒƒ°°∂∂ππ√√ √√ƒƒ°°∞∞¡¡ππ™™ªª√√™™  ∞∞¶¶∞∞™™ÃÃ√√§§∏∏™™∏∏™™

∂∂ƒƒ°°∞∞™™ππ∞∞™™ ∂∂ƒƒ°°∞∞∆∆ππ∫∫√√ÀÀ  ¢¢ÀÀ¡¡∞∞ªªππ∫∫√√ÀÀ

Ποιες σκέψεις και αντιδρά-
σεις σου προκαλεί το σύνθη-
µα του Ο.Α.Ε.∆. για τα άτο-
µα µε ειδικές ανάγκες; 

Μπορείς να υποθέσεις ποιοι είναι οι στόχοι και τα µέτρα του προ-
γράµµατος, για την ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην πα-
ραγωγική διαδικασία; Ποια άλλα µέτρα νοµίζεις ότι θα µπορούσε
να πάρει η πολιτεία γενικά για την οµαλή ένταξη των ατόµων αυ-
τών στην κοινωνία;
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Νοµίζεις ότι η ανεργία είναι
ένας από τους παράγοντες που
προκαλούν την αντικοινωνική
συµπεριφορά των νέων; 

Να τεκµηριώσεις την άποψή σου µε παραδείγµατα. Μπορείς να προ-
τείνεις κάποια µέτρα για τη θεραπεία του προβλήµατος; π.χ. η µείω-
ση του ορίου ηλικίας θα εξασφάλιζε στους νέους µεγαλύτερες δυνατό-
τητες να βρουν εργασία; 

Αφού διαβάσετε στη διπλα-
νή στήλη τα αποσπάσµατα
από τον τύπο που αφορούν
τη µερική εργασία και την
τηλεργασία, να συζητήσετε
για τις θετικές και αρνητικές
πλευρές αυτών των µορφών
εργασίας.

Η τεχνολογική αναδιάρθρωση της παραγωγής οδηγεί αναπόφευκτα
στις δύο νέες µορφές ευέλικτης, όπως καθιερώθηκε να λέγεται, απα-
σχόλησης: της µερικής εργασίας και της τηλεργασίας. Η συνεχής επέ-
κτασή τους οδηγεί σε σαρωτικές αλλαγές στις συνθήκες και στις οργα-
νωτικές δοµές στους εργασιακούς χώρους αλλά και της ίδιας της ερ-
γασίας. Το φαινόµενο δεν είναι νέο. Κάτι παρόµοιο συντελέσθηκε στο
τέλος του προηγούµενου αιώνα και κατά πώς όλα δείχνουν ο χρυσός αι-
ώνας της πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον µε τη µορφή που γνωρί-
ζουµε είναι µάλλον παρελθόν. [...]

Τηλεργασία

Στην Ευρώπη οι τηλεργαζόµενοι έχουν ήδη υπερβεί τα 10 εκατοµµύρια
και το 13,6% των επιχειρήσεων έχει στο µισθολόγιο τους υπαλλήλους
που εργάζονται από το σπίτι τους. Στην Ελλάδα οι αντίστοιχοι δείκτες
είναι εµφανώς µικρότεροι και µόνο σε τρεις χιλιάδες υπολογίζονται
όσοι χρησιµοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει η τηλεργασία. [...]

Μερικώς απασχολούµενοι

Η µερική απασχόληση συνδέεται µε την ικανοποίηση αναγκών ιδιαίτε-
ρων κατηγοριών του εργατικού δυναµικού όπως οι γυναίκες µε οικο-
γενειακές υποχρεώσεις, οι φοιτητές, οι άνεργοι… όµως, η ευρεία λει-
τουργία του θεσµού ιδιαίτερα στη χώρα µας, µε το χαµηλό επίπεδο
αποδοχών, αναπαράγει φαινόµενα οικονοµικής ανέχειας και ψυχολο-
γικών επιπτώσεων στους εργαζόµενους. Από µία πλευρά προσφέρεται
η δυνατότητα, κυρίως στις εργαζόµενες, αλλά και σε ορισµένους άνδρες
να συνδέσουν πιο εύκολα τις οικογενειακές ευθύνες µε την επαγγελµα-
τική σταδιοδροµία και µε την απόκτηση κάποιου εισοδήµατος.
Από την άλλη, οι θέσεις αυτές αποτελούν κατώτερες θέσεις απα-

σχόλησης µε περιορισµένες επαγγελµατικές προοπτικές, οι οποίες κα-
λύπτονται από άτοµα που δεν έχουν εναλλακτική λύση.

(·fi ÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, 3-5-1998)
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Να δηµιουργήσεις από τα
θέµατα της διπλανής στήλης
µια ιστορία. Πρόσεξε, ώστε
η αφήγησή σου να µην ξε-
περνάει τις 250-300 λέξεις.

� Ένας απόφοιτος Λυκείου δεν µπορεί να βρει εργασία.

� Ένας οικογενειάρχης απολύεται από την εργασία του.

� Ένας µεσήλικας αναγκάζεται να παραιτηθεί, γιατί η επιχείρηση
όπου δουλεύει κάνει περικοπές στο εργατικό δυναµικό.

∆ραµατοποίηση
Να επιλέξετε µια από τις δύο
διπλανές ασκήσεις και να τις
παρουσιάσετε στην τάξη.

1 Ένας γονιός προσπαθεί να πείσει το γιο ή την κόρη του να µην
ακολουθήσει κάποιο επάγγελµα.

2 Μερικοί µαθητές να υποδυθούν έναν επαγγελµατία (επιστήµονα,
καλλιτέχνη, εργάτη, γεωργό) και να επιχειρηµατολογήσουν, πε-

ρίπου πέντε λεπτά ο καθένας, για την κοινωνική προσφορά του επαγ-
γέλµατος που υποτίθεται ότι ασκούν. Η τάξη, ως ακροατήριο, θα απο-
φασίσει τελικά ποια επιχειρηµατολογία ήταν πειστικότερη και γιατί.

Έρευνα
Να απευθυνθείτε σε ανθρώ-
πους του οικογενειακού και
κοινωνικού σας περιβάλλο-
ντος και να ρωτήσετε τι ση-
µαίνει γι’ αυτούς η εργασία
που κάνουν ή έκαναν στο
παρελθόν (αν πρόκειται για
συνταξιούχους). 

Να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις τους και να προσπαθήσετε να κα-
ταλήξετε σε κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε τη σηµασία της εργα-
σίας στη ζωή του ανθρώπου. 
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Aðïíîèíïîåàíáôá5

∆· ·ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù·, fiˆ˜ Í¤ÚÂÈ˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÔÌ¤Óˆ˜,
‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚ›·. ∂›Ó·È fiÌˆ˜ ËÁ‹ ÈÛÙÔÚ›·˜. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛËØ ÂÈÌÂ›ÓÂ-
ÙÂ Î˘Ú›ˆ˜:

·) ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ·ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚ›· 

‚) ÛÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÛÙÈ˜ ËÁ¤˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ (‚Ï. Î·È
ŒÎÊÚ·ÛË – ŒÎıÂÛË Ù. ∞ã ∞Ê‹ÁËÛË. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·ÔÌÓËÌÔÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ı·
‚ÚÂ›ÙÂ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∫.¡.§. ÙË˜ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜
‚È‚Ï›Ô˘).

Υποτίθεται ότι ο γνωστός
ιστοριοδίφης Β. ανακάλυψε
στα υπόγεια της Εθνικής Βι-
βλιοθήκης ένα δυσανάγνω-
στο χειρόγραφο (0,10 × 0,12)
άγνωστου συγγραφέα. (βλ.
σ.105) Καµιά όµως άλλη
πληροφορία δε βρήκε σχετι-
κή µε το περιεχόµενο του
χειρογράφου αυτού. Χάθη-
καν όλες οι πηγές. Συγκρατεί
ωστόσο στη µνήµη του από
τα παιδικά του χρόνια κά-
ποια δηµοτικά τραγούδια
που δεν είναι ξένα προς το
περιεχόµενο αυτού του κει-
µένου. Μελετά λοιπόν όλα
τα γνωστά στοιχεία και κάνει
προς τους οµότεχνους του,
ιστοριοδίφες και άλλους, την
ακόλουθη ανακοίνωση, στην
οποία, όπως αµέσως θα δια-
πιστώσεις, διαπλέκει τις πλη-
ροφορίες, που αντλεί από το
κείµενο, µε δικά του σχόλια.

∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË

Ι. Το ιστορικό του κειµένου

Κυρίες και κύριοι,

Στα υπόγεια της Εθνικής Βιβλιοθήκης βρήκα το κείµενο που δακτυλο-
γραφηµένο έχετε στα χέρια σας. Το χειρόγραφό του (0,10 × 0,12) είναι
δυσανάγνωστο. Ο συγγραφέας του παραµένει άγνωστος. Το βέβαιο,
πάντως είναι ότι αφηγείται κάποιος Κολοκοτρώνης,* ο οποίος, όπως
µαρτυρείται στο κείµενο (“Τι να κάνοµεν τώρα Κολοκοτρώνη;” “Τι να
κάνοµεν;” τους λέγω κτλ.), πρέπει να έπαιξε ηγετικό ρόλο στη δια-
µόρφωση των γεγονότων που αφηγείται. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το
χειρόγραφο αυτό αποτελεί τµήµα ευρύτερου έργου, όπου ο Κολοκο-
τρώνης εκθέτει τις προσωπικές του αναµνήσεις από κάποιον αγώνα, για
τον οποίο δυστυχώς δεν έχουµε άλλη πηγή.

ΙΙ. Το περιεχόµενο του κειµένου. Σχόλια

Το κείµενο, όπως κι εσείς διαπιστώνετε, είναι αφηγηµατικό-ιστορικό,
και αναφέρεται σε επανάσταση που δέχτηκε ισχυρό πλήγµα· ένα από τα
ισχυρότερα κέντρα της επανάστασης, το Μισολόγγι (δεν πρέπει να αµ-
φιβάλλουµε ότι πρόκειται για το γνωστό µας Μεσολόγγι στη ∆υτική
Στερεά Ελλάδα), πέφτει στα χέρια των αντιπάλων της, πράγµα που την
οδηγεί σε κρίση. Ας, παρακολουθήσουµε, όµως, τα γεγονότα στις λε-
πτοµέρειές τους.

* °ÓˆÛÙfi˜ ·fi Ù· ‰ËÌÔÙÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙË˜ ÔÚÂÈÓ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.
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Από το κείµενο αντλούµε δύο σηµαντικές πληροφορίες, οι οποίες πε-
ριέχονται σε δύο άνισα µεταξύ τους τµήµατα: στο πρώτο τµήµα (“Την ηµέ-
ραν των Βαΐων... θύµα”) περιέχεται η είδηση (το γεγονός) της πτώσης του
Μεσολογγιού· στο δεύτερο (“Μας ήρθε είδησις... την Επανάστασιν”) δί-
νεται η αντίδραση των ηγετών της επανάστασης απέναντι στην είδηση.
Αναλυτικότερα οι πληροφορίες κατά τµήµατα έχουν ως εξής: 

Πρώτο τµήµα

“Την ηµέραν των Βαΐων έκαµαν γιουρούσι στο
Μισολόγγι1 οι ήρωες του Μισολογγιού, σε τόσες
χιλιάδες ασκέρι, σε τόσα κανόνια, χαντάκια, κα-
βαλαριά, εγλίτωσαν 2000, και το γυναικόπαιδο
έγινε θύµα.

∆εύτερο τµήµα

Μας ήρθε είδησις, µεγάλη Τετράδη, εις το δειλινό,
που είχε παύση η Συνέλευσις, και είµεθα εις κάτι
ίσκιους. Μας ήλθε είδησις ότι το Μισολόγγι εχάθη.
Έτσι εβάλαµεν τα µαύρα όλοι, µισή ώρα εστάθη
σιωπή που δεν έκρινε κανένας, αλλ. εµέτραε κα-
θένας µε τον νουν του τον αφανισµόν µας. Βλέ-
ποντας εγώ την σιωπήν, εσηκώθηκα εις το πόδι,
και τους οµίλησα λόγια για να εµψυχωθούν. Τους
είπα ότι το Μισολόγγι εχάθη ενδόξως, και θα µεί-
νει αιώνας αιώνων η ανδρεία. Εάν βάλοµεν τα
µαύρα και οκνεύσοµεν, θα πάροµεν το ανάθεµα
και θα πάροµεν το αµάρτηµα των αδυνάτων
όλων. Με απεκρίθηκαν: “Τι να κάνοµεν τώρα
Κολοκοτρώνη;” “Τι να κάνοµεν;” του λέγω. “Την
αυγήν να κάνοµεν συνέλευσιν πέντε, έξι, οκτώ
άτοµα δια να µας κυβερνήσουν, και να διαλέξοµεν
και άτοµα να αποφασίσουν να ανταποκρίνονται µε
τα εξωτερικά (που τότε ήτο περασµένος και ο µι-
νίστρος2 Κάνιγγ 3 εις την Κωνσταντινούπολιν), η
επιτροπή της συνελεύσεως δια τα εξωτερικά να
δίδει λόγον εις την Κυβέρνησιν, και εις τον λαόν,
και ηµείς οι άλλοι να σκορπίσοµεν εις τες επαρχίες
και να πιάσοµεν γενικώς τα άρµατα, ως τα πρω-
τοπιάσαµεν εις την Επανάστασιν”.

Πρώτο τµήµα

Οι πολιορκηµένοι επαναστάτες του Μεσολογγιού (άνδρες,
γυναίκες και παιδιά) έκαναν έξοδο, ζητώντας να σπά-
σουν τον πολιορκητικό κλοιό. Αυτό όµως ήταν πολύ δύ-
σκολο, γιατί οι αντίπαλοί τους ήταν χιλιάδες και είχαν
αποκλείσει το Μεσολόγγι µε πεζικό, µε ιππικό, µε πυρο-
βολικό και µε τάφρους. Έτσι η έξοδος κατέληξε σε συµ-
φορά. Ο Κολοκοτρώνης αναφέρει ότι από τους υπερα-
σπιστές/πολεµιστές του Μεσολογγιού σώθηκαν δύο χι-
λιάδες, ενώ τα γυναικόπαιδα εξοντώθηκαν. Για τις απώ-
λειες των πολιορκητών ο αφηγητής δεν αναφέρει τίποτε.
Όπως δεν αναφέρει τίποτε και για τον αριθµό τους ή για
τον αριθµό των υπερασπιστών και των γυναικόπαιδων.
∆εν µπορούµε επίσης να αντλήσουµε πληροφορίες από
το κείµενο για τις ειδικότερες συνθήκες κάτω από τις
οποίες έγινε η έξοδος: πώς οργανώθηκε π.χ. ποιες ανά-
γκες την επέβαλαν, ποιες ήταν οι καιρικές συνθήκες κτλ.
Αν και για τις τελευταίες υπάρχει κάποια είδηση: η έξοδος
έγινε την ηµέραν των Βαΐων. Εποµένως έγινε άνοιξη
και ηµέρα Κυριακή. Το έτος της εξόδου δεν αναφέρεται
βέβαια. Όπως δεν αναφέρονται και οι λαοί που πολε-
µούν. Ωστόσο δε θα σφάλω, αν αποδώσω το κείµενο σε
απελευθερωτικό πόλεµο των Ελλήνων εναντίον των Τούρ-
κων. Εκεί µε οδηγούν δύο δηµοτικά τραγούδια που τρα-
γουδιούνται ακόµη στις ορεινές περιοχές της χώρας µας
και που εγκωµιάζουν τους αγώνες του Κολοκοτρώνη και
των Μεσολογγιτών εναντίον των Τούρκων. Έπειτα µε κα-
µιά άλλη περίοδο της ελληνικής ιστορίας δεν είναι δυνα-
τόν να συσχετισθεί το κείµενο. Εποµένως πρέπει να ανή-
κει στην περίοδο εκείνη της οποίας τα αρχεία έχουν χαθεί.

¢Â‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·: ™˘Ó¤¯ÈÛÂ 

Κείµενο χειρογράφου Πληροφορίες που αντλεί ο ιστοριοδίφης

1. ÁÈÔ˘ÚÔ‡ÛÈ ÛÙÔ ªÈÛÔÏfiÁÁÈ: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ŒÍÔ‰Ô (10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1826).
2. ÌÈÓ›ÛÙÚÔ˜: ˘Ô˘ÚÁfi˜.
3. ∫¿ÓÈÁÁ: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÊÈÏ¤ÏÏËÓ·˜.
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Να µετασχηµατίσεις το δεύ-
τερο τµήµα του χειρογράφου
µε οδηγό την ανακοίνωση
του ιστοριοδίφη. Θα σε βοη-
θήσουν και οι οδηγίες που
ακολουθούν:

– Πρόσεχε πάντα η αφήγησή σου να στηρίζεται στην πληροφόρη-
ση του κειµένου.

– Φρόντισε να διατηρήσεις τη δοµή της ανακοίνωσης.

– Πρόσεχε τη γλώσσα που χρησιµοποιεί: (λεξιλόγιο, σύνταξη, ρη-
µατικοί χρόνοι, ρηµατικό πρόσωπο, ύφος): π.χ.

... όπως µαρτυρείται στο κείµενο (σ. 104)

... δεν είναι δυνατόν να συσχετισθεί... (σ. 105)

“Το κείµενο όπως κι εσείς διαπιστώνετε...” Ενεστώτας (σ. 104)

“Οι πολιορκηµένοι έκαναν έξοδο” αόριστος (σ. 105).

– Τον τρόπο µε τον οποίο σχολιάζει τις πληροφορίες: π.χ.
“Η έξοδος έγινε “την ηµέραν των Βαΐων”. Εποµένως έγινε άνοι-
ξη και µέρα Κυριακή” (σ. 105).

– Τους αποδεικτικούς του συλλογισµούς: π.χ.
“Ωστόσο δε θα σφάλω, αν... τα αρχεία έχουν χαθεί” (σ. 105).

– Το σεβασµό του προς την ιστορική αλήθεια: π.χ.
“Είναι σχεδόν βέβαιο ότι... άλλη πηγή” (σ. 104).

– Την οπτική γωνία από την οποία βλέπει και αφηγείται τα γεγονότα.
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Υπόθεσε τώρα ότι χάθηκαν
όλα τα αρχεία και τα κείµενα
που αναφέρονταν στην ελλη-
νική επανάσταση του 1821,
καθώς και κάθε άλλη πηγή ή
πληροφορία που είχε σχέση
µ’ αυτήν. Σώθηκε µόνο στη
βιβλιοθήκη του ιστοριοδίφη
Β. ένα δυσανάγνωστο χειρό-
γραφο (0,15×0,30) (βλ. Πα-
ράρτηµα σ. 153). Υπόθεσε
ακόµη ότι η οικογένεια του
ιστοριοδίφη Β. σου εµπι-
στεύτηκε το χειρόγραφο, για
να το γνωστοποιήσεις στο ελ-
ληνικό κοινό από την τηλεό-
ραση. Όπως καταλαβαίνεις,
πρόκειται να κάνεις µια υπεύ-
θυνη γραπτή ανακοίνωση.

Φρόντισε λοιπόν να δώσεις στους τηλεθεατές σου όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες, ώστε να ενηµερωθούν πλήρως για την κα-
τάσταση του χειρογράφου, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέ-
θηκε και για το περιεχόµενό του. Θα χρειαστεί, γι’ αυτό, να µελε-
τήσεις τα βοηθητικά στοιχεία που ακολουθούν. ∆ιάβασέ τα όλα
και διάλεξε εκείνα που θα σε βοηθήσουν να προσδιορίσεις τον
άξονα και να στήσεις τον ιστό της οµιλίας σου.

– Κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το κείµενο;

– Ποια είναι τα εξωτερικά του γνωρίσµατα: διαστάσεις, σχήµα, συ-
στατική του ύλη, τρόπος γραφής κτλ;

– Ποιος είναι ο χαρακτήρας του κειµένου: αφηγηµατικός, περι-
γραφικός, µεικτός, κάτι άλλο;

– Ποιο είναι το περιεχόµενο του κειµένου: νοµικό, πολεµικό, ει-
ρηνικό, ιστορικό, κάτι άλλο;

– Αναδιηγήσου το περιεχόµενο του κειµένου σε τρίτο πρόσωπο.
Εννοείται ότι, όπου µιλάς/σχολιάζεις εσύ, θα χρησιµοποιήσεις
πρώτο πρόσωπο. Το δεύτερο πρόσωπο σε διευκολύνει, όταν απευ-
θύνεσαι σε κείνους για τους οποίους προορίζεις την οµιλία σου.

– Χρησιµοποίησε στην αφήγηση παρελθοντικούς χρόνους.

– ∆ιηγήσου µε αντικειµενικότητα.

– ∆ε θα πρέπει να ξεχνάς ότι σκοπός σου είναι να παρουσιάσεις σε
συνεχή λόγο τις πληροφορίες που σου δίνει το κείµενο.

– Στην αφήγησή σου µπορείς, εφόσον το κρίνεις σκόπιµο, να δια-
πλέκεις τις πληροφορίες, που αντλείς από το κείµενο, µε δικά
σου σχόλια.

– Κοίταξε τα γεγονότα από τη δική σου οπτική γωνία και όχι από
την οπτική γωνία του συγγραφέα και αφηγητή.
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HíåòïìÞçéï6

Να διαβάσεις τις παρακάτω
ηµερολογιακές σελίδες.

29 πÔ˘Ï›Ô˘ 1943, 5 ÙÔ Úˆ›

Οι ηµέρες περνάνε, τα γεγονότα το ’να πίσω από το τ’άλλο µ’ εµποδί-
ζουν να γράψω. Κι όµως πρέπει να ενηµερώσω το ηµερολόγιό µου.

15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1944

Άλλο δεν αντέχω:
Ένα αυγό 40.000 δρχ. Ένα λεµόνι 3.000 δρχ. Η κυβέρνηση από χτες δι-
πλασίασε το µισθό µας. Αυτό το ποσό ίσα ίσα φτάνει για 4-5 µέρες. Ας
σταµατούσαν τουλάχιστον οι τιµές ν’ανεβαίνουν… Η καταστροφή του
Πειραιά ήταν τροµερή. Από τις 12 Ιανουαρίου καραβάνια προσφύγων
φτάνουν κάθε µέρα στην Αθήνα. Τα σπίτια, τα σχολεία, οι εκκλησίες επι-
τάσσονται για να τους στεγάσουν. Έκλαψα χτες βλέποντας τόσους δυ-
στυχισµένους µέσα στο κρύο να ψάχνουν για στέγη. Πολύ φοβάµαι
πως και το δικό µας σπίτι θα επιταχθεί.

(™ˆÎÚ. ™·ÚË‚·ÍÂ‚¿ÓË˜)

�
™¿‚‚·ÙÔ, 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 1949

[..] Τώρα που αντιγράφω και, µπορώ να προσθέσω, ξανα-
διαβάζω για πρώτη φορά, συνέχεια από την αρχή, τις γραµ-
µές αυτές που έγραψα όπως το ’φερναν οι περιστάσεις, ση-
µειώνω ότι δεν πρόκειται για εξοµολογήσεις, µήτε για προ-
σπάθεια να υπογραµµίσω τα πιο αξιόλογα. Μπορεί το ηµε-

ρολόγιο να έχει κάποια συµµετοχή σ’αυτά, όπως κι ο εαυτός
µου συµµετέχει σε ό,τι ζω. Αλλά δεν έχει ούτε καν την έφεση
προς την πληρότητα. Είναι, το πολύ, τα ίχνη που αφήνει κανείς
καθώς διαβαίνει. “Τα πατήµατα στο χιόνι”, για να θυµηθώ τη
µουσική εκείνη του Claude-Achille ίχνη από λίγες στιγµές που

δεν είναι πάντα οι πιο σηµαντικές αλλά οι πιο εύκαιρες·
εκείνες που έλαχαν. Έτσι υπάρχουν πολλά και µε-
γάλα χάσµατα…[…].

(°. ™ÂÊ¤ÚË˜, ª¤ÚÂ˜ ∂′, Û. 136). 
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∆ÂÙ¿ÚÙË, 15 ª¿ÚÙË 1950
Βράδυ

Πέρασα περιόδους µεγάλης αµφιβολίας για την αξία που θα µπορούσαν
να έχουν τα έργα µου. Προχώρησα στη ζωή, πολύ µόνος, χωρίς βοήθεια
(αλλά ποιος την έχει;), εκτός από δυο ανθρώπους άσχετους µε τα γράµ-
µατα, και την επιµονή µου […].

Τώρα πια –αυτές τις µέρες έκλεισα τα πενήντα– ξέρω τι είµαι. Ξέ-
ρω ποιοι µπορεί να µε παραδεχτούν και ποιοι να µε αρνηθούν. Μ’ εν-
διαφέρουν οι πρώτοι, κι από τους δεύτερους οι καλύτεροί µου […].

Έτσι όπως έβγαλα τη Στροφή, όπως έβγαλα το Μυθιστόρηµα, µο-
λονότι οι άλλοι θεωρούσαν τα καµώµατά µου παλαβά, κάθισα και
καταπιάστηκα, σε τούτο το σταµάτηµα της Άγκυρας, το ξεκαθάρισµα
αυτών των χαρτιών· µια “µποτίλια στο πέλαγο” ακόµη, ιδιωτική τού-
τη τη φορά. Μπορεί να βοηθήσει κι αυτή, ποιος ξέρει, άλλους θαλασ-
σινούς σαν εµένα. Κι ένας άλλος λόγος: για να ολοκληρώσω την απο-
στράτευσή µου.

(°. ™ÂÊ¤ÚË˜, ª¤ÚÂ˜ ∂′, Û. 152-153).

¶·Ú›ÛÈ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1993

Επιθυµία µου να γράψω για την αυτοβιογραφία. Γιατί άραγε. ∆εν πρό-
κειται να εξιστορήσω τη ζωή µου. Θέλω απλώς ν΄ ανιχνεύσω τη φύση
(και τη θέση) του αυτοβιογραφικού λόγου, τις δυνατότητες, τα όριά
του. Κι ακόµα, να µάθω, να δω, να πω, να σκεφθώ, να καταλάβω. Τι
να καταλάβω; Ίσως αυτό ακριβώς (αλλά όχι µόνο); γιατί επιθυµώ να
γράψω για την αυτοβιογραφία.

25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1993

Τι είναι η αυτοβιογραφία. Για τη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,
είναι απλώς µια λέξη “σηµαίνουσα την υπό συγγραφέως εξιστόρησιν
του ιδίου βίου”. Ανοίγω τα γαλλικά λεξικά Littre, Larousse και
Robert. Ο ίδιος ορισµός. εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα “Ζωή
ενός ατόµου γραµµένη από το ίδιο άτοµο” (Larousse 1866). Ακόµα
και στον Jean Starobinski: “Βιογραφία ενός προσώπου γραµµένη
από το ίδιο το πρόσωπο”.
Αλλά υπάρχει και η λογική του µακρινότερου δρόµου, παράδειγ-

µα ο γνωστός ορισµός του Philippe Lejeure: “Αναδροµική, σε πεζό
λόγο, αφήγηση που κάνει για τον εαυτό του ένα πρόσωπο πραγµατι-

1

2
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κό, προβάλλοντας την ατοµική του ζωή και κυρίως την ιστορία της
προσωπικότητάς του”.
Κυριαρχία του αυτονόητου; Ή πεµπτουσία του σχολαστικού;
Εννοείται πως, πάντοτε κατά τον Lejeure, τα συγγενικά προς την

αυτοβιογραφία είδη (το αποµνηµόνευµα, η βιογραφία, το προσωπικό
µυθιστόρηµα, το αυτοβιογραφικό ποίηµα, το προσωπικό ηµερολόγιο, η
αυτοπροσωπογραφία, το δοκίµιο), ανταποκρίνονται εν µέρει µόνο στον
παραπάνω ορισµό. Κι έπειτα, από αφηγηµατολογική σκοπιά, είναι φα-
νερό πως “για να υπάρχει αυτοβιογραφία (και, γενικότερα, προσωπι-
κή λογοτεχνία), πρέπει να υπάρχει ταυτότητα του συγγραφέα, του αφη-
γητή και του κυρίου προσώπου”.
Να, λοιπόν, η τριπλή συµµαχία του εγώ (του “µισητού εγώ”, όπως θα

έλεγε ο Pascal). Το πρώτο πρόσωπο σε όλη τη δόξα του. Όµως, όσο κι
αν φαίνεται παράξενο, αυτή η τρίµορφη ταυτότητα, η φαινοµενικά αδιά-
σπαστη, που υποδηλώνει στην ουσία τρεις µεταµορφώσεις του ίδιου προ-
σώπου, δεν παραπέµπει τελικά στο αντίθετό της, υπογραµµίζοντας έµ-
µεσα την έννοια της ετερότητας.

27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1993

Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ πως ο όρος αυτοβιογραφία καλύπτει την
κύρια µορφή του αυτογραφικού λόγου, δηλαδή κάθε κείµενο που (αδιά-
φορο πώς τιτλοφορείται) τείνει σε µια συνολική ανασύνθεση της ζωής
του αυτοβιογράφου. Κύρια µορφή: Αν, βέβαια, θεωρήσουµε ως δευτε-
ρεύουσες τις µορφές που παρέχουν µια µερική ή αποσπασµατική µόνο
εικόνα (προσωπικό ηµερολόγιο, αποµνηµόνευµα κτλ.).
Όµως αυτή η συνολική ανασύνθεση σε τι βαθµό πραγµατοποιεί-

ται; Είναι γεγονός ότι, για τον α ή β λόγο, πολλές αυτοβιογραφίες,
ίσως οι περισσότερες (του Cellinim, του Goethe, του Renan, του
Παλαµά, της ∆έλτα, του Sartre κ.ά.), µένουν ανολοκλήρωτες. “Κα-
νείς δεν προφταίνει”, λέει ο Μανόλης Αναγνωστάκης. Αλλά είναι
τόσο απλό; Στην ουσία, αυτό το ταξίδι επιστροφής µε τους προνο-
µιακούς σταθµούς (κυρίως την παιδική και τη νεανική ηλικία) πα-
ράγει ένα κείµενο ανάπηρο εκ γενετής: γεµάτο κενά, ρωγµές, παρα-
λείψεις, αποσιωπήσεις.
Αλλού το ανολοκλήρωτο συνδέεται µε το τυχαίο. Εδώ είναι στοιχείο

δοµικό. Μια αρχή τελειώνει. Ένα τέλος που αρχίζει.

6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1993

Εν αρχή ην το ηµερολόγιο. Στο τέλος η αυτοβιογραφία· µου είναι αδύ-
νατο να µη συνδέσω το ηµερολόγιο µε την εφηβία (καληµέρα, νεότητα)
και την αυτοβιογραφία µε την ώριµη ζωή (αντίο, νεότητα).
Αρχίζουµε και τελειώνουµε τη ζωή µε τη γραφή. Στη µέση υπάρχει

πάλι η γραφή –ή άλλη γραφή.

3

7
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30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1993

Ο Rembrandt ζωγράφισε δεκάδες αυτοπροσωπογραφίες του, σε δια-
φορετικές ηλικίες. Ο αυτοβιογράφος δεν µπορεί να κάνει το ίδιο. Αυ-
τός ζωγραφίζει χωρίς µοντέλο. ∆εν έχει πρόσωπο σταθερό. Ούτε στα-
θερή ηλικία. Η αυτοβιογραφία είναι σαν την ανθρώπινη ζωή: µία και
µοναδική.
Όσο για την οµοιότητα, τι σηµασία θα είχε στην περίπτωσή µας;

Ποιος µοιάζει µε ποιον. Ζήτηµα αποχρώσεων, ίσως και απλής ρητο-
ρικής, όπως λ.χ. όταν βεβαιώνουµε "ούτε µόνο αναπαράσταση ούτε µό-
νο κατασκευή", θέλοντας να πούµε εν τέλει "και αναπαράσταση αλλά
και κατασκευή".

(¶·Ó. ªÔ˘ÏÏ¿˜,
∞fi ÙÔ «∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙË˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜», £¤Ì· Î·È ·Ú·ÏÏ·Á¤˜)

Με βάση τις ηµερολογιακές
σελίδες που διαβάσατε, να
συζητήσετε σχετικά µε τα
συστατικά στοιχεία (µορφή
και περιεχόµενο) του ηµερο-
λογίου:

– Αναφέρεται το ηµερολόγιο µόνο σε προσωπικά γεγονότα και ατο-
µικά προβλήµατα ή και σε γενικότερα προβλήµατα της εποχής
στην οποία γράφεται;

– Ποια είναι, λοιπόν, τα κύρια γνωρίσµατα του ηµερολογίου ως
προς το περιεχόµενο;

– Ποια είναι τα εξωτερικά στοιχεία που µας βοηθούν να αναγνωρί-
σουµε ένα ηµερολόγιο µε την πρώτη µατιά;

– Σε ποιον µπορεί να απευθύνεται αυτός που γράφει το ηµερολόγιο,
για ποιο σκοπό, και πώς καθορίζει το ύφος του;

– Για ποιους λόγους µπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον του ανα-
γνώστη ένα ηµερολόγιο;

– Ποια κοινά σηµεία και ποιες διαφορές παρουσιάζουν γενικά τα
ηµερολόγια από τα αποµνηµονεύµατα και ειδικά από την άποψη
του χρόνου (χρόνος του ποµπού, του δέκτη, των γεγονότων). Βλ.
και Έκφραση-Έκθεση, τ. Α΄, Αφήγηση-αφηγηµατικός χρόνος. 

Κράτησε µερικές σελίδες ηµε-
ρολογίου µε κάποιο συγκε-
κριµένο σκοπό που θα καθο-
ρίσει, βέβαια, το ύφος και την
επιλογή του λεξιλογίου σου.

Αν το ηµερολόγιο που έγραψες ήταν εντελώς προσωπικό, προσπά-
θησε στη συνέχεια να το γράψεις έτσι, ώστε να µπορεί να απευθύνε-
ται και σε άλλους.

Σηµείωση

Το ηµερολόγιο ως µυθιστορηµατικό είδος, “Ηµερολογιακό µυθιστόρηµα”, που
καλλιέργησαν κυρίως ευρωπαίοι συγγραφείς (π.χ. Αντρέ Ζιντ), θα το συναντήσου-
µε και στην Ελλάδα, λιγότερο ή περισσότερο προωθηµένο, στις “Έξι και µια νύχτες
στην Ακρόπολη” του Γ. Σεφέρη, στα “Τετράδια του Παύλου Φωτεινού” και στην
“Εσωτερική συµφωνία” του Στέλιου Ξεφλούδα, στην “Αργώ” και στο “∆αιµόνιο”
του Γ. Θεοτοκά.

18
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·) ™˘ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ·

‚) Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜

ªÂ ÙË Û˘ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙË˜ ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‹
‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ô˘ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ, .¯. ÁÈ· ÙËÓ
Î·Ù¿ÏË„Ë ÌÈ·˜ ı¤ÛË˜, ÁÈ· ÌÈ· ˘ÔÙÚÔÊ›· ÎÙÏ. ∏ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÏÔÈfiÓ
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÁÂÁÔÓfiÙ·-ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÂÚÈ¤¯ÂÈ
¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfiØ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ Û˘Ó-
‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿Û·ÌÂ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È
Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· Î·È ÛÙË Û˘-
ÛÙ·ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹;

Να διαβάσεις προσεκτικά τις
συστατικές επιστολές που
ακολουθούν και να τις χαρα-
κτηρίσεις (θετική, µάλλον ου-
δέτερη, αρνητική, πολύ θερ-
µή, συγκρατηµένη, ψυχρή),
αφού υπογραµµίσεις τις λέ-
ξεις ή τις φράσεις που υποδη-
λώνουν σε κάθε περίπτωση
τη θέση του συντάκτη.

Ι. Αγαπητέ κ. συνάδελφε,

Η κ. Μ.Κ. παρακολούθησε τα µαθήµατά µου κατά τη διάρκεια του
πανεπιστηµιακού έτους 1998-99 και συνεργάστηκε µαζί µου για
την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας µε τίτλο…
Η επίδοσή της στις εξετάσεις των µαθηµάτων µου και οι συζη-

τήσεις µαζί της, πάνω σε θέµατα της εργασίας της, µου επιτρέπουν
να συµπεράνω ότι: γνωρίζει σε βάθος το αντικείµενο της ειδικότη-
τάς της· εργάζεται σκληρά και µεθοδικά· παρακολουθεί τις εξελίξεις
στον τοµέα της· είναι πολύ συνεργάσιµη· έχει λαµπρό ήθος και ευ-
χάριστο χαρακτήρα. Την κατατάσσω ανεπιφύλακτα στους καλύτε-
ρους φοιτητές µου των τελευταίων χρόνων.
Πιστεύω ότι, εφόσον της δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσει

τα µεταπτυχιακά σας µαθήµατα, θα εξελιχθεί σε άριστη ερευνή-
τρια· γι’αυτό και συνιστώ θερµά την εγγραφή της για µεταπτυχια-
κές σπουδές στο Πανεπιστήµιό σας.

Με εκτίµηση Θεσσαλονίκη, 8/10/2000
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Όπως παρατηρείς, το ύφος
των συστατικών επιστολών
είναι συνήθως επίσηµο και
τυπικό, ανεξάρτητα από τη
θέση, αρνητική/θετική κτλ.,
του συντάκτη. 

Ποιοι λόγοι νοµίζεις ότι επιβάλλουν ένα τέτοιο ύφος;

ΙΙ. Αγαπητέ κ. συνάδελφε,

Ο κ. Ν.Π. υπήρξε φοιτητής µου κατά το πανεπιστηµιακό έτος 1997-
98. Η επίδοσή του στις εξετάσεις του µαθήµατος ήταν καλή. ∆είχνει
διάθεση για µάθηση και προσπαθεί να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις
φοιτητικές του υποχρεώσεις.
Νοµίζω ότι, αν δεχτείτε την εγγραφή του στο µεταπτυχιακό σας

τµήµα, θα ενθαρρύνετε τη διάθεσή του αυτή.

Με εκτίµηση Αθήνα, 15/12/1999

ΙΙΙ. Κύριοι,

Ο κ. Π.Μ. έχει εργαστεί στην εταιρεία µας οκτώ µήνες. Οι εντυ-
πώσεις που µας δηµιούργησε δεν είναι ικανοποιητικές.
∆ιαπιστώσαµε ότι είναι µάλλον οκνηρός και δεν ενδιαφέρεται

πραγµατικά για τη δουλειά. Καθυστερεί συστηµατικά να έρθει στην
εργασία του, είναι ασυνεπής, απρόθυµος να κάνει οποιαδήποτε
προσπάθεια, και δείχνει έλλειψη πρωτοβουλίας. Επίσης δεν είναι
συνεργάσιµος και, σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι ισχυρογνώµων.
Λυπούµαστε που δεν µπορούµε να τον συστήσουµε για µια θέ-

ση στην εταιρεία σας.

Με εκτίµηση Θεσσαλονίκη, 3/11/2000 
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Ακολουθώντας την παραπάνω σχηµατική παράσταση να γράψεις µία
συστατική επιστολή στην οποία να φαίνεται καθαρά η θέση σου (θε-
τική, αρνητική, ουδέτερη) απέναντι στον υποψήφιο.

™˘Ó‹ıË˜ Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜.

§ÂÍÈÏfiÁÈÔ ™˘ÛÙ·ÙÈÎ‹˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜

∞Ó·Ï‡ÂÈ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ‹ Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘.

·) √ Û˘ÓÙ¿ÎÙË˜ ÙË˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÛÔ Î·Ï¿ Î·È
fiÛÔÓ Î·ÈÚfi ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ.

 
‚) ¶ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÙË ÁÂÓÈÎ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘.

‹¶ÚÔÏÔÁÈÎ¿

AÓ¿Ù˘ÍË

™˘ÓÈÛÙ¿ ‹ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë.EÈÏÔÁÈÎ¿

Το λεξιλόγιο της διπλανής
στήλης περιλαµβάνει λέξεις
και φράσεις θετικές και
αρνητικές για ένα συνιστώ-
µενο πρόσωπο. Να υπογραµ-
µίσεις όσες έχουν αρνητική
φόρτιση.

συνιστώ, προτείνω, συστήνω θερµά/ανεπιφύλακτα,
βασίζοµαι απόλυτα, βεβαιώνω υπεύθυνα, έχω την πεποίθηση,
δεν έχω κανέναν ενδοιασµό, διατηρώ αµφιβολίες, έχω επιφυλάξεις, 

είναι οργανωτικός, αξιόπιστος, τολµηρός, εφευρετικός, ψύχραιµος,
ευαίσθητος, παρατηρητικός, φερέγγυος, ευκίνητος, ιδιόρρυθµος,
συνεργάσιµος, ανταγωνιστικός, δηκτικός, συνεπής, πρόθυµος,
ακριβής, δύστροπος, τακτικός, προσεκτικός, σεµνός, ισχυρογνώµων,
µετριοπαθής, αδιάλλακτος, καινοτόµος, συντηρητικός, υπεύθυνος,
ευσυνείδητος, αδιάβλητος, εκκεντρικός, ακούραστος, δαιµόνιος,
διορατικός, σαφής, εύστροφος, εξωστρεφής, ειλικρινής,
αντικοινωνικός, πνευµατώδης, επιπόλαιος, οξυδερκής, εύγλωττος,
αφελής, τετραπέρατος, τίµιος, σβέλτος, ευγενικός, εξυπηρετικός,
αποφασιστικός, δηµιουργικός, αποδοτικός, φυγόπονος,
αναξιοπρεπής, τυπικός, επιδέξιος, ανθρωπιστής, διεισδυτικός,
έµπιστος, αδέξιος, συγκροτηµένος, ρηξικέλευθος, ιδιοτελής.
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Να συµπληρώσεις τα κενά
των συστατικών επιστολών
που ακολουθούν, επιλέγοντας
τις κατάλληλες λέξεις /φρά-
σεις από το προηγούµενο λε-
ξιλόγιο.

α. Κύριοι,

Μπορώ να σας _________ _________ ότι ο κ. Α.∆., ο οποίος ερ-
γάστηκε στην επιχείρησή µας ως υπάλληλος επί µια πενταετία,
υπήρξε δραστήριος, _________ , _________ , _________ και
_________ .
Έχω την _________ ότι µπορείτε να _________ _________ στις
ικανότητές του και σας _________ να τον προσλάβετε στην εται-
ρεία σας.

β. Φίλε κ. ∆ιευθυντά,

Η επιστολή µου αυτή είναι εµπιστευτική και αφορά τον παλαιό λο-
γιστή µας κ. Γεωργιάδη για τον οποίο, µε το έγγραφό σας αριθµ.
15/6.12.2000, µου ζητούσατε πληροφορίες, προκειµένου να τον
προσλάβετε στην Εταιρεία σας.
Η άποψή µου, λοιπόν, για τον κ. Γεωργιάδη είναι η ακόλουθη:

Είναι αλήθεια πως στην αρχή _________ κάποιες _________ σχε-
τικές µε το χαρακτήρα του. Έδινε την εντύπωση _________ ,
_________ και _________ ανθρώπου, επειδή απέφευγε τις πολλές
συναναστροφές µε τους συναδέλφους του και τις επαφές µε τους πε-
λάτες. Με τον καιρό όµως παρατήρησα πως τον διέκριναν σπά-
νιες αρετές. Ήταν _________ στις υποχρεώσεις του, _________

στην ώρα του, _________ , _________ , _________ στην εργασία
του και _________ προς τους προϊσταµένους του.
Για όλους αυτούς τους λόγους αναθεώρησα την αρχική µου

γνώµη και τώρα πια δεν _________ καµιά _________ να σας
_________ να τον προσλάβετε στην εταιρεία σας. Μπορείτε να
_________ _________

Στον καθηµερινό µας λόγο
χαρακτηρίζουµε συχνά ένα
άτοµο µε µια παροιµιακή
φράση. Με ποια επίθετα θα
αποδίδατε τις παροιµιακές
φράσεις της διπλανής στή-
λης, αν τις χρησιµοποιού-
σατε σε συστατικές επιστο-
λές που απαιτούν επίσηµο
ύφος;

1. το ’να του βρωµά και τ’άλλο του µυρίζει
2. το γουδί το γουδοχέρι και τον κόπανο στο χέρι
3. στην αναβροχιά καλό και το χαλάζι
4. σκυλί µονάχο
5. πέσε πίτα να σε φάω
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Να επιλέξεις τρία επίθετα από
το λεξιλόγιο της συστατικής
επιστολής (σ. 114) και να
αποδώσεις σε λίγες φράσεις ή
σε µία-δύο παραγράφους τα
κυριότερα γνωρίσµατα του
χαρακτήρα που περιγράφουν·

π.χ. αδιάλλακτος: ∆εν αλλάζει εύκολα γνώµη. Επιµένει στις απόψεις
του. Θεωρεί ότι έχει πάντα δίκαιο. Είναι ισχυρογνώµων.

Μερικά επίθετα του προη-
γούµενου λεξιλογίου (σ. 114)
ταιριάζουν σε ένα ή περισσό-
τερα επαγγέλµατα. Σχηµάτι-
σε µε τα επίθετα αυτά φρά-
σεις για να δείξεις τη σχέση
τους µε τα επαγγέλµατα.

Παράδειγµα:
Ο ηλεκτρολόγος πρέπει να είναι ιδιαίτερα ακριβής, επιδέξιος και

προσεκτικός κατά την εργασία του, γιατί ένα λάθος του µπορεί να στοι-
χίσει µια ανθρώπινη ζωή.
Ιδιαίτερα προσεκτικός, ακριβής και επιδέξιος κατά την εργασία

του πρέπει να είναι και ο χειρουργός, γιατί από τα χέρια του κρέµονται
ανθρώπινες ζωές.

Να υποθέσεις ότι είσαι εργο-
δότης και γράφεις µια συστα-
τική επιστολή· αφορά κάποι-
ον, ο οποίος ενδιαφέρεται για
µία από τις προσφερόµενες
θέσεις στις αγγελίες που εί-
δαµε προηγουµένως (σ. 93-
94). 

Στην επιστολή θα επισηµαίνονται τα προσόντα και οι αρετές του υπο-
ψηφίου για τη θέση. Θεώρησε ότι ο παραλήπτης της επιστολής είναι
άγνωστος σε σένα. Να αξιοποιήσεις το λεξιλόγιο της συστατικής επι-
στολής.

Να γράψεις τώρα ένα γράµµα σ’ ένα φίλο σου, στο οποίο θα του συ-
στήνεις το ίδιο πρόσωπο για την ίδια θέση.
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™˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë

°È· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ô Èı·Ófi˜ ÂÚÁÔ‰fiÙË˜ Î¿ÔÈÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·, ÙÔÓ Î·-
ÏÂ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÚÔÛfiÓÙ·, ÙÈ˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜,
ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘.

™˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜

ÛÂ ÌÈ·
Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË

“ªÈÏ‹ÛÙÂ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜”

“¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ· Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù¿ Û·˜;”

“∆È ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ì·˜;”

“¶ÔÈ· Â›Ó·È ÁÈ· Û·˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÚfiÎÏËÛË;”

“¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Û·˜;”

“°È·Ù› ·Ê‹Û·ÙÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚÁ·Û›· Û·˜;”

“∆È Û·˜ ·Ú·Î›ÓËÛÂ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË;”

“¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔÈ Î·È ÔÈÔÈ ÔÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Û·˜;”

“ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ fiÙÈ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÙÂ ÛÙËÓ ÂÈ¯Â›ÚË-
ÛË ·fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹;”

“¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍˆ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙÈ ¤¯ÂÙÂ Ì¿ıÂÈ ·fi
·˘Ù¤˜;”

“°È·Ù› Ó· ÂÈÏ¤ÍÔ˘ÌÂ ÂÛ¿˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ Î·È fi¯È Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ;”

“∆È Û·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ Û·˜ ÚÔÛÊ¤-
ÚÔ˘ÌÂ;”

“ªÂ ÙÈ ÌÈÛıfi ı· ‹Û·ÛÙ·Ó Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔ˜;”

“∞Ó Û·˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÌÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÂÓfiÛˆ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·
Ì·˜, ÙÈ ı· Î¿ÓÂÙÂ;”

“¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÙÂ ÛÙÈ˜ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ / ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ Û·˜; ¶Ò˜ Ù· Ï‡Û·ÙÂ;”

“∞Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û·ÙÂ ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· Û·˜, ÙÈ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Û·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÈ ·Ï-
Ï·Á¤˜ ı· Î¿Ó·ÙÂ;”

“∆È ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹;”

“∆È Û·˜ ¿ÚÂÛÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÓ·Û¯Ô-
Ï‹ÛÂÈ˜ / ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ Û·˜;”

“∂›Û·ÛÙÂ ‰È·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ˜ Ó· Î¿ÓÂÙÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ Ù·Í›‰È·; ¶Ò˜ ·˘Ùfi ı·
ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜;”

“∫·Ù¿ fiÛÔ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ fiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ Û·˜ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ·
ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·;”
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πÎ·ÓfiÙËÙÂ˜
Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜

ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È
ÛÂ ÌÈ·

Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË
ÂÈÏÔÁ‹˜

∫·ı·Ú‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·.

∂ÈÌÔÓ‹, Î›ÓËÙÚ·, ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ·.

§‹„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·.

√ÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜.

πÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÛÂ ÔÌ¿‰·.

ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ‹ / Î·È ·ÚfiÛÌÂÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ.

∞ÚÁÔÔÚ›· ÛÙÔ Ú·ÓÙÂ‚Ô‡.

∞ÊÚfiÓÙÈÛÙË ‹ ÊÙˆ¯‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË.

Ã·Ï·Ú‹ Î·È ·‰È¿ÊÔÚË ¯ÂÈÚ·„›·.

¢˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜
ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘.

ŒÏÏÂÈ„Ë ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ·fi Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘.

∂ÌÊ·ÓÂ›˜ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘, fiˆ˜ ÓÂ˘-
ÚÈÎfiÙËÙ·, ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, ÚÔÛÔ›ËÛË, ·ÔÊ˘Á‹ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÎÙÏ.

∞Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ‹ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘.

ŒÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÔ¯‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘˙ËÙ¿ (.¯.
‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·).*

∆È ÌÔÚÂ› Ó·
·ÍÈÔÏÔÁËıÂ›

·ÚÓËÙÈÎ¿
·fi ÙÔ

Û˘ÓÂÓÙÂ˘ÎÙ‹

∆ραµατοποίηση
∆ιαλέξτε τη µια από τις δυο
ασκήσεις που ακολουθούν
και παρουσιάστε την στην
τάξη αυτοσχεδιάζοντας.

1 ∆ύο µαθητές υποδύονται τους ρόλους ενός εργοδότη που προ-
σφέρει εργασία και ενός υποψηφίου για τη θέση. Ο εργοδότης

θέλει να µάθει για ποιους λόγους ο υποψήφιος επιθυµεί να καταλάβει
τη συγκεκριµένη θέση και ποια είναι τα προσόντα του.

2 Ο διευθυντής µιας µεγάλης εταιρείας φαρµάκων έχει πάρει µια
ιδιαίτερα επαινετική συστατική επιστολή για κάποιον ερευνητή

επιστήµονα και τον περιµένει να έρθει, για να αναλάβει υπηρεσία.
Εµφανίζεται όµως ένας φοιτητής της Ιατρικής που φιλοδοξεί να προ-
σληφθεί ως ιατρικός επισκέπτης στην εταιρεία. ∆ηµιουργείται έτσι
σύγχυση σχετικά µε την ταυτότητα των δύο υποψηφίων.

* ∆· ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ °Ú·ÊÂ›Ô˘ ¢È·Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
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£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË-¤ÎıÂÛË

(Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ·ÙfiÌÔ˘, ÙÈ˜ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Â˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜,
ÙÔ Ê˘ÏÂÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ú·ÙÛÈÛÌfi)

∆οκίµασε να χαρακτηρίσεις 

α) ένα γνωστό σου πρόσωπο, στηρίζοντας τις παρατηρήσεις σου σε
συγκεκριµένα γεγονότα της ζωής του που αποκαλύπτουν το χα-
ρακτήρα του. (Να υποθέσεις ότι ο χαρακτηρισµός αυτός γίνεται σ’
ένα φιλικό γράµµα). 

β) ένα επώνυµο πρόσωπο που τα ηµερολόγια ή τα αποµνηµονεύµα-
τά του σου προκάλεσαν ζωηρό ενδιαφέρον. (Στην περίπτωση αυ-
τή να υποθέσεις ότι ο χαρακτηρισµός σου πρόκειται να δηµοσι-
ευτεί στο περιοδικό του σχολείου σου).

Είδαµε ότι πολύ συχνά σε διάφορες περιστάσεις της καθηµερινής ζω-
ής είναι ανάγκη να περιγράψουµε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός
ατόµου ή να παρουσιάσουµε κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του (βλ.
και Έκφραση – Έκθεση, τ.Α΄, Περιγραφή). Ο χαρακτηρισµός αυτός
βέβαια γίνεται πάντα µέσα από µια ορισµένη οπτική γωνία και περιέ-
χει ανάλογα σχόλια για το άτοµο στο οποίο αναφέρεται. Έτσι, µερικές
φορές, ένας χαρακτηρισµός µπορεί να είναι επιπόλαιος ή να γίνεται µε
προκατάληψη.
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Πολλές φορές ένας επιπό-
λαιος χαρακτηρισµός δηµι-
ουργεί λανθασµένες εντυπώ-
σεις για ένα άτοµο και µπο-
ρεί να έχει καθοριστική ση-
µασία για τη ζωή του. Είναι
δυνατόν π.χ. να λειτουργή-
σει σαν “ταµπέλα” και να
επηρεάσει τη συµπεριφορά
των άλλων απέναντί του, και
κυρίως τη συµπεριφορά του
ίδιου του χαρακτηριζόµενου.
∆ιάβασε, για παράδειγµα, το
κείµενο του Γ. Ιωάννου και
συζήτησε τις επιπτώσεις που
έχουν τα παρατσούκλια σε
ιδιαίτερα ευαίσθητα άτοµα.

∆· ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ·

™ υνάντησα προχτές στο δρόµο έναν παλιό συµµαθητή µου,
φαλακρό πια και σχεδόν γερασµένο, που µου έκανε φριχτά
παράπονα, ότι δήθεν τον βλέπω στο δρόµο και δεν τον χαι-

ρετάω. Τον άκουσα για αρκετή ώρα σιωπηλός και µετά βιάστηκα ν’ανα-
γνωρίσω την ενοχή µου για να τον ξεφορτωθώ µια ώρα µια ώρα αρχύ-
τερα. Σαν χωρίσαµε, άθελά µου πήρα ν’ανασκαλεύω τα περασµένα. Το
αίµα µου φούντωσε. Αυτό το τέρας που είχε το θράσος να µου κάνει και
παράπονα, ήταν ένας απ’ τους µεγαλύτερους διώκτες και βασανιστές
µου, όταν ήµασταν µαζί στο σχολείο. Κυρίως αυτός διαλαλούσε τα απει-
ράριθµα παρατσούκλια µου, παριστάνοντας µάλιστα, όσο µπορούσε πιο
γελοία, και τον τρόπο που µιλούσα. Η αλήθεια είναι: ότι νέα παρατσού-
κλια δεν µου έβγαζε γιατί δεν ήταν σε θέση, έδειχνε όµως ιδιαίτερο ζήλο
για τη διάδοση των ήδη γνωστών. Αυτός επίσης ο ουραγκοτάγκος ήταν
που µετάφερνε τα παρατσούκλια του σχολείου στη γειτονιά µου και το
αντίστροφο, κι αυτός πάλι µε την παρέα του µου τα φώναζαν ακόµα και
µέσα στο δρόµο, όταν πήγαινα βόλτα µε τους γονείς µου. Νοµίζει το χαϊ-
βάνι πως δεν τα θυµάµαι πια ή ότι έχω ψυχή επιπόλαια σαν τη δικιά του.
Ξεχνάει όµως ή συγχωρεί ποτέ ένας άνθρωπος µε σώες τις φρένες τα βα-
σανιστήρια που του κάνανε; Πώς λοιπόν να ξεχάσω κι εγώ αυτά που τρά-
βηξα απ’ την πρώτη ακόµα τάξη του δηµοτικού σχολείου;
Πρώτα πρώτα το άλλο, το παλιό µου επίθετο, ήταν ένα αστείο πα-

ρατσούκλι. Και δεν ήταν ανάγκη να το πουν οι άλλοι, έπρεπε κάθε τόσο
να το δηλώνω µοναχός µου. Μικρόν ορισµένοι µε ξεµονάχιαζαν και µ’
έβαζαν να το επαναλαµβάνω κάνοντας πως δεν το καλάκουσαν. Πεθαί-
νανε κάθε φορά στα γέλια. Στο σχολείο πάλι, όσο ανέβαινα τις τάξεις, το
πράγµα καταντούσε µαρτύριο. Μόλις άρχιζαν να φωνάζουν κατάλογο,
σφίγγονταν η καρδιά µου, ίδρωναν τα χέρια µου και µ’έπιανε τρεµούλα.
Στο µεταξύ ο καθηγητής είχε φωνάξει δυο τρεις φορές το επίθετό µου,
ώσπου ν’ακούσει το άψυχο παρών που έβγαζα, µέσα σε µια τάξη σκα-
σµένη κιόλας στα γέλια. Κάποτε ένας απαίσιος καθηγητής της µουσικής,
µεγάλος σπάρος, διέκοψε τον κατάλογο, µε πρόσταξε να σηκωθώ, και µου
έκανε στριµµένα: “Γιατί δε φωνάζεις δυνατά, ρε µπούφε;” Αυτό ήθελαν
κι οι άλλοι, τους πετούσε νέα τροφή. Για µεγάλο διάστηµα, εκτός από πολ-
λά άλλα, ήµουν και ο “µπούφος” της τάξεως. Οι κακοηθέστεροι προ-
σπαθούσαν µε κάθε τρόπο να το κάνουν γνωστό σ’ολόκληρο το γυµνά-
σιο. Επεδίωκαν µάλιστα να διηγούνται το περιστατικό, ενώ βρισκόµουν
κάπως κοντά στην παρέα τους για να τ’ακούω κι εγώ και να σκάω […].
Όταν όµως παίχτηκε κάποτε στο θέατρο µια οπερέτα µε τίτλο “Οι-

κογένεια Βατραχιάν” και γέµισαν οι τοίχοι αφίσες, ολόκληρο το σόι µου
έπεσε άρρωστο. Κανένας τους δεν ήθελε να βγει στο δρόµο. Εγώ σχεδόν
το χάρηκα γιατί επιτέλους τους έβλεπα κι αυτούς να υποφέρουν από τ’
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όνοµά µας. Ευτυχώς όµως που έτυχε να είναι καλοκαίρι γιατί αλλιώς εγώ
κυρίως επρόκειτο να τραβήξω τα µαρτύρια των εβραίων στο σχολείο. Και
τώρα καµιά φορά ακούω στο ραδιόφωνο την οπερέτα αυτή, που είναι
πράγµατι πολύ αστεία. Καρφί όµως δε µου καίγεται. Ακόµα κι επίτηδες
να µας το κάνουν, διόλου δε µ’ενδιαφέρει. Μακάρι να µπορούσαν να την
παίζουν µέρα νύχτα για να ευφραίνοµαι.
Το ευτύχηµα ήταν πως το γυµνάσιο βρίσκονταν σε άλλη περιφέρεια

απ’ το δηµοτικό που είχα βγάλει κι έτσι στα παρατσούκλια του γυµνασί-
ου δεν προστέθηκαν κι εκείνα του δηµοτικού. Γιατί εκεί πια ήταν που µου
είχαν ζεµατίσει την ψυχή. Η δασκάλα µας, µια ανεκδιήγητη γκεργκέφω,
µόλις µε είδε ζαρωµένον στο θρανίο παρατήρησε: “εσύ παιδί µου, κάνεις
σαν σκαντζόχοιρος”. Όλα τα παιδιά γέλασαν κι απ’ το πρώτο κιόλας
διάλειµµα άρχισαν να µου το φωνάζουν. Η δασκάλα κατευχαριστηµένη
το επανέλαβε και τη δεύτερη ώρα. Στην αρχή όλοι µου φώναζαν το πα-
ρατσούκλι κοροϊδευτικά. Κατόπι, αντί να το ξεχάσουν, το συνήθισαν,
και το’ λεγαν χωρίς ιδιαίτερη κακία, σαν ένα οποιοδήποτε όνοµα. Εγώ
όµως αδύνατο να το συνηθίσω, κάθε µέρα µε πλήγωνε πιο βαθιά. Ιδίως,
όταν παίζαµε ποδόσφαιρο κι ήθελαν να τους δώσω πάσσα, τότε το “Σκα-
ντζόχοιρε, Σκαντζόχοιρε” αντηχούσε σ’όλους τους τόνους. 
Άρχισα να µην παίζω µε κανέναν. Έπαιζα µόνος µου στην αυλή µας

διάφορα δικά µου παιχνίδια. Έβρισκα δυο φωλιές µερµήγκια διαφορετικά
σε χρώµα και µέγεθος. Επειδή ήµουν πολύ ξανθός, ήθελα η µια φωλιά να
’χει ξανθά µερµήγκια. Η άλλη είχε µελαχρινά και µεγάλα ευκίνητα πόδια.
∆εν ήταν δύσκολο να βρεθούν. Έπαιρνα τότε ένα απ’τα ξανθά, που ήταν
πιο αδύναµα, και το ’ριχνα µέσα στην τρύπα της φωλιάς, εκεί όπου έβρα-
ζαν τα µαύρα µερµήγκια. Αυτά έζωναν αµέσως το ξανθό, το δάγκωναν
από παντού, το τραβολογούσαν, και τελικά, µέσα σ’ένα συνωστισµό, το
’σερναν µισοπεθαµένο στη φωλιά τους. “Πάει ο σκαντζόχοιρος”, έλεγα
πικραµένος […].
Τα βράδυα, συνήθως την ώρα που τρώγαµε, περνούσαν παρέες πα-

ρέες τα παιδιά κάτω απ’ το σπίτι και ούρλιαζαν στα σκοτεινά τα διάφο-

Rolling Stones, 
οι “γερόλυκοι” 

της rock.
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ρα παρατσούκλια µου. Μέχρι τραγούδια µου είχαν βγάλει. Μόνο εγώ τα
άκουγα, οι δικοί µου χαµπάρι δεν είχαν. Μ’έπιανε τότε σφίξιµο στο στο-
µάχι, χλώµιαζα, κι αφήνοντας το φαγητό στη µέση έτρεχα να κοιµηθώ ή
µάλλον να κρυφτώ κάτω απ’ τα στρωσίδια […].
Ήρθε όµως µέρα, που το κακό στο σχολείο παράγινε. ∆ίπλα µου στο

θρανίο καθόταν ένα παιδί, που του είχα ιδιαίτερη αδυναµία. ∆ε θυµάµαι
πια τ’όνοµά του· θυµάµαι όµως που φορούσε ναυτικά, παιδικά ρούχα της
µόδας τότε. Ένα πρωί στο διάλειµµα η δασκάλα µε κάλεσε στο γραφείο.
Μέσα περίµενε µια άγνωστή µου κλαµένη γυναίκα, που µόλις µπήκα µ’
αγκάλιασε και µε φιλούσε. Κατόπι µου εξήγησε, πως ο φίλος µου, λίγο
προτού ξεψυχήσει, παραµιλούσε κι έλεγε συνεχώς τ’όνοµά µου. Πάλι κα-
λά που δεν έλεγε κι αυτός το παρατσούκλι µου –όλα να τα περιµένεις.
Στα σαράντα του, η φρικαλέα εκείνη δασκάλα φρόντισε να διορθώ-

σει κάπως τα πράγµατα. Είχαν στείλει στο σχολείο φακελάκια µε κόλυ-
βα και γλυκά παξιµάδια. Η κυρία µας, αφού φόρεσε τελετουργικά κάτι
µαύρα µανικέτια απ’ τον καρπό ως τον αγκώνα για να µη λερωθεί, είπε
µελιστάλαχτα: “Ο σκαντζόχοιρος θα πάρει από δύο γιατί ήταν φίλος
του”. Το χτύπηµα ήταν αβάσταχτο. Σηκώθηκα κι έφυγα κλαίγοντας πικρά.
Έπεσα στο σπίτι µε πυρετό. ∆εν ήθελα να ξαναπάω σχολείο ούτε να βγω
έξω. Μάταια προσπαθούσαν να µε πείσουν ότι παραπονέθηκαν στη δα-
σκάλα, που φυσικά όχι µόνο τ’ αρνήθηκε όλα, µα δήλωσε πως µ’ αγα-
πούσε ιδιαίτερα.
Τις επόµενες µέρες δεν µ’ έστειλαν σχολείο. Η µάνα µου κάθε πρωί

µου φορούσε τα καλά µου, µου ’βαζε ένα καπέλο, και µ’έστελνε στο γει-
τονικό Σέιχ-Σου […].
Αυτό σαν να µε γιάτρεψε κάπως. Την άλλη χρονιά µε γράψανε σ’άλ-

λο σχολείο.
Τώρα πια ούτε οι πιο κακόγλωσσοι και φαρµακεροί φίλοι και συνά-

δελφοί µου τολµούν να µου βγάλουν παρατσούκλι. Το πράγµα σχεδόν µε
στεναχωρεί. Φαίνεται πως µε το πέρασµα του χρόνου η φωνή µου, η µορ-
φή µου, η σκέψη µου, το βάδισµά µου, πήραν επιτέλους να µου ταιριά-
ζουν, ίσως και να διορθώθηκαν, ενώ πρώτα ήταν ίσως πρόωρα και πα-
ράταιρα επάνω µου. Με τους περισσότερους όµως απ’αυτούς συµβαίνει
τ’αντίθετο. Βέβαια, θα έχει παίξει κάποιο ρόλο και το γεγονός πως έχω
γίνει εγώ ο ίδιος άσσος στο να κολλώ παρατσούκλια και κάµποσα που
έστειλα συστηµένα κάποτε σε ορισµένους απόκοτους και γελοίους τους ζε-
µάτισαν τόσο, που δεν ξανάβγαλαν άχνα. Κρίµα που δεν ανακάλυψα τη
µέθοδο αυτή πιο µπροστά.
Όπως όµως κι αν έχει το πράγµα, τώρα καταλαβαίνω πόσο µαρτύ-

ρησα κάποτε απ’το τίποτε και πόση επίδραση είχαν πάνω σ’όλη µου τη
ζωή εκείνα τα παρατσούκλια.

(°. πˆ¿ÓÓÔ˘, ∏ ™·ÚÎÔÊ¿ÁÔ˜, ¶Â˙ÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·,
ÂÎ‰. ∫¤‰ÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 1982, ÛÂÏ. 35-40)
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Ένιωσες ποτέ ανεπιθύµητος σε µια οµάδα ή σε µια συντροφιά αν-
θρώπων, µόνο και µόνο επειδή σε διέκρινε κάποιο ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό; Πώς αντέδρασες; Έφτασες ποτέ σε λανθασµένο συµπέ-
ρασµα για κάποιον, επειδή τον έκρινες µόνο από την εµφάνισή του;

“Τα στερεότυπα είναι σταθερές, ταξινοµηµένες αντιλήψεις που συνήθως
οφείλονται σε ελλιπή πληροφόρηση σχετικά µε χαρακτηριστικά τα οποία
αποδίδονται στα µέλη µιας οµάδας (π.χ. έθνους, επαγγελµατικής τάξης,
κατοίκων µιας πόλης/χωριού κτλ.). Τα στερεότυπα τα µαθαίνουµε ή τα
εσωτερικεύουµε αυθόρµητα, ασυνείδητα από το άµεσο περιβάλλον που
ζούµε. Με βάση τις στερεότυπες αυτές αντιλήψεις αξιολογούµε συνήθως
πολύ απλά και αβασάνιστα τις άµεσες παραστάσεις και εµπειρίες που
έχουµε. Έτσι τείνουµε να έχουµε µία προκαθορισµένη –στερεότυπη γνώ-
µη και κρίση για το ρόλο και τη στάση των µελών άλλων οµάδων και να
εξιδανικεύουµε τα πρότυπα, τους τρόπους συµπεριφοράς και ζωής της δι-
κής µας οµάδας, π.χ. λέµε “οι βόρειοι είναι ψυχροί”, “οι γυναίκες
έχουν ορισµένους ρόλους διαφορετικούς από εκείνους των ανδρών”.

(∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ™∂¶
ÛÙË µ′ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, √∂¢µ, ∞ı‹Ó· 1983, Û. 16)

Ποιοι λόγοι µάς οδηγούν σε
στερεότυπες αντιλήψεις και
πώς µπορούµε να αντιστα-
θούµε σ’ αυτές; Να συγκε-
ντρώσετε και άλλα παρα-
δείγµατα και να ελέγξετε σε
ποιο βαθµό είστε δέσµιοι αυ-
τών των στερεότυπων αντι-
λήψεων.
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Σύµφωνα µε τα πορίσµατα
µιας έρευνας, σχετικά µε τις
στερεότυπες αντιλήψεις που
επικρατούν στην ελληνική
κοινωνία για τα δύο φύλα, η
γυναίκα θεωρείται: “περίερ-
γη, σπάταλη, φλύαρη, πει-
σµατάρα, γκρινιάρα…”, ενώ
στον άνδρα αποδίδονται κυ-
ρίως θετικές ιδιότητες: “ερ-
γατικός, γενναίος, ψύχραι-
µος, φιλότιµος κτλ.”

Στην ερώτηση “τι είναι µια σωστή γυναίκα”, το 64% απάντησε “η
καλή νοικοκυρά” και ακολουθούν, µε ποσοστό 26% χαρακτηρισµοί:
“η όµορφη, η κοκέτα”, “η τίµια”, “ηθική”, “σοβαρή”, “αξιοπρε-
πής”, “σεµνή”. Στην ανάλογη ερώτηση για τον άνδρα, τα ποσοστά
ήταν: 43% “ο καλός οικογενειάρχης” και 41% “ο ειλικρινής, ο έντι-
µος, ο λογικός κτλ.”.Άλλες απαντήσεις παρουσίασαν τη µητέρα και
την αδελφή ως άτοµα “χρήσιµα”, γιατί προσφέρουν υπηρεσίες στην
οικογένεια, ενώ τον πατέρα και τον αδελφό ως “στηρίγµατα και
προστάτες”.

Έρευνα
Να συζητήσετε τα πορίσµα-
τα της παραπάνω έρευνας
που πραγµατοποιήθηκε πριν
από είκοσι χρόνια περίπου.

Οργανώστε και σεις µια έρευνα για το ίδιο θέµα. Συγκεντρώστε
στοιχεία µε τη βοήθεια ενός ερωτηµατολογίου που θα το υποβάλετε
στους κατοίκους της περιοχής σας. Αντλήστε επίσης πληροφορίες για
τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νοµικό καθεστώς, σχετικά µε την
εξίσωση των δύο φύλων, από ειδικούς επιστήµονες και γυναικείες
οργανώσεις. Τα πορίσµατα της έρευνάς σας θα δείξουν αν, και σε
ποιο βαθµό, έχουν διαφοροποιηθεί οι στερεότυπες αντιλήψεις σχετι-
κά µε τους ρόλους των δύο φύλων.

Τι τρόπο συµπεριφοράς περιµένουν ή δεν περιµένουν, ανάλογα µε το
φύλο σου, οι άλλοι από σένα, και σε ποιο βαθµό αυτές οι προσδοκίες
των άλλων επηρεάζουν τη δική σου στάση;
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Με βάση τα κείµενα (1) και
(2) που σχολιάζουν το ρα-
τσισµό (φυλετικό-κοινωνι-
κό), να συζητήσετε τα θέµα-
τα α και β:

α. Αν δέχεστε ότι ο ρατσισµός είναι µια στάση και µια θεωρία πολύ πα-
λιά, να αναφέρετε συγκεκριµένα ιστορικά παραδείγµατα και να εξε-
τάσετε πώς συνδέεται σε κάθε περίπτωση η εµφάνισή του (ρατσι-
σµού) µε τις οικονοµικές πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες της
εποχής.

β. Να αναφέρετε παραδείγµατα κοινωνικού ρατσισµού και να ανα-
ζητήσετε τις αιτίες που τον προκαλούν σε κάθε περίπτωση. Ανα-
ρωτηθείτε για ποιους λόγους είµαστε συνήθως αδρανείς και αδιά-
φοροι στις περιπτώσεις αυτές, ενώ γνωρίζουµε ότι µε τη στάση µας
προσβάλλουµε µερικές φορές την ανθρώπινη προσωπικότητα.

“∆εν θα αποµακρύνουµε τον κίνδυνο της ρατσιστικής µόλυνσης, αν
δεν αναγνωρίσουµε την αυτονοµία και τον πλούτο της διαφορετικότη-
τας εκείνου που στο δρόµο µας φαίνεται ξένος. […] Σίγουρα, το να σκε-
φτόµαστε έτσι σηµαίνει πως συνειδητοποιούµε ότι υπερασπιζόµενοι το
δικαίωµα αυτών των “ξένων”, υπερασπιζόµαστε καλύτερα και διευ-
ρύνουµε τα δικαιώµατα των “ιθαγενών”. Και διευρύνουµε την ακτίνα
των δικών µας δυνατοτήτων για ανθρώπινη και κοινωνική επικοινω-
νία”.

(¶È¤ÙÚÔ πÓÁÎÚ¿Ô)

…ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ

Αρχή όλων των διακρίσεων οι γενικές κρίσεις. Όλοι οι “Α” είναι
“Β” –να το αξίωµα κάθε ρατσισµού. ∆εν θα ξεχάσω τη φράση που
διάβασα σε µια τηλεοπτική κριτική (γραµµένη από άνθρωπο καλλιερ-
γηµένο και ευαίσθητο!) που ειρωνευόταν (και καταδίκαζε) έναν ολό-
κληρο λαό: “Η αθωότης αυτού του πάναγνου, ως γνωστόν, γερµανικού
λαού µε τα αγνά ήθη και την αγνή παιδική καρδιά”. Όλη η κριτική
ήταν σκέτος ρατσισµός! Σίγουρα µη συνειδητός. Ο καθένας µπορεί να
παρασυρθεί από ένα –δικαιολογηµένο ή όχι– συναίσθηµα. Και να φτά-
σει ξαφνικά στο “ως γνωστόν”.
Ως γνωστόν, όλοι οι Γερµανοί είναι τέρατα, οι Εβραίοι εκµεταλ-

λευτές, οι Αµερικανοί ρατσιστές.
Κάποιος θα πρέπει να µας εξηγήσει πως είµαστε όλοι ίδιοι. Σε κά-

θε κοινωνία τα φαινόµενα της διάκρισης και της διαίρεσης ενδηµούν
και οι διαφορές (αν υπάρχουν) είναι στα προβλήµατα. Βέβαια εµείς εί-
µαστε υπερήφανοι που δεν έχουµε απαρτχάιντ. Όµως δεν έχουµε και νέ-
γρους… Και οι άλλοι Ευρωπαίοι (Γάλλοι, Ελβετοί, Ολλανδοί) ήταν

1

2
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περήφανοι για την ανεκτικότητα και τον φιλελευθερισµό τους… µέχρι
που γέµισαν έγχρωµους και µη, εργάτες και πρόσφυγες. […].

Κι αν νοµίζετε πως η έλλειψη νέγρων µας εµποδίζει να εκδηλώνουµε
τον αυθόρµητο ρατσισµό µας, κάνετε πολύ λάθος. Έχουµε άπειρους
τρόπους να διαιρούµε τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Από την κατα-
γωγή τους µέχρι το επάγγελµά τους […].

Λες και διαλέγει κανείς πάντα, µε ποιο τρόπο θα βγάλει το ψωµί του!
Και υπάρχουν και χειρότερα. Για σκεφτείτε τον σκουπιδιάρη, τον πε-
θαµενατζή, τον εκκενωτή βόθρων; Ενώ γιατρός… δικηγόρος… µηχα-
νικός… Όλη η Ελλάδα αγωνίζεται να µπει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, για να αποφύγει το στίγµα του µουντζούρη και του µάστορα.
Αν δεν είναι αυτή διάκριση, ποια είναι; […].

Λοιπόν ας αφήσουµε τους φαρισαϊσµούς, ας σταµατήσουµε να λέµε:
“Ευχαριστώ σοι ότι ουκ ειµί ώσπερ οι λοιποί των ανθρώπων…” κι ας
αναζητήσουµε βαθύτερα µέσα µας τις ρίζες του ρατσισµού –γιατί υπάρ-
χουν, σε όλους µας. Χρειάζεται συνειδητός και συνεχής αγώνας, έντι-
µη αυτοανάλυση και παραδοχή των ηµαρτηµένων, για να πολεµήσου-
µε αποτελεσµατικά αυτή τη φοβερή κοινωνική µάστιγα, που δηλητη-
ριάζει όχι µόνο τη ζωή στη Νότιο Αφρική –αλλά και εδώ, σε µας, στην
Ελλάδα, κάθε µέρα.

– Θα παντρεύατε την κόρη σας µε ένα τσιγγάνο; Σίγουρα! (Μόνο
που δεν έχετε κόρη –ε;).

– ∆εν νοµίζετε πως οι Εβραίοι είναι λιγάκι παραδόπιστοι; Λέτε συχνά
ποντιακά ανέκδοτα; ∆εν συµφωνείτε πως οι Γερµανοί ρέπουν προς
τον ολοκληρωτισµό (Ε, η γερµανική πειθαρχία!). Και οι Τούρκοι,
εδώ που τα λέµε, δεν είναι λίγο µπουνταλάδες; Ως γνωστόν δε… οι
Άραβες…

Όσο για τους Έλληνες –δεν είναι ένας περήφανος φιλελεύθερος, και
ξύπνιος λαός; (Να και ο ανάποδος ρατσισµός!). Ε, λοιπόν, αρχίστε να
ξηλώνετε προκαταλήψεις και προλήψεις.

(¡ÈÎ. ¢‹ÌÔ˘, 
·fi ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∆‡Ô)



127

127

√ÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘

π. ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜. ∞Ó¿Ù˘ÍË ÌÂ Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ·ÓÙ›ıÂÛË

∆ιάβασε τη διπλανή παρά-
γραφο και φρόντισε να επι-
σηµάνεις:
α) τη θεµατική περίοδο,
β) τις λεπτοµέρειες/σχόλια
και 

γ) την πρόταση κατακλείδα.

Χαρακτηρολογικά οι άνθρωποι µπορούν να µοιραστούν σε δύο κατη-
γορίες: στους “ανθρώπους του ναι” και τους “ανθρώπους του όχι”. Οι
πρώτοι, όταν προκαλούνται να εκδηλωθούν (µε µιαν απάντηση, κίνηση
ή προσφορά, µε τη στάση τους απέναντι σ’ ένα αίτηµα ή σ’ ένα αντιλε-
γόµενο θέµα), αυθόρµητα συµπεριφέρονται θετικά, έστω και αν αργό-
τερα, άµα καλοσκεφτούν και ζυγίσουν πιο ψύχραιµα τα δεδοµένα, νι-
κηθούν από τις αµφιβολίες (τις θεωρητικές) ή τις δυσκολίες (τις πρα-
κτικές) και αναθεωρήσουν την αρχική τους τοποθέτηση. Το “ναι” έρ-
χεται εύκολα και τις περισσότερες φορές στο στόµα τους: “ω, βέβαια γί-
νεται”, “µάλιστα, δεν αποκλείεται”, “δε σας υπόσχοµαι, αλλά θα προ-
σπαθήσω”, “θα το ξαναδώ, ελπίζω να το πετύχω”, “συµφωνώ, έχει και
αυτή η άποψη την αλήθεια της” κ.ο.κ. Αντίθετα, οι άνθρωποι της άλλης
κατηγορίας αρχίζουν πάντα µε το “όχι”, η άρνηση είναι κατά κανόνα η
πρώτη αντίδρασή τους , ακόµα και όταν έπειτα από ψυχραιµότερη κρί-
ση ή επιγενέστερη συµπάθεια φανούν υποχωρητικοί. Αυτοί ξεκινούν
αρνητικά: “αδύνατον, δε γίνεται”, “αποκλείεται, µην το συζητείτε”,
“έχω την εντελώς αντίθετη γνώµη”, “µη µαταιοπονείτε, χαµένος ο κό-
πος”, “δεν είναι πολλές οι αλήθειες, αλλά µία” κ.ο.κ. Νοµίζει κανείς ότι,
στην κάθε περίπτωση, έχει να κάµει µε ένα εντελώς διαφορετικό ψυχι-
κό κλίµα. Εκεί αιθρία, ανοιχτός ορίζοντας, κάτι το µαλακό και το λείο.
Εδώ συννεφιά, κλεισούρα, κάτι το σκληρό και το τραχύ.

(∂. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˘, ∏ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜, ª·Ï·ÎÔ› Î·È ÛÎÏËÚÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜,
ÂÎ‰. ºÈÏÈfiÙË, ∞ı‹Ó·, 1979, Û. 231)

Ποιο είναι το περιεχόµενο και ποιο το θεµατικό κέντρο της παρα-
γράφου που διάβασες;
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∆Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ÔÈÎÔÓÔÌÂ›Ù·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.

∞Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÌÂ ‰È·›ÚÂÛË
Î·È
ÌÂ ·ÓÙ›ıÂÛË
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ «Ó·È»
Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘  «fi¯È»

1 A

™ÙË ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ¿ 
ÙÔ ı¤Ì·

Ã·Ú·ÎÙËÚÔÏÔÁÈÎ¿ ÔÈ ¿Ó-
ıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔÈ-
Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ ‰‡Ô Î·ÙËÁÔ-
Ú›Â˜: ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ 
ÙÔ˘ «Ó·È» Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-
Ô˘˜ ÙÔ˘ «fi¯È»

·) ÛÙÔ ÚÒÙÔ
Ì¤ÏÔ˜:
fiÏ· Ì·˙› Ù·
ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
ÙÔ˘ «Ó·È»

‚) ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ
Ì¤ÏÔ˜:
fiÏ· Ì·˙› Ù·
ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
ÙÔ˘ «fi¯È»

™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È
Ù· Î‡ÚÈ·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
ÙÔ˘ «Ó·È»
Î·È ÙÔ˘ «fi¯È»

·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÌÂ Û‡ÁÎÚÈÛË
Î·È ·ÓÙ›ıÂÛË
·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿

2

B

¡

™ÙÈ˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ Û¯fiÏÈ·

√È ÚÒÙÔÈ fiÙ·Ó ÚÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎ‰ËÏˆıÔ‡Ó 
(ÌÂ ÌÈ·Ó ·¿ÓÙËÛË ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË 
ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó· ·›ÙËÌ· ‹ Û’ ¤Ó· 
·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ı¤Ì·), ·˘ıfiÚÌËÙ· Û˘ÌÂÚÈÊ¤-
ÚÔÓÙ·È ıÂÙÈÎ¿, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¿Ì· 
Î·ÏÔÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·È ˙˘Á›ÛÔ˘Ó ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌ· Ù· 
‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ÓÈÎËıÔ‡Ó ·fi ÙÈ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›Â˜ (ÙÈ˜ 
ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜) ‹ ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ (ÙÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜) Î·È 
·Ó·ıÂˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË. 
∆Ô «Ó·È» ¤Ú¯ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ 
ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜: «ˆ, ‚¤‚·È· Á›ÓÂÙ·È», 
«Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È», «‰Â Û·˜ ˘fiÛ¯ÔÌ·È, 
·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ», «ı· ÙÔ Í·Ó·‰Ò, 
ÂÏ›˙ˆ Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ˆ», «Û˘ÌÊˆÓÒ, ¤¯ÂÈ Î·È 
·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙË˜» Î.Ô.Î.
∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙË˜ ¿ÏÏË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 
·Ú¯›˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÌÂ ÙÔ «fi¯È», Ë ¿ÚÓËÛË Â›Ó·È 
Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· Ë ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌ· 
Î·È fiÙ·Ó, ¤ÂÈÙ· ·fi „˘¯Ú·ÈÌfiÙÂÚË ÎÚ›ÛË ‹ 
ÂÈÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Û˘Ì¿ıÂÈ·, Ê·ÓÔ‡Ó ˘Ô¯ˆÚË-
ÙÈÎÔ›. ∞˘ÙÔ› ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈÎ¿: «·‰‡Ó·ÙÔÓ, ‰Â 
Á›ÓÂÙ·È», «·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È, ÌËÓ ÙÔ Û˘˙ËÙÂ›ÙÂ», «¤¯ˆ 
ÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË», «ÌË Ì·Ù·ÈÔÔ-
ÓÂ›ÙÂ, ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÎfiÔ˜», «‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜ ÔÈ 
·Ï‹ıÂÈÂ˜, ·ÏÏ¿ Ì›·» Î.Ô.Î.

¡ÔÌ›˙ÂÈ Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ, ÛÙËÓ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, 
¤¯ÂÈ Ó· Î¿ÌÂÈ ÌÂ ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi 
„˘¯ÈÎfi ÎÏ›Ì·. ∂ÎÂ› ·ÈıÚ›·, ·ÓÔÈ¯Ùfi˜ ÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜, Î¿ÙÈ ÙÔ Ì·Ï·Îfi Î·È ÏÂ›Ô. ∂‰Ò Û˘ÓÓÂ-
ÊÈ¿, ÎÏÂÈÛÔ‡Ú·, Î¿ÙÈ ÙÔ ÛÎÏËÚfi Î·È ÙÔ 
ÙÚ·¯‡.

3

™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô - Î·Ù·ÎÏÂ›‰·
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Μελέτησε προσεκτικά το
διάγραµµα και αναζήτησε:

1. Στη θεµατική περίοδο, τις λέξεις-κλειδιά που δηλώνουν:

– τη διαιρετέα έννοια (την έννοια που πρέπει να διαιρεθεί)·

– τη διαιρετική βάση (την έννοια που θα αποτελέσει το κριτήριο
της διαίρεσης)·

– το πηλίκο της διαίρεσης (τις έννοιες που θα προκύψουν από τη
διαίρεση).

2. Στις λεπτοµέρειες/σχόλια: 
α) τις µεταβατικές λέξεις ή φράσεις που µεταβιβάζουν:

– από τη θεµατική πρόταση στο πρώτο µέλος των λεπτοµερει-
ών/σχολίων·

– από τη θεµατική πρόταση στο δεύτερο µέλος των λεπτοµε-
ρειών/σχολίων·

– από το πρώτο στο δεύτερο µέλος των λεπτοµερειών/σχολίων·

β) τις λέξεις ή φράσεις κλειδιά που υπογραµµίζουν στο πρώτο και
στο δεύτερο µέλος των λεπτοµερειών τα κύρια γνωρίσµατα
των ανθρώπων του “ναι” και των ανθρώπων του “όχι” αντί-
στοιχα·

γ) τις λέξεις ή φράσεις κλειδιά που αντιθέτουν το πρώτο µε το
δεύτερο µέλος των λεπτοµερειών/σχολίων.

3. Στην περίοδο-κατακλείδα τις λέξεις κλειδιά που αποκρυσταλλώ-
νουν και αντιθέτουν τα γνωρίσµατα των ανθρώπων του “ναι” και
του “όχι”:
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∆ιάβασε τις παραγράφους
που ακολουθούν και εντόπισε
σε καθεµιά τη θεµατική πε-
ρίοδο, τις λεπτοµέρειες / σχό-
λια και την περίοδο - κατα-
κλείδα, εφόσον υπάρχει:

∞ υτό είναι σε αδρές γραµµές το κύριο γνώρισµα των δύο τύ-
πων. Συνοδεύεται όµως από πολλά άλλα, συναφή, που χα-
ρακτηρίζουν την ψυχική µορφή του καθενός και είναι πάλι

αντίθετα µεταξύ των. Λ. χ. “οι άνθρωποι του ναι” είναι καταδεχτικοί, φι-
λόξενοι, πρόθυµοι να εξυπηρετούν τους γνωρίµους των. Κοινωνικοί και
ευχάριστοι στη συντροφιά. Προσαρµόζονται εύκολα στις περιστάσεις, δεν
παίρνουν κατάκαρδα τις αντιξοότητες της ζωής. Είναι εύκαµπτοι στις
σκέψεις τους, διαλλακτικοί. Έχουν πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντα, γνώ-
σεις εγκυκλοπαιδικές σε µεγάλη έκταση, όχι και σε αντίστοιχο βάθος. Για
την ψυχαγωγία τους προτιµούν τα εντυπωσιακά θεάµατα, τις πυκνές κοι-
νωνικές σχέσεις, τον πολύ κόσµο. Αντίθετα, “οι άνθρωποι του όχι” είναι
δυσπρόσιτοι, κλειστοί, απρόθυµοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε
όσους τη ζητούν. Όχι ευχάριστοι στη συντροφιά, γιατί ή στέκονται σε από-
σταση και σωπαίνουν ή µονολογούν. ∆ύσκολα αναπροσαρµόζονται, όταν
αλλάζουν απότοµα οι συνθήκες της ζωής, και πληγώνονται βαθιά από τις
ατυχίες. Έχουν ακαµψία στη σκέψη, δεν ανέχονται αντιρρήσεις, µένουν
αµετακίνητοι στις ιδέες τους. Τα ενδιαφέροντά τους είναι περιορισµένα, ρέ-
πουν στη µονοµέρεια, αλλά είναι πάντα καλύτερα από τους άλλους πλη-
ροφορηµένοι στο θέµα που τους συγκινεί. Η πολυκοσµία τους ενοχλεί, λί-
γες αλλά στενές είναι οι φιλικές τους σχέσεις. Για την ψυχαγωγία τους προ-
τιµούν τα µοναχικά από τα δηµόσια ακροάµατα και θεάµατα. 
Η ιδιορρυθµία καθεµιάς από τις δύο αυτές χαρακτηρολογικές κατη-

γορίες θα φανεί καθαρότερα, όταν τις συγκρίνουµε µε µέτρο την ψυχική
ένταση των βιωµάτων τους. Οι “άνθρωποι του ναι” αισθάνονται και
σκέπτονται ζωηρά, αλλά όχι σε υψηλή ψυχική θερµοκρασία. Οι µετα-
πτώσεις τους είναι συχνές, πάντοτε όµως σε περιορισµένη κλίµακα· ούτε
πολύ “πάνω” ούτε πολύ “κάτω” από το µέσο επίπεδο. ∆εν “παθαίνονται”
δηλαδή για µια ιδέα, έναν πόθο, µια ορµή. ∆ε δίνονται ολόκληροι σ’ένα
πρόγραµµα ζωής, σε µια φιλοδοξία, σε µια πίστη. Εύκολα µετακινούνται
από µια συναισθηµατική κατάσταση ή από µια ιδεολογική γραµµή σε άλ-
λη, γιατί µε όλες συνδέονται χαλαρά, επιπόλαια. Το αντίθετο συµβαίνει
στους “ανθρώπους του όχι”. Το “πάθος”, κατά το πλατύ νόηµα της λέξης,
δεσπόζει στην εσωτερική τους ζωή. Αργούν να στρατευθούν σε µια θρη-
σκευτική ή φιλοσοφική ιδεολογία, σε µια πολιτική παράταξη ή και σε µια
επαγγελµατική επιδίωξη· όταν όµως κερδηθούν, υπερθερµαίνονται ψυχι-
κά και αφοσιώνονται στο έργο που αναλαµβάνουν, ανυποχώρητοι. Για
τούτο και όταν διαψευσθούν στις προσδοκίες τους, το πλήγµα το αισθά-
νονται ως προδοσία και µε το ίδιο πάθος που υπεράσπιζαν πριν τη στάση
τους, τώρα την αποκηρύττουν και την πολεµούν. Η κρίση που περνούν την
ώρα εκείνη µοιάζει µε σεισµό που αναποδογυρίζει τα στρώµατα της ψυ-
χής τους. Σπάνιες βέβαια είναι στους χαρακτήρες αυτού του τύπου οι µε-
ταπτώσεις· όταν όµως έρχονται, γίνονται σε αναπτυγµένη κλίµακα –η
ίδια ένταση στους θετικούς βαθµούς όπως και στους αρνητικούς.

(∂. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜, fi.., ÛÂÏ. 231-232)
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Ανάλυσε δοµικά (θεµατική
περίοδος, λεπτοµέρειες-σχό-
λια, κατακλείδα) την παρά-
γραφο της διπλανής στήλης
και σηµείωσε σε τι µοιάζει
µε τις προηγούµενες και σε
τι διαφέρει από αυτές ως
προς το συγκριτικό/αντιθετι-
κό τρόπο µε τον οποίο είναι
οργανωµένο το υλικό της.

Ένα χάσµα χωρίζει το Σωκράτη από τους σοφιστάς. Ο Σωκράτης ζή-
τησε τη µία και καθολική έννοια, τη µία και καθολική αλήθεια, ενώ οι
σοφισταί υποστήριζαν τις πολλές γνώµες για το ίδιο πράγµα. Επίσης και
στον τρόπο της ζωής υπάρχει ριζική αντίθεση µεταξύ σοφιστών και
Σωκράτους. Οι σοφισταί ήταν έµποροι γνώσεων, ενώ ο Σωκράτης
υπήρξε ένας άµισθος δάσκαλος και ερευνητής της αλήθειας. Το µόνο
κοινό µεταξύ των σοφιστών και του Σωκράτους ήταν ότι και αυτός
και εκείνοι διαπίστωσαν ότι η παραδεδοµένη µόρφωση και παιδεία
δεν ήταν αρκετή για την εποχή τους.

(πÛÙÔÚ. ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, ÙfiÌ. °2, ÛÂÏ. 459)

µÔËıËÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÌÂ Û‡ÁÎÚÈÛË/·ÓÙ›ıÂÛË
·›ÚÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÌÔÚÊ‹: ÛÙË ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌÔÈ-
fiÙËÙ· ‹ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ· Ì¤ÏËØ ÛÙÈ˜ ÏÂÙÔ-
Ì¤ÚÂÈÂ˜/Û¯fiÏÈ· Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂ Û‡ÁÎÚÈÛË/·ÓÙ›ıÂÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È
ÌÂ ‰‡Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÙÚfiÔ˘˜: ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ì¤ÏÔ˘˜
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÏ· Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ì¤ÏÔ˘˜ ‹ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛËÌÂ›Ô
ÚÔ˜ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓˆÓ/·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓˆÓ
ÌÂÏÒÓ. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜-Î·Ù·ÎÏÂ›‰· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙË˜ Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ‹
ÌÈ· ÁÂÓÈÎ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÎÚ›ÛË.

Να γράψετε δύο παραγράφους χρησιµοποιώντας στην καθεµιά τον
έναν από τους δύο τρόπους σύγκρισης, αφού διαλέξετε κάποιο από τα
εξής θέµατα:

αισιόδοξος-απαισιόδοξος,
χειρωνακτική εργασία-πνευµατική εργασία,
ερασιτέχνης-επαγγελµατίας.
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ππ. √ ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ·ÓÙ›ıÂÛË˜ ÛÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘

·) ™˘ÓÔ¯‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÈfi‰ˆÓ

Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·fi ÙÔ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi (¡∂™, ÛÂÏ. 125), ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ› ·ÓÙÈıÂÙÈ-
ÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ‹ ¿ÏÏÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜, Û‡ÓÔÏ· Ï¤ÍÂˆÓ ‹ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Â›Ó·È: ·ÏÏ¿, Ì·, fiÌˆ˜, ·Ú¿, ÌfiÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ,
ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤ÂÈÙ·, ÌÔÏ·Ù·‡Ù·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘.

∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂÚÈÎÔ›, fiˆ˜: ˆÛÙfiÛÔ, ¤ÂÈÙ·, ÌÔÏ·Ù·‡Ù· Î.¿. Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Î·-
ÓÔÓÈÎ¿ ÌfiÓÔ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘˜ (·Ú. Á). ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÌÂ ÙÔ
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ fiÌˆ˜ (·Ú. ·).

√È ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÚfiÙ·ÛË˜.
∞ÏÏ¿ ÔÈ: fiÌˆ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÔÏ·Ù·‡Ù·, ¤ÂÈÙ· ÌÔÚÔ‡Ó

Ó· ÌÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜
ÙË˜ ÚfiÙ·ÛË˜ ‹ Î¿ÔÙÂ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (·Ú. ·, Á).

Να συµπληρώσετε τα κενά
µε έναν από τους συνδέ-
σµους που είδατε παραπάνω.

1) Έχει ............ και ο αντίλογος τα δικαιώµατά του.

2) .......... τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται.

3) ........., εάν τα αποτελέσµατα της ναυµαχίας στη Σαλαµίνα απέ-
δειξαν τη στρατιωτική σύνεση του Θεµιστοκλή, τα µετά τη ναυ-
µαχία προβάλλουν ακόµη περισσότερο τις πολιτικές του αρετές.

4) Γενικά θα έλεγα ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν ακόµα ανα-
πτύξει τις ικανότητες της οργάνωσης και της συλλογικής δράσης
που απαιτεί ο σηµερινός κόσµος ................ οι ικανότητές τους εί-
ναι εξαιρετικές εκεί όπου η ατοµική πρωτοβουλία µπορεί να επαρ-
κέσει µόνη της.

5) Ο ∆ηµοσθένης νίκησε µε τη σοβαρότητα και τη µεγαλοπρέπειά
του εκείνους που ζητούσαν να κάνουν επίδειξη, ................ τους
µορφωµένους και ικανούς αντιπάλους του, τους νίκησε µε την
προσεγµένη δουλειά του και τη δεξιοτεχνία του. Ο Κικέρωνας
................... που µε τη µελέτη του έγινε πολυµαθής και πολύ-
πλευρος, µας άφησε αρκετά δικά του φιλοσοφικά συγγράµατα.

6) Να έρθεις εγκαίρως· ............ θ’ αναγκαστώ να φύγω. 

7) Ο πληθυσµός αυξάνει ραγδαία στις χώρες του τρίτου κόσµου,
............. τη µεγάλη θνησιµότητα που παρατηρείται.

8) ............... τα κοινά στοιχεία που έχουν οι δύο έννοιες, ...............
υπάρχει µεταξύ τους µια τόσο σηµαντική διαφορά.
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Με λέξεις που δηλώνουν
αντίθεση να συνδέσετε είτε
µε παράταξη (αλλά, µα,
όµως, µόνο, ωστόσο, εντού-
τοις, µάλιστα, έπειτα, µολα-
ταύτα, εξάλλου) είτε µε υπό-
ταξη (ενώ, αν και, µολονότι)
τις ανεξάρτητες προτάσεις
της διπλανής στήλης. Εννο-
είται βέβαια ότι η στίξη
µπορεί να τροποποιηθεί.

1) Είναι ρεαλιστής. ∆εν αντιλήφθηκε την κρισιµότητα της κατάστα-
σης.

2) Μια πληθώρα από κριτικές αφιερώθηκαν στις καθιερωµένες λο-
γοτεχνικές µορφές. Η βιογραφία µπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά
παραµεληµένη.

3) Η λογοτεχνική κριτική έδειξε κάποια περιφρόνηση για τη βιο-
γραφία. Η ίδια η βιογραφία εξακολούθησε ν’ ακµάζει.

4) Οι βιογράφοι έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Εκµεταλλεύονται
τελικά την ανθρώπινη περιέργεια.

5) Οι κατευθύνσεις της Ιστορίας και της βιογραφίας έχουν την τάση
να συγκλίνουν. Είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν η µία από
την άλλη στο 16ο και 17ο αιώνα.

6) Στην εποχή µας δε γράφονται πια τραγωδίες. Το κοινό παρακο-
λουθεί µε ενδιαφέρον και προσοχή την κλασική τραγωδία και κα-
τακλύζει τα θέατρα.

7) Ο ελληνικός λαός έχει κάποιο πάθος για την αλήθεια. ∆εν είναι
φανατικός.

8) Πέρασες δύσκολες στιγµές. Είχες και µερικές ευχάριστες.

‚) ™˘ÓÔ¯‹ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ÌÂ ·ÓÙÈıÂÙÈÎ‹ Û‡Ó‰ÂÛË
∞Ó¿Ù˘ÍË ‰‡Ô ÂÓÓÔÈÒÓ ÛÂ ¤Ó· Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ

∏ ·ÓÙÈıÂÙÈÎ‹ Û‡Ó‰ÂÛË ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÌfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Ï¤ÍÂÈ˜, ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ‹ ÂÚÈfi-
‰Ô˘˜ ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÂÚÈfi‰Ô˘˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰‡Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰‡Ô
Â˘Ú‡ÙÂÚÂ˜ ÓÔËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈıÂÙÈÎ‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÂÚÈfi‰Ô˘˜
(ˆÛÙfiÛÔ, ¤ÂÈÙ·, ÌÔÏ·Ù·‡Ù·, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, fiÌˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘) Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ
Û˘¯Ó¿ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ (·ÏÏ¿, Ì·, Î·È). ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ‹ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ fiˆ˜: ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË, ·fi ÙËÓ ¿Ï-
ÏË ÏÂ˘Ú¿ Î.¿. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›ÛË˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, fiÔ˘ Ë Û˘ÓÔ¯‹ ÌÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ‰Â Á›-
ÓÂÙ·È ÌÂ ·ÓÙÈıÂÙÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜, ·ÏÏ¿ ÌÂ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÓÔËÌ¿ÙˆÓ / ÂÓÓÔÈÒÓ, Â›ÙÂ ÛÂ
Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Â›ÙÂ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ, fiˆ˜ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ·-
Ú·Î¿Ùˆ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚfiÛÂÍÂ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿-
ıÂÛË ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘:

∞Ó Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË ÁÔÓÈÌÔÔÈfi˜, ÁÈ·Ù› ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ıÂÙÈÎ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·,
Ë ÚÔÔ‰ÔÏËÍ›· ·ÔÙÂÏÂ› Î›Ó‰˘ÓÔ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¿ÁÔÓË ¿ÚÓËÛË.
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∆¤ÏÔ˜, ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ‰Â Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙÂ ·ÓÙ›ıÂÛË,
·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎ‹ ‹ ÚÔÛıÂÙÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂Í˘ËÚÂÙÔ‡Ó,
‰ËÏ·‰‹, ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÛÂ ¤Ó· Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ı¤Ì· ‹ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÔÈ·
Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙÔ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi ı¤Ì·.

Να βρεις στο κείµενο της δι-
πλανής στήλης: 

α) τις νοηµατικές ενότητες
που συνδέονται αντιθετι-
κά (µπορεί να είναι δύο
συνεχόµενες παράγραφοι
ή µια παράγραφος µε πε-
ρισσότερες παραγράφους
που αποτελούν µία ευρύ-
τερη νοηµατική ενότητα).

β) Τα ζεύγη των εννοιών
που αντιτίθενται µεταξύ
τους και

γ) τις λέξεις ολόκληρου του
κειµένου που, ενώ δεν εί-
ναι αντιθετικοί σύνδε-
σµοι, δηλώνουν την αντί-
θεση ανάµεσα στα ζεύγη
των εννοιών π.χ. πρόοδος
και συντήρηση.

ª έσα στην ιστορική πορεία του πνεύµατος δύο αντίθετα
ρεύµατα υφαίνουν µε την ορµή τους την κίνηση των ιδε-
ών. Το ένα ωθεί ακάθεκτα προς τα εµπρός, προς κάτι

ανείπωτο ακόµη, κάτι που δεν έχει άνετα σαρκωθεί στη σκέψη και στη
διατύπωση, δεν έχει πραγµατοποιηθεί, αλλά θέλγει σαν πυρετώδης προ-
σµονή. Το άλλο αντιστέκεται και προσπαθεί µε σύνεση και περίσκεψη
να κρατήσει το µε αγώνες πραγµατοποιηµένο, το δοκιµασµένο, τη θε-
τική και σίγουρη κατάκτηση που λαµποκοπά σαν ώριµος καρπός.
Φυσική τάση του ανθρώπου η πρώτη. Φυσική και η δεύτερη. Ποτέ

δεν αναπαύεται το πνεύµα µας σε ό,τι έγινε πάρα πολύ οικείο. Αλλά και
ποτέ δε θυσιάζοµε αλόγιστα ό,τι µε πόνο έγινε, επί τέλους, δικό µας. Το
πρώτο είναι η ακοίµητη λαχτάρα. Το δεύτερο η φρόνιµη πρόνοια. Όταν
λείπει η ορµή προς το νέο, πέφτοµε στην αποτελµάτωση. Όταν δε συ-
ντηρούµε το καταχτηµένο, αίρεται µαζί µε τη συνέχεια και κάθε παρά-
δοση και αιωρούµαστε µε τις ρίζες στον αέρα. Και τα δύο µαζί, πρόο-
δος και συντήρηση, συνθέτουν τη ζωή του πνεύµατος, ασφαλίζουν την
εσωτερική συνοχή αλλά και την αδιάκοπη ανανέωσή του.
Τη συνθέτουν ακριβώς µε την αντίθεσή τους, µε τη γόνιµη πάλη

τους, όπως λόγος και αντίλογος συνθέτουν και προωθούν τη συζήτηση.
Αυτό το νόµο µε τις απέραντες εφαρµογές του τον ανακάλυψε πρώτος
µε τη σκοτεινή του µεγαλοφυΐα ο Εφέσιος Ηράκλειτος και του έδωσε τη
µνηµειώδη διατύπωση: πόλεµος πατήρ πάντων. ∆ική του φαίνεται πως
είναι η θαυµαστή εικόνα ότι το βέλος υψώνεται µε την αντίσταση του
αέρα. Πώς θα µπορούσε να υψωθεί, αν στο δικό του λόγο δεν ερχόταν
ν’ αποκριθεί ο αντίλογος του αντιστεκόµενου στοιχείου; Αργότερα ο
Πλάτων είδε τη σηµασία αυτού του νόµου στην κίνηση του στοχασµού
και διαπαιδαγωγηµένος από το ζωντανό παράδειγµα του Σωκράτη
εµόρφωσε τη διαλεκτική του µέθοδο. Στα νεότερα χρόνια ο Hegel εθε-
µελίωσε πάνω στο νόµο της διαλεκτικής ολόκληρη τη φιλοσοφία του, τη
φυσική και τη µεταφυσική, την ίδια την ιστορία. Αυτή η δυναµική αντί-
ληψη της ζωής, του στοχασµού και της ιστορίας, είναι ίσως το πιο χα-
ρακτηριστικό γνώρισµα του ευρωπαϊκού πνεύµατος που δεν µπορεί να
νιώσει την ανατολίτικη ευδαιµονία της απόλυτης στατικότητας.
Αν όµως πρόοδος και συντήρηση είναι ροπές φυσικές, και φυσιο-

λογικές ακόµη, γιατί αποτελούν τάσεις υγιείς και κανονικές, δε συµ-
βαίνει το ίδιο και µε τις νοσηρές υπερβολές τους, µε την προοδοπληξία
και την αντιδραστικότητα. Εδώ πια έχει ξεπεραστεί το νόµιµο µέτρο,
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έχει χαθεί η συνείδηση των ορίων, η κάθε ορµή µένει αχαλίνωτη στη
φορά της, δε διατηρεί πια τον έλεγχο των κινήσεών της και γίνεται τυ-
φλή και, φυσικά, άγονη. Από την αντίθεσή τους δε δηµιουργείται η ευ-
εργετική προώθηση αλλά η καταστρεπτική τριβή. Ανάβει ο σπινθήρας
του πείσµατος, της εµπάθειας, του φανατισµού. Με τη διάβρωση φθεί-
ρονται και τα δύο ρεύµατα. Το βέλος δεν υψώνεται, συντρίβεται, και γύ-
ρω απλώνεται σιγά σιγά το αποκαρδιωτικό κενό. Ο προοδόπληκτος δεν
είναι η ένταση, αλλά η γελοιογραφία του προοδευτικού. Ο αντιδραστι-
κός δεν είναι ένας φρονιµότερος, αλλά ένας µωρός συντηρητικός.
Πρέπει να προσέξουµε πολύ αυτή τη διάκριση, γιατί µας εξηγεί

πολλά φαινόµενα της ζωής µας. Αν η πρόοδος είναι δύναµη γονιµο-
ποιός, γιατί προσφέρει θετικά πράγµατα, η προοδοπληξία αποτελεί κίν-
δυνο, γιατί είναι άγονη άρνηση. Αν η συντήρηση είναι ωφέλιµη και
σκόπιµη στην κίνηση της ζωής, η αντιδραστικότητα µε τον εµπαθή µι-
σονεϊσµό* της είναι σωστή συµφορά. Και οι δύο ακρότητες όπλα τους
έχουν το µονολιθικό τους δογµατισµό και την ανοικτήρµονα διαβολή
του αντιπάλου. ∆εν αντιτίθενται µε το συγκαταβατικό χαµόγελο της
επιείκειας, όπως ο ορµητικός έφηβος προς τον ώριµο άντρα, αλλά µε
µωρίες και λύσσα, καθώς το τρελόπαιδο προς τον ξεµωραµένο γέρο.
Άλλο συντήρηση και άλλο αντιδραστικότητα. Άλλο πρόοδος και άλ-

λο προοδοπληξία. Οι πρώτοι όροι των ζευγών τροφοδοτούν κάθε µορ-
φή ζωής και την προάγουν. Οι δεύτεροι τη σκοτώνουν. Και αν τα νιάτα,
ορµητικά καθώς είναι και ασυλλόγιστα, πηδούν πολύ συχνά τα εσκαµ-
µένα, εκείνοι όπου κοσµούνται από το λευκό φωτοστέφανο της ωριµό-
τητας, δεν πρέπει να σπεύδουν να τα µιµηθούν σ’αυτό το θανάσιµο πή-
δηµα από το άλλο µέρος της τάφρου, αλλά νηφάλιοι και µε πλήρη συ-
ναίσθηση της ευθύνης τους να δίνουν πάντα το χρυσό παράδειγµα του
µέτρου, γιατί η παρεκτροπή τους δεν πρόκειται να βρει ούτε αυτή την κα-
τά συγκατάβαση συγνώµη που δίνεται στην τρυφερή ηλικία.

(∂. ¶. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜, ¶ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, (·fiÛ.), 
∂Ê‹ÌÂÚ·, Â›Î·ÈÚ·, ·ÓÂ›Î·ÈÚ·, 

ÂÎ‰. ÿÎ·ÚÔ˜, ∞ı‹Ó·, 1980, ÛÂÏ. 148-150)

* ÌÈÛÔÓÂ˚ÛÌfi˜: ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô.

Να επιλέξεις ένα από τα επόµενα ζεύγη: θέατρο-κινηµατογράφος /
αθλητισµός-πρωταθλητισµός / αυταρχική-αντιαυταρχική εκπαίδευση,
και να παρουσιάσεις τον κάθε όρο της σύγκρισης χωριστά σε µια πα-
ράγραφο, συνδέοντας τις παραγράφους αντιθετικά µεταξύ τους. Έπει-
τα να παρουσιάσεις σε ένα ευρύτερο κείµενο όποιο από τα ζεύγη αυ-
τά προτιµάς.
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Τάσος Αθανασιάδης

[√ ·ÁÒÓ·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ]

Το κείµενο που ακολουθεί είναι απόσπασµα από τη βιογραφία του Σβάιτσερ, που έγραψε ο Τάσος Αθα-
νασιάδης (1963). Ο Αλβέρτος Σβάιτσερ γεννήθηκε το 1875 στην Αλσατία της Γαλλίας. Πολύ νωρίς έγι-
νε πάστορας και καθηγητής της Θεολογίας στο Πανεπιστήµιου του Στρασβούργου. Τα βιβλία που έγρα-
ψε, έδιναν µεγάλες επιστηµονικές υποσχέσεις, ενώ ταυτόχρονα είχε αποκτήσει παγκόσµια φήµη ως ο κα-
λύτερος ερµηνευτής του Μπαχ στο εκκλησιαστικό όργανο. Στα τριάντα του χρόνια ανακαλύπτει πως όλα
του είχαν έρθει πολύ βολικά στη ζωή και πως το χρέος του αληθινού ανθρώπου είναι να βοηθάει τους
συνανθρώπους του. Αρχίζει τότε να σπουδάζει Ιατρική παράλληλα µε τις άλλες του ασχολίες και το
1913 φεύγει για την Αφρική, για να αφοσιωθεί στους Μαύρους ιθαγενείς. Στο Λαµπαρενέ του Γκαµπόν,
κοντά στον Ισηµερινό, µένει ως το τέλος της µακριάς ζωής του (1965), δουλεύοντας στο νοσοκοµείο που
ίδρυσε ο ίδιος. Το 1953 ο Σβάιτσερ τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ της Ειρήνης και το όνοµά του έχει
γίνει σύµβολο της ανθρωπιάς. Το κείµενό µας αναφέρεται στις πρώτες δυσκολίες του Σβάιτσερ, µετά την
άφιξη στο Λαµπαρενέ.

∆ ις πρώτες τρεις βδοµάδες δυσκολεύτηκε αφάνταστα χωρίς φάρµακα
και διερµηνέα, ανάµεσα σ’ ένα πλήθος από αρρώστους, που ταξίδευαν
εκατοντάδες χιλιόµετρα µε τις πιρόγες τους για να ζητήσουνε το έλεός

του. Στις 26 Απριλίου το βράδυ, το σφύριγµα του ποταµόπλοιου, που έφερνε τα
εβδοµήντα κιβώτια µε το πολύτιµο υλικό, αντήχησε σαν ένα κάλεσµα εγκαρδίωσης
και ελπίδας.
Ο αγώνας του άρχιζε.
Οι ιεραπόστολοι είχαν υποσχεθεί να του κάνουν για νοσοκοµείο µια παράγκα από

λαµαρίνα. Όµως µε τις χρυσές δουλειές, που είχαν οι ξυλέµποροι εκείνη την εποχή,
πλήρωναν τόσο καλά τους ιθαγενείς, ώστε κανένας τους δεν πήγαινε στην ιεραπο-
στολή να δουλέψει για πενταροδεκάρες. Ο ιεραπόστολος Καστλ, ξέροντας από µα-
ραγκοδουλειές, του έκανε σ’ ένα τοίχο της παραγκούλας µερικά ράφια. Το φαρµακείο
είχε κιόλας στηθεί. Ήταν ωστόσο άλυτο πρόβληµα η εξέταση των αρρώστων, αφού
για να προφυλαχτεί ένας λευκός από τις µολυσµατικές ασθένειες δεν έπρεπε να δέ-
χεται σπίτι του αρρώστους. Ο Αλβέρτος Σβάιτσερ αναγκάστηκε τότε να εξετάζει στο
ύπαιθρο, έτοιµος, ενώ καθάριζε πληγές κάτω απ’ τον καυτερό ήλιο, να µεταφέρει
άρον άρον τις εγκαταστάσεις του στη βεράντα, µε το πρώτο ρίπισµα της καταιγίδας
που σηκωνόταν µόλις σκοτείνιαζε. Η αγωνία του άρχιζε να ελαττώνει τόσο πολύ την
αποδοτικότητά του, ώστε αναγκάστηκε ύστερ’από λίγες µέρες να προβιβάσει σε νο-
σοκοµείο το οίκηµα, που ο προκάτοχός του στην παραγκούλα είχε για κοτέτσι. Αι-
στάνθηκε πως είχε αποκτήσει µια πολυτελή εγκατάσταση, όταν µπόρεσε να βάλει
στους τοίχους µερικά ράφια, να στήσει ένα ράντζο και ν’ασβεστώσει το βρωµερό πά-
τωµα. Μ’όλη, ωστόσο, την πνιγηρή ατµόσφαιρα σε κείνο το παλιό κοτέτσι, όπου απ’

¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞
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την κακή κατάσταση της στέγης του αναγκαζόταν να φορά κάσκα, ότι µπορούσε να
επιδένει πληγές, ενώ έξω µάνιαζε η καταιγίδα, τον έκανε να νιώθει ευτυχισµένος. ∆εν
άργησε ν’ ανακαλύψει το διερµηνέα και, σε λίγο, πολύτιµο βοηθό του, στο πρόσω-
πο του πανέξυπνου Ιωσήφ, ενός άρρωστου ιθαγενή απ’ τη φυλή Γκαλόα, παλιού µά-
γερα, που µιλούσε τα γαλλικά τέλεια.
Ας είναι ευλογηµένος ο Θεός: το χειρουργείο είχε εγκατασταθεί και επανδρωθεί.

Ιδού το ωράριο εργασίας: κάθε πρωί, στις 8.30΄, όσο η κυρία Σβάιτσερ απολύµαινε
τα χειρουργικά της σύνεργα και ο γιατρός έκανε τις τελευταίες του προετοιµασίες,
ο Ιωσήφ διάβαζε στους συγκεντρωµένους ιθαγενείς (στη διάλεκτο Γκαλόα και Πα-
χουέν) αυτόν το δυσάρεστο εξάλογο, ενώ εκείνοι, πυκνώνοντας ολοένα τις ουρές
µπρος απ’ την παράγκα, κουνούσαν τα κεφάλια τους, για να δείξουν πως καταλά-
βαιναν:

1) Απαγορεύεται αυστηρά να φτύνετε έξω απ’ το σπίτι του γιατρού.

2) |Όσοι περιµένετε δεν πρέπει να µιλάτε µεταξύ σας φωναχτά.

3) Οι άρρωστοι και οι συγγενείς τους πρέπει να φέρνουν µαζί τους αρκετό φαΐ για
ολόκληρη µέρα, επειδή δεν ξέρουν πότε θα εξεταστούνε.

4) Όποιοι µένουν τη νύχτα στο σταθµό της ιεραποστολής δίχως άδεια του γιατρού,
θα διώχνουνται χωρίς φάρµακο. (Συχνά οι άρρωστοι, που έρχονταν από µακρι-
νές περιοχές, βγάζανε απ’ τις αίθουσες του σχολείου τους µαθητές, για να πά-
ρουνε τις θέσεις τους).

5) Πρέπει να επιστρέφονται τα µπουκαλάκια και τα τενεκεδάκια, που δίνονται µε
φάρµακα.

6) Μόνο επείγουσες περιπτώσεις θα εξετάζουνται απ’ τα µέσα του µηνός, όπου ανε-
βαίνει το βαπόρι και ώσπου να κατεβεί, γιατί ο γιατρός γράφει στην Ευρώπη να
του στείλουν άλλα πολύτιµα φάρµακα. (Το βαπόρι έφερνε την ευρωπαϊκή αλλη-
λογραφία στα µέσα του µηνός και στην επιστροφή του έπαιρνες τις απαντήσεις).

Σπρωχνόταν εκεί, µπρος απ’ την παράγκα, κάτω απ’ τον εξαντλητικό ήλιο, το πλή-
θος της κολυµπήθρας του Σιλωάµ: λεπροί, ελονοσιακοί, σκελετωµένοι απ’ την αρ-
ρώστια του ύπνου, από το µπέρι-µπέρι, πολλοί δυσεντερικοί, άλλοι µε γαγγραινια-
σµένα έλκη, νεφρικοί, φρενοπαθείς, φυµατικοί, τραχωµατικοί, τραυµατισµένοι από
τα θηρία, ρευµατικοί, πολλοί µε καρδιοπάθειες, όγκους, δερµατίτιδες, λογής ψυχα-
σθένειες και καταληψίες. Η εξέταση ήταν φοβερά κουραστική, επειδή ο γιατρός
έπρεπε να µαντεύει περισσότερα απ’ όσα µπορούσε να εκφράσει για την αρρώστια
του ένας πρωτόγονος που συνήθιζε να αποδίνει τα συµπτώµατά της και τους πόνους
του σ’ ένα σκουλήκι κινούµενο αδιάκοπα µέσα του…
Στις δώδεκα το µεσηµέρι ο Ιωσήφ ανάγγελνε: “ο γιατρός πάει να φάει”. Τότε οι

άρρωστοι σκορπίζονταν στις γύρω σκιές, για να µασουλήσουν τις µπανάνες τους ή
τα καπνιστά ψάρια τους. Οι υπόλοιπες όµως τέσσερις ώρες –απ’ τις δυο έως τις έξι
το βράδυ– δεν ήταν αρκετές, για να εξεταστούνε όλοι οι άρρωστοι. Έτσι, πολλοί ανα-
γκάζονταν να διανυκτερεύουν, αφού η εξέταση µε λάµπα ήταν αδύνατη, απ’ τα κου-
νούπια που σηκώνανε σύννεφο γύρω τους. Μ’ όλη, ωστόσο, την προσπάθειά τους,
δεν πρόφταιναν να εξετάσουν περισσότερους από 30-40 τη µέρα. Για ν’ αποφεύγε-
ται µια δεύτερη άσκοπη εξέταση, ο άρρωστος εφοδιαζόταν µ’ ένα αριθµηµένο στρογ-
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γυλό χαρτονάκι, όπου επάνω του σηµειωνόταν η αρρώστια του, όσα φάρµακα είχε
πάρει κι οι οδηγίες πώς να τα χρησιµοποιήσει. Ωστόσο, πάντα ο γιατρός είχε την ανη-
συχία, πως ο άρρωστος θα κατάπινε µονοµιάς το φάρµακο ή θάτρωγε την αλοιφή του.
Μεγάλο αγώνα κάνανε στο ιατρείο –φτάνοντας και σε αυστηρές κυρώσεις– για

ν’ αναγκάζουν τους αρρώστους να επιστρέφουν τα µπουκαλάκια και τα κουτιά,
αφού µόνο µ’ αυτά µπορούσανε να προφυλάξουν τα φάρµακα απ’ τη διαβρωτική
υγρασία. Μάταια όµως. Οι περισσότεροι –παρακούοντας κι από τη φυσική κλεπτο-
µανία τους– τα κρατούσαν περνώντας τα στο λαιµό τους σαν φυλαχτά. Κι όµως,
ύστερα από µια τόσο αφόρητα ζεστή µέρα, που τη διαδεχόταν µια νύχτα το ίδιο ζε-
στή, χωρίς ένα ποτήρι δροσερό νερό ή µια υποψία φύσηµα απ’ τη ζούγκλα, ο Αλβέρ-
τος Σβάιτσερ πέφτοντας κατάκοπος στο κρεβάτι να κοιµηθεί αισθανότανε τέτοια
εσωτερική αγαλλίαση, ώστε να γράψει στην αδελφή του: “Μ’ όλα αυτά είµαι πολύ
ευτυχής, που βρίσκοµαι στην πρωτοπορία του βασιλείου του Θεού…”. Μετά από εν-
νιά µήνες µπορούσε πια ν’ αναγγείλει στους φίλους της Ευρώπης, πως είχε νοση-
λεύσει πάνω από δυο χιλιάδες άτοµα. 

Σπύρος Μελάς

[√ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ºÈÏÈÎ‹˜]

O «Γέρος του Μοριά», από όπου είναι παρµένο το απόσπασµά µας, είναι µια µυθιστορηµατική βιογρα-
φία του Κολοκοτρώνη. Σ’αυτό ο συγγραφέας αφηγείται ένα σπουδαίο γεγονός από τη ζωή του µεγάλου
αγωνιστή. Μετά την καταδίωξή του από την Πελοπόννησο ο Κολοκοτρώνης εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο.
Εκεί ανέλαβε υπηρεσία ως αξιωµατικός σε στρατιωτικό σώµα από εθελοντές Έλληνες που είχαν συ-
γκροτήσει οι εκεί Άγγλοι.

[...]A µα διαλύθηκαν τα συντάγµατα κι έσβησε κάθε στρατιωτική ζωή
στα Εφτάνησα ο µοναχός από τους καπεταναίους, που δεν τα ’χα-
σε και δε γύρεψε από κανένα βοήθεια, ήταν ο Κολοκοτρώνης.

Άλλαξε µε την πιο µεγάλη ευκολία το σπαθί του πολεµάρχου µε το κατάστιχο*.
Κανένας δεν ήταν πιο κοσµοαγάπητος απ’αυτόν. Τον ήξεραν, τον έδειχναν, τον

τιµούσαν. Κανένας δεν παραξενευόταν να τον βλέπει πάλι στα εµπόρια. Από τα δε-
καπέντε χρόνια που ’µεινε στη Ζάκυνθο, τα έξι µονάχα έκαµε αξιωµατικός και πο-
λεµιστής. Όλα τ’ άλλα δούλευε. Ήταν τίµιος στις δοσοληψίες του. Η αγορά τον
εµπιστευόταν. ∆εν είχε τον αντιπαθητικό αέρα του επαγγελµατία παλικαρά. Ήταν πο-
λύ σεµνός.
Ζούσε µε την οικογένειά του σ’ ένα σπιτάκι, πίσω από το αρχοντικό του Ρώµα,

κοντά στην εκκλησία του Αγίου Λουκά. Ήταν καθάριο, γεµάτο αγάπη αρχαία, πα-
τριαρχική. Στο θρόνο της βασίλισσας και της Αγίας, µέσα σε τούτο το ιερό, είχε τη
γριά µάνα του, την “καπετάνισσα”, που τον ακολούθησε στην εξορία. Γύρω απ’ τη

* Î·Ù¿ÛÙÈ¯Ô: ‚È‚Ï›Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ. 
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χιονισµένη, σεβάσµια µορφή της, που τη λάτρευε σαν εικόνισµα, βουίζει το εύθυµο
µελίσσι της οικογένειας: η γλυκιά κι υποταγµένη Κατερίνα, η γυναίκα του, οι δυο του
θυγατέρες, η Γεωργίτσα κι η Ελένη, ο Πάνος, παλικάρι δέκα οχτώ χρονών, ο Γιάν-
νης λίγο µικρότερος και τέλος το στερνοπαίδι του, µε τ’όνοµα το δοξασµένο του παπ-
πού –Κωνσταντίνος– που το λένε χαϊδευτικά Κολίνο. Είναι περήφανος, που έχει
ασφαλίσει µια ήσυχη κι όχι στερηµένη ζωή στη χαροκαµένη “καπετάνισσα”, που
υπόφερε τόσα και τόσο γι’αυτόν. Κι ευτυχισµένος, που µπορεί να κάµει λιγότερο πι-
κρή την ξενιτιά στην αγαπηµένη του γυναίκα µε τις περιποιήσεις του και ν’ανατρέ-
φει τα παιδιά του, όπως θέλει αυτός. Μονάχος τα βαφτίζει στην κολυµπήθρα του Χρι-
στού και της Ελλάδας. Είναι να τα ζηλέψουν αρχοντόπουλα για τον τρόπο, που τ’
ανασταίνει. Τους έχει τους καλύτερους δασκάλους –ο Μαρτελάος, που τα µαθαίνει
γράµµατα, είναι φηµισµένος δάσκαλος του Φώσκολου και του Σολωµού.
Ο Πάνος λείπει τους περισσότερους µήνες. Έχει πάει στην Κέρκυρα, στην Ακα-

δηµία. Είναι ο σοφός του σπιτιού. Ο πρώτος νέος του καιρού του. Ο Μοριάς δεν µπο-
ρούσε να δείξει πιο διαβασµένο Έλληνα.
Είναι καµάρι του νησιού αυτά τα Ελληνάκια, όταν µε τα χιονάτα φουστανελάκια

τους και τα τσαρουχάκια τους πηγαίνουν µε τη γιαγιά, τον πατέρα, τη µάνα, τις
αδελφάδες τους ταχτικά, κάθε Κυριακή, στην εκκλησία. Ο Μαρτελάος ανεβαίνει πο-
λύ συχνά στον άµβωνα, για να κηρύξει. Ο Κολοκοτρώνης µε τα Κολοκοτρωνάκια µέ-
νουν κι ακούνε µε κατάνυξη. Το φλογερό κήρυγµα έχει στα στήθη των Κολοκο-
τρωναίων αντίλαλο καθαρά εθνικό· δε βλέπουν µπροστά τους παρά Τούρκους. Αυ-
τούς θέλουν να σαρώσουν από την Ελλάδα.
Ο Αλή πασάς στέλνει αυτόν τον καιρό επίτηδες στη Ζάκυνθο τον γραµµατικό του

Μάνθο Οικονόµου: Να προσκαλέσει τον Κολοκοτρώνη να πάει στα Γιάννινα, να πά-
ρει στην αυλή του όποια θέση θέλει. Ο Κολοκοτρώνης δε δέχτηκε να υπηρετήσει το
“µεγάλο θεριό” της Ηπείρου, όπως έλεγε τον Αλή.
Ο πόθος να τραβήξει το σπαθί για την Ελλάδα και µονάχα γι’αυτήν, θέριευε κά-

θε µέρα πιο ζωντανός κι ακράτητος µέσα του. Με πόνο βαθύ σήκωνε τα µάτια του
κατά τα βουνά του Μοριά και µουρµούριζε αναστενάζοντας:

– Αχ! δε θα ξανάρθει το σεφέρι;* ∆ε θ’ αντιλαλήσει πάλι στις ράχες το τουφέ-
κι το κολοκοτρωναίικο;
Έπαιρνε πολλές φορές το στερνοπαίδι του, τον Κολίνο, από το χεράκι κι ανέ-

βαιναν το δρόµο του Κάστρου. Του ’δειχνε µακριά τα βουνά του Μοριά, µε τις στα-
χτογάλαζες κορφές στην ψιλή γάζα της πάχνης:

– Εκεί έζησαν οι πρόγονοί µας, του ’λεγε: αυτός ο τόπος στενάζει τώρα κάτω
απ’ το ζυγό.
Το λαϊκό τραγούδι έχει κάµει αθάνατες τούτες τις στιγµές και τη σιωπηλή, βαθιά

συγκίνησή τους:
“Τι έχεις, πατέρα µου και κλαις και βαριαναστενάζεις;
– Βλέπω τη θάλασσα πλατιά και το Μοριά αλάργα,
µε πήρε το παράπονο και το µεγάλο ντέρτι...”.

* ÛÂÊ¤ÚÈ: ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·, fiÏÂÌÔ˜.



141

141

∆εν απελπιζόταν όµως ποτέ! Περισσότερο από κάθε άλλη φορά η πίστη του ήταν
ασάλευτη πως µια µέρα θ’άστραφτε σ’αυτά τα βουνά η ροµφαία της λευτεριάς. Μα
πώς; Σ’ αυτή την ερώτηση, που ’ταν γεµάτη αγωνία, έλαβε τέλος την απόκριση ένα
πρωί του 1818.
Ο Αναγνωσταράς, από τους καπεταναίους που είχαν ανέβει στην Πετρούπολη να

γυρέψουν από τον Τσάρο µιστούς, που είχαν να λάβουν από τον καιρό που υπηρε-
τούσαν στα Εφτάνησα, είχε γυρίσει τώρα µαζί µε το Χρυσοσπάθη και το ∆ηµητρα-
κόπουλο, κατηχηµένος στα µυστήρια της Φιλικής και σταλµένος να κατηχήσει κι άλ-
λους. Είχαν βγει κρυφά στην Ύδρα κι αγνώριστοι µένανε στο σπίτι του καλαβρυτι-
νού Νικηφόρου Παµπούκη, που ήταν δάσκαλος στο υδραίικο σχολείο. Το πρώτο που
σκέφτηκαν ήταν να µπάσουν στη Φιλική Εταιρεία τον Κολοκοτρώνη. Του ’στειλαν
πρόσκοπο τον Πάγκαλο. Ο Αναγνωσταράς του ’χε δώσει για καλό και για κακό κι ένα
γράµµα. Ο Κολοκοτρώνης τον θυµόταν κάπως. Ξαφνιάστηκε όµως, άµα τον είδε. Τον
τράβηξε σ’ έναν εξοχικό περίπατο. Όταν άρχισε να του κάνει το συνηθισµένο ψάρεµα
στους κατηχουµένους, ο Κολοκοτρώνης τον έκοψε ανυπόµονα:

– Πες µου τα όλα, µίλα ξάστερα! ∆εν ταιριάζουν σ’ εµένα λόγια λοξά. Είναι
χρόνια που προσµένω τέτοιο χαµπέρι.*

Του τα είπε όλα. Φως άστραψε µέσα του. Η ιδέα µιας πανελλήνιας συνωµοσίας,
που να ενώνει πολιτικούς κι ιερωµένους, εµπόρους και ναυτικούς, οπλαρχηγούς και
προεστούς –µιας συνωµοσίας, που θα χτυπούσε απ’ ολούθε και µ’ όλους τους τρό-
πους τον τύραννο, µε δυνάµεις ελληνικές, χωρίς µάταιη ελπίδα για ξένη βοήθεια– του
φαινόταν η µόνη σωτηρία. Είδε µπροστά του το δρόµο του λυτρωµού. Γύρεψε στη
στιγµή να ορκιστεί. 

– Εγώ, η οικογένειά µου, τ’ άρµατά µου, το αίµα µου, ό,τι έχω, είναι για την
Ελλάδα.
Τράβηξαν κάτω το δρόµο της Μπάχαλης µε τις µύριες οµορφιές: Τριγυρισµένο

από καρυδιές, ελιές, φοινικιές, κυπαρίσσια, κιτριές, λεµονιές, ζωσµένο πρασινάδα και
λουλούδια είναι ένα εκκλησάκι, ο Άγιος Γεώργιος των Λατίνων. ∆εν έχει καµιά σχέ-
ση µε τους δυτικούς. Λατίνοι λέγονταν η οικογένεια που το ’χτισε. Ήταν το αγαπη-
µένο εκκλησάκι του Κολοκοτρώνη. Σ’αυτό είχε βαφτίσει όσα παιδιά είχεν αποκτή-
σει στη Ζάκυνθο. Σ’αυτό το εκκλησάκι τράβηξε ο Κολοκοτρώνης τον Πάγκαλο, για
να δώσει µπροστά του το µεγάλο όρκο.
Ο παπάς ήταν δικός τους. Ήταν ο Ηπειρώτης Άνθιµος Αργυρόπουλος. Βρισκό-

ταν πρόσφυγας στη Ζάκυνθο, κατατρεγµένος από τον Αλή πασά. Αυτός όρκιζε όλους
τους φιλικούς και κρατούσε τακτικό αρχείο. Απάνω σ’ ένα σκεβρωµένο, παλιό ει-
κονισµατάκι µε τρεις σβησµένες µορφές, έβαλε το πλατύ µεγάλο χέρι του ο ελευ-
θερωτής των ραγιάδων να δώσει τον όρκο. Είναι γονατιστός, σκυµµένος µπροστά στο
µεγαλείο της ιδέας. Το µεσόφωτο της εκκλησίτσας εξαϋλώνει τις τρεις µορφές. Κορ-
µιά δεν υπάρχουν. Ψυχές λειτουργάνε. Μια µια ξαναγυρίζουν τις φοβερές λέξεις
του όρκου οι αντίλαλοι απ’ όλες τις γωνιές, που ’ναι γεµάτες σκοτάδι και µυστήριο.
Και τις µεγαλώνουν, τις πληθαίνουν. Σαν να ’ναι µπροστά όλα τα µαύρα κοπάδια των
ραγιάδων και να ορκίζονται µαζί του. Ανήσυχοι φτερουγίζουν κάτω από το θόλο οι

* ¯·Ì¤ÚÈ: Â›‰ËÛË.



142

142

αντίλαλοι αυτοί σαν πουλιά, που γυρεύουν ανοιχτό διάβα να πετάξουν στην Ελλά-
δα, να κράξουν σε συναγερµό τα σύγνεφα της µεγάλης τρικυµίας. Ύστερα οι φράσεις
για την πατρίδα κόβονται από στεναγµούς και αναφιλητά. Και τώρα σιωπή βαθιά και
κατανυχτική.
Το µυστήριο έχει τελειώσει. Ο Κολοκοτρώνης γυρίζει αλλαγµένος στο σπίτι του.

Πότε είναι αλαφρός, χαρούµενος, πετάει. Και πότε πέφτει άξαφνα σε συλλογή. Τον
βλέπουν για πρώτη φορά, ύστερα από µήνες, να κοιτάζει να συγυρίζει τ’άρµατά του.
Κατεβαίνει στο κατώγι και εξετάζει µη λείπει τίποτ’από τη σέλα, την όµορφη, που ’χει
από το σύνταγµα του ∆ούκα της Υόρκης. ∆εν είναι ήσυχος πια. Συνήθιζε να πηγαίνει
ν’ακούει το Μαρτελάο και τον Καλύβα, όταν έκαναν µάθηµα. Τώρα του φαίνεται πως
δεν λένε τίποτε. Ονειρεύεται ντουφέκι, σπαθί, µάχες, νίκες, θάνατο.
Μια µέρα είναι στην τάξη του Καλύβα. Τον ακούει που κάνει µάθηµα. Απάνου

στην έδρα είν’ ένα χοντρό βιβλίο –µια πολύτιµη έκδοση. Άξαφνα του φωνάζει:
– Τι τα µαθαίνεις αυτού τα παιδιά; Να, ετούτο να τα µάθεις! Και χύνεται στο

βιβλίο και θέλει να σχίσει τα φύλλα του, για να δείξει σε δάσκαλο και µαθητές πώς
φτιάνουν τα χαρτούτσα, τα φυσέκια της µπαρούτης για το ντουφέκι. Κι είδαν κι
έπαθαν να γλιτώσουν το βιβλίο από τα χέρια του.[...]

Παύλος Νιρβάνας

[°ÏˆÛÛÈÎ‹ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·]

Όπως το λέει και ο τίτλος, σ’ αυτό το κείµενο ο Νιρβάνας αυτοβιογραφείται µέσω της γλώσσας. Θυ-
µάται δηλαδή πώς µυήθηκε από µικρός στα µυστήρια της καθαρεύουσας κι έµαθε να µιλάει µε πο-
µπώδεις, µα χωρίς περιεχόµενο, εκφράσεις, εντυπωσιάζοντας τους αφελείς και αποκτώντας φήµη
“λογίου νέου”. Και θυµάται ακόµα πώς τελικά αποφάσισε να πετάξει από πάνω του όλη αυτή την ψεύ-
τικη πανοπλία αγκαλιάζοντας την αλήθεια της δηµοτικής γλώσσας. Αυτό τον έκανε να χάσει τη φήµη
του, αλλά τον έφερε κοντά στην αληθινή σοφία που είναι η απλότητα και η ειλικρίνεια. Το κείµενο ανα-
φέρεται στο πρώτο µέρος.

⁄ στερα από κάµποσο καιρό, ο πατέρας µου µε πήρε µια µέρα στα γόνατά του
και µου είπε, πως είναι καιρός ν’αρχίσω να µαθαίνω γράµµατα. Αφού το εί-
πε ο πατέρας θα ήτανε σωστό. Μέρα-µέρα, νύχτα-νύχτα. Είχα την ιδέα και

την έχω ακόµα, πως ο πατέρας µου τα ήξερε όλα, καλύτερα κι από το Θεό. ∆εν τολ-
µούσα ποτέ να ρωτήσω το γιατί. Ρώτησα µονάχα τη µητέρα µου: Γιατί θα τα µάθω
τα γράµµατα; Κ’ εκείνη φαίνεται, πως δεν ήξερε καλά καλά το γιατί. Μου είπε µο-
νάχα: “Άνθρωπος αγράµµατος ξύλον απελέκητον”. ∆εν κατάλαβα τίποτε. Το µόνο,
που έκανα, ήτανε να προσέχω από τότε στα ξύλα, ποια είναι πελεκηµένα και ποια
απελέκητα. Κ’ επειδή βαρυόµουνα τους νεοτερισµούς, και τα γράµµατα µε τρόµα-
ζαν λιγάκι, µου φαινότανε πως τα απελέκητα ξύλα ήσαν πιο όµορφα απ’ τα πελεκη-
µένα. Μα δεν τολµούσα να το πω.
Την άλλη µέρα ήρθε ο δάσκαλος. Ήταν ένας νέος λιγνός, κιτρινιάρης, σπανός. Η

µητέρα µου τον έλεγε δασκαλάκη. Αυτός µου άρεσε. Όπως ήµουνα κι εγώ παιδάκι,
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ο δασκαλάκης δεν µε φόβιζε τόσο. Μου φαινότανε σαν παγνίδι.
Ο δασκαλάκης µου ’φερε κάτι πλάκες, τετράδια, πετροκόντυλα και µολύβια.

Τέτοια παιγνίδια δεν είχα ιδεί ακόµη· τα πήρα στο χέρι µου, τα στριφογύριζα και τα
καµάρωνα. Ο δασκαλάκης πήρε δύο καρέκλες, τις έβαλε κοντά στο τραπέζι, δίπλα
δίπλα, κάθισε κοντά µου και µου είπε κάποια λόγια, που δεν τα θυµάµαι. ∆εν ξέρω
γιατί, µα όταν άρχισε να µου µιλεί, θυµήθηκα το Ναπολιτάνο τον ψαρά και µ’ έπια-
σαν τα γέλια. Ο δασκαλάκης µε χάιδεψε στην πλάτη µε καλοσύνη, η µητέρα µου µε
µάλωσε. Ο δασκαλάκης είπε τότε –το θυµούµαι καλά:

– Μη το µαλώνετε κυρία. Έτσι είναι όλα τα παιδάκια. Όταν αρχίσουν να µα-
θαίνουν ελληνικά, τους φαίνονται παράξενα και γελούνε. Ύστερα συνηθίζουν. 
Και ξανάρχισε:
– Πρόσεξε, παιδί µου. Τα στοιχεία του αλφαβήτου της ελληνικής γλώσσης εί-

ναι είκοσι και τέσσαρα τον αριθµόν.
Εµένα µε ξανάπιασαν τα γέλια.
– Πες το και συ, παιδί µου... ξαναείπε ο δασκαλάκης.
Το ξαναείπα.
– Σιγά-σιγά θα το συνηθίσεις. ∆εν σου το είπα εγώ;
Ο δασκαλάκης είχε δίκιο. Συνήθισα. Μήπως δεν είχα συνηθίσει και το µουρου-

νόλαδο; Όχι µόνο συνήθισα, µα σε λίγο καιρό έπαιζα στα δάχτυλα παρατατικούς,
υπερσυντέλικους, µέσους µέλλοντες, δυικούς αριθµούς· τω ανθρώπω, τοιν ανθρώ-
ποιν, και χίλια δυο πράµατα, που δεν τα θυµούµαι σήµερα. Άρχισα να γίνοµαι σοφός.
Σε µισό λεπτό έκλινα τον: άνθρωπο, σε δυο λεπτά το: τύπτω, τύπτεις. Η γλώσσα µου
γύριζε σαν σφοντύλι. Απ’ τα παιδιά είχα µάθει να λέω γρήγορα κι άλλα πράµατα:
“Άσπρη πέτρα ξέξασπρη απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη, εκκλησιά πελεκητή, µαρµα-
ροκοντυλοπελεκητή”, και άλλα. Μια φορά µάλιστα, που πήρα τον κατήφορο σ’ ένα
συνηρηµένο: “χρύσεος, χρυσούς, του χρυσέου χρυσού...” δεν ξέρω πώς κόλλησα στο
τέλος: “Και ποιος την εµολυβοκοντυλοπελέκησε;...” µε µια γρηγοράδα καταπλη-
κτική.
Ο δασκαλάκης µου χτύπησε µια µε το χάρακα το κεφάλι. Ήταν η πρώτη φορά

που µε ’δειρε.
Ωστόσο ήµουνα πρώτος στη γραµµατική. Πολλές φορές έλεγα µέσα µου: γιατί

τάχα να τα µαθαίνω όλα αυτά τα πράγµατα; Μα ντρεπόµουνα και να ρωτήσω, µή-
πως µε περάσουν για κουτό. Έτσι θα είναι, έλεγα. Πρέπει να τα µάθω. Όπως πρέπει
να βγάζω το καπέλο µου όταν µπαίνω σ’ ένα σπίτι, να τρώω µε το πιρούνι και όχι µε
τα χέρια, να σηκώνοµαι όταν µπαίνουν µεγαλύτεροί µου, καθώς έλεγε ο πατέρας, έτσι
έπρεπε να µάθω και τους υπερσυντέλικους. Το πήρα απόφαση Τίποτε πια δεν µου
’κανε εντύπωση.
Πλησίαζε σε λίγο η πρωτοχρονιά, θυµούµαι. Τ’άλλα χρόνια, εκείνο το πρωί, πή-

γαινα στον πατέρα και τη µητέρα µου, τους φιλούσα το χέρι και τους έλεγα: “Χρό-
νια πολλά, να ζήσετε”. Κι έπαιρνα τα δώρα µου µ’ ένα φιλί. Τώρα όµως ήµουνα
γραµµατισµένος. Ο δασκαλάκης µου είπε πως πρέπει να κάνω ένα γράµµα συγχα-
ρητήριο στους γονείς µου και να το δώσω ο ίδιος το πρωί πρωί.

– Μα γιατί να κάνω γράµµα; του είπα. Μήπως θα το στείλω µε το ταχυδροµείο;
∆εν είναι καλύτερα να τα πω;
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– Όχι, παιδί µου, είπε ο δασκαλάκης. ∆εν είσαι ακόµη δυνατός στα ελληνικά και
δε θα µπορέσεις να τα πεις. Πιάσε και γράψε.
Μου υπαγόρευσε, έγραψα, το διόρθωσε, το αντίγραψα και το άλλο πρωί το πή-

γα στον πατέρα µου, χωρίς να βγάλω λέξη. Στεκόµουνα ορθός σα στρατιώτης. Ο πα-
τέρας µου διάβασε το γράµµα και δάκρυσε. Με φίλησε και µου ’δωσε µια λίρα.
Πρώτη φορά που πήρα τέτοιο µεγάλο δώρο. Και είπα µέσα µου: “Ξέρουν αυτοί τι λέ-
νε. Οι υπερσυντέλικοι βγάζουν χρυσάφι”. Ο πατέρας µου το είχε φυλάξει το γράµ-
µα αυτό σαν κειµήλιο. Είναι λίγος µάλιστα καιρός, που το βρήκα στα χαρτιά του και
σας το διαβάζω, για να κλάψετε και σεις:

“Πότνιοι γεννήτορες,

Επί τη πρώτη του ενιαυτού, ανάπλεως συγκινήσεως και ευγνωµοσύνης, ανθ’ων
πολλά τε µέ ηγαπήσατε, πολλά τε δ’ ευ εποιήσατε, επεύχοµαι υµίν υγείαν, ευτυχίαν
και παν το καταθύµιον.

Έρρωσθε
Ο εσαεί ευγνώµων υιός”1

Και το συγκινητικό αυτό κείµενο έφερε την υπογραφή µου, µε ωραία, καλλιγραφι-
κά γράµµατα.
Από τότε, πρέπει να τ’ οµολογήσω, η αγάπη και η υπόληψή µου για όλους τους

παρακειµένους και τους υπερσυντελίκους, µε τη λάµψη του χρυσού εικοσαφρά-
γκου, αύξησε σηµαντικά. Κι όταν από τα χέρια του δασκαλάκη παραδόθηκα στο σχο-
λείο, όνειρό µου ήτανε να µάθω να γράφω γράµµατα σαν εκείνα που µου υπαγόρευσε
ο πρώτος µου, ο σπανός δασκαλάκης.
∆εν άργησα να τα καταφέρω. Με τη βοήθεια των κυρίων άρθρων της “Παλιγ-

γενεσίας”, που παίρνανε εκείνο τον καιρό στο σπίτι, και µε κάτι σηµειώσεις, που κρα-
τούσα από όλες τις λέξεις, που µου χτυπούσαν στο αυτί από τον Ξενοφώντα, τον Ισο-
κράτη και το Λουκιανό, έγινα “λόγιος νέος”, από µαθητής της πρώτης του Γυµνα-
σίου. Οι εκθέσεις µου στο σχολείο έκαναν εντύπωση. Ένας καθηγητής µου και αγα-
πητός µου φίλος τώρα µου είχε γράψει κάτω από µια έκθεσή µου: “Ξένης χειρός
όζει”2. Θαρρώ, πως το βλέπω ακόµα µε κόκκινα ζωηρά χρώµατα. Ποτέ στη φιλο-
λογική µου ζωή δεν έλαβε τέτοιο θυµίαµα η φιλοδοξία µου. Η γλώσσα άρχισε να
υψώνεται µπροστά µου σαν είδωλο. Τα στοιχεία του αλφαβήτου µου φαίνονταν σαν
κάποιες νότες, µε τις οποίες έπαιζα µια µουσική, που λίγοι την ήξεραν. Η τυπογρα-
φική µελάνη άρχισε τον ίδιο καιρό να µου γαργαλίζει τη µύτη και ο συγγραφεύς να
σκιρτά στα σπλάχνα µου.
∆εν είχα αισθανθεί την ανάγκη να πω κάτι τι, που είχα να πω. Ήθελα µόνο και

µόνο να γράφω, όπως έγραφε η “Παλιγγενεσία”. Οι φράσεις, οι λέξεις, τα σχήµατα

1. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ™Â‚·ÛÙÔ› ÌÔ˘ ÁÔÓÂ›˜. ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi Û˘ÁÎ›ÓËÛË Î·È
Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë Î·È ÙÈ˜ Â˘ÂÚÁÂÛ›Â˜ Û·˜ ÚÔ˜ ÂÌ¤Ó·, Û·˜ Â‡¯ÔÌ·È ˘ÁÂ›·, Â˘Ù˘-
¯›·, Î·È Î¿ıÂ ÔıËÙfi. ¡· Â›ÛÙÂ Î·Ï¿. ªÂ ·ÓÙÔÙÈÓ‹ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË, Ô ÁÈÔ˜ Û·˜.

2. ...fi˙ÂÈ: ª˘Ú›˙ÂÈ Í¤ÓÔ ¯¤ÚÈ. ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Ù· ¤ÁÚ·„Â˜ ·˘Ù¿ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘.
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του λόγου πετούσαν σα στο νου µου. Ζητούσα ένα σώµα να το ντύσω µε τα ωραία
αυτά κυριακάτικα φορέµατα. Η ψυχή µου δηλαδή έµοιαζε σαν εµπορικό ετοίµων εν-
δυµάτων. Ήσαν όλα κρεµασµένα, ένα ένα µε τη σειρά. Στο τέλος εύρισκα µια έννοια,
µια κούκλα. Η κούκλα παρουσιαζότανε µπροστά µου µε πρόστυχα, φτωχικά ρούχα.
Είχα την αντίληψη που είχε ο Σούτσος για το Σολωµό 1.

Ιδέαι πλούσιαι φτωχά ενδεδυµέναι

Της έβγαζα τα κουρέλια της και την έντυνα τα γιορτιάτικα. Παραδείγµατος χά-
ριν: “Ένα πρωί περπατούσαµε στο περιγιάλι”. Τα έτοιµα ρούχα αµέσως σ’ ενέρ-
γεια: “Ωραίαν τινά πρωίαν εβαδίζοµεν παρά θίνα αλός”. Κ” έτσι έβγαινε ένα έργο.
Οι εφηµερίδες του τόπου µας την άλλη µέρα µου χαρίζανε την αθανασία.
Ο τίτλος του “λογίου νέου” µου ανήκε.

Γιώργος Θεοτοκάς

[ ŒÓ· ¤ıÓÔ˜ ÓÂfiÊÙˆ¯Ô]

Το κείµενο είναι απόσπασµα από το µυθιστόρηµα του Γιώργου Θεοτοκά Λεωνής. Το µυθιστόρηµα αυτό
έχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Με την αφήγηση της ζωής του Λεωνή και της παρέας του ο συγ-
γραφέας θυµάται και ξαναζεί τα παιδικά του χρόνια στην Πόλη σε µια εποχή ταραγµένη από τον Α΄ πα-
γκόσµιο πόλεµο (1914-1918).

[...] ⁄ στερα άρχισε και περνούσε στους δρόµους στρατός,2 Γερµανοί, Αυ-
στριακοί, Τούρκοι· ο κόσµος γέµισε µουσικές και ξιφολόγχες που
αστράφτανε. Η Πόλη τρανταζότανε όλη µέρα από το βαρύ βάδισµα

των µεραρχιών. Οι ξιφολόγχες περνούσαν ακατάπαυστα σειρές σειρές και χανόντα-
νε. Ήτανε σαν τα στάχυα που τα κουνά ο αέρας. Ύστερα περνούσανε ποµπές µεγά-
λα άσπρα αυτοκίνητα που είχανε ζωγραφισµένους κόκκινους σταυρούς στα πλάγια.
Όλη την ώρα έφευγε στρατός κι ερχότανε τραυµατίες· αυτή η δουλειά δεν τελείωνε
ποτέ.
Είχανε πάρει και αρκετά σχολεία, τα καλύτερα, και τα είχανε κάµει νοσοκοµεία

και αναρρωτήρια για το στρατό. Το περιβόητο Λύκειο κανείς δεν το καταδεχότανε,
γιατί ήτανε σαράβαλο σωστό· το Ζωγράφειο όµως το είχανε πάρει οι Γερµανοί.
Ήταν ακριβώς πίσω από το σπίτι του παππού. Από τα παράθυρα του παππού, σαν πή-
γαινε ο Λεωνής εκεί να περάσει τη µέρα του, έβλεπε την αυλή του Ζωγραφείου, όπου

1. ™Ô‡ÙÛÔ˜: √ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ™Ô‡ÙÛÔ˜ ‹Ù·Ó ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜. ∞˘Ùfi˜ ¤ÁÚ·ÊÂ ÁÈ· ÙÔÓ ™ÔÏˆÌfi Î·È
ÁÈ· ÙÔÓ ∫¿Ï‚Ô ˆ˜ Â›Ó·È ÌÂÓ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÈËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÏËÛ·Ó ÔÏ‡ ÙË ÁÏÒÛÛ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ
Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·. ∫·È Û˘Ó¤¯È˙Â:

π‰¤·È fiÌˆ˜ ÏÔ‡ÛÈ·È Ùˆ¯¿ ÂÓ‰Â‰˘Ì¤Ó·È
‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È’ ·ÈÒÓÈÔÓ ˙ˆ‹Ó ÚÔÔÚÈÛÌ¤Ó·È.

2. ÛÙÚ·Ùfi˜: ™ÙÔÓ ∞ã ·ÁÎ. ¶fiÏÂÌÔ ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ‹Ù·Ó Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜.
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άλλοτε έπαιζαν οι µαθητές και τις τάξεις που είχανε γίνει κοιτώνες και τους Γερµα-
νούς που µπαινόβγαιναν µε τις πιτζάµες και µε ξυρισµένα κεφάλια. Καµιά φορά
τον έπαιρνε το µάτι τους και του φώναζαν διάφορα αστεία, µα αυτός δεν ανταπο-
κρινότανε. Ούτε ήξερε δα τη γλώσσα τους. Είχανε και µια µεγάλη εικόνα του αυτο-
κράτορά τους, σε µια από τις τάξεις, µε κράνος και µε όλα του τα παράσηµα και µ’
εκείνα τα ονοµαστά µουστάκια του που ήτανε µυτερά σαν ξιφολόγχες και στριµµέ-
να προς τα απάνω. Από καιρό σε καιρό τους έπιανε µεγάλο κέφι κι έπαιζαν µαξιλα-
ριές και γελούσαν. Η γιαγιά τότες έλεγε:

– Παιδιά είναι οι καυµένοι. Ποιος ξέρει τι να γίνονται οι µανάδες τους!
Ο Λεωνής καταγινότανε πολύ µε τις γλάστρες της γιαγιάς, κυρίως µε τις γαρι-

φαλιές, τις πότιζε, τις παρακολουθούσε, µετρούσε τα µπουµπούκια, ειδοποιούσε,
όταν άνοιγαν καινούρια λουλούδια.

Οι φίλοι του δεν αγαπούσαν τα λουλούδια, είχαν το νου τους σε άλλα πράγµα-
τα. Ο Πάρης δε σκοτιζότανε αληθινά για τίποτα παρά µονάχα για τα πολεµικά παι-
χνίδια στον Κήπο. Ο ∆ήµης περνούσε τον καιρό του µε κατεργαριές. Ο Μένος πάλι
το είχε ρίξει στα πολιτικά. Όλη την ώρα δηµιουργούσε ζητήµατα, από τότε που εί-
χε αρχίσει ο πόλεµος κι είχε γίνει υποχρεωτικό το µάθηµα των τουρκικών. Τον κα-
λούσε στον πίνακα ο κ. Νικολετόπουλος ο τουρκοδιδάσκαλος. Ο Μένος έβγαινε
στον πίνακα, ντυµένος µε µια µαύρη ποδιά, παχύς, αχτένιστος, µουντζουρωµένος µε
κιµωλία, και κοίταζε το δάσκαλο σαν χαζός. Υπαγόρευε ο κ. Νικολετόπουλος. Ακί-
νητος ο Μένος. Τότες ο κ. Νικολετόπουλος ρωτούσε:

– Μενέλαε, γιατί δεν ξέρεις το µάθηµά σου;
Κι ο Μένος αποκρινότανε στερεότυπα:
– Ο µπαµπάς µου µου είπε να µην µαθαίνω τούρκικα.
Ο κ. Νικολετόπουλος σηκωνότανε από την έδρα, του έδινε ένα γερό µπάτσο κι

έλεγε:
– Αν η Κυβέρνηση µας κλείσει το σχολείο, ο µπαµπάς σου θα έρθει να µας το

ανοίξει;
Ο Μένος γυρνούσε στη θέση του κόκκινος σαν βρασµένος αστακός και ο κ. Νι-

κολετόπουλος έσκυβε επάνω στον κατάλογο και του έβαζε ένα µεγάλο µεγάλο µη-
δενικό. Η σκηνή αυτή είχε επαναληφτεί ένα σωρό φορές. Το ίδιο ο Μένος είχε όρε-
ξη να κάµει ένα επεισόδιο τη µέρα που είχε έρθει ο Αυτοκράτορας των Γερµανών.
Τη µέρα εκείνη όλο το Λύκειο είχε συνταχτεί σ’ ένα πεζοδρόµιο του Γαλατά, οι

καθηγητές κι οι δάσκαλοι επικεφαλής, ήτανε διαταγή. Επίσης η διαταγή έλεγε πως,
όταν θα περνούσε ο αυτοκράτορας, έπρεπε όλοι να φωνάξουνε ζήτω. Τριγύρω ήτα-
νε άλλα σχολεία και κόσµος στα πεζοδρόµια και στα παράθυρα, στρατός παραταγ-
µένος µε ξιφολόγχες, χωροφύλακες απάνω στα άλογα. Τα σπίτια ήτανε φορτωµένα
σηµαίες. Όλοι περίµεναν κι έµοιαζαν λιγάκι φοβισµένοι.

– Εγώ δε θα φωνάξω ζήτω, µουρµούριζε και ξαναµουρµούριζε ο Μένος πει-
σµατωµένος. Ο µπαµπάς µου µου είπε πως δεν έπρεπε να φωνάξω.

– Και τι θέλει τέλος πάντων ο µπαµπάς σου;
– Ο µπαµπάς µου θέλει… Ο µπαµπάς µου θέλει… τη “δικαιοσύνη”! 
Έξαφνα ακούστηκε ένα µεγάλο πρόσταγµα από µακριά, ένα δεύτερο πρόσταγ-
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µα κοντύτερα, ένα τρίτο πρόσταγµα µες στο δρόµο. Τα τουφέκια τραντάχτηκαν κα-
ταγής όλα µαζί, οι ξιφολόγχες άστραψαν απάνω από τα κεφάλια του πλήθους. Σ’ ένα
γειτονικό δρόµο ξέσπασε µια αόρατη στρατιωτική µουσική, βιαστική, χαρούµενη και
λιγάκι αστεία, γεµάτη, θαρρείς, από κατρακυλίσµατα τενεκέδων. Ύστερα πέρασαν οι
καβαλάρηδες της σουλτανικής φρουράς ντυµένοι από πάνω ίσαµε κάτω στα κόκκι-
να. Κρατούσανε µεγάλες λόγχες στολισµένες µε µικρές κόκκινες σηµαίες. Όλο το
πλήθος κουνήθηκε κι ο καθένας τσαλαπάτησε το διπλανό του. Πίσω από τους κα-
βαλάρηδες ερχότανε κάτι αυτοκίνητα ανακατωµένα µε άλογα, γυµνά σπαθιά, κρά-
νη. Τα µέταλλα αστράφτανε, οι κόκκινες σηµαιίτσες κυµάτιζαν στον αέρα χαρωπά.
Ο Λεωνής είδε κάµποσους ανθρώπους µε µεγάλα µουστάκια, µα ποιος ήταν ο αυ-
τοκράτορας δεν πρόφτασε να καταλάβει.

– Είδες που δεν φώναξα! Καυχήθηκε ο Μένος.
Μα ο Λεωνής είχε ξεχάσει το ζήτηµα. “Τον παλιό καιρό, συλλογιζότανε, σ’ αυ-

τούς εδώ τους δρόµους περνούσαν οι δικοί µας αυτοκράτορες, τώρα περνά η σάρα
και η µάρα”. Εκείνοι ήταν αυτοκράτορες άξιοι του ονόµατος, ο Βασίλειος ο Βουλ-
γαροκτόνος, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Ιωάννης Τσιµισκής, ο Μανουήλ Κοµνηνός, πα-
νύψηλοι, ντυµένοι στο χρυσάφι σαν δεσποτάδες, µε τις ωραίες ξανθές γενειάδες
τους, µε το σεβάσµιο ύφος τους, που είχες όρεξη να τους φιλήσεις το χέρι, τροµεροί
όταν αντίκριζαν τον εχθρό, πράοι και γλυκοµίλητοι σαν καλοί πατεράδες, όταν είχαν
να κάµουν µε φίλους. Ή ο καηµένος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ο γλυκύτατος…
Ο Λεωνής θυµήθηκε τα λόγια του παππού: “Ξέπεσε ο κόσµος!” Επίσης, τώρα µε

τον πόλεµο, ο παππούς συνήθιζε να λέει: “Εγώ είµαι νεόφτωχος!” Το έλεγε δυνατά,
προκλητικά, για να δείξει πόσο λίγο εκτιµούσε τους νεόπλουτους. Έτσι και τα έθνη,
φαίνεται, ήτανε νεόπλουτα και νεόφτωχα. “Είµαστε ένα έθνος νεόφτωχο”, συλλογί-
στηκε ο Λεωνής κι αυτό του έκαµε πολύ καλή εντύπωση. Ήτανε κάτι ευγενικό να εί-
σαι νεόφτωχος, κάτι καθώς πρέπει και περήφανο και σου έδινε ένα ύφος αδικηµένο
και συµπαθητικό. […]
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Γιώργος Θεοτοκάς

∞fi ÙÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ §ÂˆÓ‹

Απόσπασµα από το Ηµερολόγιο του Λεωνή. Συζήτηση του Λεωνή µε έναν καθηγητή του.

[...]∆ υχαία συνάντηση µε τον κ. Γκαλιµπούρ στην Κήπο.
Με κάλεσε και κάθισα στο τραπέζι του.
Συζήτηση για το µέλλον µου.

ΕΚΕΙΝΟΣ. – Από τις εκθέσεις σας παρατηρώ ότι έχετε κάποια κλίση στη λογο-
τεχνία. Θα πρέπει να την καλλιεργήσετε. Μπορεί µια µέρα να κάµετε κάτι καλό. 
ΕΓΩ. – Ίσως γράψω κάτι µια µέρα, αλλά η λογοτεχνία για µένα δεν µπορεί να εί-

ναι άλλο τίποτα παρά ένα πάρεργο. Η µεγάλη κλίση µου είναι η ζωγραφική.
ΕΚΕΙΝΟΣ. – Έστω. Καλλιεργήστε τις δυο κλίσεις παράλληλα. Οι δυο αυτές τέ-

χνες συναντιούνται καµιά φορά στο ίδιο πρόσωπο. Κι η ζωγραφική, βέβαια, έχει απέ-
ναντι στη λογοτεχνία τούτο το µεγάλο πλεονέκτηµα, ότι µιλά µια γλώσσα που την
καταλαβαίνουν όλα τα έθνη, δεν έχει ανάγκη από µεταφραστές. Γι’ αυτό, άλλωστε,
αν πρόκειται µια µέρα να γράψετε, σας συστήνω να γράψετε γαλλικά.
ΕΓΩ. – Νοµίζετε ότι είναι σωστό να αρνηθεί κανείς την πατρίδα του;
ΕΚΕΙΝΟΣ. – ∆εν είπα τέτοιο πράµα, για όνοµα του Θεού!
ΕΓΩ. – Μα το να αρνηθεί κανείς τη γλώσσα του δεν είναι το ίδιο σα να αρνηθεί

την πατρίδα του;
ΕΚΕΙΝΟΣ. – ∆εν πρόκειται να αρνηθείτε τίποτα, δεν σας συστήνω να γίνετε ένας

ψεύτικος Γάλλος και να φοβάστε µην τυχόν καταλάβει κανείς την ξένη καταγωγή
σας. Ίσια ίσια, σας λέω να διατηρήσετε την εθνικότητά σας, την εθνική ιδιορρυθµία
σας, το ελληνικό σας πνεύµα, τέλος πάντων καθετί που σας κάνει να ξεχωρίζετε ανά-
µεσα στα έθνη, υπό τον όρο βέβαια αυτό να έχει µια ανθρώπινη αξία. Αλλά ό,τι κι
αν διατηρήσετε και, γενικά, ό,τι έχετε να πείτε, νοµίζω πως µπορείτε αξιόλογα να το
πείτε σε µια διεθνική γλώσσα, απαράλλαχτα όπως ένα πλήθος λόγιοι όλων των
εθνών έγραψαν στην αρχαιότητα ελληνικά και στο µεσαίωνα λατινικά.
ΕΓΩ. – Οι παλαιοί δεν είχαν ορισµένα συναισθήµατα που έχουµε εµείς ή δεν τα

είχαν τόσο αναπτυγµένα.
ΕΚΕΙΝΟΣ. – Οι παλαιοί, απλούστατα ήταν πιο σοφοί από µας. Ήταν χειραφε-

τηµένοι από πολλές προλήψεις* και προκαταλήψεις µας. Ένιωθαν το γράψιµο σαν
αυτό που είναι ακριβώς: ένα µέσο για να επικοινωνήσει κανείς µε την ανθρωπότη-
τα, µε τον ανθρώπινο πολιτισµό όσο το δυνατό πιο πλατιά και πιο αποτελεσµατικά.
Προτιµούσαν λοιπόν να µεταχειρίζονται γλώσσες έτοιµες, καλλιεργηµένες από µε-
γάλες πνευµατικές παραδόσεις και καθιερωµένες, όχι σαν ιδιώµατα της µιας ή της άλ-
λης εθνότητας, αλλά σαν όργανα της επικοινωνίας των λαών αναµεταξύ τους, σαν εκ-
φραστικά µέσα ολόκληρων πολιτισµών. Σας παρακαλώ να πιστέψετε ότι δε σας συ-

* ÚÔÏ‹„ÂÈ˜: °ÓÒÌÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÂ› ÛÙÔ ÓÔ˘ ·fi ÚÈÓ ÌÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ·-
Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÛÎÂÊÙÂ› Î·È Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂÏÂ‡ıÂÚ· Î·È ÚÔÛˆÈÎ¿, Ó·
¯ÂÈÚ·ÊÂÙËıÂ›.
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στήνω τα γαλλικά επειδή είµαι Γάλλος, αλλά επειδή κρίνω αντικειµενικά πως αυτή
η γλώσσα έχει περίπου όλες τις ιδιότητες που θα της χρειαζότανε, αν έµελλε να παί-
ξει σήµερα στην Ευρώπη τον ίδιο ρόλο που έπαιξαν άλλοτε τα λατινικά ή τα ελλη-
νικά. ∆ε σας κάνω εθνική προπαγάνδα, σας είπα και άλλη φορά ότι ο πόλεµος µε γιά-
τρεψε απ’ αυτό το είδος τις µανίες.
ΕΓΩ. – Ίσως έχετε δίκιο, αλλά δε µου φαίνεται πως θα κατόρθωνα ποτέ να ακο-

λουθήσω τη συµβουλή σας. ∆ε δυσκολεύοµαι να καταλάβω ένα διεθνιστικό ιδανικό,
νοµίζω µάλιστα πως είµαι κι εγώ, ως ένα σηµείο, αρκετά κοσµοπολίτης, αλλά υπάρ-
χει ένα πράµα που µε δένει πολύ στενά µε το έθνος µου κι αυτό είναι ακριβώς η
γλώσσα. ∆εν µπορείτε να φανταστείτε τι είναι αυτή η µεγάλη χαρά που µε κατέχει,
όταν πάω να γράψω δυο στίχους και νιώθω ότι αγγίζω µια γλώσσα δροσερή, ολο-
καίνουρια, ασχηµάτιστη, ότι την πλάθω όπως θέλω, ότι συµµετέχω σ’ ένα πολύ µε-
γάλο γεγονός, σ’ ένα έργο προορισµένο να ζήσει αιώνες, ίσως χιλιετηρίδες, στη δια-
µόρφωση µιας καινούριας γλώσσας –και ότι η τόσο νέα αυτή γλώσσα είναι εξίσου
ελληνική όσο και η γλώσσα του Οµήρου!
ΕΚΕΙΝΟΣ. – Μιλάτε σαν ερωτευµένος.
ΕΓΩ. – Ναι, ίσως… Είναι κάτι που, όταν το πρωτόνιωσα, µου φάνηκε σαν να γεν-

νήθηκα µια δεύτερη φορά. Πώς είναι λοιπόν δυνατό να εγκαταλείψω ποτέ τη γλώσ-
σα µου;
ΕΚΕΙΝΟΣ. – Μπορεί να έχετε δίκιο. Αλλά, κι αν δεν έχετε δίκιο, µου αρέσει ο

ενθουσιασµός σας. […]

Μακρυγιάννης

∞ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù· 

[∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¢ÂÚÈÁÓ‡]

∂ κεί οπού ’φκιανα τις θέσεις εις τους Μύλους ήρθε ο Ντερνύς* να µε ιδεί.
Μου λέγει: “Τι κάνεις αυτού; Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες· τι πόλεµον
θα κάµετε µε τον Μπραΐµη αυτού; –Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις κι

εµείς, όµως είναι δυνατός ο Θεός οπού µας προστατεύει· και θα δείξοµεν την τύχη
µας σ’αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Κι αν είµαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραΐµη,
παρηγοριόµαστε µ’ έναν τρόπο, ότι η τύχη µας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους.
Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεµούν να µας φάνε και
δεν µπορούνε· τρώνε από µας και µένει και µαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πε-
θάνουν· κι όταν κάνουν αυτήν την απόφασιν, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερ-
δαίνουν. Η θέση οπού είµαστε σήµερα εδώ είναι τοιαύτη· και θα ιδούµεν την τύχη
µας οι αδύνατοι µε τους δυνατούς. –“Τρε µπιέν”2, λέγει και αναχώρησε ο ναύαρχος.

1. ¡ÙÂÚÓ‡˜: √ ÊÈÏ¤ÏÏËÓ·˜ °¿ÏÏÔ˜ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ¢ÂÚÈÁÓ‡.
2. ∆ÚÂ ÌÈ¤Ó: ÔÏ‡ Î·Ï¿ (°·ÏÏ.)
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[∂›ÛÙÂ ÔÏÏ¿ ÔÏ›ÁÔÈ]

Έκατζα να φάγω ψωµί. Ήρθαν τέσσεροι αξιωµατικοί Γάλλοι µ’ ανθρώπους από τη
φεργάδα να πάρουνε µέσα τις τουλούµπες1 και τ’άλλα τους τα πράγµατα, να µη χα-
θούνε οπού θ’άνοιγε ο πόλεµος. Κράτησα τους αξιωµατικούς και φάγαµεν µαζί. Μου
λένε: “Είστε πολλά ολίγοι κι αυτηνοί πολλοί, οι Τούρκοι, και ταχτικοί2 κι αυτήνη η
θέση είναι αδύνατη. Έχει και κανόνια ο Μπραΐµη και δεν θα βαστάξετε. –Τους λέ-
γω, όταν σηκώσαµεν την σηµαίαν αναντίον της τυραγνίας, ξέραµεν ότ’ είναι πολλοί
αυτηνοί και µαθητικοί3 κι έχουν και κανόνια κι όλα τα µέσα εµείς απ’ούλα είµαστε
αδύνατοι· όµως ο Θεός φυλάγει και τους αδύνατους· κι αν πεθάνοµεν, πεθαίνοµεν δια
την πατρίδα µας, δια τη θρησκεία µας, και πολεµούµεν αναντίον της τυραγνίας· κι
ο Θεός βοηθός . Αυτός ο θάνατος είναι γλυκός, ότι κανένας δεν θα γένει αθάνατος·
κι όταν ο Χάρος θα ’ρθει να µας πάρει, όταν θέλει, άρρωστους και δυστυχείς, κα-
λύτερα σήµερα να πεθάνοµεν”. Με φίλησε ένας απ’ αυτούς και τον φίλησα κι εγώ.
Ύστερα φύγαν.

[∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È]

Τότε έκατζε ο Γκούρας και οι άλλοι φάγαµεν ψωµί· τραγουδήσαµεν κι ελεντήσαµεν.
Με περιεκάλεσε4 ο Γκούρας κι ο Παπακώστας να τραγουδήσω ότ’ είχαµεν τόσον
καιρόν οπού δεν είχαµεν τραγουδήσει –τόσον καιρόν, οπού5 µας έβαλαν οι διοτελείς6

και ’γγιχτήκαµεν7 δια να κάνουν τους κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τό-
τε λέω ένα τραγούδι:

Ο Ήλιος εβασίλεψε
Έλληνά µου, βασίλεψε και το Φεγγάρι εχάθη
κι ο καθαρός Αυγερινός που πάει κοντά την Πούλια,
τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν.
γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κρένει:

“Εψές οπού βασίλεψα πίσω από µια ραχούλα,
άκ’ σα γυναίκεια κλάµατα κι αντρών τα µοιργιολόγια
γι’ αυτά τα ’ρωικά κορµιά στον κάµπο ξαπλωµένα,
και µέσ’ στο αίµα το πολύ είν’ όλα βουτηµένα.
Για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καηµένα”.

1. ÙÔ˘ÏÔ‡Ì·: Ë ·ÓÙÏ›·, ÙÚfiÌ·.
2. Ù·¯ÙÈÎÔ›: ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ.
3. Ì·ıËÙÈÎÔ›: ÂÍ·ÛÎËÌ¤ÓÔÈ.
4. ÂÚÈÂÎ¿ÏÂÛÂ: ·Ú·Î¿ÏÂÛÂ (È‰ÈˆÌ.)
5. ÔÔ‡: Â‰Ò: ·fi ÙfiÙÂ Ô˘...
6. È‰ÈÔÙÂÏÂ›˜: È‰ÈÔÙÂÏÂ›˜, Û˘ÌÊÂÚÔÓÙÔÏfiÁÔÈ.
7. ’ÁÁÈ¯Ù‹Î·ÌÂÓ: ·ÁÁÈ¯Ù‹Î·ÌÂ, Î·ÎÔÎ·Ú‰ÈÛÙ‹Î·ÌÂ.
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Ο µαύρος ο Γκούρας αναστέναξε και µου λέγει “Αδελφέ Μακρυγιάννη, σε καλό να
το κάµει ο Θεός· άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο παραπονεµένα. Αυτό το τραγούδι
σε καλό να µας βγει. –Είχα κέφι, του είπα, οπού δεν τραγουδήσαµεν τόσον και-
ρόν”. Ότι εις ταρδιά1 πάντοτες γλεντούσαµεν. Άρχισε ο πόλεµος κι άναψε ο ντου-
φεκισµός πολύ. Πήρα τους ανθρώπους µου, πήγα εκεί, καθώς ήµουν διορισµένος· και
στάθηκα κάµποσο και πολεµήσαµεν. Ήφερα απόξω γύρα τα πόστα2. Πήγα εις το κο-
νάκι3 µας ό,τι έπαιρνε να βασιλέψει το φεγγάρι, να βγάλω τον πεζό4 δια την κυβέρ-
νησιν. Έρχονται µου λένε: “Τρέξε, σκοτώθη ο Γκούρας εις το πόστο του. Έριξε
αναντίον των Τούρκων· απάνω εις την φωτιάν τον βάρεσαν εις τον αµήλιγγα5 και δεν
µίλησε τελείως”. Πήγα, τον πήραµεν εις τον ώµο και τον βάλαµε σ’ ένα µπου-
ντρούµι, τον συγύρισε η φαµελιά του και τον χώσαµεν.

[™ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù’ ∞ÁÈ·ÓÓÈÔ‡]

Έγινα ως δεκατέσσερων χρονών και πήγα εις έναν πατριώτη µου εις Ντεσφίνα.
Ήταν γιορτή και παγγύρι τ’Αγιαννιού. Πήγαµεν εις το παγγύρι· µόδωσε το ντουφέ-
κι του να το βαστώ. Εγώ θέλησα να το ρίξω, ετζακίστη. Τότε µ’ έπιασε σε όλον τον
κόσµο οµπρός και µε πέθανε εις το ξύλο. ∆εν µ’ έβαλε το ξύλο τόσο, περισσότερον
η ντροπή του κόσµου. Τότε όλοι τρώγαν και πίναν και εγώ έκλαιγα. Αυτό το παρά-
πονον δεν ηύρα άλλον κριτή να το ειπώ να µε δικιώσει, έκρινα εύλογον να προ-
στρέξω εις τον Αϊ Γιάννη, ότι εις το σπίτι του µόγινε αυτήνη η ζηµιά και η ατιµία.
Μπαίνω την νύχτα µέσα εις την εκκλησιά του και κλειώ την πόρτα κι αρχινώ τα κλά-
µατα µε µεγάλες φωνές και µετάνοιες· τ’ είναι αυτό οπούγινε σ’ εµέναν, γοµάρι εί-
µαι να µε δέρνουν; Και τον περικαλώ να µου δώσει άρµατα καλά κι ασηµένια και δε-
καπέντε πουγγιά χρήµατα και εγώ θα του φκιάσω ένα µεγάλο καντήλι ασηµένιον. Με
τις πολλές φωνές κάµαµεν τις συµφωνίες µε τον άγιον. 

[∆· ·Á¿ÏÌ·Ù·]

Είχα δυο αγάλµατα περίφηµα, µια γυναίκα κι ένα βασιλόπουλο, ίδια· φαίνονταν οι
φλέβες, τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν τον Πόρο, τα ’χαν πάρει κάτι στρα-
τιώτες, και στ’Άργος θα τα πουλούσαν των Ευρωπαίων· χίλια τάλαρα γύρευαν... Πή-
ρα τους στρατιώτες, τους µίλησα: “Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσου-
νε, να µην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα µας. Γι’ αυτά πολεµήσαµε”.

1. Ù·Ú‰È¿: Ù· ÔÚ‰È¿ (ÂÓ. ÙÔ ÔÚ‰›), Ù· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Î·Ù·Ï‡Ì·Ù·.
2. fiÛÙÔ: Â›Î·ÈÚË ı¤ÛË.
3. ÎÔÓ¿ÎÈ: Î·ÙÔÈÎ›·. ∂‰Ò: ÙfiÔ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜.
4. ÙÔÓ Â˙fi: ÙÔÓ Â˙ÔfiÚÔ, Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ.
5. ·Ì‹ÏÈÁÁ·: ÌËÏ›ÁÁÈ, Ì˘·Ïfi.
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[∂›Ì·ÛÙÂ ÛÙÔ ÂÌÂ›˜...] 

Κι όσα σηµειώνω τα σηµειώνω γιατί δεν υποφέρνω να βλέπω το άδικον να πνίγει το
δίκιον. ∆ια κείνο έµαθα γράµµατα εις τα γεράµατα και κάνω αυτό το γράψιµον το
απελέκητο, ότι δεν είχα τον τρόπον όντας παιδί να σπουδάξω· ήµουν φτωχός κι έκα-
να τον υπηρέτη και τιµάρευα άλογα κι άλλες πλήθος δουλειές έκανα, να βγάλω το
πατρικό µου χρέος, οπού µας χρέωσαν οι χαράµηδες1 και να ζήσω κι εγώ σε τούτην
την κοινωνίαν, όσο έχω τ’ αµανέτι2 του Θεού εις το σώµα µου. Κι αφού ο Θεός θέ-
λησε να κάµει νεκρανάσταση εις την πατρίδα µου, να την λευτερώσει από την τυ-
ραγνίαν των Τούρκων, αξίωσε κι εµένα να δουλέψω κατά δύναµη λιγότερο από το
χερότερον πατριώτη µου Έλληνα. Γράφουν σοφοί άντρες πολλοί, γράφουν τυπο-
γράφοι ντόπιοι και ξένοι διαβασµένοι για την Ελλάδα –ένα πράµα µόνον µε παρα-
κίνησε κι εµένα να γράψω, ότι τούτην την πατρίδα την έχοµεν όλοι µαζί και σοφοί
κι αµαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον µι-
κρότεροι άνθρωποι όσοι αγωνιστήκαµεν, αναλόγως ο καθείς, έχοµεν να ζήσοµεν εδώ.
Το λοιπόν δουλέψαµεν όλοι µαζί, να την φυλάµεν κι όλοι µαζί και να µην λέγει ού-
τε ο δυνατός “εγώ”, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς “εγώ”; Όταν
αγωνιστεί µόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει εγώ· όταν όµως αγωνίζονται
πολλοί και φκιάνουν, τότε να λένε “εµείς”. Είµαστε εις το “εµείς” και όχι εις το
“εγώ”. Και εις το εξής να µάθοµεν γνώση, αν θέλοµεν να φκιάσοµεν χωριόν, να ζή-
σοµεν όλοι µαζί. Έγραψα γυµνή την αλήθεια, να ιδούνε όλοι οι Έλληνες ν’ αγωνί-
ζονται δια την πατρίδα τους, δια την θρησκεία τους, να ιδούνε και τα παιδιά µου και
να λένε: “Έχοµεν αγώνες πατρικούς, έχοµεν θυσίες”, αν είναι αγώνες και θυσίες. Και
να µπαίνουν σε φιλοτιµίαν και να εργάζονται εις το καλό της πατρίδας τους, της θρη-
σκείας και της κοινωνίας.

Σκέψις Μακρυγιάννη,
(έργο Π. Ζωγράφου), 1836.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,

(αρ. κατ. εισ. 3750 ε').

1. ¯·Ú¿ÌË‰Â˜: ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÚÒÓÂ ¿‰ÈÎ· ÙÔ ‚ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.

2. ·Ì·Ó¤ÙÈ (Î·È ·Ì·Ó¿ÙÈ): ÂÓ¤¯˘ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓfi˜ ¯Ú¤Ô˘˜. ∆Ô ÓfiËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô £Âfi˜
Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ ÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜.
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Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

∞ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù·

[∆Ô ªÈÛÔÏfiÁÁÈ Â¯¿ıË]

“Την ηµέραν των Βαΐων έκαµαν γιουρούσι στο Μισολόγγι·1 οι ήρωες του Μισο-
λογγιού, σε τόσες χιλιάδες ασκέρι, σε τόσα κανόνια, χαντάκια, καβαλαριά, εγλίτω-
σαν 2000, και το γυναικόπαιδο έγινε θύµα.
Μας ήρθε είδησις, µεγάλη Τετράδη, εις το δειλινό, που είχε παύσει η Συνέλευ-

σις, και είµεθα εις κάτι ίσκιους. Μας ήλθε είδησις ότι το Μισολόγγι εχάθη. Έτσι εβά-
λαµεν τα µαύρα όλοι, µισή ώρα εστάθη σιωπή που δεν έκρινε κανένας, αλλ’ εµέτραε
καθένας µε τον νουν του τον αφανισµόν µας. Βλέποντας εγώ την σιωπήν, εσηκώθηκα
εις το πόδι, και τους οµίλησα λόγια για να εµψυχωθούν. Τους είπα ότι το Μισολόγ-
γι εχάθη ενδόξως, και θα µείνει αιώνας αιώνων η ανδρεία. Εάν βάλοµεν τα µαύρα και
οκνεύσοµεν, θα πάροµεν το ανάθεµα και θα πάροµεν το αµάρτηµα των αδυνάτων
όλων. Με απεκρίθηκαν: “Τι να κάνοµεν τώρα, Κολοκοτρώνη;” “Τι να κάµοµεν;” του
λέγω. “Την αυγήν να κάµοµεν συνέλευσιν, να αποφασίσοµεν κυβέρνησιν πέντε,
έξι, οκτώ άτοµα δια να µας κυβερνήσουν, και να διαλέξοµεν και άτοµα να αποφα-
σίσουν να ανταποκρίνονται µε τα εξωτερικά (που τότε ήτο περασµένος και ο µινί-
στρος2 Κάνιγγ3 εις την Κωνσταντινούπολιν), η επιτροπή της συνελεύσεως δια τα
εξωτερικά να δίδει λόγον εις την Κυβέρνησιν, και εις τον λαόν, και ηµείς οι άλλοι να
σκορπίσοµεν εις τες επαρχίες και να πιάσοµεν γενικώς τα άρµατα, ως τα πρωτοπιά-
σαµεν εις την Επανάστασιν”. 

[√ ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ¤ÏÂÁÂ ÙÚÂÏÔ‡˜...]

Ο κόσµος µας έλεγε τρελούς. Ηµείς αν δεν είµεθα τρελοί δεν εκάναµεν την επα-
νάστασιν, διατί ηθέλαµεν συλλογισθεί πρώτον δια πολεµοφόδια, καβαλαρία µας, πυ-
ροβολικό µας, πυριτοθήκες µας, τα µαγαζιά µας, ηθέλαµεν λογαριάσει την δύναµιν
την ειδική µας, την τούρκικη δύναµη. Τώρα οπού ενικήσαµεν, οπού ετελειώσαµεν
µε καλά τον πόλεµό µας, µακαριζόµεθα, επαινόµεθα. Αν δεν ευτυχούσαµεν ηθέλα-
µεν τρώγει κατάρες, αναθέµατα. Οµοιάζοµεν σαν να είναι εις ένα λιµένα πενήντα
εξήντα καράβια φορτωµένα, ένα από αυτά ξεκόβει, κάνει πανιά, πηγαίνει εις την δου-
λειά του µε µια µεγάλη φορτούνα, µε µεγάλο άνεµο, πηγαίνει πουλεί, κερδίζει, γυ-
ρίζει οπίσω σώον. Τότε ακούς όλα τα επίλοιπα καράβια και λέγουν: “Ιδού άνθρωπος,
ιδού παλικάρια, ιδού φρόνιµος και όχι σαν εµείς οπού καθόµεθα έτσι δειλοί, χαϊµέ-
νοι”· και κατηγορούνται οι καπεταναίοι ως ανάξιοι. Αν δεν ευδοκιµούσε το καράβι
ήθελε ειπούν: “Μα τι τρελός να σηκωθεί µε τέτοια φορτούνα, µε τέτοιο άνεµο! να χα-
θεί ο παλιάνθρωπος, επήρε τον κόσµο εις το λαιµό του”.

1. ÁÈÔ˘ÚÔ‡ÛÈ ÛÙÔ ªÈÛÔÏfiÁÁÈ: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ŒÍÔ‰Ô (10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1826).
2. ÌÈÓ›ÛÙÚÔ˜: ˘Ô˘ÚÁfi˜.
3. ∫¿ÓÈÁÁ: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ Î·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÊÈÏ¤ÏÏËÓ·˜.
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Η αρχηγία ενός στρατεύµατος ελληνικού ήτον µια τυραννία, διατί έκαµε και
τον αρχηγό, και τον κριτή* και τον φροντιστή, και να του φεύγουν κάθε ηµέρα και
πάλιν να έρχονται, να βαστάει ένα στρατόπεδον µε ψέµατα, µε κολακείες, µε παρα-
µύθια, να του λείπουν και ζωοτραφίες και πολεµοφόδια, και να µην ακούν και να φω-
νάζει ο αρχηγός, ενώ εις την Ευρώπην ο αρχιστράτηγος διατάσσει τους στρατη-
γούς, οι στρατηγοί τους συνταγµατάρχας, οι συνταγµατάρχαι τους ταγµατάρχας και
ούτω καθεξής. Έκανε το σχέδιό του και ξεµπέρδευε. Να µου δώσει ο Βελιγκτών
40.000 στράτευµα, το εδιοικούσα· αλλ’ αυτουνού να του δώσουν 500 Έλληνας δεν
ηµπορούσε ούτε µια ώρα να τους διοικήσει. Κάθε Έλληνας είχε τα καπρίτσια του και
έπρεπε για να κάµει κανείς δουλειά µε αυτούς, άλλον να φοβερίζει, άλλον να κολα-
κεύει, κατά τους ανθρώπους.

* ÎÚÈÙ‹˜: ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜.
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H ôáùôÞôèôá ôïù âéâìÝïù1

∆· ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ (Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, Ù›ÙÏÔ˜, Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘,
ÂÎ‰ÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜, ÙfiÔ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÎÙÏ.) ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ fiÙÈ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi, ÁÈ· Ó· ·Ú·¤Ì„Ô˘ÌÂ ÛÂ ¤Ó·

Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ·˘Ù¿ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓfi
Ì·˜, ÛÙÈ˜ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ‹ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. À¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È·
ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÔÌÒÓ (ÛÙÈ˜ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›Â˜, ÛÙË
ÛÙ›ÍË, ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÙÏ.) √ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ˘ÈÔıÂÙÂ› ÙË
ÌÔÚÊ‹ ÂÎÂ›ÓË Ô˘ ıÂˆÚÂ› Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚË. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È
Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Î·ÓÂ›˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·. ¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ ÁÈ· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·ÔÌ¤˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿:

1. ∆. ª·Ï¿ÓÔ˜, ∏ Ô›ËÛË ÙÔ˘ ™ÂÊ¤ÚË Î·È Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ÌÔ˘, ÂÎ‰. ¶Úfi-
ÛÂÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 1982, Û. 10.

2. ¡. µ·ÁÂÓ¿˜, √ ÔÈËÙ‹˜ Î·È Ô ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜, ÂÎ‰. ∫¤‰ÚÔ˜, ∞ı‹Ó·
1978, ÛÂÏ. 113-114.

3. ∞Ï. ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, °. ™ÂÊ¤ÚË˜: ¶ÔÈËÙÈÎ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ÈÛÙÔÚ›·, ÛÙÔÓ Ùfi-
ÌÔ «∫‡ÎÏÔ˜ ™ÂÊ¤ÚË», ÂÎ‰.«∂Ù·ÈÚÂ›· ™Ô˘‰ÒÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶Ô-
ÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °ÂÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜», ∞ı‹Ó· 1980, ÛÂÏ. 28.

4. ∞Ï. ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, fi.., Û. 16-17.

∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ú·¤Ì„Ô˘ÌÂ Î·È ÛÂ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿:

∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ™Ù¤ÊÔ˜, °. ™ÂÊ¤ÚË «∂› ·Û·Ï¿ıˆÓ...», ∂ÚÌËÓÂ˘-
ÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ 18, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¢ÂÎ.
1979, ÛÂÏ. 245-253.

Σηµειώστε τα βασικά στοιχεία των βιβλίων που χρησιµοποιήσατε
για µια εργασία σας, π.χ. για το βιογραφικό σηµείωµα ενός συγγρα-
φέα, και παρουσιάστε τη βιβλιογραφία σας. Στις υποσηµειώσεις του
κειµένου σας να παραπέµψετε, εφόσον χρειάζεται, στα βιβλία που
χρησιµοποιήσατε.
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BéâìéïðáòïùóÝáóè2

Τα βασικά στοιχεία του βι-
βλίου αναγράφονται συνή-
θως στο εξώφυλλο (εµπρο-
σθόφυλλο) και στο εσώφυλ-
λό του. Πρόσθετες πληρο-
φορίες για το βιβλίο µπο-
ρούµε να αντλήσουµε από το
κείµενο που βρίσκεται συχνά
στο οπισθόφυλλο, καθώς
επίσης και από τον πίνακα
περιεχοµένων. 
∆είτε τα κείµενα (1) και

(2) που προέρχονται από
οπισθόφυλλα βιβλίων. ∆ί-
νουν τις κατάλληλες πληρο-
φορίες, ώστε να προκαλέ-
σουν το ενδιαφέρον του ανα-
γνώστη και να του δηµιουρ-
γήσουν την επιθυµία να δια-
βάσει ολόκληρο το βιβλίο;

«ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»

Οτόµος περιλαµβάνει έναν Πρόλογο, τρία κε-
φάλαια βιογραφίας του Ποιητή, ένα Παράρ-

τηµα και 16 εικόνες. 
Στον Πρόλογο ο συγγραφέας εξιστορεί τις

περιστάσεις που τον συνέδεσαν µε το Σικελιανό,
αρχίζοντας από τις ∆ελφικές Εορτές του 1927.
Το πρώτο κεφάλαιο είναι ένα µακρό µελέ-

τηµα για τον Αλαφροΐσκιωτο. Το νεανικό έργο
του Ποιητή ερµηνεύεται ως ο πυρήνας του συ-

νόλου της δηµιουργίας του.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται για πρώτη φορά και σχο-

λιάζεται το Αγιορείτικο Ηµερολόγιο του Σικελιανού, όπου ο ποιητής
έχει καταγράψει τις εντυπώσεις του από το προσκύνηµα στο Άγιον
Όρος που επιχείρησε µαζί µε τον Καζαντζάκη στα 1914. 
Στο τρίτο κεφάλαιο, που φέρει τον τίτλο Το Χρονικό µιας φιλίας,

περιγράφεται ο µακρός πνευµατικός δεσµός του Σικελιανού µε τον
Καζαντζάκη, όπως µαρτυρείται από ανέκδοτες επιστολές τους και
άλλα στοιχεία.
Τέλος, στο Παράρτηµα δηµοσιεύονται µερικές χαρακτηριστικές

επιστολές του Σικελιανού προς τον Καζαντζάκη και τον Πρεβελάκη.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Π. Πρεβελάκης, ως ιστορικός της τέχνης και δοκιµιογράφος, είναι
γνωστός από τον Γκρέκο στη Ρώµη, τα Αρχαία θέµατα στη ζωγραφική
της Ιταλικής Αναγέννησης, τον Ποιητή και το Ποίηµα της Οδύσσειας κ.ά.
Η άλλη πνευµατική δηµιουργία του περιλαµβάνει τρεις ποιητικές

συλλογές, έντεκα µυθιστορήµατα και οκτώ δράµατα.

1
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Τα νοµίσµατα που έκοψαν οι πόλεις της Μικράς Ασίας στα χρόνια της ρωµαϊκής κυ-
ριαρχίας απεικονίζουν µε µοναδικό τρόπο, εντελώς διαφορετικό από ό,τι οι επι-

γραφές, οι πάπυροι ή οι φιλολογικές πηγές, τη ζωή όχι µόνο των ελληνικών πόλεων, αλ-
λά και των υπόλοιπων κατοίκων της περιοχής, βαθιά εξελληνισµένων στην πλειονότη-
τά τους. Σ’αυτά δεν αποκαλύπτεται µόνον η κληρονοµιά του µεγάλου παρελθόντος, αλ-
λά αντικατοπτρίζεται και η απώλεια της πολιτικής ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης των

κατοίκων της Μικράς Ασίας, καθώς και ο περιορισµός της δραστηριότητάς τους
σε καθαρά κοινοτικές υποθέσεις. Εξίσου εµφανής είναι σ’αυτά και η ρωµαϊ-
κή επικυριαρχία, η δυναµική παρουσία ορισµένων κατεξοχήν φιλελλήνων
αυτοκρατόρων, όπως και η τελευταία αναλαµπή πολυάριθµων τόπων.

Με τη συγκέντρωση και παράθεση των νοµισµάτων επιχειρείται µια
προσέγγιση στις θρησκευτικές δοξασίες και τα έθιµα του ελληνικού εκεί-
νου κόσµου της Ανατολής και στις βαθµιαίες µεταβολές τους. Μολονό-
τι τα µνηµεία αυτά της ελληνικής τέχνης αποτελούν στο σύνολό τους
µια πολύ λίγο µελετηµένη πηγή γνώσης, µπορούν να µας δώσουν πληρο-
φορίες για το ρόλο της αυτοκρατορικής λατρείας ως συνδετικού κρίκου µέ-
σα στο ρωµαϊκό Imperium, για την επιβίωση αρχαίων µύθων, για τη σηµα-

σία ιστορικών γεγονότων και για την αδιάσπαστη καλλιτεχνική δύναµη του ελ-
ληνισµού. Απεικονίζουν σκηνές θυσιών, πλοία, απόψεις πόλεων και λιµανιών, και

µας πληροφορούν για τους απειράριθµους αθλητικούς αγώνες και τις µονοµαχίες, κα-
θώς και για τους συχνά σκληρούς και πολύνεκρους πολέµους στα σύνορα του κράτους.
Από την άλλη µεριά, η παρουσία των ονοµάτων και των τίτλων των δηµόσιων λει-
τουργών, των ιερέων και των χορηγών των νοµισµατικών εκδόσεων φανερώνει πόση ευ-
γνωµοσύνη ένιωθαν οι Έλληνες απέναντι στην πόλη τους και πόσο ενδιαφέρονταν για
το κοινό καλό. Ακόµη και η έλλειψη µέτρου στην απόδοση τιµών προς τους Ρωµαίους,
ιδιαίτερα µάλιστα στους αυτοκράτορες, ο συναγωνισµός των πόλεων στην προσπάθειά
τους να αποκτήσουν ηχηρά τιµητικά ονόµατα και τίτλους, και οι συµφωνίες ανάµεσα
σε δύο ή περισσότερες πόλεις, που συχνά απείχαν µεταξύ τους εκατοντάδες χιλιόµετρα,
αποτυπώνονται παραστατικά στα νοµίσµατα των ελληνικών πόλεων της Ανατολής. Σε
όλα αυτά προστίθενται και απεικονίσεις ναών, της πόλης ή της επαρχίας, αγάλµατα θε-
ών, ειδυλλιακά τοπία και πλήθος άλλες παραστάσεις. Συνολικά απεινονίζονται 512 νο-
µίσµατα από 150 περίπου πόλεις, «κοινά» και επαρχιακές ενώσεις, µικρή επιλογή για
τους σκοπούς αυτού του βιβλίου, που δεν γράφτηκε για τους ειδικούς, αλλά ως παρό-
τρυνση προς εκείνους που βλέπουν στην αρχαιότητα, και ειδικότερα στον ελληνικό
κόσµο, κάτι περισσότερο από ένα κεφάλαιο παρωχηµένης Ιστορίας.

Ο PETER ROBERT FRANKE γεννήθηκε το 1926 στο Ladenscheid. Σπούδασε Αρχαία
Ιστορία, Ιστορία, Γεωγραφία και Γερµανική Φιλολογία στο Μόναχο, τη Βόννη και το
Erlangen. Από το 1967 είναι τακτικός καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπι-
στήµιο του Saarbrucken. Είναι τακτικό µέλος της Αµερικανικής Νοµισµατικής Εται-
ρείας και της Βασιλικής Νοµισµατικής Εταιρείας του Λονδίνου. ∆ηµοσίευσε πολλά βι-
βλία και πλήθος άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά.

2
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Ÿˆ˜ Â›‰·ÌÂ, Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜, ÌÈ· ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ·Ô‚Ï¤Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÓËÌ¤-
ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÎÂ›ÌÂÓ· Â›Ó·È Î·È
ÔÈ ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ÛÙoÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù‡Ô, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó
(·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿) Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ·ÎÚÔıÈÁÒ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.

Να εντοπίσετε τις πληρο-
φορίες και τα σχόλια των
βιβλιοπαρουσιάσεων που
ακολουθούν. 

Συζητήστε την έκτασή τους· θα τις θέλατε πιο εκτεταµένες ή πιο σύ-
ντοµες; ∆ικαιολογήστε την άποψή σας. 

Π. ΠΡΕΒΕΛAΚΗ

∞. ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜
Εκδ. «Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέ-
ζης», Αθήνα 1984, σελ. 241.

Ο Παντελής Πρεβελάκης µας προσφέρει
µια σηµαντική µελέτη πάνω στη ζωή και
το έργο του ποιητή Άγγελου Σικελιανού
που άλλωστε γνώριζε από πολύ κοντά.
Στον πρόλογο του βιβλίου, ο συγγραφέ-
ας εξιστορεί τις περιστάσεις που τον συ-
νέδεσαν µε το µεγάλο µας ποιητή, αρχί-
ζοντας από τις ∆ελφικές εορτές του
1917. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύει τον
Αλαφροΐσκιωτο, νεανικό έργο του Α. Σι-
κελιανού που θεωρείται ως ο πυρήνας
του συνόλου της δηµιουργίας του. Στο
δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται για
πρώτη φορά και σχολιάζεται το Αγιορεί-
τικο ηµερολόγιο του Σικελιανού, όπου ο
ποιητής έχει καταγράψει τις εντυπώσεις
του από το Άγιο Όρος, που επισκέφτηκε
µε τον Νίκο Καζατζάκη το 1914. Στο
τρίτο κεφάλαιο, µε τίτλο Το χρονικό
µιας φιλίας, περιγράφεται η µακρόχρο-
νη σχέση του Α. Σικελιανού µε τον Κα-
ζαντζάκη, όπως µαρτυρείται από ανέκ-
δοτες επιστολές τους και άλλα στοιχεία.
Το βιβλίο συµπληρώνεται από Παράρ-
τηµα στο οποίο δηµοσιεύονται µικρές
χαρακτηριστικές επιστολές του Σικε-
λιανού προς τον Καζαντζάκη και τον
Πρεβελάκη.

P.R. FRANKE

H ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÛÙÔ˘˜
ÚˆÌ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.

∆· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·ıÚ¤ÊÙË˜
ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

Μτφρ. Γιάννης Τουράτσογλου. Μορφω-
τικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα
1985, σσ. 150+48 πίνακες µε απεικονί-
σεις νοµισµάτων.

Με τη συγκέντρωση και παράθεση
των νοµισµάτων ο συγγραφέας επι-
χειρεί µια προσέγγιση στον κόσµο
εκείνο της Ανατολής, ο οποίος, ακό-
µη και κάτω από τη ρωµαϊκή διοί-
κηση, διατήρησε για αιώνες ακέ-
ραιο τον ελληνικό πολιτισµό, το ελ-
ληνικό πνεύµα και τις αρχές του ελ-
ληνικού βίου. Από τα νοµίσµατα
αυτά αντλούµε ανεκτίµητες πληρο-
φορίες για τις θρησκευτικές δοξα-
σίες και τα έθιµα των κατοίκων, για
το ρόλο της λατρείας του αυτοκρά-
τορα ως συνετικού κρίκου στο ρω-
µαϊκό imperium, για την επιβίωση
αρχαίων µύθων, για τη σηµασία
ιστορικών γεγονότων, για την τέλε-
ση αθλητικών αγώνων, για τη διε-
ξαγωγή πολέµων, για το συναγωνι-
σµό των πόλεων στην προσπάθειά
τους να αποκτήσουν ηχηρούς τιµη-
τικούς τίτλους.

ΓΙAΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙA∆Η

«Animation.
∆Ô ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ»

Βιβλίο γύρω από την τέχνη
του κινούµενου σχεδίου µε
αναφορά στις διάφορες εθνι-
κές σχολές, παρουσίαση των
τεχνικών και ειδικό κεφά-
λαιο για τις νεότερες εξελί-
ξεις µετά την εισαγωγή των
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αναθεωρηµένη και επαυξη-
µένη έκδοση του «Κινούµε-
νου σχεδίου» του 1974. Πε-
ριλαµβάνει φωτογραφίες,
σχέδιο και φιλµογραφία που
καλύπτει την περίοδο 1891-
1981 (εκδόσεις Καστανιώτη,
στη σειρά Κινηµατογράφος,
Αθήνα 1985, σελ. 216 µε το
εικονογραφικό υλικό εκτός
κειµένου).
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Υποθέστε ότι γράφετε µια
βιβλιοπαρουσίαση, για να
ενηµερώσετε την τάξη σας
σχετικά µε ένα καινούριο βι-
βλίο που απόκτησε η βιβλιο-
θήκη του σχολείου.

Από τα εξώφυλλα, τον πίνακα περιεχοµένων και τον πρόλογο µπο-
ρείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τα βασικά στοιχεία του βιβλίου
(συγγραφέας, τίτλος, εκδοτικός οίκος, τόπος και χρόνος έκδοσης, σε-
λίδες, είδος κειµένου κτλ.) καθώς και για το περιεχόµενό του.
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BéâìéïëòéôéëÜ3

ªÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ Ë ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎ‹, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ¤-
¯ÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
Û¯fiÏÈ·, Â·ÚÎÒ˜ ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤Ó·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎ‹ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÂÏ¤ÙË
ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÛÂ ‚¿ıÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ/·ÍÈÔÏÔ-
Á‹ÛÂÈ ˘Â‡ı˘Ó· ÙÔ ¤ÚÁÔ. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏÏˆÛÙÂ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÓ˘fiÁÚ·ÊË, ÛÂ ·ÓÙ›-
ıÂÛË ÌÂ ÙË ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ù· fiÚÈ· ·Ó¿ÌÂ-
Û· ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Â˘‰È¿ÎÚÈÙ·,
È‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó Ë ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂËÚÂ¿ÛÂÈ ıÂÙÈÎ¿ ‹ ·ÚÓË-
ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÔfiÙÂ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Û¯fiÏÈ·.

Να διαβάσετε την παρακάτω
κριτική του Β. Βαρίκα για το
µυθιστόρηµα του Κοσµά Πο-
λίτη «Στου Χατζηφράγκου».

¡√™∆∞§°π∫∏ ª¡∏ª∏
ªπ∞™ Ã∞ª∂¡∏™ ¶√§π∆∂π∞™

∆ η «βιογραφία» µιας εποχής και µιας
κοινωνίας βασισµένης στην πραγµατι-

κότητα και στολισµένη µε φανταστικά επεισό-
δια επιχειρεί στο νέο του µυθιστόρηµα «Στου

Χατζηφράγκου» ο Κ. Πολίτης. Η πολιτεία που υπαινίσσεται είναι η
οριστικά χαµένη, εδώ και σαράντα χρόνια, για τον ελληνισµό πρωτεύ-
ουσα της Ιωνίας, µια από τις λαϊκές συνοικίες της οποίας – όπου και
διαδραµατίζονται τα σηµαντικότερα συµβεβηκότα του βιβλίου– ονο-
µατίζει και ο τίτλος του µυθιστορήµατος. Παιδικές αγαπηµένες µνήµες,
εξωραϊσµένες κάποτε από την απόσταση του χρόνου, αλλά και κοιταγ-
µένες µέσα από το φακό της πικρής εµπειρίας, που ο συγγραφέας απε-
κόµισε από την κατοπινή πορεία του στη ζωή, στην ίδια αυτή πολιτεία
και στην ελεύθερη Ελλάδα, συνθέτουν το µυθιστόρηµα. Ό,τι αποτελεί
την πρωτοτυπία, αλλά και την έλξη του βιβλίου είναι ότι στον ευρύτα-

Κ. Πολίτη:

«Στου Χατζηφράγκου»

·) §ÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹
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το πίνακα που στήνει µπροστά µας, εκείνο που κυριαρχεί δεν είναι η
«επίσηµη» όψη, καθετί που η ιστοριογραφία και η παράδοση µας έχουν
επιβάλει σαν «σµυρναϊκή ζωή», αλλά οι «καθηµερινοί άνθρωποι µε τις
καθηµερινές έγνοιες και µικροχαρές τους, µε τις αντιλήψεις τους, ακό-
µη και µε τα παραστρατήµατα και µε τα ανόητα καµώµατά τους», όπως
µας εξοµολογείται ο ίδιος ο συγγραφέας. Η στενή αυτή σύνδεση µε την
πραγµατικότητα δίνει αυθεντικότητα στην αφήγηση, όπως η έµµεση ή
άµεση αναφορά σε προσωπικά βιώµατα, από τα οποία και αποκλει-
στικά φαίνεται να αντλεί, της προσφέρει τη βαθύτερη εκείνη συγκίνη-
ση, που µονάχα η εξοµολόγηση επιτυγχάνει.
Να µιλήσουµε για ανανέωση της πεζογραφίας του Κοσµά Πολίτη,

θα ήταν ασφαλώς υπερβολή. Υπάρχουν όµως στο νέο του µυθιστόρηµα
στοιχεία και στην τεχνική και στην έκφραση, που το διαφοροποιούν ση-
µαντικά από την προηγούµενη εργασία του. Περισσότερο σταθερά τα
περιγράµµατα και των προσώπων και των καταστάσεων, τον υποχρε-
ώνουν σε µια άλλη µορφή σύνθεσης, διάφορη από την καθαρά «µου-
σική», που κυριαρχούσε στα προηγούµενα πεζογραφήµατά του. Την
κλασικότερη αυτή δοµή την επιβάλλει, θα έλεγα, η ίδια η φύση της
«πρώτης ύλης» του πεζογραφήµατος. Μολονότι ο όρος σύνθεση δε θα
είχε, ίσως, εδώ πλήρως την εφαρµογή του. Οι ιστορίες που διηγείται ο
K. Πολίτης αναπτύσσονται σχεδόν παράλληλα και οι δεσµοί που τις
συνδέουν µοιάζουν µάλλον εξωτερικοί. Κάποιες απ’αυτές θα µπορού-
σαν αποµονωµένες να θεωρηθούν αυτοτελή πεζογραφήµατα, χωρίς τί-
ποτε να θυµίζει την ένταξή τους σε µια ενότητα. Σκηνές και συµβεβη-
κότα επίσης, αποφασιστικής ωστόσο σηµασίας για τη δηµιουργία της
συνολικής εντύπωσης, παίρνουν τη µορφή απλών παρεµβολών. Και
έτσι όµως τοποθετηµένα, δε χάνουν, ούτε αυτού, την αξία τους. Βοη-
θούν τη δηµιουργία της ατµόσφαιρας. Πρόκειται, άλλωστε, όπως εί-
παµε, για τη «βιογραφία» µιας κοινωνίας, η οποία φυσικό είναι να µη
µπορεί να εξαντληθεί στην παρουσίαση µερικών έστω και χαρακτηρι-
στικών εκπροσώπων της.
Ο χρόνος, που εξέλεξεν ο συγγραφέας για να εντοπίσει την έρευνά

του, είναι οι αρχές του αιώνα µας. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Είναι
η ευτυχισµένη, κατά το συγγραφέα, περίοδος του Ελληνισµού της Ιω-
νίας. Όταν οι δύο εθνότητες, Τούρκοι και Έλληνες, συζούσαν ειρηνι-
κά, σχεδόν µια φυλή, και η υλική ευµάρεια εµείωνε, αν δεν το εξαφά-
νιζε, µε την παρεµβολή και άλλων παραγόντων, το αίσθηµα του «ρα-
γιά». Τη νοσταλγία του συγγραφέα για την ευτυχισµένη εκείνη εποχή τη
συνειδητοποιεί πληρέστερα ο αναγνώστης, παρακολουθώντας το κε-
φάλαιο της «Παρόδου». Η αναφορά στα τραγικά γεγονότα που ακο-
λούθησαν µε την πάροδο µερικών δεκαετηρίδων, τον πόλεµο, την ελ-
ληνική διοίκηση και την καταστροφή που τη διαδέχτηκε, δεν υπο-
γραµµίζει µονάχα την αντίθεση µε το παρελθόν, το τόσο αγαπητό στον
συγγραφέα, δίνει ταυτόχρονα και κάποια «επικαιρότητα» στο µυθι-
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στόρηµα µε την πρόσφατη συµπλήρωση σαράντα χρόνων από τη Μι-
κρασιατική καταστροφή.
Ποικίλος ο κόσµος που κινείται στο µυθιστόρηµα. Έλληνες, Εβραί-

οι, Τούρκοι, Φραγκολεβαντίνοι, η πανσπερµία των φυλών, που η ειρη-
νική συµβίωσή τους έδινε την ιδιαίτερη φυσιογνωµία στην πρωτεύου-
σα της Ιωνίας, αντιµετωπίζονται, µε την ίδια συµπάθεια και κατανόη-
ση από το συγγραφέα. Ο άνθρωπος και όχι η φυλή βαρύνει στη συνεί-
δησή του. Και για να τον αγαπήσει δε χρειάζεται να τον εξωραΐσει.
Ξέρει ότι αυτό και µόνο το γεγονός της ύπαρξης, ο αγώνας για την
επιβίωση, αρκεί για τη δικαίωσή του. Μέσα όµως στον κόσµο αυτό,
εκείνο που περισσότερο τον προσελκύει είναι τα παιδιά. Η παιδική
ηλικία και η εφηβεία, παραµένουν και δω το κέντρο του µυθιστορήµα-
τος, για να µας φέρουν στη µνήµη µερικές από τις καλύτερες σελίδες της
«Ερόικας».
Ο Κοσµάς Πολίτης κι όταν αντιµετωπίζει την ωµή πραγµατικότη-

τα δε λησµονεί το όνειρο. Όπως δεν τον εγκαταλείπει και ο λυρικός οί-
στρος κάθε φορά που θα βρεθεί µπροστά στη φύση. Το νέο του µυθι-
στόρηµα του προσφέρει την ευκαιρία να δείξει για µια ακόµη φορά τις
εξαίρετες ικανότητές του ως τοπιογράφου. Και οι σελίδες αυτές, έστω
και περιορισµένες, θα παραµείνουν, πιστεύω, απόκτηµα για την πεζο-
γραφία µας.

(µ. µ·Ú›Î·˜, ™˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Î·È ÎÂ›ÌÂÓ·, ∞′, 1961-1965,
∞ı‹Ó·, ∂ÚÌ‹˜ 1975, ÛÂÏ. 200-202)
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Παρακάτω δίνονται τα θέµα-
τα µε τα οποία ασχολείται ο
κριτικός στην πρώτη παρά-
γραφο. 

Να επισηµάνετε τα θέµατα στα οποία επικεντρώνει την προσοχή του
στις υπόλοιπες παραγράφους. Στο τέλος µε βάση τους πλαγιότιτλους
των παραγράφων µπορείτε να έχετε µα συνολική εικόνα των θεµάτων
στα οποία αναφέρεται ο κριτικός.

Ο Βαρίκας επισηµαίνει:

Τη «βιογραφία» µιας εποχής και µιας κοινωνίας βασισµένη στην
πραγµατικότητα και στολισµένη µε φανταστικά επεισόδια επιχει-
ρεί στο νέο του µυθιστόρηµα «Στου Χατζηφράγκου» ο Κοσµάς
Πολίτης.

Τι επιχειρεί στο έργο του ο
K. Πολίτης.
(Ο στόχος του συγγραφέα)

Η πολιτεία που υπαινίσσεται είναι η οριστικά χαµένη, εδώ και σα-
ράντα χρόνια, για τον Ελληνισµό πρωτεύουσα της Ιωνίας, µια από
τις λαϊκές συνοικίες της οποίας –όπου και διαδραµατίζονται τα ση-
µαντικότερα συµβεβηκότα του βιβλίου– ονοµατίζει και ο τίτλος του
µυθιστορήµατος.

Πώς δικαιολογείται ο τίτλος
του µυθιστορήµατος του Κ.
Πολίτη.
(Ο τίτλος του έργου)

Παιδικές αγαπηµένες µνήµες, εξωραϊσµένες κάποτε από την από-
σταση του χρόνου, αλλά και κοιταγµένες µέσα από το φακό της πι-
κρής εµπειρίας, που ο συγγραφέας απεκόµισε από την κατοπινή πο-
ρεία του στη ζωή, στην ίδια αυτή πολιτεία και στην ελεύθερη Ελλά-
δα, συνθέτουν το µυθιστόρηµα.

Από πού αντλεί το θέµα του
ο συγγραφέας.
(«Η πρώτη ύλη του µυθιστο-
ρήµατος») 

Ό,τι αποτελεί την πρωτοτυπία και την έλξη του βιβλίου είναι ότι
στον ευρύτατο πίνακα που στήνει µπροστά µας, εκείνο που κυ-
ριαρχεί δεν είναι η «επίσηµη» όψη, καθετί που η ιστοριογραφία
και η παράδοση µας έχουν επιβάλει σαν «σµυρναϊκή ζωή», αλλά οι
καθηµερινοί άνθρωποι µε τις καθηµερινές έγνοιες και µικροχαρές
τους, µε τις αντιλήψεις τους, ακόµη και µε τα παραστρατήµατα και
µε τα ανόητα καµώµατά τους, όπως µας εξοµολογείται και ο ίδιος
ο συγγραφέας.

Τι αποτελεί την πρωτοτυπία
και την έλξη του βιβλίου. 
(Η πρωτοτυπία και έλξη του
βιβλίου)

Η στενή αυτή σύνδεση µε την πραγµατικότητα δίνει αυθεντικότητα
στην αφήγηση, όπως και η έµµεση ή άµεση αναφορά σε προσωπι-
κά βιώµατα, από τα οποία και αποκλειστικά φαίνεται να αντλεί, της
προσφέρει τη βαθύτερη εκείνη συγκίνηση, που µονάχα η εξοµολό-
γηση επιτυγχάνει.

Τι προσφέρει στην αφήγηση η
στενή σύνδεση µε την πραγ-
µατικότητα και η αναφορά σε
προσωπικά βιώµατα.
(Η σχέση της αφήγησης µε την
πραγµατικότητα) 
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Συνήθως µια λογοτεχνική
κριτική παρουσιάζει συνο-
πτικά την υπόθεση του έρ-
γου και τα κύρια πρόσωπα.

Πώς ερµηνεύετε την απουσία αυτών των στοιχείων από την κριτική
του Β. Βαρίκα;

Εκτός από τις πληροφορίες
για το συγγραφέα και το βι-
βλίο, ο κριτικός κάνει ορι-
σµένες διαπιστώσεις και εκ-
φράζει κάποιες αξιολογικές
κρίσεις.

Να τις εντοπίσετε και να προσέξετε πώς τις τεκµηριώνει ο Β. Βα-
ρίκας στην κριτική του.

Να διαβάσετε ένα λογοτε-
χνικό βιβλίο (είναι προτιµό-
τερο να επιλέξετε ένα βιβλίο
γνωστό σας από τα Κ.Ν.Λ.)
και να προσπαθήσετε να
γράψετε µια κριτική.

Στην αρχή να παραθέσετε τα στοιχεία που βρίσκουµε και σε µια βι-
βλιοπαρουσίαση (συγγραφέα, τίτλο, είδος κειµένου κτλ.) και να εκ-
φράσετε µια γενική κρίση για το έργο.
Κατόπιν να δώσετε πληροφορίες και να εκφέρετε επιµέρους κρί-

σεις για το στόχο του συγγραφέα, τον τίτλο (τη σχέση του µε το έρ-
γο), την «πρώτη ύλη», τον τόπο και το χρόνο, την υπόθεση (ιστορία
της αφήγησης), τη σύνθεση/πλοκή (αφηγηµατικό τρόπο), τα πρόσω-
πα και τα µέσα που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας (αφήγηση, περιγρα-
φή, διάλογο, γλώσσα, ύφος). Να υποστηρίξετε τις απόψεις σας µε τα
κατάλληλα επιχειρήµατα παρεµβάλλοντας, όπου χρειάζεται, χαρα-
κτηριστικά αποσπάσµατα από το έργο.
Φροντίστε να είστε σαφείς, έτσι ώστε το κοινό στο οποίο απευ-

θύνεστε (συµµαθητές) να σχηµατίσει µια πλήρη εικόνα για το έργο
και να κατανοήσει την κριτική σας άποψη. Προσαρµόστε το ύφος
του κειµένου σας στον τρόπο µε τον οποίο θα παρουσιαστεί η κριτι-
κή σας (προφορικά ή γραπτά).
Είναι αυτονόητο ότι για µια ολοκληρωµένη κριτική απαραίτητη

προϋπόθεση είναι η µελέτη του συνολικού έργου, της ζωής και της
εποχής του συγγραφέα. Κοιτάξτε τι γράφει σχετικά µε το θέµα αυτό
ο Κ. Παλαµάς:

Σε εκείνον που ζητά να αισθανθεί και να καταλάβει,
και να κρίνει και να τοποθετήσει, χρειάζεται πάντα
η ιστορία, γιατί αλλιώτικα η τύφλα θριαµβεύει.

Φροντίστε να αξιοποιήσετε στην κριτική σας το λεξιλόγιο που
ακολουθεί.
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§ÂÍÈÏfiÁÈÔ (Û¯ÂÙÈÎfi ÌÂ ÙË ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹)

ÁÏÒÛÛ· (ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘):

‡ÊÔ˜ (ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘):

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ – ·Ê‹ÁËÛË:

ÏÔÎ‹ :

ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜
(ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘):

‚È‚Ï›Ô (¤ÚÁÔ): 

·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·
(ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘): 

Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜:

‰È¿ÏÔÁÔ˜:

·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹ ≠ Û˘ÓıÂÙÈÎ‹, Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ≠ ·Î·Ù·ÓfiËÙË, ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎ‹, ·ÏÏË-
ÁÔÚÈÎ‹, ÔÈËÙÈÎ‹ ≠ ·ÓÙÈÔÈËÙÈÎ‹, ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË, ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ‹, ÎÔÌ„‹,
ÂÈÛÙÈÎ‹, ÚÔÛˆÈÎ‹, ÚËÙÔÚÈÎ‹, Û˘ÓıËÌ·ÙÈÎ‹, ÊÙˆ¯‹.

˙ˆËÚfi˜, ˙ˆÓÙ·Ófi˜, Û‡ÓÙÔÌÔ˜, Ê˘ÛÈÎfi˜, ¤Í˘ÓÔ˜, ·ÏÔ˚Îfi˜.

·‰fiÎÈÌÔ, ·Î·‰ËÌ·˚Îfi (=„˘¯Úfi), ·Î·Ï·›ÛıËÙÔ ≠ Î·Ï·›ÛıËÙÔ, 
Î·ÏÔ‰Ô˘ÏÂÌ¤ÓÔ, ¿ÙÔÓÔ, ·ÓÈ·Úfi, ·ÊÂÏ¤˜, ·ÊÚfiÓÙÈÛÙÔ ≠ ÊÚÔÓÙÈÛÌ¤ÓÔ,
ÁÏ˘Î·Ó¿Ï·ÙÔ, ÂÍÂ˙ËÙËÌ¤ÓÔ, Ï·‰·Úfi, ÙÂ¯ÓËÙfi ≠ Ê˘ÛÈÎfi /·ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙÔ,
Â˘ÙÚ¿ÂÏÔ, ‰ËÎÙÈÎfi, ÁÏ·Ê˘Úfi, Â˙fi, Ï˘ÚÈÎfi, ÔÈËÙÈÎfi, ÚÔÛˆÈÎfi, Û˘Ì-
‚ÔÏÈÎfi, ÛÊÈÎÙfi, ˘„ËÏfi, ÔÌÒ‰Â˜, ÏÈÙfi, ˘ÎÓfi.

·¤ÚÈÙÙË, ·Ï‹, ÁÂÓÈÎ‹ ≠ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈ·Î‹, ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ‹, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹,
ÂÈfiÏ·È· ≠ ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ≠ „˘¯Ú‹, ÌÂıÔ‰ÈÎ‹, ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎ‹,
ÈÛÙ‹, ÔÈËÙÈÎ‹, ÚÔÌ·ÓÙÈÎ‹ ≠ ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹, Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ‹ (Ë Ï¤ÍË ÌÂ ÙËÓ
Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎ‹ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË), ¿ÎÔÌ„Ë, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· ≠ ·ÓÔ‡ÛÈ·,
ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎ‹, ÌÔÓfiÙÔÓË, Â˙‹, Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎ‹, Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎ‹.

ÚˆÙfiÙ˘Ë ≠ ÎÔÈÓ‹, ¤Í˘ÓË, ÂÚ›ÂÚÁË,
ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ≠ ËÌÈÙÂÏ‹˜.

·ÏËıÈÓÔ›, ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÔ›, ÎÂÓÙÚÈÎÔ›, Î‡ÚÈÔÈ ≠ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓÙÂ˜.
‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ‰ÚÔ˘Ó,
ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È, Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·È, „˘¯ÔÁÚ·ÊÔ‡ÓÙ·È, ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó/-ÔÓÙ·È,
Â›ıÔ˘Ó ≠ ‰ÂÓ Â›ıÔ˘Ó.

˘Ô‚ÏËÙÈÎ‹, Â˘¯¿ÚÈÛÙË, ‚·ÚÈ¿, Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ‹.

·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ, ·ÓÈ·Úfi, ·ÍÈfiÏÔÁÔ, ¿ÚÙÈÔ, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ, ÁÓˆÛÙfi, ‰È‰·ÎÙÈÎfi,
‰Ú·Ì·ÙÈÎfi, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, ÌÂÁ·ÏfiÓÔÔ, ÌÓËÌÂÈÒ‰Â˜, Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi, Û¿ÓÈÔØ

Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ, ÂÎ‰fiıËÎÂ (Â·ÓÂÎ‰fiıËÎÂ),
ÂÈÎÚ›ıËÎÂ, ‚Ú·‚Â‡ÙËÎÂ, ¿ÓÙÂÍÂ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰È·ÊËÌ›ÛÙËÎÂ, ·Á·‹ıËÎÂ,
¿ÚÂÛÂ, ÂÎÙÈÌ‹ıËÎÂ, ¤Î·ÓÂ ¿Ù·ÁÔ, ·¤ÎÙËÛÂ Ê‹ÌË, ¤ÁÈÓÂ ÁÓˆÛÙfi.

·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ≠ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ÁÏ·Ê˘Úfi˜, ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜, Â˘·›ÛıËÙÔ˜,
Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˜, ÎÏ·ÛÈÎfi˜, ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜, ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜, ÛÎÔÙÂÈÓfi˜, 
„˘¯ÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜, ÚÂ·ÏÈÛÙ‹˜, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜, Û·ÙÈÚÈÎfi˜.
ÁÚ¿ÊÂÈ, Û˘ÁÁÚ¿ÊÂÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ. 
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Κρατήστε σε δελτία ή στον
Η/Υ σηµειώσεις για ένα βι-
βλίο που διαβάσατε.

Σας προτείνουµε τον παρακάτω τύπο δελτίων για το αρχείο σας.
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‚) ∫ÚÈÙÈÎ‹ ¿ÏÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È ÁÈ·
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ (¿ÚıÚÔ, ÌÂÏ¤ÙË, ‰È·ÙÚÈ‚‹, Û¯ÔÏÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÎÙÏ.).
º˘ÛÈÎ¿ Ë ÎÚÈÙÈÎ‹, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓfi ÙË˜, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ÌÂ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·, Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛËØ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
Ë ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÙËÓ ÏÔÎ‹, Ù· ÚfiÛˆ·, ÙÔ ‡ÊÔ˜
ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÎÙÏ., ÂÓÒ Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈ-
Îfi, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÌÂıfi‰Â˘Û‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·È‰·ÁˆÁÈ-
ÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÎÙÏ.

Να διαβάσετε τα αποσπά-
σµατα από κριτική σχολικού
εγχειριδίου και να επισηµά-
νετε τα θέµατα µε τα οποία
ασχολείται η κριτικός.

Μ ε το βιβλίο «Λεξιλογικές ασκήσεις» ανοίγεται όχι µόνο για το
µαθητή, αλλά και για το δάσκαλο ένα ακόµη µεγάλο και διά-
πλατο παράθυρο προς το φως και τη ζωή, για να µπαίνουν ο

αέρας και οι αντίλαλοι του έξω κόσµου, να αναζωογονηθή και να κρα-
τιέται πάντα δροσερή η σχολική ατµόσφαιρα.

[...] Με το νέο βιβλίο, που στα 8 κεφάλαιά του περιέχονται γυµνάσµα-
τα για την παροµοίωση, τη µεταφορά, τα συνώνυµα, τις παροιµίες,
τους ορισµούς κτλ. συµπληρώνεται µια έλλειψη στα διδακτικά µας βι-
βλία και στη µέθοδο της διδασκαλίας της γλώσσας µας. Μόνο όταν
χρησιµοποιηθή, όπως πρέπει, τότε θα καταλάβωµε την αξία της νέας
αυτής προσφοράς, που τόσο µετριόφρονα ο συγγραφεύς την ονοµάζει
«µικρή θετική συµβολή στην αναγέννηση της Ελληνικής λαϊκής παι-
δείας». Ως τώρα οι δάσκαλοι στα γλωσσικά µαθήµατα περιορίζονταν
στη διδασκαλία των γραµµατικών κανόνων, στην τεχνολογία, ορθο-
γραφία, ανάγνωση, εκθέσεις κτλ. Με τις ασκήσεις των 59 µαθηµάτων
του νέου βιβλίου και τις άπειρες άλλες, που ο δάσκαλος ή και οι µα-
θητές µέσα στο σχολείο και στα παιχνίδια τους θα αυτοσχεδιάσουν, θα
καταλάβη ο δάσκαλος ότι του ανοίγεται ένας κόσµος ολόκληρος για να
καλλιεργήση την αυτενέργεια, να καταρτίση τη σκέψη και να γυµνάση
το µυαλό των παιδιών. Θα καταλάβη ότι µπορεί από το δηµοτικό σχο-
λείο να µυήση τους µαθητές του στη θαυµατουργική δύναµη της λέξης.
Να προσπαθήση δηλ. να κάµει συνειδητό σιγά σιγά στα παιδάκια ότι η
λέξη δεν είναι απλώς ήχος διαρθρωµένος, αλλά µέσο για συνεννόηση,
όργανο για να εξωτερικεύεται ο εσωτερικός κόσµος, οι αφηρηµένες
έννοιες, τα πιο ποικίλα συναισθήµατα, οι κρίσεις οι πιο λεπτές, οι σκέ-
ψεις οι πιο δυσκολόπιαστες. Πράγµατα που διαισθανότανε ο δηµιουρ-
γικός δάσκαλος, µα που δε φανταζότανε ότι είναι δυνατό να καλλιερ-
γηθούν και στο δηµοτικό σχολείο τόσο ακούραστα και ευχάριστα.
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Η γραµµατική µε την αδιάκοπη αναφορά στους κανόνες της και
την ανάγκη της υποταγής σ’αυτούς είναι όργανο της λογικής. Η νέα ερ-
γασία στην οποία καλεί το δάσκαλο και το µαθητή ο κ. Τριανταφυλλί-
δης, δεν απευθύνεται µόνο στη λογική, δεν ασκεί µόνο την κρίση, αλ-
λά σπρώχνει το παιδικό µυαλό προς την έρευνα, το αναγκάζει ν’ανα-
ζητή προς όλες τις κατευθύνσεις, προς ό,τι είδε, άκουσε, έµαθε, διάβα-
σε, σκέφτηκε, αισθάνθηκε, για να το τοποθετήση όπου και όπως πρέπει.
Όταν π.χ. στα µαθήµατα 9-10 κτλ. του κεφαλαίου «Αντίθετα» το

παιδάκι καλείται να βρη το αντίθετο του:

γλυκός καφές = πικρός καφές
γλυκό νερό = αλµυρό νερό
γλυκό κρασί = αψύ κρασί
γλυκό οπωρικό = ξινό οπωρικό
γλυκός τρόπος = απότοµος τρόπος
γερό κορµί = άρρωστο κορµί
γερό κάστανο = κούφιο κάστανο
γερό βάζο = σπασµένο βάζο κ.ά.

δεν µπορεί παρά µε θάµπωµα να σταθή µπροστά στη δυναµικότητα
της λέξης γλυκός που εδώ αντιστοιχεί µε το πικρός, εκεί µε το αλµυρός
κτλ. ή τη δυναµικότητα της λέξης γερός, σφικτός, πεζός, µόνιµος κτλ. Ή
πάλι στα συνώνυµα [...].

[...] Ελπίζω ότι όλοι οι σηµερινοί Έλληνες δάσκαλοι θα ιδούν µε αγά-
πη το νέο αυτό σχολικό βιβλίο που έρχεται να ζωντανέψη το νεκρωµέ-
νο σήµερα από τη ρουτίνα µάθηµα της γραµµατικής και θα θελήσουν να
το χρησιµοποιήσουν στη διδασκαλία τους. Θα έπρεπε µάλιστα από τώ-
ρα να εισαχθή και στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες. Να τονισθή στους
τροφίµους των, ότι µε το νέο βιβλίο ο δάσκαλος έχει στα χέρια του
όργανο για να ασκήσει τη δηµιουργικότητα του µαθητή και τη δική
του. Και κυρίως να τους διδαχθή η κατάλληλη και αποτελεσµατική
χρησιµοποίησή του.

(∂ÈÚ‹ÓË ¶·˚‰Ô‡ÛË, «§ÂÍÈÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜» ª. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë,
¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¶·È‰Â›·, ÙÂ‡¯. 5, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1947, Û. 302)*

Να γράψετε µια βιβλιοκριτική
για ένα σχολικό εγχειρίδιο.

Φροντίστε να τεκµηριώσετε τις απόψεις σας µε τα κατάλληλα επι-
χειρήµατα.

* ™ËÌÂ›ˆÛË: ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë ÛÙ›ÍË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Ô-
Ï˘ÙÔÓÈÎÔ‡).



™˘¯Ó¿ Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜ ˘ÈÔıÂÙÂ› ÛÙ· ÎÂ›ÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ‡ÊÔ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚ›ÏÔÎÔ Î·È ÌÂ-
ÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÍÂ˙ËÙËÌ¤ÓÔ, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ì·ÎÚÔÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁÔ, ‰È·‰Ô-
¯ÈÎ‹ ˘fiÙ·ÍË, ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ¯Ú‹ÛË ·Û˘Ó‹ıÈÛÙˆÓ / Û¿ÓÈˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, ·fiÎÏÈÛË
·fi ÙË Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÎÙÏ. ∏ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ‡ÊÔ˘˜
‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ¤ÌÂÈÚÔ˜ ¯Ú‹ÛÙË˜ ÙË˜
ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÛÎÔfi, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÂ› ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÙÔ
ÎÔÈÓfi ÙÔ˘.

¢Â›ÙÂ ÙÈ Ï¤ÂÈ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ô ª. ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜:

«∂È‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ ˆ˜
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ·fi ÙÔ ÊÈÏfiÙÂ¯ÓÔ Ô˘ ˙ËÙ¿ ‚Ô‹ıÂÈ·,

·Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ˆ˜ Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹,
ÙÔ˘ «ÂÈ‰ÈÎÔ‡» Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È
ÛÙÔ ıÂ·Ù‹, Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÏËÛ›·ÛÌ· ÙˆÓ
‰‡Ô. ∞ÏÏÈÒ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ÛÙÔ ıÂ·Ù‹ ·-
ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓÔ˜

Î·È ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ¿¯ÚËÛÙÔ˜ Î·È ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ‰‡Ô, ÌÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ¿¯ÚËÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË

ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÔÔ›· Ù¿¯ıËÎÂ Ó· ˘ËÚÂÙÂ›».

(ª. ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜, «∫ÚÈÙÈÎ‹ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·.

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜», ÃÚÔÓÈÎfi ’73)
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ôï àæï÷ ôïù ëòéôéëïà4

Ένας από τους λόγους που
οδηγούν τον κριτικό να χρη-
σιµοποιεί συχνά σύνθετο λό-
γο είναι το προηγµένο επίπε-
δο του κοινού στο οποίο
απευθύνεται. 

Μπορείτε να σκεφτείτε άλλους λόγους που τον ωθούν σ’αυτή την
επιλογή;

Μανόλης Ανδρόνικος
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™ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ µ. µ·Ú›Î· Ô˘ Â›‰·ÌÂ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û‡ÓıÂÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ (·fiÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ «Î·ÓÔÓÈÎ‹» ÛÂÈ-
Ú¿ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙË˜ ÚfiÙ·ÛË˜, ‰È·‰Ô¯ÈÎ‹ ˘fiÙ·ÍË, Ì·ÎÚÔÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁÔ ÎÙÏ.). ∞˜
‰Ô‡ÌÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÈÔ ÚÔÛÂ¯ÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÒÙÂ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ (∞, µ) ÙË˜
ÚÒÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.

∞. (∆Ë «‚ÈÔÁÚ·Ê›·» ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜.……….Ô ∫. ¶ÔÏ›ÙË˜)

™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ (ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜
Î·È ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚÒÙ· ÙÔ Ú‹Ì· (ÂÈ¯ÂÈÚÂ›) Î·È ÌÂÙ¿
ÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ (Ô ∫. ¶ÔÏ›ÙË˜) ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ, ‰Ë-
Ï·‰‹, fiÙÈ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È Ë «Î·ÓÔÓÈÎ‹» ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙË˜ ÚfiÙ·ÛË˜ (À-
ƒ-∞). ∂ÈÏ¤ÔÓ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡˜ (‚·ÛÈÛÌ¤ÓË…...ÂÂÈÛfi‰È·) Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ùfi
Î·È ÛÙÔ Ú‹Ì·.

µ. (∏ ÔÏÈÙÂ›·…....Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜)

¶·ÚfiÌÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·fiÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ «Î·ÓÔÓÈÎ‹» ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙË˜
ÚfiÙ·ÛË˜ ÎÙÏ., Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹. ™ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚÈÎ‹ Úfi-
Ù·ÛË: «ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ Ï·˚Î¤˜ Û˘ÓÔÈÎ›Â˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜…ÔÓÔÌ·Ù›˙ÂÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘-
ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜» ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ (ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ Ï·˚Î¤˜ Û˘ÓÔÈÎ›Â˜), ·-
ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·Ó·ÊÔÚÈÎ‹ ·ÚÂÓıÂÙÈÎ‹ ÚfiÙ·ÛË (fiÔ˘ Î·È ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È
Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Û˘Ì‚Â‚ËÎfiÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘), ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ Ú‹Ì· (ÔÓÔÌ·Ù›˙ÂÈ)
Î·È ÙÔ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ (Ô Ù›ÙÏÔ˜).
∂ÈÏ¤ÔÓ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÌÂ Î·È ‰È·‰Ô¯ÈÎ‹ ˘fiÙ·ÍË ÙˆÓ ÚÔ-
Ù¿ÛÂˆÓ. 
¢Â›ÙÂ Î·È ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‰È·‰Ô¯ÈÎ‹˜ ˘fiÙ·ÍË˜.

Ô˘ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È

fiÔ˘ Î·È ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈ-
ÎfiÙÂÚ· Û˘Ì‚Â‚ËÎfiÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.

H ÔÏÈÙÂ›· Â›Ó·È Ë ÔÚÈÛÙÈÎ¿ ¯·Ì¤ÓË, Â‰Ò Î·È Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·,
ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜ IˆÓ›·˜.

ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ Û˘ÓÔÈÎ›Â˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÔÓÔÌ·-
Ù›˙ÂÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.
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Θυµηθείτε σε ποιες περιπτώ-
σεις χρησιµοποιείται γενικά
η απόκλιση από την «κανο-
νική» σειρά των όρων της
πρότασης και η διαδοχική
υπόταξη.

∆είτε πάλι την κριτική του Β. Βαρίκα:

α) Ποιες συντακτικές «ιδιοµορφίες» επισηµαίνετε στις επόµενες πε-
ριόδους της παραγράφου;

β) Σε ποιες περιπτώσεις η χρήση του κόµµατος είναι αναγκαστική
και σε ποιες είναι θέµα ύφους και επιλογής του συγγραφέα;

Προσπαθήστε να απλοποιή-
σετε το ύφος του κειµένου
στην πρώτη παράγραφο, αλ-
λάζοντας, όπου χρειάζεται,
τη σύνταξη και τη στίξη· π.χ.
η περίοδος «ό,τι αποτελεί... ο
συγγραφέας» µπορεί να απο-
δοθεί ως εξής:

Στον ευρύτατο πίνακα που στήνει (το βιβλίο) µπροστά µας εκείνο που
κυριαρχεί δεν είναι η «επίσηµη» όψη, δηλαδή καθετί που η ιστοριο-
γραφία και η παράδοση µας έχουν επιβάλει σαν «σµυρναϊκή ζωή»,
αλλά «οι καθηµερινοί άνθρωποι µε τις καθηµερινές έγνοιες και µι-
κροχαρές τους, µε τις αντιλήψεις τους, ακόµη και µε τα παραστρατή-
µατα και µε τα ανόητα καµώµατά τους», όπως µας εξοµολογείται ο
ίδιος ο συγγραφέας. Αυτό αποτελεί την πρωτοτυπία αλλά και την έλξη
του βιβλίου.
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AðìÜ ëáé äéáäïøéëÜ ùðÞôáêè5

∂›‰·ÌÂ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÙËÓ ˘fiÙ·ÍË, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÏÔÁÈ-
Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÂÓfi˜ Û‡ÓıÂÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤Ô˘ÌÂ ÔÏ‡
ÛÙÂÓ¿ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÌÂ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË. ∞fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ
ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·
ÚfiÙ·ÛË. ªÂ ÙË ‰È·‰Ô¯ÈÎ‹ ˘fiÙ·ÍË Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ô˘ ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È Â›Ó·È ÔÏ˘-
ÏÔÎfiÙÂÚË, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ë Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË,
·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË ÌÔÚÂ›, ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¿ÏÏÂ˜
‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘ÛÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜.

∏ ·ÓÙ›ıÂÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Ë ¿ÚÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ˘fiÙ·ÍË˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÌÈ·˜
ÂÚÈfi‰Ô˘ (Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÂ ˘fiÙ·ÍË) ÛÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Î‡-
ÚÈÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, Ì·˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÙ· «Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·» ÙË˜ Û‡Ó‰ÂÛË˜ Î·È ·ÔÎ·-
Ï‡ÙÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜. ¢Â›ÙÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ µ. µ·Ú›Î· (‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜) ÛÂ ÔÈ· «Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·»
Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘ÌÂ:

√ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ÙËÓ ÔÏÈÙÂ›·.

∏ ÔÏÈÙÂ›· Â›Ó·È Ë ÔÚÈÛÙÈÎ¿ ¯·Ì¤ÓË, Â‰Ò Î·È Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·,
ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË˜ πˆÓ›·˜.

ªÈ· ·fi ÙÈ˜ Ï·˚Î¤˜ Û˘ÓÔÈÎ›Â˜ ÙË˜ ÔÓÔÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜
ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜.

∂ÎÂ› ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Û˘Ì‚Â‚ËÎfiÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.
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Oé áîáæïòéëÛ÷ ðòïôÀóåé÷6

Οι αναφορικές είναι από τα
είδη των προτάσεων που χρη-
σιµοποιούνται συχνά τόσο
στην απλή όσο και στη δια-
δοχική υπόταξη. 

∆ιακρίνονται σε ονοµατικές αναφορικές προτάσεις οι οποίες εισά-
γονται µε αναφορικές αντωνυµίες και χρησιµοποιούνται συνήθως ως
ονόµατα, δηλαδή, ως υποκείµενα, αντικείµενα, ονοµατικοί προσδιο-
ρισµοί (επεξήγηση, παράθεση, κτλ.) και σε επιρρηµατικές αναφο-
ρικές προτάσεις οι οποίες εισάγονται µε αναφορικά επιρρήµατα ή µε
άλλους αναφορικούς επιρρηµατικούς προσδιορισµούς και προσδιο-
ρίζουν ένα επίρρηµα ή άλλο επιρρηµατικό προσδιορισµό µιας πρό-
τασης (ΝΕΣ, σ. 148-151). 
Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις αναφορικές προτάσεις στην κρι-

τική του Β. Βαρίκα, και να τις διακρίνετε σε ονοµατικές και επιρ-
ρηµατικές.

Μια άλλη διάκριση των ανα-
φορικών προτάσεων είναι σε
προσδιοριστικές, που είναι
αναγκαίοι προσδιορισµοί της
προηγούµενης πρότασης, και
σε παραθετικές/προσθετι-
κές, που δεν αποτελούν απα-
ραίτητο συµπλήρωµα της
πρότασης.

Για παράδειγµα, η πρόταση «που υπαινίσσεται» είναι ονοµατική και
προσδιοριστική, ενώ η πρόταση «όπου και διαδραµατίζονται τα σηµα-
ντικότερα συµβεβηκότα του βιβλίου» είναι επιρρηµατική και παραθε-
τική. (Βλέπε «Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυµνάσιο», Τεύχος Γ΄).
Γράψτε τρία παραδείγµατα στα οποία οι αναφορικές προτάσεις

την πρώτη φορά να είναι προσδιοριστικές και τη δεύτερη παραθετικές. 
Παράδειγµα: 

α) Πέταξαν τα φρούτα που είχαν σαπίσει (είχαν σαπίσει όλα τα φρού-
τα και τα πέταξαν)·

β) Πέταξαν τα φρούτα, που είχαν σαπίσει (είχαν σαπίσει µερικά και αυ-
τά µόνο πέταξαν).

Παρατηρήστε τώρα τις αλλαγές που γίνονται µε τη µετατροπή στο
νόηµα, στον επιτονισµό και στη στίξη.

™ÙÈ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÈ· ÔÓÔÌ·ÙÈÎ‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎ‹ ÌÔÚÂ› Ó· ÍÂ¯ˆÚ›˙ÂÈ
·fi Ì›· ÔÓÔÌ·ÙÈÎ‹ ·Ú·ıÂÙÈÎ‹ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: 

·) ÛÙ›ÍËØ ÔÈ ·Ú·ıÂÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi fiÚÔ ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ÎfiÌÌ·, ‹ Î·È ÌÂ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÛËÌ¿‰È· ÛÙ›ÍË˜, fiˆ˜
·‡ÏÂ˜, ·ÚÂÓı¤ÛÂÈ˜ ÎÙÏ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎ¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜
ÎfiÌÌ· ÙÔÓ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi fiÚÔ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó.
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Προσπαθήστε τώρα να ξεχωρίσετε στην κριτική του Β. Βαρίκα µερι-
κές προσδιοριστικές και µερικές παραθετικές προτάσεις.

Να συµπληρώσετε τα κενά
των φράσεων µε τις αναφορι-
κές αντωνυµίες (που, οποίος,
εµπρόθετο οποίος,α,ο κτλ.) ή
και µε τα αναφορικά επιρρή-
µατα που λείπουν. Προσθέ-
στε κόµµα πριν από το κενό,
όπου νοµίζετε ότι η αναφορι-
κή πρόταση είναι παραθετι-
κή.

➧ Με τον ορισµό ____________ δίνει ο συγγραφέας, εξαιρεί από
την τάξη των ποιητάρηδων µια άλλη κατηγορία λαϊκών τραγου-
διστών ____________ είναι απλώς φορείς δηµοτικών τραγου-
διών, και αντικρούει µε πειστικό τρόπο τις παλαιότερες απόψεις
άλλων µελετητών ____________ τους θεωρούσαν και αυτούς
ποιητάρηδες. 

➧ Συγγραφέας είναι εκείνος ____________ η γλώσσα αποτελεί το
πρώτο, το κυρίαρχο πρόβληµα. (Τ. Σινόπουλος)

➧ Σ’ ένα πρόσφατο έργο του ο µεγάλος Άγγλος ιστορικός της τέχνης
E. H. Grombrich παρωδώντας τις τεχνοκριτικές ____________

συχνά δηµοσιεύονται και στα πιο έγκυρα περιοδικά, δίνει ένα
δείγµα γραφής µιας τέτοιας κριτικής ____________ ο κενός βερ-
µπαλισµός µάταια προσπαθεί να καλυφθεί κάτω από µια ψευδο-
φιλοσοφική και ακατανόητη φρασεολογία, µε αµφίβολους τεχνι-
κούς ή αισθητικούς όρους, µε νεολογισµούς φραστικούς
____________ προδίνουν την προσπάθεια να επιδειχτεί ανύπαρ-
κτη γνώση και πνευµατική ενηµέρωση. (Μ. Ανδρόνικος)

➧ Ο κριτικός στο πρώτο στάδιο θα αφοµοιωθεί µε το αντικείµενό
του, θα γίνει ένα µαζί του, θα βρει όλους τους τρόπους
____________ θα κατορθώσει να εισχωρήσει, να κάνει µια ένω-
ση (µια θεουργία) του αντικειµένου ____________ µελετάει µε
τον εαυτό του. (Κ. Θ. ∆ηµαράς)

‚) ÂÈÙÔÓÈÛÌfi˜Ø ÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎ¤˜ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ fiÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú·ıÂÙÈÎ¤˜ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ùfi-
ÓÔ ÊˆÓ‹˜.

Á) ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ/ÓfiËÌ·Ø Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ ‚Â-
‚·ÈfiÙËÙ· Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎ¤˜ Î·È ·Ú·ıÂÙÈÎ¤˜ ÚÔ-
Ù¿ÛÂÈ˜ (ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÔÚÂ› Â‡ÎÔÏ· Ó· ·Ú·ÏÂÈÊıÂ› ·fi ·‚ÏÂ„›· ‹ Ó· ÚÔ-
ÛÙÂıÂ› ·fi ¿ÁÓÔÈ·): ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ë ·Ú·ıÂÙÈÎ‹ ÚfiÙ·ÛË
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘ÛÂ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fi-
ÌÂÓfi ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ fiÚÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎ‹ ÚfiÙ·ÛË ·Ô-
ÙÂÏÂ› ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÌ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, Î·ıÒ˜ ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó Ì·˙› ¤Ó· ÓfiËÌ· ·‰È·›ÚÂÙÔ.
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§ÂÍÈÏfiÁÈÔ (Û¯ÂÙÈÎfi ÌÂ Ù· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È
¤ÎÊÚ·ÛË/¤ÎıÂÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó)

Ù¤¯ÓË ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹, ÚˆÙfiÁÔÓË, Û‡Á¯ÚÔÓË, ÊÙˆ¯‹, Ù˘ÔÔÈËÌ¤ÓË, ÛÔ‚·Ú‹, Ï·˚Î‹,
·ÁÎfiÛÌÈ·, ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ‹, ‰È‰·ÎÙÈÎ‹, ‰‡ÛÎÔÏË, ÁÚ·ÊÈÎ‹, ·Û‡ÁÎÚÈÙË,
ÚˆÙÔÔÚÈ·Î‹, ·ÊËÚËÌ¤ÓË, ·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙÈÎ‹, ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓË, ÚˆÙfiÙ˘Ë, ÒÚÈÌË,
˘„ËÏ‹, ¯˘‰·›·, ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓË, Ô˘‰¤ÙÂÚË.

¤ÌÓÂ˘ÛË Ô›ÛÙÚÔ˜, ÓÔ‹, ¤Í·ÚÛË, ·Ó¿Ù·ÛË, ÌÂÙ·ÚÛ›ˆÛË, Ï˘ÚÈÎ‹ ¤Í·ÚÛË,
Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ Û˘ÁÎ›ÓËÛË.

Â˘·ÈÛıËÛ›· ·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ·, ÏÂÙfiÙËÙ· ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË,
„˘¯ÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜, Î·Ï·›ÛıËÙÔ˜, ·ÈÛıËÙÈÎfi˜.

ıÂ·Ù‹˜ ·Ïfi˜, ··ı‹˜, ·‰È¿ÊÔÚÔ˜, ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜, Î·ÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓÔ˜, ÊÈÏfiÙÂ¯ÓÔ˜,
Â›Ì·È/Á›ÓÔÌ·È ÎÔÈÓˆÓfi˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ, Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È, Ì˘Ô‡Ì·È
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Ì¤ıÂÍË, Ì‡ËÛË.

1. Να βρείτε ρηµατικές φράσεις που να έχουν παρόµοιο νόηµα µε
την φράση: καταγίνοµαι µε τις καλές τέχνες.

2. Συµπληρώστε τη στήλη Β µε τα αντώνυµα των παρακάτω λέξεων.

Α Β

καλαίσθητος
καλλιεργηµένος
ταλαντούχος
ευαίσθητος

3. Να βρείτε συνώνυµα των λέξεων που ακολουθούν:

τεχνοτροπία, αριστοτεχνικός, δηµιουργώ.

4. Προσπαθήστε να δώσετε την ιδιαίτερη σηµασία των λέξεων:

αισθητός, αισθηµατικός, αισθαντικός, αισθησιακός, χρησιµοποιώ-
ντας τες σε φράσεις.

5. Για τις παρακάτω ξενικές λέξεις να βρείτε την αντίστοιχη ελ-
ληνική: µινιατούρα, στιλ, γκραβούρα, αρτίστας, γκαλερί, µετρ.

6. Να γράψετε µια παράγραφο για το έργο κάποιου καλλιτέχνη τον
οποίο θαυµάζετε, αξιοποιώντας, αν είναι δυνατόν, τις λέξεις του
λεξιλογίου και των ασκήσεων.

Νίκος Φωτάκης: «Μακεδονικό χωριό».
Λάδι 39Χ49 εκ. c. 1935-1940
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£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË-¤ÎıÂÛË

(Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯ÓË˜)

·) ∆¤¯ÓË

Να σχολιάσετε και να συζη-
τήσετε τις απόψεις για την τέ-
χνη που αναφέρονται στα δι-
πλανά αποσπάσµατα. Εάν
συµφωνείτε µε αυτές, να φέ-
ρετε συγκεκριµένα παραδείγ-
µατα από την εµπειρία σας·
θυµηθείτε π.χ. τα συναισθή-
µατα που µοιραστήκατε µε
τους άλλους θεατές ή ακροα-
τές σε µια θεατρική παρά-
σταση, σε µια συναυλία κτλ.

Η τέχνη είναι το υψηλότερο µέσο που βοηθεί τους ανθρώπους να πλη-
σιάσουν ο ένας τον άλλον. Τίποτε δε µας ενώνει καλύτερα από µια
κοινή καλλιτεχνική συγκίνηση.

(°. ™ÂÊ¤ÚË˜, «ªÔÓfiÏÔÁÔ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ô›ËÛË»
ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ŒÓ·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛË, ÂÎ‰. ∂ÚÌ‹˜, ∞ı‹Ó· 1975, Û. 109)

Η τέχνη είναι ο δρόµος απ’όπου το άτοµο επιστρέφει στην οµάδα[...].
(ŒÚÓÛÙ º›ÛÂÚ, ∏ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ∆¤¯ÓË˜,

ÂÎ‰. £ÂÌ¤ÏÈÔ, ∞ı‹Ó· 1977, Û. 54)

Να σχολιάσετε και να ανα-
πτύξετε γραπτά την άποψη:

Η τέχνη κάνει τον άνθρωπο ικανό να κατανοεί την πραγµατικότητα και
όχι µόνο τον βοηθάει να την υποµένει, αλλά και δυναµώνει την απόφασή
του να την κάνει πιο ανθρώπινη και πιο αντάξια του ανθρώπινου γένους.

(ŒÚÓÛÙ º›ÛÂÚ, fi.. ÛÂÏ. 54-55)

– Ποια είναι η άποψη του Γ.
Σεφέρη για το δόγµα «η
τέχνη για την τέχνη» και
πώς τη δικαιολογεί;

– Πώς αντιλαµβάνεται ο Γ.
Σεφέρης τα «καλά» έργα
τέχνης και τη σχέση τους
µε την εποχή τους;

Όταν λέω Τέχνη, δεν εννοώ διόλου τη θεωρία που πρέσβευε «η τέχνη
για την τέχνη». Η διδασκαλία αυτή, που δε χρησιµεύει πια σε τίποτε, κα-
τάντησε να σηµαίνει τη δουλειά ενός ανάπηρου ανθρώπου που φτιάνει
αδειανά κοµψοτεχνήµατα κλεισµένος µέσα σ’ ένα αποστειρωµένο δω-
µάτιο. Εννοώ µόνο την πνευµατική τάξη που δηµιουργούν τα καλά έρ-
γα της τέχνης, περασµένα ή σηµερινά, εκείνα που νοµοθετούν, εκείνα
που θα µας διδάξουν. Αν κοιτάξουµε λοιπόν τα συµπεράσµατα που
βγαίνουν από αυτά τα έργα, θα ιδούµε πως δεν είναι διόλου ξένα από
τους αγώνες και τους πόθους της εποχής τους. «Ο µεγάλος καλλιτέ-
χνης», όπως είπαν «δεν είναι της εποχής του, είναι αυτός ο ίδιος η
εποχή του.»

(°. ™ÂÊ¤ÚË˜, ∏ Ù¤¯ÓË Î·È Ë ÂÔ¯‹)
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Στο ερώτηµα ποιος είναι ο
σκοπός της τέχνης έχουν δο-
θεί κατά καιρούς διάφορες
απαντήσεις, µερικές φορές
µάλιστα διαµετρικά αντίθε-
τες. ∆ιαβάστε τα αποσπά-
σµατα (1), (2), (3) και (4) και
διατυπώστε τις δικές σας
απόψεις.

(1)

[...] Γι’αυτό η τέχνη δε διδάσκει, στη στενή σηµασία της λέξης, δε µε-
ταδίδει διανοητικώς συλληπτά νοήµατα. Η λεγόµενη διδακτική ποίηση
ή είναι άθλια στιχουργία ή είναι κάτι πολύ πάρα πάνω από διδακτική
ποίηση, όπως η ποίηση του Ησίοδου και του Λουκρήτιου. Γι’αυτό επί-
σης η τέχνη δεν µπορεί να είναι ηθικολογία. Το ήθος που αποπνέει κά-
θε δηµιούργηµα της τέχνης είναι πέρα από τους κανόνες της κοινωνι-
κής ηθικής. Γι’ αυτό τέλος δεν είναι πραγµατική τέχνη η πολιτικολο-
γούσα, η στρατευµένη τέχνη, αυτή που επιδιώκει να υποδαυλίσει τα
εθνικιστικά ή τα σοσιαλιστικά ιδανικά, που αυτά καθεαυτά µπορεί να
είναι πολιτικώς ορθά και άξια, µα που δεν µπορεί να γίνουν σκοπός
ενός έργου τέχνης.
Η τέχνη δεν µπορεί να επιδιώκει τη θεραπεία καµιάς άλλης αξίας,

παρά της αξίας του ωραίου. Όπου το ωραίο παύει να είναι ο σκοπός και
γίνεται µέσο προς σκοπόν, εκεί παύει να υπάρχει τέχνη ή πάντως εκ-
χυδαΐζεται. 

(∫. ∆Û¿ÙÛÔ˘, ∞ÊÔÚÈÛÌÔ› Î·È ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ›)

(2)

[...] Και τώρα γεννιέται ένα άλλο ζήτηµα. Μπορεί, επιτρέπεται η υψη-
λή τέχνη, που είναι τόσο πιο αληθινή, όσο είναι πιο απάνου από το-
πικούς και χρονικούς προσδιορισµούς· η υψηλή Τέχνη, που αντικρί-
ζει κατάµατα τις άφθαρτες ουσίες, όπως ο αητός τον ήλιο· η υψηλή
και µεγάλη Τέχνη, που δεν είναι πεχλιβάνης του πανηγυριού, να κυ-
λιέται στη σκόνη, αγκαλιά µε χυδαίους ανθρώπους και χυδαία θέµα-
τα· η υψηλή και µεγάλη παγκόσµια Τέχνη, που ουσία της είναι το
ιδανικό, χρόνος της η αιωνιότητα και τόπος της το απόλυτο, είναι δυ-
νατό να «πολιτεύεται»;
∆εν είναι δυνατό να ... µη «πολιτεύεται». (Πρέπει όµως να δώ-

σουµε στη λέξη πολιτεύεται την πλατύτερή της έννοια). Γιατί όλες οι
Τέχνες πολιτεύονται. Ολονώνε και το περιεχόµενο και η τεχνική εί-
ναι κοινωνιολογικά καθορισµένα στοιχεία. Όλες στηρίζονται απάνου
στις κυρίαρχες αξίες του καιρού τους κι όλες γίνονται στηρίγµατα αυ-
τωνών των αξιών. Τέχνη ουδέτερη, ηθική ουδέτερη, επιστήµη ουδέ-
τερη δεν υπάρχουνε.

(∫. µ¿ÚÓ·ÏË, ºÈÏÔÏÔÁÈÎ¿ ·ÔÌÓËÌÔÓÂ‡Ì·Ù·,
ÂÎ‰. ∫¤‰ÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 1981, Û. 287)
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(3)

(∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂Ï‡ÙË ÛÙÔ °. ¶ËÏÈ¯fi, 1973)

«Γ. Πηλιχός: ... Ο Σαρτρ λέει ότι δεν αρκεί να φτιάχνεις ένα ωραίο στί-
χο, έναν ωραίο ζωγραφικό πίνακα, ένα ωραίο βιβλίο, αλλά ότι πρέ-
πει να κατέβεις να πολεµήσεις και στο οδόφραγµα, αν χρειαστεί.
Συµφωνείτε µ’αυτή την άποψη;

Ελύτης: Όχι. Συµµετοχή σηµαίνει, στην περίπτωση αυτή, υποταγή. Αλλά
οποιαδήποτε υποταγή σε οποιουδήποτε είδους πολιτικά συνθήµατα
αίρει αυτή την ίδια την ιδιότητα του ποιητή και τη σηµασία της πράξης
του. Η ποίηση είναι µια διαρκής επανάσταση, που αντιστρατεύεται
όλες τις επιµέρους επαναστάσεις. Αν δεν πηδούσε σαν την ακρίδα πιο
κει, δε θα ’ταν άξια να ονοµάζεται φορέας της εκάστοτε ευαισθησίας.

Γ. Πηλιχός: Επέµεινα σ’ αυτό το ερώτηµα, γιατί συχνά κατηγορούν
τους ποιητές ότι κλείνονται στο «γυάλινο πύργο» τους κι αδιαφορούν
για τα µεγάλα κοινωνικοπολιτικά προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν
κάθε τόσο οι άνθρωποι...

Ελύτης: Ε, δεν είναι κάτι νέο αυτό. Από την εποχή του Σολωµού βα-
στάει, που του καταµαρτυρούσανε ότι δεν πήγε στο Μεσολόγγι, αλ-
λά καθόταν απ’αντίκρυ κι έγραφε στίχους. Τώρα, τι θα ήταν προτι-
µότερο, να προστεθεί ένας πολεµιστής στους άλλους ή να γραφτούν
οι «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι»; Αυτό είναι το ζήτηµα.

Γ. Πηλιχός: Τελικά, ποιο νοµίζετε ότι είναι το καθήκον του ποιητή; 

Ελύτης: Να ρίχνει σταγόνες φως µες στο σκοτάδι. Να γίνεται, µε το πα-
ράδειγµα της ζωής και του έργου του, πρότυπο καθαρότητας. Που
σηµαίνει να µη συµβιβάζεται. Να µη συνεργάζεται µε ανθρώπους ή
καταστάσεις που δεν εγκρίνει...».



(4)

Το έργο τέχνης θα µπορούσαµε απλά να το θεωρήσουµε σαν αποτέλε-
σµα του διαλόγου που ανοίγει ο καλλιτέχνης µε τον κόσµο. Άλλοτε
αντιπαραθέτοντας και άλλοτε βυθίζοντας το εγώ του στον κόσµο που
βρίσκεται έξω απ’αυτόν ή σ’εκείνον µέσα του, ρωτά και παίρνει απα-
ντήσεις, για να τις κάνει στη συνέχεια εικόνα, ποίηµα, µουσική. Μετα-
µορφώνει, δηλαδή, µια πραγµατικότητα σε µιαν άλλη και µε τον τρόπο
αυτό καταξιώνεται κι ο ίδιος σαν δηµιουργός.

(ÕÏÎË˜ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜)
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Το προηγούµενο απόσπασµα
αναφέρεται στη διαλεκτική
σχέση του καλλιτέχνη µε τον
κόσµο, από την οποία προ-
κύπτει το έργο τέχνης. Προ-
σπαθήστε τώρα να παρακο-
λουθήσετε αυτόν «το διάλο-
γο», όπως εµφανίζεται στο
σηµείωµα του ποιητή Κ. Χα-
ραλαµπίδη και παρατηρήστε
το καλλιτεχνικό αποτέλεσµα,
δηλαδή το ποίηµα που γεν-
νήθηκε.

∆ ο ποίηµα είναι γέννηµα οργής και πεισµατερής απελπισίας
(απαισιόδοξης όχι) µπροστά στις δηλώσεις του Βρετα-
νού Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Λόρδου Σφρα-

γιδοφύλακα Σερ Ίαν Γκίλµουρ.
Οι λεπτοµέρειες της παράστασης δίνουν καλύτερα το πλαίσιο: Ο Σερ

Ίαν έφτασε στην Κύπρο 19 Απρίλη 1980 «για να δει και να µάθει όπως εί-
πε: «I am just really coming to look and learn» (Αεροδρόµιο Λάρνακας,
µόλις πάτησε το πόδι του στο νησί). Οι αθώοι Κυπριώτες προσπαθούν να
πείσουν την Εγγυήτρια ∆ύναµη για τις ευθύνες της –ο ερχοµός του Ίαν
Γκίλµουρ είναι καλή ευκαιρία. Αυτός πηγαίνει στον ένα και τον άλλο,
«βλέπει-µαθαίνει» και στις 22 Απρίλη κάνει τις γνωστές δηλώσεις του.
Φυσικά, αν ήµασταν µεγάλο κράτος, θα κατακεραυνώναµε το Βρε-

τανό. Όταν όµως η Μεγάλη ∆ύναµη σού έχει το µαχαίρι στο λαιµό, η
παραµικρή κίνηση, ακόµα και για άµυνα, µπορεί να αποβεί θανάσιµη
για σένα. Βέβαια είναι και το άλλο· αν δεν υπήρχαν στην Κύπρο υπη-
ρέτες πρόθυµοι να ξεπουλήσουν την πατρίδα τους, ασφαλώς ο Σερ Ίαν
θα µετρούσε τις λέξεις του. Το πράγµα όζει και οι µύγες το ξέρουνε.
Τότε ήταν που µ’ έπιασε ένα σφίξιµο, η οργή και το πείσµα. Να ένα

κράτος, έλεγα, που το χτυπούν, το µαγαρίζουν, το ακυρώνουν µε αυθάδεια,
κι αυτό το καηµένο προσέχει ακόµη και τη διαµαρτυρία του. Λαέ µου, τί
εποίησάν σοι; Αισθάνοµαι το σεντόνι να τυλίγει το σώµα του νησιού µου.
Με απορροφητική αγωνία άρχισα να συλλέγω καθετί που αφορού-

σε τον Ίαν Γκίλµουρ και τις δηλώσεις του. Ήταν ανάγκη πρώτα να
εξευρεθούν οι πόροι του ποιήµατος. Πέρασα δυο σκληρές, αβάσταχτες
µέρες. Όµως ο Ίαν, ο δικός µου Ίαν, φρικιούσε µέσα µου. Τον είχα
παγιδέψει για καλά. Ο πρώτος έφυγε κι έµεινε εδώ για πάντα ο άλλος
Ίαν, εκείνος που το θάνατό του έχουµε µεις στην εξουσία µας.
Το ποίηµα µε βρήκε καταρρακτωδώς, 24 Απρίλη βράδυ. Ήµουνα κι

εγώ παγιδευµένος, κλεισµένος µέσα στο ποίηµα. Αντιµετριόµουνα µε τον
Σερ Ίαν, είχαµε παλιούς λογαριασµούς, εκείνος σαν πατρόνα της πο-
λιτικής, εγώ σαν ποιητής θυρεός. Είχα διαλέξει τα όπλα µου, το χώρο
και το χρόνο, τη δύναµη των λέξεων.
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∏ Ù˘Ú·ÓÓ›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ

°È· Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘˜
¿ÏÏ·˙·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ.

£√À∫À¢π¢∏™, °ã 82, 4

I have already said that there is too much tyranny

of words on this island. It depends quite plainly:

the Turkish army arrived in Cyprus. “Invasion”

means different things to different people.

Sir Ian Gilmour

Τρέχουν τα σύννεφα βροχή στην άσπρη χούφτα µου
που µελανιάζει από το πείσµα και το χιόνι. 
Λαγός προβάλλει από τα σκίνα και καµώνεται
πως παρακολουθεί το µαρουλόφυλλο.
Ξάφνου µας κλέβει την παράσταση και χάνεται
µες στην καρδιά µου τη γεµάτη µε χταπόδια.
Βρωµοκοπούν ταµπάκο τα πλεµόνια του. 
Λαγός σταλµένος σ’ ελικοπτέρου φτερά.
Στη µία και δεκαπέντε αφίχθηκε στη Λάρνακα.
«Ήρθε να δει» χαµογελώντας ανοιχτά
ενώ στο πίσω µέρος του εγκεφάλου του
η στρίγκλα φώλιαζε τετράγωνη πατρόνα.
Ήρθε να δει. Ανοίγουνε γαρούφαλα,
πατάει τη µουσική, µες στο χυτήριο µπαίνει
των λέξεων µε λαβίδα και... α, διάβολε!
πριν ακόµα το γεύµα τελειώσει,
σερβιριστούν ποτά και δώσουµε τα χέρια,
νίβει τα χέρια του ο παράνοµος Ιάνος–
από ποια µάνα γεννηµένος, ποια του σίδερου γυναίκα
βασιλικά τον έντυσε, µας τον απέδωσε σαν φίλο
για τα λινά παλιοπροβλήµατά µας.

Ο κάλος στο ποδάρι του υποχώρησε
καθώς µας πάτησε γερά κρυφογελώντας.
Είχα κι εγώ πιστέψει στο χαµόγελο
πριν έξι χρόνια, δεκατέσσερις Ιουλίου.
Άρκεσε η µέρα για να φτάσει η νύχτα
και πέντε νύχτες για να µπούµε στο εικοστό σκοτάδι.
Καράβια που έσερναν τη µπότα του κινδύνου
χαµήλωναν τ’αυτιά τους κι εµετούσαν.
Κουρσάροι που έµελλε να γίνουν κηπουροί
µπαίναν στου Μόρφου, κλέβαν απ’ τη Λάπηθο λεµόνια.
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Περιβολάρηδες στης Αµµοχώστου τα πεζούλια
πουλούν πραµάτεια ξένη, αγκαθερή.
Έξι χιλιάδες ανιστόρητοι νεκροί
λιπαίνουν τα χωράφια µας επίµονα καλώντας
τη ∆ικαιοσύνη, αν έτσι λέγεται, κι αν είναι
πράγµα υπαρκτό στον κόµπο της ελπίδας,
της αναφαίρετης αφέλειας και της µνήµης.

Αλλά ο Σερ Ίαν κάτι τέτοια δεν τα χάφτει,
έχει διαβάσει Θουκυδίδη και Πλαταιείς
είναι γενναίο παιδί των Κολλεγίων,
από τον κόσµο των Ελλήνων παραδέχεται
τ’αρχαία Ελληνικά σαν σπόνδυλο της ∆ύσης.

Μπροστά σ’αυτά υποκλίνεται·
το Κούριο κι ο Απόλλων
καλοµονταρισµένοι στη Βάση Επισκοπής,
στη Βάση ∆εκελείας (άλλη αρχαία λέξη)
τα κύµατα επιλέγονται της ιστορίας.

Έτσι θα πει χωρίς περιστροφές
πως είστε µούλοι, ω Κύπριοι,
πως αν θελήσετε να ζήσετε στο χώρο
που κατά τύχην βρίσκεστε, να λογαριάσετε
πως πρέπει να χωρέσετε σ’ ένα κιβώτιο. 
Έχουν αυτοί κλειδί και µεις τα κόκαλα,
έχουν τα θάρρητά τους στα παχύρευστα όπλα,
τα κράνη, τις µπογιές, τις αλυσίδες, 
τον εκκωφαντικό κρότο καυσίµων
και πιθανόν, αν αληθεύουν οι πηγές µας,
σε ηλεκτρονικά ολισθήµατα κανόνων.

Το είπε καθαρά για το καλό µας:
Η βία δεν ξέρει να γεννάει το ψέµα,
ότι από κείνο γεννηµένη οφείλει να είναι φιλαλήθης. 
Ήταν σαφής και σύντοµος σαν που ταιριάζει
σ’άγγελο του θανάτου µε τα σύµβολα της νίκης. 
Θέλετε φαγητό; Κοπιάστε πρώτα 
να συζητήσουµε τους όρους του χωνέµατος 
Μην προκαλείτε, διάβολε, το φύλακα άγγελό σας·
η Εγγυήτρια ∆ύναµη θυµώνει αν τη ζορίσεις.

Σας δέσαµε πιστάγκωνα µιαν αυγινήν ηµέρα
και τη µαχαίρα δώσαµε σε κείνον
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που θα σας µάθει να γερνάτε στην υποταγή.
Μιλάτε για εισβολή και µου πετάτε λέξεις.
Από το πέτο πιάνω εγώ την αβασανισιά σας, 
τα χείλη σας τραντάζονται ξετείχιστα, στακάτα. 
[...]
Τώρα θα φύγω για δουλειά, δεν ήρθα για να επέµβω. 
Αν ήθελαν µας ζητηθούν καλές υπηρεσίες 
τις θέτουµε στη διάθεση των δυο σας κοµµατιών.
Είναι το κόκαλο άτιµο, δεν κόβεται όπως πρέπει, 
αλλά ο µπαλτάς ενδέχεται να φτάσει το ταχύ.

Ψήσιµο εύχοµαι λοιπόν καλό –ήλιο που έχετε! 
Τον θηλυκώνω στο πορτοφολάκι µου, µ’ εσπέρια φρούτα,
Κρασί αβασίλευτο, χρυσά νοµίσµατα και τερακότες.
Είπε, και δίνει µια στον αρχηγό του Κράτους 
κι ανέβηκε ψηλά σαν ελατήριο Άγγλος– 
ελεύθερο πουλί σηµαίνει αυτή η λέξη·
Άγγλος από το άγγελος, το κατά συγκοπήν 
που λένε οι ετοιµόλογοι της ετυµολογίας.

Σ’ ένα παιχνίδι λέξεων µα και πολιτικής 
άλλος ταιριάζει να τραβάει κουπί, άλλος τη βάρκα
να κάνει και τα κύµατα κι άλλος τον ήλιο. 
Αυτός εδώ ο σπληνέµπορας από την Ιγγλετέρα
ζώνει µε φόβο τη οπλειά και τα φωτιστικά της. 
Γεννήθηκε φτωχός, φτωχός θα παραµείνει.
∆ε φταίει πολύ θαρρώ, άλλοι τον πλάσαν έτσι. 
Μπορεί κι ο Πλάστης µου και θεός να φρόντισε γι’αυτό.

Οικονοµία του Κόσµου, Θεία ∆ικαιοσύνη.

(∫. Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜, ∏ Ù˘Ú·ÓÓ›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ,
√ Î‡ÎÏÔ˜ 5, ™ÂÙ.- √ÎÙ. 1980, Û. 155-7)
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Πώς αντιλαµβάνεστε εσείς
τις έννοιες «ενεργητικός θεα-
τής/ακροατής» και «συστηµα-
τική εξοικείωση» µε τα δηµι-
ουργήµατα της τέχνης που
αναφέρονται στο διπλανό από-
σπασµα:

Αλλά, για να γίνει ο θεατής ή ο ακροατής ενεργητικός δέκτης του µη-
νύµατος της τέχνης, είναι απαραίτητη η παίδευση, η συστηµατική εξοι-
κείωση µε τα δηµιουργήµατά της.

(ÕÏÎË˜ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜, «∆¤¯ÓË»,
fi.. Û. 48)

Το άρθρο 1 (δ) του νόµου
1566, που αφορά τη δοµή
και τη λειτουργία της πρω-
τοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, ορίζει ως
έναν από τους ειδικότερους
σκοπούς της εκπαίδευσης να
υποβοηθεί τους µαθητές, «να
κατανοούν τη σηµασία της
τέχνης, της επιστήµης και
της τεχνολογίας, να σέβονται
τις ανθρώπινες αξίες και να
διαφυλάσσουν και προάγουν
τον πολιτισµό».

➧ Τι γίνεται µε την εφαρµογή του νόµου αυτού στο σχολείο;
Ασκούνται συστηµατικά οι µαθητές, ώστε να κατανοούν τη ση-
µασία της τέχνης ή µήπως έχει «εξοριστεί» η τέχνη από το σχο-
λείο, όπως υποστηρίζουν µερικοί;

➧ Περιγράψτε και σχολιάστε µε κριτικό τρόπο σ’ ένα γραπτό κείµενο
τη θέση που έχει η τέχνη στο σηµερινό σχολείο και προσπαθήστε
να συσχετίσετε τη θέση αυτή µε τον προσανατολισµό της εκπαί-
δευσης στην εποχή µας.

➧ Αν πιστεύετε ότι η εξοικείωση των µαθητών µε την τέχνη αποτε-
λεί ένα βασικό σκοπό της εκπαίδευσης, να τεκµηριώσετε την άπο-
ψή σας και να διατυπώσετε τις σκέψεις σας για µια ουσιαστικό-
τερη συµβολή του σχολείου στο θέµα αυτό. Έπειτα, να υποβάλε-
τε γραπτά τις προτάσεις σας στο Υπουργείο Παιδείας. Εννοείται
ότι στην περίπτωση αυτή θα χρησιµοποιήσετε το κατάλληλο ύφος
και την κατάλληλη γλωσσική ποικιλία.
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–    Σ’ ένα γράµµα, που απευθύνεται σε κάποιον φίλο
σας, περιγράψτε τα συναισθήµατά σας όταν ακού-
τε µουσική.

–   Υποστηρίξτε µε τα κατάλληλα επιχειρή-
µατα την πρότασή σας να αποκτήσει το
σχολείο σας καθηγητή Μουσικών. Υπο-
θέστε ότι το κείµενό σας απευθύνεται στις
αρµόδιες αρχές και εποµένως είναι απα-
ραίτητο να χρησιµοποιήσετε το ανάλογο
«επίσηµο» ύφος.

∆ιαβάστε το απόσπασµα από
τον «Πρωταγόρα» του Πλά-
τωνα για τη σηµασία που είχε
το µάθηµα της µουσικής στο
εκπαιδευτικό σύστηµα της
Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ.

O� τ’ α� κιθαριστα, �τερα τ�ια�τα, σω�ρ�σ�νης τε �πιµελ��νται
κα� �πως �ν �  ν!�ι µηδ#ν κακ�υργ&σιν' πρ(ς δ# τ��τ�ις, �πειδ)ν κι-
θαρ+ειν µ,θωσιν, -λλων α� π�ιητ&ν .γαθ&ν π�ι/µατα διδ,σκ�υ-
σι µελ�π�ι&ν, ε0ς τ) κιθαρσµατα �ντεν�ντες, κα� τ�1ς 2υθµ��ς τε
κα� τ)ς 3ρµ�νας .ναγκ,+�υσιν �0κει��σθαι τα4ς ψυ6α4ς τ&ν πα-
δων, �να 7µερ8τερ� τε 9σι, κα� ε:ρυθµ;τερ�ι κα� ε:αρµ�στ;τερ�ι
γιγν;µεν�ι 6ρ/σιµ�ι 9σιν ε0ς τ( λ!γειν τε κα� πρ,ττειν' π<ς γ)ρ =
>�ς τ�� .νθρ8π�υ ε:ρυθµας τε κα� ε:αρµ�στας δε4ται.

(¶Ï¿ÙˆÓ· ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜)� 
Απ’ τη µεριά τους πάλι οι δάσκαλοι της λύρας κάτι παρόµοιο κάνουν,
δηλαδή κάνουν ό,τι µπορούν, για να γίνουν οι νέοι φρόνιµοι και να µην
κάνουν κανένα κακό· κοντά σ’αυτά, αφού τους µάθουν την τέχνη της
λύρας, στη συνέχεια τους διδάσκουν ποιήµατα καλών ποιητών, δια-
φορετικών από τους προηγούµενους –των λυρικών ποιητών– ταιριά-
ζοντας τη µουσική τους στη φωνή της λύρας· έτσι υποχρεώνουν τους
ρυθµούς και τις αρµονίες να συγγενέψουν µε την ψυχή του παιδιού,
ώστε να γίνουν και πιο ήρεµα και χρήσιµα στα λόγια και στις ενέργει-
ές των, µε το να ποτιστούν µε το ρυθµό και την αρµονία· γιατί η ζωή του
ανθρώπου σε κάθε εκδήλωσή της έχει ανάγκη από ρυθµό και αρµονία.

(ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ∏Ï›· ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘,
ÂÎ‰. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ∞¶£, 1975)
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‚) ∫ÚÈÙÈÎ‹ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯ÓË˜

Ποιος είναι ο ρόλος του κρι-
τικού και ποια είναι η σχέση
του µε το δηµιουργό και µε
το έργο τέχνης, σύµφωνα µε
τις απόψεις του Τ. Σινόπου-
λου;

Είτε έτσι είτε αλλιώς, πρέπει να δεχτούµε πως ο κριτικός είναι ένα συ-
νεχώς εξαρτηµένο πρόσωπο, που ζει κατά διαστήµατα στο κενό, που δε
γίνεται από µόνο του να παράγει ένα δικό του έργο, που έχει συνεχώς
την ανάγκη από το έργο ενός άλλου για να εργαστεί και να κερδίσει τη
δική του παρουσία, τη δική του ταυτότητα. Το έργο του άλλου είναι γι’
αυτόν µια ζωτική ανάγκη, ο ζωτικός χώρος όπου θα τοποθετήσει τα
σκιρτήµατα και τις αναλαµπές της σκέψης του, προσπαθώντας και επι-
θυµώντας να ξαναδηµιουργήσει (αν αυτό είναι εφικτό) την πραγµατι-
κότητα του έργου, να γεφυρώσει το κενό ανάµεσα στο συγγραφέα και το
έργο του. Τελικά να εγκαταστήσει τη δική του προσωπική πραγµατικό-
τητα, κάποτε αποµακρυσµένη από το έργο που τον απασχολεί, πάντο-
τε όµως αποδεκτή και χρήσιµη. [...]

[...] Τελικά ο κριτικός γίνεται κι αυτός συγγραφέας, κριτικοί και συγ-
γραφείς είναι όλοι συγγραφείς, διαπιστώνεται έτσι ένα είδος βαθύτερου
συνδέσµου, µια αλληλοεξάρτηση και µια ουσιαστική αλληλεγγύη στο χώ-
ρο της λογοτεχνίας, όπου ακόµα κι η αρνητική (για το έργο) κρίση γί-
νεται µια σκέψη θετική, όταν είναι η βεβαίωση (µιας ανιδιοτέλειας
και) ενός πνευµατικού πάθους.

(∆. ™ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∞fi„ÂÈ˜ ÂÚ› ∫ÚÈÙÈÎ‹˜,
ÃÚÔÓÈÎfi ’73, Û. 13)

Να διαβάσετε το διπλανό γε-
νικό ορισµό για την κριτική:

Κριτική είναι η εµπεριστατωµένη µελέτη και αιτιολογηµένη κρίση για
την αξία µιας ανθρώπινης δηµιουργίας, θεωρίας ή πράξης και ιδιαίτε-
ρα των πνευµατικών και καλλιτεχνικών έργων.

(§ÂÍÈÎfi «¶Úˆ›·˜»)

Πώς αντιλαµβάνεστε την άποψη του Σαρτρ: «...έργο του κριτικού εί-
ναι να κρίνει, δηλαδή να τάσσεται υπέρ ή κατά και να τοποθετείται
τοποθετώντας»;

Υποστηρίζεται ότι ο κριτικός
παίρνει συχνά τη στάση κρι-
τή-δικαστή απέναντι στο δη-
µιουργό και τον αισθάνεται
ως αντίδικο.

Να συζητήσετε τη σχέση κριτικού-δηµιουργού στην περίπτωση αυτή.

T. Σινόπουλος
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∆ιαβάστε το απόσπασµα από
τις ηµερολογιακές σηµειώ-
σεις του Γ. Μπεράτη για το
«Πλατύ ποτάµι» και το
«Οδοιπορικό του ‘43». Γιατί
ο συγγραφέας αισθάνεται τό-
σο πολύ κουρασµένος; Ποια
είναι, κατά τη γνώµη του, η
διαφορά που υπάρχει ανάµε-
σα στον καλλιτέχνη και στον
κριτικό;

31.12.42
Είµαι κουρασµένος, αχ.! Τόσο πολύ κουρασµένος! Όλοι εσείς οι κρί-
νοντες, οι σχολιασταί, οι παρατηρηταί (και προσοχή: δεν το λέω κα-
θόλου για κακοφανισµό), εκφράζετε τις ιδέες σας, τις βλέπετε µπροστά
σας καθαρές, κι αυτό –δικαίως – σας ικανοποιεί και σας αναπαύει.
Αλλά Εσύ (ο συγγραφέας) ακριβώς, δεν πρέπει να εκφράσεις τις ιδέ-

ες σου, αλλά τη θέρµη, τον παλµό της ζωής.
Και τις καταχωνιάζεις, και τις κρύβεις, και τις προσέχεις µην µπας

και φανούν πολύ και σου χαλάσουν (µε την παγερότητά τους) όλη τη
δουλειά. (Ενώ ακριβώς θέλεις, παιδεύεσαι να τις πεις).
Να εκεί, εκεί είναι που σου λέω όλη η κούραση –όλη αυτή η συνε-

χής µονοµαχία µε φαντάσµατα, που τα θέλεις, που τα παραµερίζεις λί-
γο-λίγο, τόσο δα- για να βάλεις ανάµεσό τους (χωρίς κι αυτά να το
καταλάβουν) εκείνο που θέλεις και που δεν πρέπει να σκίσει τον «αέ-
ρα», τον «ουρανό» του θεάτρου σου.
Εξάλλου, θα τα ξέρεις όλ’αυτά κι από πριν. Τι κάθοµαι και στα λέω;

(°. ªÂÚ¿ÙË, ªÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ °. ªÂÚ¿ÙË, ·Ó¤Î‰ÔÙÂ˜ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Î¤˜
ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ «¶Ï·Ù‡ ÔÙ¿ÌÈ» Î·È ÙÔ «√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ‘43», ¶Ï·Ù‡ ÔÙ¿ÌÈ,

ÂÎ‰. ∂ÚÌ‹˜, ∞ı‹Ó· 1973, ÛÂÏ. 464

Στο απόσπασµα του Μ. Αυ-
γέρη να επισηµάνετε τις από-
ψεις του συγγραφέα για την
κριτική. Τι εννοεί µε τη φρά-
ση «(η κριτική) δεν µπορεί
νάναι κοινωνικά και ηθικά
αδιάφορη»; Ποιος είναι ο
ρόλος των αρχών, στις οποί-
ες πρέπει να βασίζεται η κρι-
τική;

Η κριτική λοιπόν είναι κι αυτή µια πνευµατική λειτουργία, που δεν
µπορεί νάναι κοινωνικά κι ηθικά αδιάφορη· είναι µια κοινωνική πρά-
ξη που προάγει ή αντιµάχεται τα συµφέροντα της ανθρώπινης κοινό-
τητας, που ευνοεί το φως ή τα σκοτάδια της ζωής. Εδώ στηρίζεται η
ελευθερία κι η δουλεία της κριτικής, όπως και κάθε άλλης κοινωνικής
και πνευµατικής εκδήλωσης.
Οι κοινωνικές, αισθητικές και φιλοσοφικές αρχές µιας κριτικής είναι

η αναγκαία δουλεία της, είναι οι νόµοι της που της δίνουν την αξία ή την
απαξία της. Χωρίς τέτοιες αρχές η κριτική σκέψη παρουσιάζεται χωρίς πυ-
ξίδα, είναι κριτική χωρίς κριτήρια, δεν ξέρει πού πάει, είναι µια αναρ-
χούµενη ανευθυνολογία χωρίς επιστηµονική βάση.

(ª. ∞˘Á¤ÚË˜)

Υποστηρίζεται ότι ο κριτικός ασκεί κοινωνικό ρόλο. Πώς αντιλαµ-
βάνεστε τον κοινωνικό ρόλο του κριτικού; Ποιες αρετές νοµίζετε ότι
πρέπει να τον διακρίνουν στην περίπτωση αυτή; Να εκθέσετε γραπτά
τις απόψεις σας.

Να συζητήσετε την άποψη
του Κ.Θ. ∆ηµαρά:

Ο κριτικός, όπως και ο ιστορικός, αλλάζει σε κάθε γενιά και βλέπει από
µια καινούρια σκοπιά τα ίδια, παλαιότερα φαινόµενα.

(∫.£. ¢ËÌ·Ú¿˜, «∆È, ›Ûˆ˜, Â›Ó·È Ë ÎÚÈÙÈÎ‹» ÛÙÔÓ ÙÔÌ. ∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·, Û. 251)
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«∂ÈÚ‹ÓË»

∞fi ÙÔ «ÕÚÌ· £Â¿ÙÚÔ˘»

∞ ν η καλλιτεχνική αποκέντρωση είναι σήµερα το κύριο πρό-
βληµα του ελληνικού θεάτρου, οι περιοδείες αθηναϊκών
θιάσων στην επαρχία δεν είναι η καλύτερη λύση αυτού

του προβλήµατος. ∆εν είναι καν λύση. Μόνο µε τη δηµιουργία αυτό-
χθονης θεατρικής ζωής έξω από την Αθήνα, µε την ίδρυση (κατά το γαλ-
λικό πρότυπο) επαρχιακών κέντρων θεάτρου, και το υποσιτιζόµενο
κοινό της επαρχίας θα αποκτήσει το θέατρό του και το διερχόµενο χρό-
νια κρίση ελληνικό θέατρο θα βρει το παρθενικό, το νέο κοινό του.
Η περιοδεία λοιπόν δεν είναι η λύση· δεν παύει ωστόσο να είναι

προσφορά. Όσο υπάρχει η σηµερινή κατάσταση, κάθε προσπάθεια που
θα φέρνει, έστω για µια βραδιά, τον υψηλό θεατρικό λόγο στις πόλεις
και τα χωριά της πατρίδας µας, δεν θα πηγαίνει χαµένη. Μερικές στα-
γόνες δροσιάς που δεν κάνουν βέβαια το εγκαταλειµµένο κοινό να ξε-
διψάσει, το βοηθούν όµως να συνειδητοποιήσει τη δίψα του –που µπο-
ρεί και να µην την υποψιαζόταν.
Ξεκινώντας απ’την τελευταία αυτή διαπίστωση, δεν έχουµε παρά να

χαιρετίσουµε τους εταίρους και τους συνεργάτες του Άρµατος Θεάτρου
για την εθνική (κυριολεκτικά) αποστολή που ανέλαβαν, και να ελπί-
σουµε σε µια γενναία κρατική επιχορήγηση που θα δώσει στο Άρµα
Θεάτρου τη δυνατότητα να γίνει µόνιµος θεσµός µέσα στο άνυδρο θε-
ατρικό µας καλοκαίρι.
Ο εταιρικός θίασος περιοδεύει µε την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη,

αφού προηγουµένως την παρουσίασε στο Στάδιο, στις 27 Ιουνίου. Η
παράσταση που είδαµε αποδείχνει, για µια ακόµη φορά, ότι µόνο µε
τολµηρούς αναχρονισµούς και αναφορές στα καθ’ ηµάς έχει νόηµα
το ανέβασµα των κωµωδιών του Αριστοφάνη στις µέρες µας. Γιατί τα
δυο βασικά στοιχεία της κωµωδίας του είναι η ποίηση, που δεν έχει
ανάγκη από καµιά «µεταφορά», και οι υπαινιγµοί σε συγκεκριµένα
πρόσωπα και γεγονότα της εποχής του, υπαινιγµοί που θέτουν το δί-
ληµµα: ή παίζουµε τον Αριστοφάνη µουσειακά, εν στενώ πανεπιστη-
µιακώ κύκλω, ή τον παρουσιάζουµε στο µεγάλο κοινό, όπου ο ίδιος
απευθυνόταν, παίρνοντας την ευθύνη για µερικές ελευθερίες –µέσα στο
πνεύµα πάντα του ποιητή.
Βέβαια, αυτά τα πειράµατα είναι επικίνδυνα κι ο δρόµος της δια-

σκευής, ολισθηρός, οδηγεί συχνότατα µακριά απ’ την ποίηση και τη
βαθύτερη ουσία του αριστοφάνειου λόγου, και µπορεί να γίνει µια πα-
ράθεση φτηνών ευφυολογιών. Η µετάφραση του Βασίλη Ρώτα δεν ανή-
κει σ’ αυτήν την κατηγορία. Ο Ρώτας δούλεψε µε σίγουρη γνώση και
πολλήν αίσθηση ποιητική, δίνοντας ένα κείµενο που σφύζει από ζωή και
νιάτα. ∆εν µετέφερε την ιστορία στη σύγχρονη εποχή, όπως έκανε ο Ζαν
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Βιλάρ που µεταµόρφωσε τον Τρυγαίο σε σύγχρονο Γάλλο αµπελουργό,
θύµα της οικονοµικής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεµος της Αλγερίας.
Προτίµησε, και σωστά, να µπολιάσει ένα αρχαίο έργο µε στοιχεία της
σύγχρονης εποχής. Στοιχεία που ηχούν παράλογα µέσα στο έργο· µα µή-
πως και ολόκληρο το θέατρο του Αριστοφάνη δεν είναι, µε µια έννοια,
θέατρο του παραλόγου;
Αλλ’ ας δούµε την κεντρική ιδέα του µύθου της «Ειρήνης». Ένας

αµπελουργός από τα περίχωρα της Αθήνας, ο Τρυγαίος, βλέποντας
την Ελλάδα να καταστρέφεται από τον Πελοποννησιακό πόλεµο που
δεν λέει να τελειώσει, µαζεύει τους απλούς ανθρώπους απ’ όλη την
Ελλάδα, γεωργούς, εµπόρους, µαραγκούς, µαστόρους, µέτοικους και
ξένους και νησιώτες, να βάλουν ένα χεράκι για να ελευθερώσουν την
Ειρήνη, που την είχε φυλακίσει ο Πόλεµος σε µια σπηλιά. Πράγµα
που τελικά πετυχαίνουν.
Ο χορός λοιπόν δεν είναι µόνο Αθηναίοι, είναι οι Πανέλληνες που

καταλαβαίνουν πως πρέπει να ενωθούν και να λησµονήσουν τις δια-
φορές τους, για να σταµατήσει το κακό. Είναι οι απλοί άνθρωποι που
σηκώνουν τα βάρη του πολέµου, που ακολουθούν ανάξιους (και συχνά
δειλούς) αρχηγούς, που τα δικά τους χωράφια ρηµάζουν ακαλλιέργητα,
όταν φεύγουν σε εκστρατεία, και τα δικά τους δέντρα και σπίτια καί-
γονται απ’ τους εχθρούς, όταν ο πληθυσµός της περιοχής κλείνεται µέ-
σα στα τείχη της πόλης.
∆εν είχε τα ίδια αισθήµατα ο χορός στους «Αχαρνής» που παίχτη-

καν το 425 στα Λήναια –λίγα χρόνια πριν την «Ειρήνη». Τότε οι Αθη-
ναίοι δεν είχαν ακόµα εξαντληθεί ολοκληρωτικά και γι’αυτό οι γέρο-
ντες του χορού δε θέλουν στην αρχή ν’ ακούσουν τίποτα για συνθήκη
µε τους Πελοποννησίους. Το 422 όµως, που παίζεται η «Ειρήνη»,

όλοι είναι πια καταπονηµένοι και λαχτα-
ρούν την ειρήνη. Ακριβώς αυτής της λα-
χτάρας έκφραση είναι η κωµωδία του Αρι-
στοφάνη κι αυτός ο αδιάκοπος καηµός για
επιστροφή στα ειρηνικά έργα, στο σκάψιµο
του χωραφιού, στο εργαστήρι, στα γλεντά-
κια µε τους φίλους, είναι που δίνει τον παλ-
µό στην κίνηση του χορού και το λυρισµό
στο τραγούδι του:

∆εν πολυθέλω τις µάχες,
παρά κοντά στη φωτιά
να κουτσοπίνω µε φίλους
καίγοντας ξύλα ξερά,
κούτσουρα απ’ το καλοκαίρι,
κι ανασκαλεύοντας τη θράκα
να καβουρντίζω στραγάλια...

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη, από το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
(1965).



Ο Πέλος Κατσέλης ανέβασε την «Ειρήνη» µε πολλήν ευσυνειδησία, χω-
ρίς όµως να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που του παρείχε το έργο·
είχες διαρκώς την εντύπωση ότι το κείµενο ήταν τόσο πνευµατώδες,
ώστε η παράσταση θα µπορούσε να «αστράφτει» περισσότερο. Ακόµα,
ο σκηνοθέτης δεν κατάφερε να υποτάξει τους ερµηνευτές σ’ ένα ενιαίο
σύνολο. Εδώ βέβαια δεν µπορούσε να συµβεί διαφορετικά, αφού ήταν
τόσο ανοµοιογενής η προέλευση των ηθοποιών και τόσο λίγος (όχι βέ-
βαια για τις ελληνικές συνθήκες, όπου ο αριθµός των δοκιµών είναι
συνήθως απελπιστικά µικρός) ο χρόνος της προετοιµασίας. Παρ’όλα αυ-
τά όµως, και παρά την υποκειµενική αδυναµία µερικών ηθοποιών και
την ανωριµότητα των νέων του χορού, η παράσταση στέκει απόλυτα. Και
δεν υπάρχει σ’αυτή την αναγνώριση καµιά επιείκεια. Είναι πραγµατικά
τέτοιο το µεράκι και τόσο ευσυνείδητη η δουλειά όλων των παραγό-
ντων του Άρµατος, που φεύγεις τελικά ξεχνώντας τις αντιρρήσεις σου, µε
την ευφορία του θεατή που παρακολούθησε καλό θέατρο. Στη δηµιουρ-
γία αυτής της ευφορίας συντελεί αποφασιστικά και η ωραία µουσική του
Νικηφόρου Ρώτα, που αν σε µερικά σηµεία ήταν λιγότερο αργή (ώστε να
µη δηµιουργείται η εντύπωση ότι η παράσταση «κάνει κοιλιά») θα εξυ-
πηρετούσε περισσότερο το τελικά θετικό αποτέλεσµα. Επίσης ουσιαστι-
κή είναι και η συµβολή των κοστουµιών του Σπύρου Βασιλείου.
Από τους ηθοποιούς δε θα θέλαµε να ξεχωρίσουµε κανένα, µιας και

οι ίδιοι δούλεψαν σαν µια φιλική οµάδα, χωρίς βεντετισµούς και δια-
κρίσεις –δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι φωτογραφίες τους δηµοσιεύ-
ονται στο πρόγραµµα µε αλφαβητική σειρά. Περιοριζόµαστε ν’αναφέ-
ρουµε τα ονόµατά τους. Όχι πως έχουν όλοι την ίδια επιτυχία· αλλά σ’
όλους ανήκει η τιµή για την συµµετοχή στην ευγενική προσπάθεια:
Ανδρεόπουλος, Βασιλείου, Γιαννακού, Γραµµένος, ∆ακτυλίδης, Έξαρ-
χος, Κατσιγιάννης, Κοτσίρης, Ληναίος, Μπελίτση, Ρευµατάς, Ταξιάρχης,
Τσιτσόπουλος, Φωτίου, Χριστόπουλος, Ψαρράς.
Αυτά για την παράσταση. Οπωσδήποτε όµως, οι επιµέρους παρα-

τηρήσεις δεν έχουν σηµασία. Σηµασία έχει ότι τόσοι αξιόλογοι ηθο-
ποιοί, αφήνοντας άλλες επικερδέστερες εργασίες, συµφώνησαν πάνω
στις ίδιες αρχές και συγκρότησαν µια οµάδα για να τις υπηρετήσουν.
Σηµασία έχει ότι το αφηµένο στην τύχη του και στον ελληνικό κινηµα-
τογράφο κοινό της κωµόπολης και του χωριού έρχεται σ’ επαφή µε το
καλό θέατρο, µέσα από ένα έργο λαϊκό, που προσφέρεται γι’αυτή την
επαφή. Σηµασία έχει η συγκίνηση, η κατάνυξη θα λέγαµε, των 5.000 θε-
ατών της Νικόπολης που πέρασαν µια βραδιά γιορτής –να επιτέλους
που το θέατρο βγαίνει από την κλειστή αίθουσα και ξαναγυρνάει στη
λαϊκή συνάθροιση, στο γήπεδο και στην πλατεία. Όσο για την ποιότη-
τα της εργασίας, αυτή µε τον καιρό θα βελτιώνεται όλο και περισσότε-
ρο· το σηµαντικό όµως είναι ότι το Άρµα Θεάτρου σκοπεύει σωστά.

(¡ÈÎËÊ. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ∂ÈıÂÒÚËÛË ∆¤¯ÓË˜, 1964)
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«Ειρήνη» του Αριστοφάνη, από το
Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν
(1979).



195

C Y M B C Y M B

C Y M B C Y M B

C
Y

M
B

C
Y

M
B

195

Παρατηρήστε µε ποιον τρό-
πο τεκµηριώνει ο κριτικός τα
σχόλιά του για το σκηνοθέτη
και τους ηθοποιούς στο προη-
γούµενο κείµενο.

Εκτός από την αποτίµηση της ίδιας της παράστασης, ποια άλλα θέ-
µατα θίγει ο Ν. Παπανδρέου µε την κριτική του και ποιες είναι οι προ-
τάσεις του σχετικά µε τα θέµατα αυτά;

Αφίσα του
Τσαρούχη για
τις «Τρωάδες»
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Επιχειρήστε τώρα να γράψε-
τε µια «παρουσίαση» για τη
θεατρική παράσταση της
«Ειρήνης» από το Άρµα Θε-
άτρου. Στην περίπτωση αυτή
καταρχήν θα δώσετε τα βα-
σικά στοιχεία της παράστα-
σης (τίτλος έργου, συγγρα-
φέας, χώρος, χρόνος) και στη
συνέχεια κάποιες πληροφο-
ρίες για την υπόθεση του έρ-
γου και τους συντελεστές της
παράστασης. Η «παρουσία-
ση» µπορεί να κλείσει µε κά-
ποια σύντοµα σχόλια. ∆είτε
για παράδειγµα και την «πα-
ρουσίαση» της διπλανής στή-
λης, που αναφέρεται στην
παράσταση της κωµωδίας
του Αριστοφάνη «Σφήκες».

«™Ê‹ÎÂ˜»
ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË

Εθνικό Θέατρο «Επιδαύρια 1963»

∆έταρτη χρονολογικά από τις σωζόµενες κωµωδίες του Αρι-
στοφάνη, οι «Σφήκες» (422 π.Χ.), σατιρίζουν τη «φιλοδι-
κία» των Αθηναίων, τη διαφθορά του δικαστηριακού θε-

σµού και την πολιτική διαφθορά, που είχαν φέρει στην εµπόλεµη Αθή-
να οι δηµαγωγοί µε προεξάρχοντα τον Κλέωνα. Ο τελευταίος δίνει τ’
όνοµά του στους δύο ήρωες της κωµωδίας, το φιλόδικο γέρο Φιλο-
κλέωνα και το µυαλωµένο γιο του Βδελυκλέωνα, που αγωνίζεται να σω-
φρονίσει το µανιασµένο πατέρα του κι οργανώνει δίκες σπίτι του για να
κορέσει το φιλόδικο µένος του. Με διασκεδαστικά επεισόδια και κα-
φτερή σάτιρα, επίκαιρη και µη, η κωµωδία προχωρεί γοργά στο χα-
ρούµενο τέλος της, όπου ο Φιλοκλέων απαρνιέται την Ηλιαία για χάρη
του γλεντιού και του ποτού.
Από τους «Σφήκες» εµπνεύστηκε ο Ρακίνας την κωµωδία του «Οι

φιλόδικοι» (1668), που σατιρίζει τη µανία των συγκαιρινών του όχι πια
να δικάζουν, αλλά να δικάζονται, να καταφεύγουν µε το παραµικρό
στα δικαστήρια.
Τους «Σφήκες» έχουν µεταφράσει στα νεοελληνικά ο Μ. Αυγέρης (Φέ-

ξης, 1911), ο Γ. Οικονοµίδης (1961, σε πεζό) και τώρα ο Θρ. Σταύρου.
Η παράσταση του Εθνικού Θεάτρου (σκηνοθεσία Α. Σολωµού)

ακολούθησε το ίδιο µε τις προηγούµενες αριστοφανικές «διδασκαλίες»
ύφος. Για µια άλλη φορά, κυριάρχησε ο Χρ. Νέζερ µε την ακάµατη ζω-
τικότητά του. Άξιος συµπαραστάτης του ο Μιχ. Καλογιάννης.

(£¤·ÙÚÔ, ÃÚÔÓÈÎfi, 1963, Û. 17)

Ο Χριστόφορος Νέζερ, Φιλοκλέων
στους «Σφήκες»

Οι «Σφήκες» σε νεότερη παράσταση
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∆ιαβάστε προσεκτικά την
κριτική του Φ. Πολίτη για
µια παράσταση του 1930.

√ «∫‡ÎÏˆ·˜»

(§·˚Îfi ı¤·ÙÚÔ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘)

(Πρωία, 4 Ιουλ. 1930)

ª ε πρωτοφανή κοσµοσυρροή άρχισαν προχτές οι παρα-
στάσεις του «Λαϊκού Θεάτρου Αθηνών» στο Παγκράτι. Ο
κ. Βασίλης Ρώτας, ο διευθυντής κ’εµψυχωτής της λαϊκής

αυτής θεατρικής κινήσεως [...], δεν εδίστασε να δαπανήση ό,τι είχε
για να ευπρεπίση την πανάθλια µάντρα, να ξαναχτίση το ετοιµόρροπο

θεατράκι και να προετοιµάση, ευπρόσωπες παραστά-
σεις, σεβόµενος προ παντός το κοινό του [...]

Θέλησε να εµφανίση τον Κύκλωπα σα ∆ράκο
των παραµυθιών µας, που τρώει σάρκες αν-
θρώπινες κ’ έχει βλακεία περισσή λόγω του
ωµού αισθησιασµού του. Κ’οι Σάτυροι δανεί-
στηκαν τη µορφή των Καλλικαντζάρων ή ανά-
λογων µορφών των παραδόσεών µας, που
έχουν δειλία, κουτοπονηριά και χαιρεκακία. Η
αντίληψη αυτή δεν είναι κακή, και µάλιστα για
ένα «λαϊκό» θέατρο, γιατί ζωογονεί τις αρχαίες

µορφές µε παραστάσεις όχι πολύ ξένες στον νεώ-
τερο Έλληνα. Ο Κύκλωπας εµφανίστηκε λοιπόν
υπερµέτρως ψηλός, αληθινό θεριό, µε θηριώδη µά-
σκα, σα ζώο ανθρωπόµορφο ή σαν ελέφας ή βούβα-

λος τριχωτός ή µάλλον σα γιγάντιος γορίλλας, που η αν-
θρωπιά τού λείπει ολότελα και κάθε συνεννόηση µαζί του καταντά
ανέφικτη. Ένα κτήνος ωµής βίας, χώµα και λάσπη, που πρέπει να δα-
µαστή από το ανθρώπινο πνεύµα. Κ’ οι Σάτυροι µαυρίστηκαν σαν τα
τσιλικρωτά* στις καπνοδόχες. Όλα αυτά δείχνουν όµως απλώς την
πρόθεση. Η εκτέλεση ήταν ατυχής. Ο Κύκλωπας δεν µπορούσε να κι-
νηθή ελεύθερα, ούτε να παίξη. Φώναζε µόνο µ’ όλη τη δύναµη των
πνευµόνων του, σαν να καλούσε βοήθεια ο ηθοποιός µέσα από την κυ-
κλώπεια φυλακή του. Οι φωνές ήταν τις περισσότερες φορές φάλτσες
κι’αντηχούσαν πνιγµένα. Η µάσκα έκαµε να χαθούν περίφηµες σκηνές,
όπως του κωµικώτατου µεθυσιού του Κύκλωπα:

Όχου ας φέξη, ας φέξη! Η βάρκα
της κοιλιάς µου γιοµιστή
µε κρασί πολύ και σάρκα
τρίζει, τρίζει, που λες θα σκιστή.

* Ù· ÙÛÈÏÈÎÚˆÙ¿: ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ Î·ÏÈÎ¿ÓÙ˙·ÚˆÓ ÛÙË ª¿ÓË.
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Εκτός από τη γενική «λαϊκή» αντίληψη της αναζωογονήσεως του
σατυρικού αυτού δράµατος, στις γενικές µεγάλες γραµµές της, δεν
εδόθηκε στην παράσταση η αναγλυφική θεατρική ερµηνεία. Έλειψε
από παντού ο ρυθµός. Ο χορός των Σατύρων ήταν ένα άβουλο κι’
απειθάρχητο γρούπο* µε αναρχικές κινήσεις, παίζοντας τυχαία και

µοιραία, φαλτσάροντας όταν τραγουδούσε, εστερηµένο της
ενότητος που πρέπει νάχει ο χορός. Οι χορευταί σα να ξε-
χνούσαν τους θεατάς, µολονότι άλλα τους συνεβού-
λευσε ο θιασάρχης στον πρόλογό του. Και τούτο
δεν µπορώ να το καταλογίσω σε βάρος των χο-
ρευτών, αλλά του θιασάρχη, που δεν τους έδωσε
την ποθητή ρυθµική εµφάνιση. Έπειτα ο ωµός
και ακαλαίσθητος ρεαλισµός της άτυχης σκηνο-
γραφίας και των βρώµικων τοµαριών, που θύ-
µιζε παλιές υπερνικηµένες θεατρικές σχολές,
όπως ακόµη κ’ η ψεύτικη, η κατά συνθήκην κω-
µική τάχα απαγγελία των διαλογικών µερών,
επείραζαν άσχηµα στα νεύρα. ∆εν µπορείς ν’

απαγγέλλης σα να λες: «Κοιτάχτε µε, παίζω κωµωδία», γιατί τότε δεν
γελά κανείς. Αυτά ασφαλώς τα ξέρει ο κ. Ρώτας και για τούτο απο-
ρώ πώς δεν τ’ απέφυγε. ∆εν κρίνω επιεικώς την παράστασή του,
επειδή ακριβώς έχω υπ’όψιν µου ότι σέβεται το κοινό του και δε θε-
ωρεί, στο λαϊκό του θέατρο, το «λαό» κατώτερη µάζα. Υπήρχε κάποια
προχειρότης κι’ακαλαισθησία στην πρώτη αυτή εµφάνιση του θιάσου
του, που πρέπει να λείψη από τις άλλες. Ο κ. Ρώτας µπορεί µε το λαϊ-
κό θέατρό του να προσφέρη υπηρεσία στη δραµατική τέχνη. Με τέ-
τοια προοπτική ασφαλώς το εσύστησε. Ο «Πρόλογος στο Προσκή-
νιο» ήταν ένα αθόρυβο, γενναίο και καλό κήρυγµα. Πρέπει όµως το
κήρυγµα αυτό να εφαρµοσθή µ’ ενθουσιασµό, ο οποίος άλλωστε δεν
του λείπει. Περιµένουµε λοιπόν πιο παστρική δουλειά. Με λιγώτερα
έξοδα και µε γνησιότερη καλαισθησία. Και του ευχόµαστε από καρ-
διάς να πετύχη.**

* ÁÚÔ‡Ô= ÔÌ¿‰· (ÁÎÚÔ˘)

** ™ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ º. ¶ÔÏ›ÙË ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë ÛÙ›ÍË ÙÔ˘ (1930).

Ποια ήταν η σκηνοθετική αντίληψη του Β. Ρώτα για τον «Κύ-
κλωπα» και πώς την ερµηνεύει και την αξιολογεί ο Φ. Πολίτης; Με
ποια επιχειρήµατα υποστηρίζει τις αξιολογικές του κρίσεις ο Φ.
Πολίτης;
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Συζητήστε το κείµενο του
Μ. Πλωρίτη. Συµφωνείτε µε
τους «νεωτερισµούς» που ει-
σάγονται σε παραστάσεις
αρχαίου δράµατος; ∆ικαιο-
λογήστε την άποψή σας.

«¡∂ø∆∂ƒπ™ª√π» ∫∞π ∞ƒÃ∞π√ ¢ƒ∞ª∞

∆ΟΥΣ νεωτερισµούς πολύ ηγάπησα και πολύ ετίµησα, τον και-
ρό που ασκούσα θεατρική κριτική. Κι όταν λέω «νεωτερι-
σµούς», εννοώ νέες προσεγγίσεις στο αειθαλές Αρχαίο ∆ράµα.

Είχαµε, από τότε, κουρασθεί κάπως και κορεσθεί από τις «διδασκαλίες»
τραγωδιών, που επαναλάµβαναν, η µια µετά την άλλη, την ίδια περίπου
«όψιν» (σκηνοθεσία, σκηνογραφία, υπόκριση) – µ’όλο που, κι εκείνες,
στην εποχή τους, είχαν σταθεί νεωτερικές, και είχαν φτάσει σε εξαίρε-
τα αποτελέσµατα.
Αλλά το ερώτηµα, προπάντων σήµερα, είναι: ως ποιο σηµείο αυτοί

οι νεωτερισµοί είναι θεµιτοί; Ως ποιο σηµείο ανταποκρίνονται στον βα-
σικό σκοπό µιας απόδοσης του αρχαίου έργου: την µετάδοση του προ-
βληµατισµού που περιέχει εκείνο, και της ηδονής που παρέχει. (Αφορ-
µή στο άρθρο τούτο δίνει µια έρευνα στο περιοδικό «Πρόσωπα» του
«Βήµατος» της 31.7.99, όπου απαντούν σηµαντικοί σκηνοθέτες: Πήτερ
Χωλλ, Πέτερ Στάιν, Κώστας Γαβράς).
ΟΧΙ µόνο οι «ειδικοί» αλλά και κάθε ενηµερωµένος θεατής, ξέρει,

πως το Αρχαίο ∆ράµα – και κάθε µεγάλο ∆ράµα – είναι στοχασµός
πάνω στα ανθρώπεια, µέσα από σκηνική δράση υψηλού ήθους και
ύφους. Η αλήθεια, το µέγεθος και η αρµονική σύνθεση των στοιχείων
αυτών δίνουν στο µεγάλο ∆ράµα τη διαχρονικότητά του. Αν µας «συ-
γκινούν» η ανταρσία του Προµηθέα, η «αντίσταση» της Αντιγόνης, η
«αµαρτία» του Οιδίποδα, οι βασανισµοί του Ορέστη, είναι επειδή απο-
τελούν στοιχεία της απαιώνιας ανθρώπινης υπόστασης, της humaine
condition, που έλεγε ο Montaigne… επειδή αναγνωρίζουµε σ’αυτούς,
κάποιους από τους δικούς µας προβληµατισµούς, εµπειρίες, αγωνίες.
Αυτή είναι η «οικειότητα» του µεγάλου δράµατος, εκφρασµένη µε Λό-
γο (λογική, σκέψη) και λόγο και πράξη, που εναρµονίζονται απόλυτα µε
του θέµατος το µέγεθος. Αν αυτή η αρµονία διαταραχθεί ή ανατραπεί,
το έργο χάνει την ισορροπία και την εµβέλειά του στο θεατή, χάνει την
ουσία του «είναι» του. 
ΦΟΒΑΜΑΙ, λοιπόν, πως οι νεότατοι «νεωτερισµοί» φτάνουν, συ-

χνά, σε τέτοιες διαταράξεις και ανατροπές. Πασχίζοντας να «εκσυχρο-
νίσουν» τα µεγάλα έργα, για να τα κάνουν – λέει– προσιτά στον σηµε-
ρινό θεατή, τα µικραίνουν, τα συρρικνώνουν και, τελικά, τα πλαστο-
γραφούν. Επειδή οι εκσυγχρονισµοί που επιχειρούν, είναι ολότελα εξω-
τερικοί κι επιδερµικοί, επειδή προσπαθούν να εντυπωσιάσουν, να ξι-
πάσουν το κοινό, µε «ευρήµατα» φτηνής «επικαιρότητας» και επαρ-
χιώτικου φανφαρονισµού, που όχι µόνο καταστρέφουν το ήθος και το
ύφος των έργων, αλλά και µε τα «πυροτεχνήµατά» τους, αφανίζουν το
ίδιο το νόηµα και τον προβληµατισµό του ∆ράµατος.

Πήτερ Χωλλ, Πέτερ Στάιν,
Κώστας Γαβράς
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Αντί ο θεατής να ενωτίζεται τα προβλήµατα των ηρώων, αντί να µε-
τέχει στο πάθος τους και στα πάθη τους, αντί να µεταλαβαίνει τον λόγο
τους, «χαζεύει» τον «µοντερνισµό» των σκηνοθετικών τεχνασµάτων,
εντυπωσιάζεται ή αντιδρά ή καγχάζει µε το... τσιγάρο που καπνίζει µιά (;)
αγγελιοφόρος... µε τα τσιγκέλια όπου κρέµεται ο Χορός σαν σφαχτάρι... µε

την αφόδευση του χορού στην ορχήστρα... και χάνει ολότελα και
το άγγελµα και το χορόδραµα και το δράµα ολόκληρο... Οι
σκηνοθέτες αυτοί µοιάζουν ν’αγνοούν πως το µεγάλο ∆ρά-
µα δεν αποβλέπει ποτέ να «ξαφνιάσει» µε τρακατρούκες,
µε χασαπόχαρτα ή µε χαρτιά καθαριότητας, αλλά να εµ-
βαθύνει στο µέγα αίνιγµα του συµπαντικού µακρόκο-
σµου και του ανθρώπινου µικρόκοσµου. Οι δήθεν νεω-
τεριστές, όµως, «αινιγµατίζονται» και ηδονίζονται µε
φούµαρα, µε χασαπιά, µε απόβλητα. Ισχυριζόµενοι πως,
µε τα ευρήµατά τους, προβάλλουν τον βαθύτερο συµ-
βολισµό των έργων, τα εµβολίζουν (κατά τη ναυτική πο-
λεµική ορολογία) και τα καταποντίζουν αύτανδρα...
ΣΤΟ ολέθριο τούτο αποτέλεσµα, συνεργούν, συχνά

και οι µεταφράσεις. Αυτές που, εκσυγχρονίζοντας τάχα
τον λόγο του ποιητή, τον διαστρέφουν σε αγοραίο κου-
βεντολόι, σε καβγά των τριάδων, τον ευτελίζουν, τον
εκχυδαΐζουν, µε τρόπο ολότελα ασύµβατο προς το ήθος
και το ύφος του πρωτότυπου. Ο λόγος των µεγάλων
δραµατουργών δεν είναι κοσµικά «ευγενικός» και «κοµ-
ψός» – συχνά γίνεται βίαιος, ακόµα και υβριστικός –
αλλά είναι πάντα καίριος και απόλυτα συνεπής µε τον
ψυχισµό και το πάθος των προσώπων, µε την «κρίση»

της στιγµής όπου εκφέρεται. Η διαστροφή του δεν τον κά-
νει «σύγχρονο», αλλά κακόχρονο και κακοχρονιασµένο...

ΚΑΙ το κοινό; Σε κάποιο σηµείο της συνέντευξής του, ο Πέτερ Στάιν
λέει πως «το αρχαίο δράµα θέλει υπεύθυνους θεατές». Σωστά. Όµως,
πολλοί «νεωτεριστές» διαφθείρουν όχι µόνο τα έργα αλλά και το κοινό:
το κάνουν, ακριβώς, ανεύθυνο, του καλλιεργούν τον σνοµπισµό της ευ-
τέλειας και της χυδαιότητας, το εθίζουν να «κάνει χάζι» ή να «σπάει
πλάκα» µε τα «ιδιοφυή» κόλπα τους, που «µαγαρίζουν» τα µεγάλα έργα.
Μ’ αυτά και µ’ αυτά, οι τέτοιοι νεωτερισµοί, αντί να «εκσυγχρονί-

ζουν» το µεγάλο ∆ράµα, το εκµηδενίζουν... αντί να το κάνουν πιο «οι-
κείο», το κάνουν ανοίκειο... αντί να το κάνουν «παναθρώπινο», το κά-
νουν πανάθλιο. Και το κρεµάνε στα τσιγκέλια της δηµαγωγίας τους, και
αφοδεύουν απάνω του την έπαρσή τους και την επιδειξιοµανία τους...

(ª. ¶ÏˆÚ›ÙË˜, 
·fi ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∆‡Ô) 
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Να διαβάσετε την κριτική
του Κ. Γεωργουσόπουλου
για το έργο του Ι. Καµπανέλ-
λη «Ο µπαµπάς ο πόλεµος»
και να επισηµάνετε λέξεις
και εκφράσεις µε τις οποίες
ο κριτικός εκφράζει τη θετι-
κή του άποψη για την παρά-
σταση και τους ηθοποιούς.

«∏ ª∞ª∞ ∏ ¢π∞§∂∫∆π∫∏»

√ Ιάκωβος Καµπανέλλης µε τη χυµώδη σάτιρά του «Ο µπαµπάς
ο πόλεµος» κλείνει µια τριλογία. Τα άλλα δυο µέρη είναι το
«Παραµύθι δίχως όνοµα» και η σάτιρα «Οδυσσέα, γύρνα σπί-

τι». Και τα τρία έργα έχουν µιαν ενότητα θέµατος, κοινούς στόχους
και παράλληλη προβληµατική. Βασικό όµως µοτίβο η αποκάλυψη των
µηχανισµών της ιστορικής νοµοτέλειας. Ένας προσεκτικός αναγνώ-
στης θα ανακαλύψει µέσα στα τρία έργα της τριλογίας µια γερή ραχο-
κοκαλιά, ένας προσεκτικότερος θα διακρίνει και τις νύξεις που το ένα
έργο κάνει για το άλλο. Ο Καµπανέλλης δηλώνει πως τα έργα αυτά
γράφτηκαν για πρώτη φορά στα 1952 περίπου. Είναι φυσικό να εξε-
λίσσονται κάτω από τον ίδιο αστερισµό. Σε καλύτερους καιρούς για τη
θεατρική µας παιδεία, η τριλογία θα µπορεί να παίζεται στο ίδιο θέα-
τρο τρία βράδια στη σειρά και τότε το ένα έργο θα στηρίζει το άλλο και
θα αλληλοαποκαλύπτονται. 
Στον «Μπαµπά τον πόλεµο», ο τίτλος παραπέµπει σαφώς στη γνω-

στή ρήση του Ηράκλειτου «πατήρ πάντων πόλεµος» και το περιεχόµε-
νο της σάτιρας στην ουσία αυτής της ρήσης, που κατά ένα τρόπο είναι
η πρώτη φιλοσοφική διατύπωση της διαλεκτικής στην ιστορία του αν-
θρώπινου πνεύµατος.
Ξεκινώντας ο συγγραφέας από ένα πραγµατικό γεγονός που ανα-

φέρεται στην ταραγµένη εποχή των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου, στην
πολιορκία της Ρόδου από το ∆ηµήτριο τον Πολιορκητή, κατασκευάζει
µε καθαρά θεατρικά µέσα, άµεση γλώσσα, εκπληκτικά ευρήµατα ένα θε-
ατρικό µοντέλο της ιστορικής νοµοτέλειας. Αντιπαραθέτει τον Κερδώο
Ερµή στον Άρη, το εµπόριο στον πόλεµο, την απάθεια στη δραστηριό-
τητα, την επιθετικότητα στην ανοχή. Η σύγκρουση των αντιθέτων πα-
ράγει µια σύνθεση εκπληκτικής διαύγειας, όπου ο καθένας µπορεί να
διακρίνει τη διαλεκτική κίνηση της ιστορίας. Το γνωστό σχήµα θέση -
αντίθεση - σύνθεση, µέσα από τη µαγεία της σκηνικής πειθούς και την
αιχµηρότητα της σάτιρας παίρνει µιαν απροσδόκητη προοπτική και
στηρίζει µιαν απροσδόκητη αλήθεια που έπρεπε να θεωρείται αυτο-
νόητη. Ο τρόπος µε τον οποίον ο Καµπανέλλης αποκαλύπτει τους µη-
χανισµούς που παράγουν την ιδεολογία και τον ηρωϊσµό, ο τρόπος µε
τον οποίο χειρίζεται σκηνικά τις γνωστές θέσεις για την άρνηση της άρ-
νησης, την αλλοτρίωση και τη διατύπωση πως η ιδεολογία είναι ψευ-
τοσυνείδηση, είναι υποδειγµατικός. Πίσω από τη σάτιρα ξεπηδάει µια
µελαγχολική και απαισιόδοξη αντίληψη για την ιστορία ως παγίδευση.
Το πιο πρωτότυπο εύρηµα του έργου, που στηρίζει τις παραπάνω από-
ψεις είναι ο τρόπος που ο Καµπανέλλης αντιµετωπίζει τη χρηστικότη-
τα των εργαλείων· πώς δηλαδή τα εργαλεία αλλάζουν χρήση ανάλογα
µε τους σκοπούς.

Ο Ιάκωβος Καµπανέλλης
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Έργο γραµµένο µε ευφορία, καταιγισµό ευρηµάτων, εσωτερικούς και
εξωτερικούς ρυθµούς είναι από τις καίριες σάτιρες του θεάτρου µας.
∆εν έχει το βάθος του «Οδυσσέα», αλλά έχει µιαν αφοπλιστική σαφή-
νεια που το παλιότερο έργο δεν είχε.
Το έργο ευτύχησε στην παράσταση. Ο κ. Λαζάνης το κίνησε γοργά

και διέκρινε τους αρµούς και τις κλειδώσεις του. Είχε ζωντάνια, ροή,
χρώµατα και στακάτους* ρυθµούς.
Ο ίδιος στο ρόλο του ∆ηµητρίου επανέλαβε µε παραλλαγές την επι-

τυχία του Οδυσσέα –στο βάθος είναι ο ίδιος ρόλος κοιταγµένος αλλιώς.
Ο ηθοποιός ωριµότερος τώρα έδειξε το ρόλο ξεδιπλώνοντας όλες του
τις πτυχές.
Ο κ. Αρµένης λιτότερος παρά ποτέ, κάτοχος των µέσων του, µε-

τρηµένος, βρέθηκε, σε µια στιγµή υποκριτικής ευφορίας. Είναι ένας
ηθοποιός που προχωρεί σε συνθετικές λύσεις γρηγορότερα απ’ό,τι θα
περίµενε κανείς. 
Οι υπόλοιποι ηθοποιοί, νέοι και επαρκείς, εντάχτηκαν µε φαντασία

στο ρυθµό της παράστασης. Τους έλειπε βέβαια το βάρος της ηλικίας,
που το αναπλήρωνε η συνέπεια και η ακρίβεια. Οι κ.κ. Σώζος, Καρα-
κωνστάντογλου, Χαλκιάς και Κυριαζής δεν έπεσαν πάντα στην παγίδα
µιας υπερβολής που διέκρινε τον κ. Κυριακίδη, την κ. Κονιόρδου και
τους «Μακεδόνες» στρατηγούς. Η κ. Γέρου έχει φυσική και αφοπλιστική
χάρη αλλά υπεραπλούστευσε την αθωότητα. Η κ. Παρθενιάδου είχε
κύρος περισσότερο στη µεταστροφή της.
Ο κ. Ζαρίφης κατασκεύασε χώρους και σχεδίασε κοστούµια µε µια

διαχρονική τόλµη που αυτή καθεαυτή είναι η σκηνική ποίηση.

(∫.°ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÏÂÈ‰È¿ Î·È ÎÒ‰ÈÎÂ˜ ıÂ¿ÙÚÔ˘
ππ. ∂ÏÏËÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ÂÎ‰. ∂ÛÙ›·˜, ∞ı‹Ó· 1984)

* ÛÙ·Î¿ÙÔ˜: ‰È·ÎÔÙfiÌÂÓÔ˜ (staccato: ÌÈÎÚfi «ÙÛ›ÌËÌ·» ÙÔ˘ ‹¯Ô˘)

Από τη θεατρική παράσταση του Ι. Καµπανέλλη, «Οδυσσέα, γύρνα σπίτι».
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Να αντιστοιχίσετε τις δύο
στήλες και να προσθέσετε
όσα άλλα είδη θεάτρου γνω-
ρίζετε.

∫ˆÌÂÈ‰‡ÏÏÈÔ:

Ê¿ÚÛ·:

ÌÂÏfi‰Ú·Ì·:

ÔÂÚ¤Ù·:

ıÂ·ÙÚÈÎ‹

ÂÈıÂÒÚËÛË:

ÌÈÌfi‰Ú·Ì·:

¯ÔÚfi‰Ú·Ì·:

ÔÚ·ÙfiÚÈÔ:

ÛÎËÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÌÂ Û¯ËÌ·-
ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¯ÔÚÂ˘ÙÈÎ¿ ‚‹Ì·Ù· Î·È Û˘-
ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÌÔ˘ÛÈÎ‹.

‰Ú¿Ì· ÌÂÏÔÔÈËÌ¤ÓÔ Ô˘ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÌÂ
ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·.

ıÂ·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ Îˆ-
Ìˆ‰›·, Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› Á¤ÏÈÔ ÌÂ ÙË ÁÔÚÁ‹
ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ·ÚÔfiÙˆÓ Î·È ÎˆÌÈÎÒÓ ·-
ÚÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ.

Â›‰Ô˜ Ï˘ÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÔÏÏ¤˜ Â-
ÚÈ¤ÙÂÈÂ˜, Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ
·ÓÙÔÌ›Ì·.

ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ÌÂÏfi‰Ú·Ì·.

ÂÏ·ÊÚfi ıÂ·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÌÂ ÌÔ˘ÛÈÎ‹, ÙÚ·-
ÁÔ‡‰È Î·È ¯ÔÚfi Ô˘ Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎ·È-
ÚfiÙËÙ·.

Â›‰Ô˜ ÎˆÌˆ‰›·˜ ÌÂ ÂÈ‰˘ÏÏÈ·Î‹ ˘fiıÂÛË
Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

ÂÏ·ÊÚ¿ ÎˆÌˆ‰›· ÌÂ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÂ˜
ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜ ÛÎËÓ¤˜

§ÂÍÈÏfiÁÈÔ (Û¯ÂÙÈÎfi ÌÂ ÙË ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹)

Το αρχαίο θέατρο της ∆ωδώνης στην Ήπειρο
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Να παρατηρήσετε την πολυ-
σηµία των λέξεων παράστα-
ση, έργο, υποκριτής. Να προσ-
διορίσετε τη σηµασία τους σε
κάθε φράση και να τις αντι-
καταστήσετε, όπου µπορείτε,
µε συνώνυµες λέξεις/εκφρά-
σεις.

➧ Από τις παραστάσεις των νοµισµάτων αντλούµε ποικίλες ιστορικές
πληροφορίες.

➧ Ο δικηγόρος εισέπραξε ένα σεβαστό ποσό για την παράστασή του
στο Εφετείο.

➧ Τα παιδιά στη σηµερινή εποχή αποκτούν πολλές παραστάσεις µε τη
βοήθεια των µέσων µαζικής επικοινωνίας.

➧ Η παράσταση έκανε αίσθηση και προκάλεσε ευµενή σχόλια. 

➧ Εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου
µας έκαναν παράσταση στον Υπουργό Παιδείας, για να ικανοποι-
ηθούν τα αιτήµατά τους.

➧ Ο πρεσβευτής της Γαλλίας «προέβη σε έντονες παραστάσεις».

➧ Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων.

�
➧ Το έργο του δασκάλου είναι πολύ δύσκολο.

➧ Έργο της κυβέρνησης είναι η ευηµερία της χώρας.

➧ ∆εν είναι δικό µου έργο να ελέγχω τους άλλους.

➧ Εκτελούνται δηµόσια έργα. / Έργα όχι λόγια!

➧ «Ο Ερρίκος ο ∆΄» θεωρείται το αντιπροσωπευτικότερο και τεχνι-
κότερο έργο του Πιραντέλλο.

➧ Το έργο τέχνης έχει µεταβληθεί σε εµπόρευµα που «διακινείται» µε
χίλιους τρόπους και µε τις πιο σύγχρονες οικονοµικές µεθόδους

➧ Ο Μ. Βασίλειος, άσκησε σηµαντικό φιλανθρωπικό έργο.

�
➧ Ο Σοφοκλής εισάγει στην τραγωδία τον τρίτο υποκριτή.

➧ ∆εν τον εµπιστεύοµαι καθόλου. Είναι µεγάλος υποκριτής.

α) Να αφηγηθείτε τις εντυπώσεις σας από µια παράσταση που εί-
δατε και να τις γράψετε σ’ ένα φίλο σας που βρίσκεται σε άλλη
πόλη.

β) Να ετοιµάσετε την κριτική µιας παράστασης για µια τοπική εφη-
µερίδα. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το λεξιλόγιο που ακολουθεί.
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ÙÔ ¤ÚÁÔ: ÌÔÓfiÚ·ÎÙÔ, ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi, È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ, ÂÏ·ÊÚfi, ÛÔ‚·Úfi, ·ÍÈfiÏÔÁÔ,
Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi, ÔÏ‡ÎÚÔÙÔ, ÔÏ˘·ÈÁÌ¤ÓÔ, ÁÓˆÛÙfi, Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi, ÙÔÏÌËÚfi,
ÔÏ˘Û˘˙ËÙËÌ¤ÓÔ, Â›Î·ÈÚÔ, ÔÏÈÙÈÎfi, ÚˆÙfiÙ˘Ô, ÏËÎÙÈÎfi, ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ,
ÍÂÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ, ¿ÚÙÈÔ, ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi/ÎˆÌÈÎfi, ÎÏ·ÛÈÎfi, Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎfi,
ËıÔÁÚ·ÊÈÎfi, Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi, ·ÛÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰Ú¿Ì·.

·Ó¤‚ËÎÂ/Î·Ù¤‚ËÎÂ, Â›¯Â ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹/·Ù·ÁÒ‰Ë ·ÔÙ˘¯›·, ÍÂÛ‹ÎˆÛÂ ı‡ÂÏÏ·, 
·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÁÂÁÔÓfi˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜.

Ô ÛÎËÓÔı¤ÙË˜: ‰È¿ÛËÌÔ˜, Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfi˜, ÙÔÏÌËÚfi˜, ÂÌÓÂ˘ÛÌ¤ÓÔ˜, ÂÎÏÂÎÙfi˜, ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜,
Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˜.

˘ÔÙ¿ÛÛˆ ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÛÂ ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ, ÛÎËÓÔıÂÙÒ ÌÂ ‰ÂÍÈÔÙÂ¯Ó›·, 
–Ì·ÂÛÙÚ›·, –Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›·, –Û˘Ó¤ÂÈ·, ÂÈÌÂÏÔ‡Ì·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·,
‰È‰¿ÛÎˆ ÙÔ ¤ÚÁÔ, Û¤‚ÔÌ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ, –ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, –ÙÔ ÎÔÈÓfi, Î·ÈÓÔÙÔÌÒ,
ÚˆÙÔÙ˘Ò, ‰È·ÛÎÂ˘¿˙ˆ, ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÌ·È, ·ÍÈÔÔÈÒ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜.

Ô ËıÔÔÈfi˜: ıÂ·ÙÚ›ÓÔ˜, ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘, ‚ÂÓÙ¤Ù·, È¤ÚÂÈ· ÙË˜ Ù¤¯ÓË˜, ÙÚ·Áˆ‰fi˜,
ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·, ‚Ô˘‚fi ÚfiÛˆÔ, ÎÔÌ¿ÚÛÔ˜.

Ô ı›·ÛÔ˜: ıÂ·ÙÚÈÎ‹ ÔÌ¿‰·, ÎÔÌ·Ó›·, ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ.

Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜, ÂÚ·ÛÈÙÂ¯ÓÈÎfi˜, ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi˜,
ÊÔÈÙËÙÈÎfi˜, Â·Ú¯È·Îfi˜.

ÂÚÈÔ‰Â‡ˆ, ·›ÚÓˆ ÎÚ·ÙÈÎ‹ ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË.

Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË: ·ÓËÁ˘ÚÈÎ‹, ÙÈÌËÙÈÎ‹, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË (ÚÂÌÈ¤Ú·), Â˘ÚfiÛˆË,
Úfi¯ÂÈÚË, ÌÔ˘ÛÂÈ·Î‹, Û¯ÔÏÈÎ‹, Â›ÛËÌË, Ï·˚Î‹, ¿„ÔÁË, ·ÓÈ·Ú‹, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û·,
ÂÈÌÂÏËÌ¤ÓË, Ï·ÌÚ‹, ·Í¤¯·ÛÙË.

ÙÔ ÎÔÈÓfi: Ï·Ù‡, Ê·Ó·ÙÈÎfi, ÔÏ˘ÏËı¤˜, ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎfi/Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi, ‰‡ÛÎÔÏÔ, ··ÈÙËÙÈÎfi.

·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÌÂ Û˘ÁÎ›ÓËÛË, ÌÂ Î·Ù¿Ó˘ÍË, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ, ·ÔıÂÒÓˆ,
ÂÈ‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ/·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ, ÂÂ˘ÊËÌÒ, ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÒ, ÛÊ˘Ú›˙ˆ, ÁÈÔ˘¯·˝˙ˆ.

Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜: ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜, ¤ÓÙÈÌÔ˜, ÂÓËÌÂÚˆÌ¤ÓÔ˜, ÔÍ˘‰ÂÚÎ‹˜, Â˘·›ÛıËÙÔ˜.

∆ραµατοποίηση Μετά το τέλος µιας παράστασης δύο θεατές λογοµαχούν εκφράζοντας
αντίθετες απόψεις για την παράσταση.
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Η παρουσίαση και η κριτική ασχολούνται µε µια ποικιλία καλλιτε-
χνικών δηµιουργηµάτων: κινηµατογραφικές ταινίες, µουσικά έργα,
έργα ζωγραφικής, κτλ., όπως φαίνεται και από τα κείµενα που ακο-
λουθούν. Ποια άλλα «αντικείµενα» µπορούν να απασχολήσουν την
παρουσίαση ή την κριτική;

«∆Ô ÎÔÚ¿ÎÈ»
(∂∆1, 10:40) ñ ¢È¿ÚÎÂÈ· 87’

° αλλικό κοινωνικό δράµα (1943) του Ανρί-Ζωρζ Κλουζώ. Μια επαρ-
χιακή πόλη αναστατώνεται, όταν τα ανώνυµα γράµµατα κάνουν τον

καθένα να υποπτεύεται τον διπλανό του ως «ένοχο». Κατηγορίες, απει-
λές ορατές κι αόρατες, παράνοµες σχέσεις και πράξεις απλώνουν τη
σκιά τους πάνω απ’όλους, σαν φαντάσµατα της µικρής κοινωνίας που
µετατρέπει τη στέρηση και το φόβο σ’επιθετικότητα και µίσος. Θρίαµ-
βος του κακού, αλλοτρίωση, έκπτωση του ανθρώπου, από έναν πεσι-
µιστή που µελέτησε σε βάθος τις σκοτεινές πλευρές του κόσµου και
της ζωής. 

«¡˘¯ÙÔÏÔ‡ÏÔ˘‰·»
™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡›ÎÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜

¶ώς µπορείς να µιλήσεις µε εικόνες για τους ανθρώπους που στε-
ρούνται την όραση; Πώς µπορείς να το κάνεις αποφεύγοντας τη δη-

µιουργία οίκτου –που είναι µια µορφή ρατσισµού όπως ακούγεται στην
ταινία– και χωρίς να δηµιουργήσεις µελό καταστάσεις; Την απάντηση
την έδωσε ο Νίκος Γραµµατικός µε αυτό το συγκλονιστικό ντοκιµαντέρ
που συγκεντρώνει µια σειρά από αρετές. Πρώτα απ’όλα ο σκηνοθέτης
χρησιµοποιεί τα καλύτερα διδάγµατα του είδους. Εισχωρεί µέσα στο θέ-
µα του και δεν το καταγράφει απλά, αλλά «κοιτάζει» πίσω από την ει-
κόνα, κρίνει, έχει άποψη, αποφεύγει την επίπεδη σκηνοθετική γραµµή
που έχουµε συνηθίσει να βλέπουµε στα ντοκιµαντέρ. Είναι εµφανέστα-
τη η δουλειά που έχει γίνει προηγουµένως µε τα παιδιά, πριν ακόµα το
συνεργείο αρχίσει τα γυρίσµατα. Η ταινία δεν κρύβει τίποτε, δεν προ-
σπαθεί να αποσπάσει εντυπώσεις, προκαλεί αληθινή συγκίνηση και
συχνά διανθίζεται από χιουµοριστικές πινελιές που πηγάζουν µέσα από
τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Και το κυριότερο: η ταινία είναι απλή
κι ανθρώπινη, δεν είναι ούτε βαρύγδουπη ούτε διδακτική.

KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË



209

C Y M B C Y M B

C Y M B C Y M B

C
Y

M
B

C
Y

M
B

209

«ª¤ÚÂ˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘»
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ŒÁ¯ÚˆÌË ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹ Ù·ÈÓ›·. 1987. ñ ™ÎËÓÔıÂÛ›·-™ÂÓ¿ÚÈÔ: °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÏÂÓ.
¶·›˙Ô˘Ó: ª›· º¿ÚÔÔ˘, ¡Ù·˚¿Ó °Ô˘›ÛÙ, ™Âı °ÎÚÈÓ, ∆˙Ô‡ÏÈ ∫¿‚ÓÂÚ,
∆˙Ô˜ ªfiÛÙÂÏ, ¡Ù¿ÓÈ ∞˚¤ÏÔ, ∆˙ÂÊ ¡Ù¿ÓÈÂÏ˜, ∆fiÓÈ ƒfiÌÂÚÙ˜, ¡Ù·˚¿Ó ∫›ÙÔÓ. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ÿ πως και στο «Πορφυρό ρόδο του Καΐρου», έτσι και στη νέα του
ταινία «Μέρες ραδιοφώνου», ο Γούντι Άλλεν επιστρέφει, µε νο-

σταλγία και χιούµορ, σε µια παλαιότερη εποχή, εποχή των παιδικών του
χρόνων, και µιας Αµερικής κάπως διαφορετικής από τη σηµερινή. Στη
«χρυσή» δηλαδή εποχή του ραδιοφώνου, όταν αυτό ήταν ο αναµφι-
σβήτητος (µια και δεν υπήρχε ακόµη η τηλεόραση)βασιλιάς.
Χώρος, το Ρόκαγουεϊ (ένα µικρό προάστιο της Νέας Υόρκης) και το
Μανχάταν, και βασικοί ήρωες µια πολυµελής οικογένεια Εβραί-

ων, η οικογένεια του ίδιου του Γούντι Άλλεν, όταν αυτός
ήταν ακόµη µικρό παιδί (στην ταινία ακούµε µοναχά τη
φωνή του κωµικού που αφηγείται τα διάφορα περι-
στατικά). Για την οικογένεια αυτή, όπως και για
όλους τους απλούς Αµερικανούς πολίτες, το ρα-
διόφωνο ήταν ένα µέσο ταξιδιού στους κόσµους
του ονείρου και της φαντασίας.

Σε µια περίοδο που ξεκινάει από τα τέλη
της δεκαετίας του 1930 και φτάνει ως τις αρχές
του 1945, το «ταξίδι» αυτό για ορισµένους γι-
νόταν µέσα από προγράµµατα, όπως εκείνο του

«Πρωϊνού του Ρότζερ» και την «Αϊρίν», µε τα
κουτσοµπολιά για τους αστέρες του κινηµατογρά-
φου, γι’άλλους µέσα από τα διάφορα δακρύβρεκτα

σίριαλ, γι’άλλους µέσα από τα µουσικά προγράµµατα
ή τις αθλητικές εκποµπές και γι’ άλλους ακόµη (όπως

για τον µικρό Γούντι) µέσα από τις επεισοδιακές περιπέτειες
του «Μασκοφόρου Εκδικητή», του «Ανθρώπου Σκιά» κ.ά.
Ο Γούντι Άλεν αφηγείται διάφορες ιστορίες κι ανέκδοτα, περιστα-

τικά και στιγµιότυπα, και, παρόλο που στρέφονται γύρω από το ραδιό-
φωνο, στηρίζονται περισσότερο στην οπτική, δηλαδή την κινηµατο-
γραφική, περιγραφή τους παρά σε λεκτικό χιούµορ, δηµιουργώντας ένα
κλίµα ευφορίας παραπλήσιο µ’ εκείνο ταινιών όπως το «Μανχάταν»,
«Ζέλιγκ» και «Το πορφυρό ρόδο του Καϊρου». Ιστορίες, όπως εκείνη µε
τους διαρρήκτες που «κερδίζουν» το βραβείο σ’ένα ραδιοφωνικό παι-
χνίδι στη διάρκεια µιας διάρρηξης, ή εκείνη του ραββίνου και των γο-
νιών του Γούντι που τον χτυπάνε διαδοχικά, υποστηρίζοντας ο καθένας
το δικό του δικαίωµα τιµωρίας του παιδιού, ή ακόµη του ραντεβού της
θείας του Γούντι που καταστρέφεται εξαιτίας µιας ραδιοφωνικής εκ-
ποµπής γύρω από την εισβολή εξωγήινων (την περιβόητη εκποµπή του

KÚÈÙÈÎ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ
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Όρσον Γουέλς), δίνουν και τον τόνο στην όλο ειρωνεία, χιούµορ αλλά
και γοητεία αυτή ταινία.
Παράλληλα µε τη ζωή της εβραϊκής οικογένειας της ταινίας του, ο

Γούντι Άλεν σκιτσάρει και διάφορα επεισόδια από τη ζωή των ίδιων
των αστέρων της εποχής, µε τη χλιδή και την άνεση της νυχτερινής ζω-
ής τους στο Μανχάταν, χρησιµοποιώντας σαν συνδετικό κρίκο µια κο-
πέλα που πουλάει αρχικά τσιγάρα, αργότερα µετατρέπεται σε κορίτσι της
γκαρνταρόµπας ενός νυχτερινού κέντρου (απολαυστική στο ρόλο η Μία
Φάροου) για να πιάσει τελικά την «καλή» και να περάσει από την πλευ-
ρά των διασηµοτήτων.
Κάθε νέα ταινία του Γούντι Άλεν είναι και µια ευκαιρία για τον κω-

µικό να χρησιµοποιήσει τη µουσική που σηµάδεψε τη ζωή του: εδώ εί-
ναι εκείνη του Μπένι Γκούντµαν, του Γκλεν Μίλερ, του Κόουλ Πόρτερ,
του Τόµι Ντόρσεϊ, των Άντριου Σίστερς, της Κάρµεν Μιράντα (η θεία
Μπι κάνει µια απολαυστική µίµησή της) και του διευθυντή της ορχή-
στρας που τη συνόδευε, Ξαβιέρ Κουγκάτ. Ακόµη πρέπει ν’αναφέρουµε
πως πλάι στις χιουµοριστικές σκηνές, ο Άλεν καταφέρνει, µε την ίδια
επιτυχία, να στήσει και τις δραµατικές σκηνές, όπως για παράδειγµα
εκείνη της µικρής που πέφτει σ’ένα πηγάδι και που η τύχη της, όπως τη
µετέδιδε από στιγµή σε στιγµή το ραδιόφωνο, κρατούσε ολόκληρη την
Αµερική σε αγωνία. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχάσουµε την επεισοδιακή
εµφάνιση παλιών πρωταγωνιστών του Άλεν, όπως η Νταϊάν Κίτον, ο
Τόνι Ρόµπερτς, ο Τζεφ Ντάνιελς κ.ά., καθώς και µια νοσταλγική περι-
διάβαση στο µεγαλοπρεπές κτίριο του «Ράδιο Σίτυ Μιούζικ Χολ» της
Νέας Υόρκης –έναν από τους ανεπανάληπτους «ναούς» του κινηµατο-
γραφικού θεάµατος, που σηµάδεψε µια ολόκληρη εποχή.

¡. º∂¡∂∫ ªπ∫∂§π¢∏™
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«∆Ô ∆Û›ÚÎÔ»

«Το Τσίρκο» (The Circus, 1927), φιλµ µεταβατικό ανάµεσα στην τε-
λειότητα της τσαπλινικής γραφής που αντιπροσωπεύει «Ο Χρυσοθήρας»
(1925) και την κυριαρχία του λυρικού πάνω στο κωµικό, που αντιπρο-
σωπεύουν «Τα φώτα της πόλης» (1930), δεν ανήκει στα αριστουργήµα-
τα του µεγάλου κλόουν. Ωστόσο, σε αντιστάθµισµα έχουµε εδώ µια έξο-
χη και βολική σύνοψη των καταστάσεων, µέσα απ’ τις οποίες ο αλήτης

Σαρλώ (σύµβολο αξεπέραστο του δυναστευµένου, αλλά µε ανεξάντλητα αποθέµατα ικα-
νότητας για επιβίωση ατόµου) έρχεται σε σχέση µε τον κόσµο για να ταράξει προσωρι-
νά την ισορροπία του και να φανερώσει, έτσι, τα πρόχειρα καλυµµένα χάσµατα του. Οι
καταστάσεις αυτές είναι: 1) Η πείνα. Ο Σαρλώ είναι µόνιµα πεινασµένος κι ό,τι κάνει,
το κάνει πάντα παρακινηµένος απ’ την πείνα. 2) Αν και πεινασµένος ο Σαρλώ είναι πά-
ντα ιππότης –της «ελεεινής µορφής», αλλά πάντως, ιππότης. Η πείνα δεν φθείρει τις αξίες.
3) Αν και ιππότης της ελεεινής µορφής, ο Σαρλώ δεν χάνει ποτέ, µα ποτέ την αξιοπρέπειά
του. 4) Αν και στο τέλος της ιστορίας βρίσκεται και πάλι πεινασµένος, δεν χάνει ποτέ, µα
ποτέ την αισιοδοξία του. ∆ιότι προσωρινά τα βόλεψε χάρη στη γενική επιστράτευση
όλων των δεδοµένων της ευφυίας, αλλά και όλων των ανακλαστικών των βαλµένων στην
υπηρεσία του ενστίκτου της επιβίωσης. (Αυτό που πάσχει τελικά στα φιλµς του Τσάπλιν,
αλλά που ποτέ δεν ηττάται, είναι ακριβώς το ένστικτο της επιβίωσης. Άλλωστε, σ’αυτήν
την «πάσχουσα αισιοδοξία» χρωστάµε την πρωτοφανή στην ιστορία της τέχνης δηµοτι-
κότητά του).
Όλα αυτά είναι καταφάνερα στο «Τσίρκο» και ίσως υπέρ το δέον απλοποιηµένα και

χοντρά, πράγµα που δεν συµβαίνει στις προηγούµενες ταινίες του.
Το ίδιο απλοποιηµένα και χοντρά είναι και τα σταθερά και µόνιµα κωµικά του ευ-

ρήµατα (δεν µιλάµε για γκαγκς*, γιατί τα αµιγώς οπτικά κωµικά ευρήµατα του Τσάπλιν
δεν έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό, όπως π.χ. στον Κήτον). Το γέλιο, που εδώ βγαίνει τρα-
νταχτό και αβίαστο, αποσπάται απ’ το θεατή µε τους δυο κύριους τσαπλινικούς τρό-
πους: 1) Με τη σοφή εκµετάλλευση της διαλεκτικής σχέσης «δύναµη-αδυναµία»: Ο
αδύνατος Σαρλώ είναι πάντα δυνατότερος απ’ τους εξ ορισµού δυνατούς, π.χ. τους
πλούσιους και τους χωροφύλακες. ∆εν υπάρχει περίπτωση να την πάθει ο Σαρλώ από
ένα δυνατό. Ο πανάρχαιος µύθος του ∆αυίδ και του Γολιάθ, κωµικά µεταπλασµένος,
δίνει στον Τσάπλιν καταπληχτικά κωµικά αποτελέσµατα. 2) Με την αντιστροφή της λει-
τουργίας των αντικειµένων. Π.χ. τα παπούτσια αντί να ευκολύνουν, δυσκολεύουν το βά-
δισµα, η καρέκλα αντί για υποστύλωµα των οπισθίων γίνεται εργαλείο βασανισµού κτλ.
Ή και αντίστροφα: ο άνθρωπος γίνεται αντικείµενο-ροµπότ. Αυτές οι απροσδόκητες και
απροετοίµαστες αντιστροφές είναι ο πιο παλιός και ο καλύτερα δοκιµασµένος τρόπος
λειτουργίας του κωµικού –τρόπος που µελετήθηκε έξοχα απ’ τον Μπερξόν στο Γέλιο.
Εν ολίγοις: «Το Τσ ίρκο» µπορεί να µην έχει τη λεπτότητα άλλων τσαπλινικών δη-

µιουργών, είναι ωστόσο µια πλήρης τσαπλινική κωµωδία, που σίγουρα βοηθάει στην
κατανόηση και την αντιµετώπιση του συνόλου του έργου του.

(∞fi ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∆‡Ô)

* ÁÎ·ÁÎ˜: (·ÁÁÏ.) gags: ·ÛÙÂ›·, Î·Ï·ÌÔ‡ÚÈ·
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Υ π ε ρ β α τ ι κ έ ς  δ ε ξ ι ο τ ε χ ν ί ε ς

√ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÁÔ‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ∫√∞

™ τη δεύτερη συναυλία της νέας περιόδου, που έδωσε η Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών στο «Παλλάς», το κοντσέρτο το οποίο ερµή-

νευσε ο ∆ηµήτρης Σγούρος τοποθετήθηκε στο τέλος του προγράµµατος,
όπως άλλωστε είχε γίνει και στη συναυλία που έδωσε το καλοκαίρι
στο Ηρώδειο η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Αυτή η ανατροπή της
παραδοσιακής, της καθιερωµένης δοµής του προγράµµατος, είχε σαν
αποτέλεσµα ένα απολαυστικό φινάλε, που χαρακτηρίστηκε από το «σό-
ου» δεξιοτεχνίας του σολίστ [...].
Ο ∆ηµήτρης Σγούρος όρµησε στο πιάνο και άρχισε να ερµηνεύει το

«Κοντσέρτο αριθµ. 2» του Φρεντερίκ Σοπέν γεµάτος πάθος, αδιαφορώ-
ντας για τα λάθη της ορχήστρας που είχαν προηγηθεί, αλλά και για το ρυθ-
µό που προσπάθησε να επιβάλει ο µαέστρος. Όλο το πρώτο µέρος χα-
ρακτηρίστηκε από την αγωνία της ορχήστρας, στην προσπάθειά της να
προφθάσει τον πιανίστα, µα και από την επίδειξη άψογης τεχνικής αυτού
του τελευταίου. Πολύ σωστά ο ∆ηµήτρης Σγούρος θέλησε να υπερτονίσει
το πάθος που ανιχνεύεται σε όλο το φάσµα της µουσικής δηµιουργίας του
Σοπέν. Μόνο που η διάθεσή του αυτή προκάλεσε κάποιους αναίτια σκλη-
ρούς ήχους. Στο δεύτερο µέρος, «λαργκέτο», οπότε αποκαταστάθηκε και
η αρµονική ισορροπία ήχου ορχήστρας και σολίστ, ο µελωδισµός του Σο-
πέν αναδείχθηκε µε θαυµάσιο τρόπο. Η άνεση και η χάρη κυριάρχησαν
στην ερµηνεία του τρίτου µέρους, χωρίς ωστόσο η ορχήστρα να αποφύ-
γει κάποιες στιγµές αδικαιολόγητης ολιγωρίας. Οι σπινθιροβόλοι όµως
ήχοι που προκλήθηκαν από τα δάχτυλα του ∆ηµήτρη Σγούρου, αφαίρε-
σαν κάθε βαρύτητα από αυτές τις λεπτοµέρειες [...].

ºÚ·ÓÙ˜ ™Ô‡ÌÂÚÙ

√ ι Σονάτες του Σούµπερτ εξακολουθούν να παραµένουν σχε-
τικά άγνωστες, παρόλο που τις έχουν ερµηνεύσει µεγάλοι

πιανίστες, όπως ο Αρθούρος Σνάµπελ, ο Βίλχελµ Κεµπφ και ο
Άλφρεντ Μπρέντελ. Ο Αντράς Σιφ µας προτείνει να ανακαλύψουµε
αυτά τα έργα µέσα από µια ερµηνεία που τη διακρίνει η διαφά-
νεια, η χρωµατική ποικιλία και η εσωτερική ονειροπόληση. Και
αντί να παίξει σε ένα Στάινγουεϊ, ο ήχος του οποίου κυριαρχεί στις
περισσότερες σηµερινές ερµηνείες, διαλέγει να παίξει σε ένα αυτο-
κρατορικό Bosendorfer, που βρίσκεται πιο κοντά στον ήχο του
Βιεννέζου Σούµπερτ.

™ÔÓ¿ÙÂ˜ ÁÈ· È¿ÓÔ D. 568, 958

MÔ˘ÛÈÎ‹

¢ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·
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∞Ï›ÎË ∫·ÁÈ·ÏfiÁÏÔ˘

ª ια φωνή, µια κιθάρα και το παρελθόν. Η Αλίκη Καγιαλόγλου, ερ-
µηνεύτρια όχι επαναπαυµένη, ένα χρόνο µετά τους «Αντικατοπ-

τρισµούς» επιστρέφει µε έναν απρόβλεπτο δίσκο. Κεφαλλονίτικες αριέ-
τες, παλιές καντάδες, τραγούδια µεγάλων συνθετών, όπως ο Ν. Μά-
ντζαρος, ο Ν. Χατζηαποστόλου, ο Θ. Σακελλαρίδης, σε ποίηση ∆. Σο-
λωµού, Γ. ∆ροσίνη, Τ. Μωραϊτίνη, περιέχει ο δίσκος µε τον ποιητικό τίτ-
λο. Οι διασκευές των κοµµατιών έγιναν από την Καγιαλόγλου, ενώ η
προσαρµογή για κιθάρα από τον Κώστα Γρηγορέα που την συνοδεύει,
άλλοτε προπορευόµενος και άλλοτε ακολουθώντας την. Ένας δίσκος
που µοιράζεται τη δροσιά και την τρυφερότητα σε ίσα µέρη.

«∞¤Ú·˜ Ê˘Û¿ÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·»

™·‚›Ó· °È·ÓÓ¿ÙÔ˘

Œ να έργο σηµαντικό τόσο σε σύλληψη όσο και σε εκτέλεση είναι ο και-
νούριος δίσκος της Σαβίνας Γιαννάτου «Οι Παναγιές του κόσµου».

Έρχεται αµέσως µετά τις επίσης σηµαντικές αναζητήσεις της στα «Σε-
φαραδίτικα» και στα «Τραγούδια της Μεσογείου» και εµπεριέχει αυτό
που προσπαθεί να αποδείξει µε την τέχνη της η Σαβίνα Γιαννάτου τα τε-
λευταία 20 χρόνια: ότι, δηλαδή, πρωταρχικό µέληµά της είναι η ποιότη-
τα και η συνέπεια σε κάθε νέα δουλειά της και ότι όλα όσα απαρτίζουν την
επιτυχία καλώς να ’ρθουν, χωρίς όµως συµβιβασµούς. Μπορεί τα τρα-
γούδια για τις απανταχού Παναγίες θεµατικά να ακούγονται κάπως ανε-
πίκαιρα, αφού το Πάσχα µάς έχει αποχαιρετήσει προ πολλού, όµως είναι
τέτοια η ερµηνευτική δύναµη καθώς και η συνοχή των τραγουδιών-
ύµνων που καθιστούν αµέσως τις «Παναγιές του κόσµου» έργο διαχρο-
νικό και αναγκαίο. Για την περάτωση ενός τόσο δύσκολου έργου η Σα-
βίνα Γιαννάτου χρειάστηκε να ψάξει την παράδοση χωρών από όλο τον
κόσµο για ένα πρόσωπο βεβαίως όπως αυτό της Παναγίας που δεν λεί-
πει από καµία κουλτούρα. Μαύρες Παναγίες, Ινδιάνες Παναγίες, της
Καραϊβικής, του Λιβάνου, της Κύπρου, της Σαρδηνίας είναι µόνο µερι-
κές που έτυχαν να γίνουν ο καµβάς για τη µοναδική φωνή-όργανο που
διαθέτει η τόσο σεµνή ελληνίδα δηµιουργός. Με εξαιρετική ευκολία ελίσ-
σεται σε φωνητικές ακροβασίες εσωτερικών λαρυγγισµών, σε συνδυασµό
µε την ορθόδοξη ερµηνεία που µας είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
Μια τεχνική που αποτυπώνεται µοναδικά στο «Ah Mon Die» από την Κα-
ραϊβική αλλά και στο «Rosa Das Rosas» από την Ισπανία. Μαζί της σε
αυτό το πρωτότυπο ταξίδι το µόνιµο µουσικό όχηµά της, οι Primavera En
Salonico, οι οποίοι µε µοναδική µαεστρία χειρίζονται τα παραδοσιακά
όργανα, όπως το κανονάκι, το ούτι, την εβραϊκή άρπα.

∞fi ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∆‡Ô

«√È ¶·Ó·ÁÈ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘»
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µ·ÁÁ¤ÏË˜ °ÂÚÌ·Ófi˜

√ Βαγγέλης Γερµανός είναι ένας ενδιαφέρων Αθηναίος της πε-
ριφέρειας, που γνώρισα πίσω στα 1970 σ’ εκείνο το υπόγειο

της Χέυδεν. Οι παλιότεροι θα τον θυµούνται· έπαιζε µ’ ένα φίλο του,
ερασιτεχνικά –σαν φοιτητής τότε στη Σαλονίκη απ’ όπου πηγαινο-
ερχόταν– ένα είδος αµερικάνικης µπαλάντας «δωµατίου», αν µου
επιτρέπεται η έκφραση. Χαµηλόφωνος. Μετά χάθηκε. Το πτυχίο, ο
στρατός, οικογενειακά προβλήµατα, η βιοτική µέριµνα... ∆εν τελει-
ώνουν οι απογοητεύσεις για έναν µουσικό απόµακρο, πλην αγκα-
λιασµένο µε την καθηµερινότητα. Άλλοι, συνοµήλικοι του και νεότε-
ροι, αεράτοι αυτοί, σε στιλ ποπ να πούµε, φάνηκαν πιο καπάτσοι· τι
φεστιβάλ, τι γήπεδα, τι δίσκοι... Ώσπου βγάλαν ταξί κι’ησύχασαν, µο-
λονότι ακόµη τους υφιστάµεθα µερικούς, να τραγουδούν τ’ απορρυ-
παντικά στην τηλεόραση.
Μ’ επισκέφτηκε πρόσφατα. Σε µιαν άλλη ηλικία τώρα. Καλούτσι-

κα τακτοποιηµένος· καθηγητής µαθηµατικών στο Γαλάτσι. Μου έφε-
ρε να δω είκοσι τραγούδια. Φαίνεται η τέχνη µας στάθηκε πάντα ο
καηµός του όλα αυτά τα χρόνια. Μουσική, στίχοι, ερµηνεία, όλα µό-
νος του. ∆εν το κρύβω, αισθάνοµαι ανέκαθεν ενδιαφέρον γι’αυτό το
στιλ, αλλά δεν ήταν µόνο αυτό· κάτι σ’ αυτά τα τραγούδια σε συνδέ-
ει µε την εύφορη πλευρά του ’65 κι’ από κει ακόµη πιο πίσω, µε τις
απαρχές αυτής της διάχυτης ελαφράς µουσικής που µέρος της αποτε-
λούµε όλοι µας και που τόσο µας βασάνισε στην πρώιµη εφηβεία
µας, όταν σε πάρτι και συναθροίσεις απογευµατινές ηχούσε ξενό-
γλωσσα –κόµε πρίµα, γιου αρ µάϊ ντέστινυ, ε µεντενάν– ακατανόητα
και γι’ αυτό συµβολικά, σαν µουσική από ένα άγνωστο άστρο, µετα-
τρέποντάς µας σε πλάσµατα ενός άλλου κόσµου, έγχρωµου, ιλιγγιώ-
δους. Κι’ αυτό προκάλεσε τεράστιες παρεξηγήσεις στο µέλλον· φλώ-
ροι, σουσούδες, άσχετοι. ∆οκιµασία για έναν µουσικό που χρόνια µε-
τά θα γυρνούσε στη µυστήρια καταγωγή της ψυχολογίας µας, όπως
βλάστησε τότε, στην αγάπη για τα αίτια αυτής της µουσικής, σώζοντάς
την ακέραια κάτω από τις στιβάδες της σύγχυσης, του αποπροσανα-
τολισµού και της κερδοσκοπίας, παίζοντας και τραγουδώντας µε το
αθώο συντακτικό του:

«...τι νάν’αυτό που µε κουρδίζει
για ποιο παιγνίδι τη ζωή µου προορίζει.»

Εύχοµαι για το πιο σπάταλο.

¢ÈÔÓ‡ÛË˜ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜

«∆· ª·Ú¿ÎÈ·»
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«£Àª∏∆π∫∞»
∆∏™ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏™ ∑ø∏™ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

™∆√ °Àƒπ™ª∞ ∆√À ∞πø¡∞

Σαράντα χρόνια(1880-1920) της ελληνικής πρωτεύουσας
από το υλικό του αρχείου του ΕΛΙΑ
(Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο)

∞ πό τη στιγµή που η έκθεση απευθύνεται στο πλατύτερο κοινό, δεν
ήταν δυνατόν να είναι κουραστική και φορτωµένη στοιχεία. Οι

επιλογές του υλικού που θα παρουσιαζόταν, έγιναν µε τόση καλαισθη-
σία και νου, ώστε ο επισκέπτης της έκθεσης και γενική ιδέα της εποχής
παίρνει και µαθαίνει ένα πλήθος άγνωστα πράγµατα. Πέρα από την πο-
λύπλοκη ιστορία, κυρίως την πολιτική, των χρόνων εκείνων –βοηθά-
ει πολύ το VIDEO, που για πολλήν ώρα επισηµαίνει τα κύριά της ση-
µεία– παρουσιάζεται µε ντοκουµέντα η καθηµερινή και, κυρίως, η πο-
λιτιστική ζωή. Το θέατρο, διάφορες παραστάσεις του σοβαρού ή του
ελαφρού θεάτρου, παρουσιάζονται µε αφίσες ή φωτογραφίες ή προ-
σκλήσεις ή δηµοσιεύµατα στον Τύπο. Βλέπει κανείς έτσι τις πρώτες εµ-
φανίσεις στη σκηνή της Κυβέλης Αδριανού, που έγινε κατόπιν θρύλος
ως µεγίστη ηθοποιός, µια από τις «δέσποινες» του νεοελληνικού θεά-
τρου. Ακόµη βλέπει µεγάλες ώρες της πνευµατικής µας ζωής, µε τις
πρώτες εκδόσεις των έργων του Κωστή Παλαµά, µε τους γλωσσικούς
αγώνες για την καθιέρωση της δηµοτικής από τον Ψυχάρη αρχικά, µε
τον Εκπαιδευτικό Όµιλο ύστερα. Το θέµα, φυσικά αφού άπτεται της
πολιτικής του κράτους, µνηµονεύει τις συζητήσεις στη Βουλή, και τα πε-
ρίφηµα λόγια του ποιητή Λορέντζου Μαβίλη «δεν υπάρχει χυδαία γλώσ-
σα, µόνο χυδαίοι άνθρωποι υπάρχουν». Γίνεται αναφορά, τέλος, στην
καθιέρωση της καθαρεύουσας από την κυβέρνηση Βενιζέλου.
∆ε θα υπάρχει άνθρωπος που να διερωτηθεί για ποιο λόγο επιλέχθηκε

η Αθήνα, αφού σ’αυτήν ήταν συγκεντρωµένη όχι µόνο η πολιτική αλλά
και η γενικότερη πολιτιστική ζωή, κι απ’αυτήν εκπηγάζουν ακόµα και τα
όνειρα για την απελευθέρωση των υπόδουλων περιοχών του Έθνους.
Οι πρώτες προσπάθειες για την παιδεία, για µια εκπαιδευτική µε-

ταρρύθµιση, µεταξύ 1913 και 1917, καρποφόρησαν για λίγο διάστηµα,
µε τις προσπάθειες προσωπικοτήτων, που ανάµεσά τους ήταν ο Βλαστός,
η ∆έλτα, ο Γληνός, ο ∆ελµούζος, ο Μ. Τριανταφυλλίδης. Εφηµερίδες µε
θαυµάσιες γελοιογραφίες και πλήθος από φωτογραφίες και άλλα θυµη-
τικά φέρνουν στην επιφάνεια όλους αυτούς τους αγώνες, ο «Αιών», η
«Εστία», η «Αθηνά», ο «Ρωµηός» του Σουρή, ο «Νουµάς» του Ταγκό-

ªπ∞ Ã∞ƒπ∆øª∂¡∏ -∫∞π ¶√§À ∞¡£ƒø¶π¡∏- ∂∫£∂™∏
™∆π™ ∞π£√À™∂™ ∆√À «ATHENAUM»

ŒÎıÂÛË «£˘ÌËÙÈÎÒÓ»

Η πρώτη σελίδα της κυριακάτικης εφη-
µερίδας «ΤΟ ΑΣΤΥ», της 28 Φεβρουα-
ρίου 1889.
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πουλου, η «Ακρόπολη» του Γαβριηλίδη, οι «Καιροί» του Κανελλίδη,
και το «΄Αστυ» του Κακλαµάνου. Το σκωπτικό πνεύµα του Σουρή πα-
ρουσιάζεται σ’όλη του τη δύναµη µέσα από πλήθος ντοκουµέντα.
Η έκδοση των πρώτων βιβλίων, περιποιηµένων στο έπακρο και

µε εξαιρετική εικονογράφηση, της Πηνελόπης ∆έλτα, βιβλίων που δια-
βάζονται ακόµα από χιλιάδες παιδιά, όπως µαρτυρούν οι ετήσιες σχε-
δόν ανατυπώσεις τους στις µέρες µας, προβάλλουν µια άλλη διάσταση
της πνευµατικής ζωής.
Οι παραστάσεις του Καραγκιόζη, που τότε καθιερώθηκε ως µια

από τις κύριες διασκεδάσεις του λαού ως την εποχή που άρχισε να δια-
δίδεται ο κινηµατογράφος. Τα πρώτα ελληνικά κινηµατογραφικά έργα,
µε γεγονότα σηµαίνοντα της εποχής έφεραν στην Αθήνα του 1911 µια
νέα τέχνη για την Ελλάδα.
Είναι τόσες πολλές οι εκφράσεις της ζωής και τόσο πλούσια η έκ-

θεση σε στοιχεία, που τα βλέπει κανείς άνετα και ευχάριστα, ώστε δεν
θα ήταν δυνατόν να γίνει αναφορά σε όσα θαυµαστά παρουσιάζονται.
∆εν µπορεί όµως κανείς, γράφοντας γι’αυτήν την παρουσίαση, να µην
αναφέρει όλες τις θαυµάσια επιλεγµένες κάρτες µε διάφορες σκηνές, τις
προσκλήσεις γάµων ακόµη, τα γράµµατα της περιόδου –τα ιδιωτικά–
που αξίζει να γνωρίζει κανείς τον τύπο τους, προσκλήσεις εικονογρα-
φηµένες για διάφορες περιπτώσεις, ακόµα και τις ειδήσεις στις εφηµε-
ρίδες, καθώς και το στολισµό τους µε σχέδια, βινιέτες* κ.ά., που προ-
ξενούν εντύπωση και είναι πολύ διδακτικές. ∆ιάφορα τιµολόγια εµπό-
ρων, πάντοτε σε εικονογραφηµένο χαρτί, ρεκλάµες των βιοµηχανιών ή
βιοτεχνιών της εποχής, παρτιτούρες τραγουδιών αγαπητών στα χρόνια
εκείνα, και ένα πλήθος από άλλα στοιχεία έχουν διευθετηθεί τόσο όµορ-
φα –αξίζει να αναφερθούν ακόµη και οι προσεκτικά και σωστά φτιαγ-
µένες κορνίζες για πλαισίωση– ώστε να αποτελούν χαρά του µατιού.
Η αναπαράσταση ενός σαλονιού τυπογραφείου, ενός φωτογραφικού

εργαστηρίου της εποχής, ενός καπελάδικου και ένα πλήθος από άλλα
ευρηµατικά, ολοκληρώνουν την εικόνα που δίνουµε γι’αυτήν την πραγ-
µατικά χαριτωµένη έκθεση.
Τα απογεύµατα ένα κορίτσι παίζει στο πιάνο τραγούδια της εποχής.

Τελειώνουµε µε τη θαυµάσια ιδέα που είχε η κ. Μπρατζιώτη να ανατυ-
πωθεί σε χαρτί εφηµερίδας ένα φύλλο του κυριακάτικου «ΑΣΤΥ» µε
εξαιρετικές γελοιογραφίες και θαυµάσια γραµµένες ειδήσεις. Φυσικά
ένα καλοτυπωµένο λεύκωµα, µε τίτλο «Ενθύµηµα των Αθηνών», από
φύλλο του Ανέστη Κωνσταντινίδη, µε εικόνες, µένει, πέρα από τις ανα-
µνήσεις που θα έχει ο επισκέπτης αργότερα, ένα θυµητικό έκτακτα
φροντισµένο και τυπωµένο από την κ. Μπρατζιώτη. 

∞£∏¡∞ °. ∫∞§√°∂ƒ√¶√À§√À

* ‚ÈÓÈ¤Ù·: 1) ∑ˆÁÚ·ÊÈÎfi ‹ ÁÚ·ÌÌÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· (Û¯¤‰ÈÔ) Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È·
‚È‚Ï›Ô˘ 2) ∑ˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÂÏ›‰ˆÓ ‚È‚Ï›Ô˘.
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√ Γ. Παραλής είναι ένας από τους γνωστότερους ζωγράφους της
Θεσσαλονίκης. Στην αµέσως προηγούµενη έκθεσή του που εί-

χε παρουσιάσει στην Αθήνα, στο Ινστιτούτο Γκαίτε, είχαµε δει τα
θαυµάσια τοπία της Χαλκιδικής. Περισσότερο από τοπία, οι πίνακές
του αποτελούσαν χώρο ψυχικό της Μακεδονίας, µε την απεραντοσύ-
νη, την σιωπή, την κάποια µελαγχολία και εσωτερικότητα, και µαζί το
θαύµασµα το εκστασιασµένο και βαθύ του κόσµου αυτού, σαν φανέ-
ρωµα συγκεκριµένο και θησαύρισµα µιας οµορφιάς ανείπωτης, που
περισσότερο η ψυχή γνωρίζει κι ακουµπά σε όσα τα µάτια βλέπουν.
Σχεδόν υπερρεαλιστικά στην περιγραφή της λεπτοµέρειας και στην
διάσταση που αποκτά µέσα σ’ αυτόν τον χώρο, τα έργα του Παραλή
αποτελούν µια έκφραση της θέσης που η τέχνη της Θεσσαλονίκης
έχει προσφέρει στην νεοελληνική ζωγραφική, όπως και στην νεοελ-
ληνική λογοτεχνία επίσης.
Ό,τι έκανε στα παλαιότερα έργα του ο Παραλής για τα ταπεινά της

φύσης, για µια ρίζα, µια πέτρα, ένα θάµνο, το κάνει τώρα για τα τα-
πεινά της ζωής, τα µαγαζιά και τις βιτρίνες. Είναι µέσα στον ίδιο
δρόµο. Η πιο ταπεινή µορφή να µπορεί ν’ ανοίγει, για τον άνθρωπο
που θα την δει, το θαύµα ολόκληρου του κόσµου. Είναι η γραµµή της
τέχνης της Θεσσαλονίκης... Ο Παραλής ζωγραφίζει το µανάβικο και
το λουλουδάδικο, το παντοπωλείο µε τα χίλια είδη, το καπελάδικο και
το σκουπιδάδικο και το ζαχαροπλαστείο. Τα έντονα πολύχρωµα πλα-
στικά, οι ροζ τούρτες, τα νυφιάτικα και τα καπέλα µιας λίγο περα-
σµένης µόδας δεν έχουν διαφορετική οµορφιά από τα πολυφηµισµέ-
να λαϊκά µας είδη. Γιατί ο ίδιος τρόπος ζωής τα περιλαµβάνει. Τα ζω-

γραφίζει λεπτοµερειακά, αλη-
θινά, «όπως είναι», µε την
τόλµη που κάποτε χρειάζεται
για να εντάξεις ή να δεις πώς
εντάσσονται σ’ ένα ζωγραφι-
κό έργο. Μια τίµια πιστότητα
απέναντί τους, θαρρείς και
του επιβάλλεται από την αγά-
πη του, που πρώτα απ’ όλα
τον έκανε να τα κοιτάξει.

(∂Ï¤ÓË µ·Î·Ïfi,
ÂÊËÌ. «∆· ¡∂∞», 21.12.1972)

¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ™Ê˘Ú›‰Ë˜ «√È Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜
ÙË˜ «¢È·ÁˆÓ›Ô˘» (ªÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË)
∂Î‰. ¢È·ÁˆÓ›Ô˘, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 1985.

Γ. Παραλής, Καροτσάκι,
Τέµπερα, 34×49 εκατ. 1966

ZˆÁÚ·ÊÈÎ‹
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Παρατηρήστε στις παραπάνω
παρουσιάσεις και κριτικές:

α) τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται το υλικό τους, 

β) το λεξιλόγιο και το ύφος τους που είναι ανάλογα µε το σκοπό για
τον οποίο γράφονται (να παρουσιάσουν, να εγκωµιάσουν, να
απορρίψουν) και το κοινό στο οποίο απευθύνονται,

γ) τη σύνταξη (κρουστός, χαλαρός λόγος) και τη στίξη.

∞fi Ù· ÔÈÎ›Ï· Â›‰Ë ÎÚÈÙÈÎ‹˜ Ô˘ Â›‰·ÌÂ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ fiÙÈ ÛÂ
ÌÈ· ÎÚÈÙÈÎ‹ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Ì¤ÚÔ˜, fiÔ˘
ÌÂ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ê‹ÁËÛË ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜, Ù· Û¯fiÏÈ·, ÌÂ Ù· ÔÔ›· ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎ¤˜
ÎÚ›ÛÂÈ˜, Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ı¤-
Ì·. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ‚¤‚·È· fiÙÈ Ë ÎÚÈÙÈÎ‹, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎ‹, Ú¤ÂÈ Ó· Â›-
Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ Î·È Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô‡ÙÂ Ó· ˘ÂÚÙÈÌ¿Ù·È Ô‡ÙÂ Ó·
˘ÔÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓfi ÙË˜, ·ÏÏ¿ Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ
ÙË˜ (ÛˆÛÙ‹ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ÂÓËÌ¤ÚˆÛË, ÚÔÙÚÔ‹ ‹
·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ‚ÂÏÙ›ˆÛË/fiÍ˘ÓÛË ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·Ô-
‰¤ÎÙË ÎÙÏ.).

Οµαδική εργασία Να χωριστείτε σε οµάδες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά σας, και να
συγκεντρώσετε, από τον τύπο ή από βιβλία, κριτικά σηµειώµατα για
διάφορους τοµείς της τέχνης όπως: κινηµατογράφο, µουσική, χορό,
ζωγραφική, γλυπτική. Με βάση το υλικό σας να καταρτίσετε ένα ει-
δικό λεξιλόγιο, ανάλογο µε το λεξιλόγιο της θεατρικής κριτικής που
σας δόθηκε προηγουµένως (σελ. 205). 



E›ıÂÙ·: ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfi˜, Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜

ÚÔÓÔËÙÈÎfi˜, ÓËÊ¿ÏÈÔ˜

·Ú¿ÙÔÏÌÔ˜, ·ÏfiÁÈÛÙÔ˜

ÚËÍÈÎ¤ÏÂ˘ıÔ˜, ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜

O˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿: Â˘ı˘ÎÚÈÛ›·, ÔÚıÔÊÚÔÛ‡ÓË

Û‡ÓÂÛË, ÊÚfiÓËÛË

ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË, ÂÚ›ÛÎÂ„Ë

219

C Y M B C Y M B

C Y M B C Y M B

C
Y

M
B

C
Y

M
B

219

ÎÚÈÙÈÎ‹, ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÓÒÌË˜, ÎÚ›ÛË, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÎÚÈÙÈÎ‹, Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹, ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ‹,
‚È‚ÏÈÔÎÚÈÛ›·, ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎ‹, ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÚÈÙÈÎ‹, ÙÂ¯ÓÔÎÚÈÙÈÎ‹.

ÎÚÈÙÈÎfi˜, ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜, ÚÔÎ·ÙÂÈÏËÌÌ¤ÓÔ˜,
‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi˜, ·‰ÔÁÌ¿ÙÈÛÙÔ˜.

ÎÚ›Óˆ, ÎÚÈÙÈÎ¿Úˆ, ÂÎÊ¤Úˆ ÁÓÒÌË, ÂÎÊÚ¿˙ˆ-, ‰È·Ù˘ÒÓˆ-, ‰È·Ù˘ÒÓˆ ÎÚ›ÛË,
·ÔÊ·›ÓÔÌ·È, Û¯ÔÏÈ¿˙ˆ, ‰ÔÁÌ·Ù›˙ˆ, ÌÈÏÒ ·fi Î·ı¤‰Ú·˜, ÚÔ‰ÈÎ¿˙ˆ, 
ÚÔÂÍÔÊÏÒ, ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔÌ·È Ó· ÂÎÊ¤Úˆ ÁÓÒÌË, Â·ÈÓÒ, ÂÁÎˆÌÈ¿˙ˆ,
Î·Ù·‰ÈÎ¿˙ˆ, ÎÚ›Óˆ ÂÈÂÈÎÒ˜, ¯·ÈÚÂÙ›˙ˆ.

§ÂÍÈÏfiÁÈÔ (Û¯ÂÙÈÎfi ÌÂ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹)

Επιλέξτε, ανάλογα µε τα εν-
διαφέροντά σας, µια από τις
διπλανές ασκήσεις, αξιοποι-
ώντας το ειδικό λεξιλόγιο
που καταρτίσατε προηγου-
µένως.

α) Να γράψετε µια θετική ή αρνητική κριτική για ένα δίσκο που κυ-
κλοφόρησε πρόσφατα. 

β) Να κάνετε το ίδιο για µια κινηµατογραφική ταινία ή µια έκθεση
ζωγραφικής.

γ) Να επιλέξετε µια κριτική ενός κινηµατογραφικού έργου, βιβλίου,
δίσκου κτλ., για το αντικείµενο της οποίας έχετε προσωπική άπο-
ψη, και να κάνετε µια κριτική στην κριτική που διαβάσατε.

Χρησιµοποιήστε µερικά από τα παρακάτω επίθετα σε συν-
δυασµό µε τα κατάλληλα ουσιαστικά, για να χαρακτηρί-
σετε µε λίγες φράσεις ένα άτοµο, π.χ. Είναι άνθρωπος
επιφυλακτικός· ενεργεί µε περίσκεψη και δι-
σταγµό για να αποφύγει τα ενδεχόµενα
σφάλµατα.
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Σας δίνονται µερικές από τις
θετικές ιδιότητες που µπορεί
να έχει µια κριτική. Να βρεί-
τε τις αντίστοιχες αρνητικές. 

κριτική αµερόληπτη / κριτική µεροληπτική

ανεπηρέαστη
αντικειµενική
ελεύθερη
προσεκτική
εµπεριστατωµένη
καλοπροαίρετη

Να συµπληρώσετε τα κενά
µε το κατάλληλο ουσιαστι-
κό: ιεράρχηση, διαβάθµιση,
κλιµάκωση, κατάταξη, αξιο-
λόγηση.

➧ Για να γίνει ένας σωστός προγραµµατισµός, πρέπει να προηγηθεί η
ανάλυση και η ______________ των αναγκών.

➧ Με τη συγκριτική αξιολόγηση έχουµε ______________ των µαθη-
τών σε µια αξιολογική κλίµακα.

➧ Με βάση τον καινούριο νόµο θα θεσπιστεί νέα ______________
των υπαλλήλων.

➧ Η ______________ του γαλάζιου χρώµατος γίνεται µε αριστοτε-
χνικό τρόπο στον πίνακα αυτού του ζωγράφου.

➧ Με την ______________ των ασκήσεων από τις ευκολότερες στις
δυσκολότερες εξυπηρετείται αποτελεσµατικότερα η διδακτική του
µαθήµατος.

➧ Ένα από τα επιχειρήµατα που συνηγορεί υπέρ της ______________
στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ότι οδηγεί στην αξιοκρατία.

Γράψτε ένα σύντοµο κείµενο
(150-200 λέξεων) για τη ση-
µασία της αυτοκριτικής, του
αυτοελέγχου, της αυτογνω-
σίας, αξιοποιώντας το λεξι-
λόγιο: 

περιαυτολογώ, αυτοεπαινούµαι, καυχησιολογώ, 
ναρκισσισµός,αυταρέσκεια, εγωκεντρισµός, ατοµικισµός,
αρχοµανία
κουφότητα, κενότητα, µαταιοδοξία, ισχυρογνωµοσύνη, αδιαλλαξία
µεγαλοµανής, µαταιόδοξος, κενόδοξος
µετριοφροσύνη, σωφροσύνη, ταπεινότητα, εγκράτεια, µετριοπάθεια,
συγκατάβαση, υποχωρητικότητα.
επίγνωση, αυτεπίγνωση, αυτοπεποίθηση. 

Να αντικαταστήσετε τις ρη-
µατικές φράσεις που υπο-
γραµµίζονται µε άλλες ισο-
δύναµες / συνώνυµες φρά-
σεις ή ρήµατα.

Ο κριτικός πρέπει να διατυπώνει τη γνώµη του για ένα έργο µε ιδι-
αίτερη προσοχή και να µην αποφαίνεται δογµατικά.
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£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË-¤ÎıÂÛË

(Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹/·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈÎ‹)

∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î˘Ú›ˆ˜ ÙË˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›-
Ù·È ÛÂ fiÏÂ˜ Û¯Â‰fiÓ ÙÈ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜
ÛÎÔÔ‡˜ ÙË˜ (ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜) Î·È ÙÔ˘˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‚ÔËı¿ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·-
ıÒ˜ Î·È ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›.

øÛÙfiÛÔ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È. √ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ Ì¿ÏÈ-
ÛÙ· ·È‰·ÁˆÁÔ› Î·È „˘¯ÔÏfiÁÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·ÚÁËıÂ›, ÂÂÈ-
‰‹ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ÌfiÓÔ ÙËÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Û˘-
¯Ó¿ ˆ˜ Ì¤ÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜, ·ÊÔ‡ Â˘ÓÔÂ› ÙÈ˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜.

Οµαδική εργασία
Να χωριστείτε σε τρεις οµά-
δες. 

Η πρώτη οµάδα να επισηµάνει τα «υπέρ» της αξιολόγησης, η δεύτε-
ρη τα «κατά» και η τρίτη και τα «υπέρ» και τα «κατά». Η διαδικασία
αυτή δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 10΄. Στη συνέχεια εκπρόσωποι των
δύο πρώτων οµάδων θα εκθέσουν τα επιχειρήµατά τους (ο κάθε οµι-
λητής έχει στη διάθεσή του 3΄ περίπου και, αν θέλει, µπορεί να δευ-
τερολογήσει). Η τρίτη οµάδα θα αξιολογήσει τα επιχειρήµατα των δύο
οµάδων και θα προσπαθήσει να συνθέσει τις δύο αντίθετες απόψεις.
Με βάση την τελική σύνθεση των απόψεων ο κάθε µαθητής θα ανα-
πτύξει γραπτά το θέµα.
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Να εφαρµόσετε τη µέθοδο
της αυτοαξιολόγησης και
ετεροαξιολόγησης σ’ ένα κεί-
µενο που γράψατε πρόσφα-
τα. Κάθε µαθητής να γράψει
µια κριτική για το δικό του
κείµενο και µια για το κείµε-
νο ενός συµµαθητή του.

Χρήσιµη πληροφορία: Στην αξιολόγησή σας να έχετε υπόψη σας τα
εξής κριτήρια: 

Α) Ως προς το περιεχόµενο θετικά στοιχεία θεωρούνται:

– η ενότητα, δηλαδή η άµεση σχέση του περιεχοµένου µε την
κύρια ιδέα του θέµατος,

– η πληρότητα, δηλαδή η επαρκής ανάπτυξη του θέµατος σε
όλο του το βάθος και το πλάτος,

– η τεκµηρίωση των θέσεων µε πειστικά και ορθά επιχειρήµατα. 

Β) Ως προς τη διάρθρωση των σκέψεων/την αρχιτεκτονική του
κειµένου, θετικά στοιχεία θεωρούνται:

– η λογική αλληλουχία των νοηµάτων,

– η συνοχή του κειµένου (συνοχή περιόδων, παραγράφων, µε-
ρών του κειµένου),

– η ορθή κατάταξη των επιχειρηµάτων σε κλιµακωτή µορφή,

– η ορθή διάκριση των παραγράφων.

Γ) Ως προς τη χρήση της γλώσσας θετικά στοιχεία θεωρούνται:

– η ακρίβεια,

– η σαφήνεια,

– ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος,

– η τήρηση των γραµµατικοσυντακτικών κανόνων,

– η σωστή χρήση των σηµείων της στίξης.

∆) Ως προς την αποτελεσµατικότητα, το κείµενο είναι απαραίτητο
να διαθέτει το κατάλληλο ύφος και λεξιλόγιο και την κατάλληλη
διάρθρωση του περιεχοµένου, για να επιτευχθεί ο σκοπός που
επιδιώκεται, ανάλογα µε τον αποδέκτη του.

Πάρις Πρέκας,
Προσωπογραφία-Σκίτσο. 

Η Αννα Σικελιανού 
διαβάζει Άγγελο Σικελιανό
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Να γράψετε µια κριτική για
το σύστηµα αξιολόγησης
που ισχύει σήµερα στην εκ-
παίδευση.

Έπειτα να διατυπώσετε προτάσεις για τη βελτίωσή του, ώστε η αξιο-
λόγηση πράγµατι να ανατροφοδοτεί το έργο του εκπαιδευτικού και να
οδηγεί τους µαθητές στην αυτοαξιολόγηση και στην αυτογνωσία.

Η κριτική που ασκούµε στους
άλλους µπορεί να έχει θετικά
αλλά και εντελώς αρνητικά
αποτελέσµατα.

Να αναφέρετε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Ποιες είναι, κατά τη
γνώµη σας, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση εποικοδο-
µητικής κριτικής;

Συνήθως εύκολα εκφράζου-
µε αρνητικές κρίσεις για
τους άλλους.

Πόσο όµως εύκολα δεχόµαστε την κριτική των άλλων; Ποιοι λόγοι
µας εµποδίζουν να τη δεχτούµε; Πώς (µε ποιους τρόπους) µπορούµε να
ασκήσουµε τον εαυτό µας ώστε να δέχεται την καλοπροαίρετη κριτική;

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 (γ) του νόµου 1566, σκοπός
της εκπαίδευσης είναι, επίσης, να βοηθά τους µαθητές

«να αναπτύσσουν δηµιουργική και κριτική σκέψη..., ώστε να

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και µε την υπεύθυνη συµµετοχή

τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού

συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας µας».

➧ Πώς αντιλαµβάνεστε την κριτική σκέψη και για ποιούς λόγους εί-
ναι σηµαντική η καλλιέργειά της;

➧ Να διατυπώσετε τις δικές σας προτάσεις, για να εφαρµοστεί µε
επιτυχία το προηγούµενο άρθρο του νόµου για την εκπαίδευση.

Σε κάθε εκδήλωση της ζωής
µας, στον επαγγελµατικό,
κοινωνικό, πνευµατικό, ηθι-
κό τοµέα, χρειάζεται η αυτο-
κριτική και ο αυτοέλεγχος.

Αν συµφωνείτε µε την άποψη αυτή, να φέρετε συγκεκριµένα παρα-
δείγµατα και να τη στηρίξετε µε τα κατάλληλα επιχειρήµατα.
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Πού µπορεί να οδηγήσει η έλλειψη της αυτοκριτικής και πού η κα-
τάχρησή της; 

∆ιατυπώθηκε η άποψη: «Ο
άνθρωπος έχει τρεις χαρα-
κτήρες: αυτόν που δείχνει,
αυτόν που πράγµατι έχει και
αυτόν που νοµίζει ότι έχει».

Να αναλύσετε την άποψη αυτή και να εκφράσετε τις δικές σας
σκέψεις.

∆ραµατοποίηση 1. Υποθέστε ότι είστε µέλος του 5µελούς συµβουλίου της τάξης και
κάνετε απολογισµό/αυτοκριτική για τα «πεπραγµένα» της σχολι-
κής χρονιάς.

2. Υποθέστε ότι βρίσκεστε ανάµεσα σε πρόσωπα του οικογενειακού
ή φιλικού σας περιβάλλοντος και κάνετε την αυτοκριτική σας για
µια πράξη σας που είχε σοβαρές συνέπειες.

3. Με βάση τις δραµατοποιήσεις που έγιναν, να ασκήσετε την αυ-
τοκριτική σας ή µε έναν γραπτό απολογισµό των «πεπραγµένων»
ή µε ένα γράµµα σας που απευθύνεται σε κάποιο αγαπητό σας
πρόσωπο. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση θα χρησιµοποιήσετε
το κατάλληλο ύφος και την κατάλληλη γλωσσική ποικιλία.
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* µÏ. Î·È ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ· Ù. °ã.

OòéóíÞ÷*1

√ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÌÈ·˜ ¤ÓÓÔÈ-
·˜. ¶.¯. «µ¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ï¤ÁÂÙ·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÛÎÂ› Ë ÁË ÛÙÔ ÛÒÌ· ·˘-
Ùfi. ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Î·È ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ÁË˜».

Παρατηρούµε ότι στην αρχή
του προηγούµενου ορισµού
η οριστέα έννοια (βάρος)
εντάσσεται σε µια ευρύτερη
έννοια (δύναµη) που αποτε-
λεί το γένος της.

Ποιες πληροφορίες και για ποιο λόγο µας δίνονται στο υπόλοιπο µέ-
ρος του ορισµού;

Να διαβάσετε τους ορισµούς
και να επισηµάνετε την ορι-
στέα έννοια, το γένος και την
ειδοποιό διαφορά της, δηλα-
δή τα χαρακτηριστικά γνωρί-
σµατά της που τη διακρίνουν
από τις υπόλοιπες έννοιες οι
οποίες ανήκουν στο ίδιο γέ-
νος.

➧ Εξάτµιση λέγεται η εξαέρωση που γίνεται µόνο από την ελεύθερη
επιφάνεια του υγρού.

➧ Ένα τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες
λέγεται παραλληλόγραµµο.

➧ Οι παραλογές είναι δηµοτικά τραγούδια πολύστιχα και αφηγηµατι-
κά. Μοιάζουν δηλαδή µε µικρά έπη, όπως και τα ακριτικά, µε τη
διαφορά όµως ότι δεν εξυµνούν ηρωϊκά κατορθώµατα, αλλά αφη-
γούνται τις δραµατικές κυρίως περιπέτειες της ανθρώπινης ζωής µε
τον τρόπο των παραµυθιών.

➧ Γλώσσα είναι κώδικας σηµείων ορισµένης µορφής (γλωσσικής), µε
τα οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία µεταξύ των µελών µιας γλωσ-
σικής κοινότητας.

(Γ. Μπαµπινιώτη, Θεωρητική Γλωσσολογία).

➧ Έκλειψη λέγεται το φαινόµενο µε το οποίο κάποιο ουράνιο σώµα γί-
νεται αφανές είτε όταν παρεµβληθεί ένα άλλο σώµα ανάµεσα σ’αυ-
τό και τη γη είτε όταν το ουράνιο σώµα είναι ετερόφωτο και εισέρ-
χεται σε σκιά.
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∆· Â›‰Ë ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ

√È ÔÚÈÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, .¯. ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÈÛÙ¤· ¤ÓÓÔÈ·. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ‰È·-
ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi˜ Ï¤ÁÂÙ·È Ô
ÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· ÌÈ·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·
Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹. ™˘ÓıÂÙÈÎfi˜ ‹ ÁÂÓÂÙÈÎfi˜ Ï¤ÁÂÙ·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜,
fiÙ·Ó ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Á¤ÓÂÛË˜ ÌÈ·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ /ÂÓfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi
Ù· ·Ó·ÁÎ·›· Î·È Ô˘ÛÈÒ‰Ë Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙË˜ /ÙÔ˘ Ì¤ÚË.

∆είτε πάλι τους προηγούµενους ορισµούς (σελ. 226) και χαρακτηρί-
στε τους (αναλυτικοί ή συνθετικοί).

√È ÔÚÈÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó, ÌÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÛÂ
Û‡ÓÙÔÌÔ˘˜ Î·È ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÔ˘˜. √È Û‡ÓÙÔÌÔÈ, fiˆ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ
ÏÂÍÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚÈ‰›ˆÓ, ÂÎÙÂ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜, ÂÓÒ ÔÈ
ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ
·ÎfiÌË Ë ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÌÈ·˜ ¤Ó-
ÓÔÈ·˜, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û’ ¤Ó· ‰ÔÎ›ÌÈÔ, ¤Ó· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÎÂ›ÌÂÓÔ ÎÙÏ.

* ∫Ô˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ (ÁÓÒÛÂÈ˜, 
·Í›Â˜, ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜) ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜.

Να διαβάσετε τη διπλανή πα-
ράγραφο, που αναπτύσσεται
µε ορισµό, να επισηµάνετε
τα µέρη της (θεµατική περίο-
δο, λεπτοµέρειες/σχόλια, πε-
ρίοδο-κατακλείδα) και να πα-
ρατηρήσετε τη σχέση των
µερών αυτών. Στην εργασία
αυτή θα σας βοηθήσει η επι-
σήµανση των λέξεων ή φρά-
σεων που εισάγουν τις πε-
ριόδους.

Αυτή τη διαδικασία µε την οποία ένα άτοµο µαθαίνει και υιοθετεί τα
σχήµατα συµπεριφοράς και τους κανόνες που θεωρούνται κατάλληλοι
για το κοινωνικό του περιβάλλον την ονοµάζουµε κοινωνικοποίηση.
Από την άποψη της κοινωνίας, η κοινωνικοποίηση είναι ένας τρόπος
µε τον οποίο µεταδίδεται η κουλτούρα* και το άτοµο προσαρµόζεται
σ’ έναν οργανωµένο τρόπο ζωής. Από την άποψη του ατόµου, η κοι-
νωνικοποίηση είναι µια πραγµατοποίηση των δυνατοτήτων του, ένας
τρόπος που «ανθρωποποιεί» το βιολογικό οργανισµό του και τον µε-
ταµορφώνει σε ένα «εγώ» µε µια αίσθηση ταυτότητας. Έτσι, η κοι-
νωνικοποίηση καθορίζει τη συµπεριφορά του ατόµου, είναι ένα µέσο
µε το οποίο η κοινωνία ασκεί έλεγχο στο άτοµο, αλλά αποτελεί και την
απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη της ατοµικότητας.

(¡. ∫Ô˘ÏÔ˘ÁÈÒÙË˜-°. ªÈ¯·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜,
ºÈÏÔÛÔÊÈÎ¤˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜ ÙË˜ ∂Î·È‰Â‡ÛÂˆ˜)
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¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï˘ıÂ› ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·, ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ¤Ó·˜
ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ¤ÂÈÙ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘
ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó.

Να διαβάσετε προσεκτικά το
διπλανό κείµενο και να εντο-
πίσετε:

α) Ποια είναι η οριστέα έν-
νοια, το γένος και η ειδο-
ποιός διαφορά.

β) Σε ποιο σηµείο σταµατά ο
πρωτοβάθµιος ορισµός,
ποιοι άλλοι όροι αποσαφη-
νίζονται και για ποιο λόγο.

γ) Σε ποια σηµεία του κειµέ-
νου υπάρχει παθητική σύ-
νταξη. Να την αντικαταστή-
σετε µε ενεργητική και να
πείτε ποιες αλλαγές παρα-
τηρείτε στο ύφος του κειµέ-
νου. Για ποιο λόγο νοµίζετε
ότι ο συγγραφέας προτίµησε
την παθητική σύνταξη;

δ) Ποια ρηµατικά πρόσωπα
χρησιµοποιούνται. Να δι-
καιολογήσετε τη χρήση
τους κάθε φορά.

Η Παιδαγωγική είναι µια κοινωνική επιστήµη, η οποία εξετάζει τον
άνθρωπο, δηλαδή τις αλλαγές της συµπεριφοράς του κυρίως στην
παιδική και εφηβική του ηλικία, υπό το πρίσµα των επιδράσεων της
διαδικασίας αγωγής και µάθησης. Από τον πρωτοβάθµιο αυτόν προσ-
διορισµό του γνωστικού αντικειµένου της Παιδαγωγικής Επιστήµης
προκύπτει ότι είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί µε επιστηµονικούς
όρους αυτό που ονοµάζουµε στην προεπιστηµονική ήδη χρήση «αγω-
γή» και «µάθηση».
Ως «αγωγή» χαρακτηρίζονται οι επιδράσεις των ενηλίκων και ευ-

ρύτερα του κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος πάνω στο παιδί. Επί-
µαχο όµως είναι το ερώτηµα, αν αυτό που ονοµάζουµε αγωγή αποτε-
λεί ένα πλέγµα από αποκλειστικά σκόπιµες και µεθοδευµένες επιδράσεις
(«στενή έννοια της αγωγής») ή αν εµπεριέχει και επιδράσεις χωρίς
άµεση πρόθεση και µεθόδευση («ευρεία έννοια της αγωγής»). ∆εν είναι
δυνατό να µεταφερθεί εδώ όλη η σχετική επιχειρηµατολογία, παρά µό-
νο ορισµένα από τα βασικότερα σηµεία της [...]
Στην παραπάνω οριοθέτηση χαρακτήρισα µε τον όρο αγωγή τις

επιδράσεις που δέχεται το παιδί από το περιβάλλον του· τη δική του
δραστηριότητα ονοµάζω µάθηση και εννοώ την προσπάθειά του να
αποκτήσει εµπειρίες ή τύπους συµπεριφοράς, για να αναπτύξει την προ-
σωπικότητά του και να αντιµετωπίσει µε αυτοτέλεια τις απαιτήσεις του
κοινωνικού περιβάλλοντός του.
Το σύνολο της αµφίδροµης αυτής σχέσης και επικοινωνίας ονοµά-

ζεται «παιδαγωγική διαδικασία» και αποτελεί το γνωστικό αντικείµε-
νο της Παιδαγωγικής Επιστήµης.

(¶. •ˆ¯¤ÏÏË˜, £ÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎ‹˜ ∂ÈÛÙ‹ÌË˜,
ÂÎ‰. ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1986, ÛÂÏ. 12, 13)

Να συσχετίσετε τις παρατηρήσεις σας για τη σύνταξη και τα ρηµατι-
κά πρόσωπα µε το είδος του κειµένου, δεδοµένου ότι πρόκειται για
ένα επιστηµονικό κείµενο που ορίζει µια έννοια.
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∂›‰·ÌÂ fiÙÈ ÌÂ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡ÌÂ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ
·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜. ∏ ÓÔËÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÔÏ‡ÏÔÎË, È‰È·›-
ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÌÂ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ÔÚÈÛÌfi ÌÈ· ·ÊËÚËÌ¤ÓË ¤ÓÓÔÈ·.
¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ‡ÛÔ˘ÌÂ, Ó· Î·ıÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ, Î·È Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘ÌÂ ÛÂ Ï›ÁÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ Ù· Î‡ÚÈ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜, Ù· ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÌÂ
ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÂ˜ ‹ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÂ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜, .¯. «°ÏÒÛÛ· Â›Ó·È ¤Ó·
Û‡ÛÙËÌ· ÊˆÓËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·». ¢È·‚¿ÛÙÂ
Û¯ÂÙÈÎ¿ Î·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›.

ŸÛÔ ÈÔ ‚Ú·¯˘ÏÔÁÈÎfi˜ Ô ÔÚÈÛÌfi˜, ÙfiÛÔ ÈÔ «·ÓÒ‰˘ÓÔ˜» ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÙ·È, ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· Ê·ÓÂ› Î¿ÔÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÙÔ-
Ôı¤ÙËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤Ó·˜ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·
Ê·ÓÂ› Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜
Û¯ÔÏ‹˜ [...]. ŒÓ·˜ Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ fiˆ˜ Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜: «°ÏÒÛ-
Û· Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÊˆÓËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó
ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·», Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Î·ıÒ˜ Â›Ó·È
·ÚÎÂÙ¿ ÁÂÓÈÎfi˜, ‰Â ‰›ÓÂÈ Ï·‚‹ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÈ˜. ∞ÎÚÈ‚Ò˜
fiÌˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰Â ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÎÚÔ‡-
ÛÔ˘ÌÂ, Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ·Ó ı· ÙÔÓ ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ, ı· ÙÔÓ
ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ‹ ı· ÙÔÓ ·ÔÚÚ›„Ô˘ÌÂ, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎ‹ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.

(¶ÂÙÚÔ‡ÓÈ·˜ ∂. ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎ‹ 
Î·È ™˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ∞Ó¿Ï˘ÛË)

∆ιαβάστε το κείµενο του Μ.
Ανδρόνικου. ∆ικαιολογείται
η άποψή του ότι η γραµµατι-
κή εξήγηση δεν είναι αρκετή
για να κατανοήσει κανείς
πλήρως το περιεχόµενο της
έννοιας «κριτικός»;

Για τον Έλληνα η σηµασία της λέξης «κριτική» είναι και πρόδηλη και
παραπλανητική: πρόδηλη γιατί εύκολα καταλαβαίνει την παραγωγή
της από το ρήµα κ ρ ί ν ω · παραπλανητική γιατί, όπως και σε πολλές
άλλες περιπτώσεις, δεν αισθάνεται την ανάγκη να καθορίσει τα εννοι-
ολογικά της όρια και το περιεχόµενό της, επειδή πιστεύει πως η γραµ-
µατική εξήγηση είναι αρκετή για να κατανοήσει και το περιεχόµενο
της έννοιας σε όλη του την έκταση. Ότι η έννοια κ ρ ι τ ι κ ή σηµαίνει
την ενέργεια που δηλώνει το ρήµα κρίνω, δεν υπάρχει αµφιβολία· κρι-
τικός λοιπόν είναι ο άνθρωπος που κρίνει το έργο της τέχνης, αυτός δη-
λαδή που αποτιµά την αξία του ή την απαξία του, τις αρετές και τις αδυ-
ναµίες του. Από την αρχική αυτή σηµασία πηγάζει και η στάση του κρι-
τικού που παίρνει συχνά τη θέση του κριτή-δικαστή και η φυσική αντίθεση
του δηµιουργού προς τον κριτικό του που τον αισθάνεται ως αντίδικο· και
το «σώµα του εγκλήµατος», το ίδιο το έργο της τέχνης, στέκεται άφωνο
και ανίκανο να πάρει µέρος στη διαµάχη, να βοηθήσει στην τελική κρί-
ση µε τη δική του υπόσταση, που από τη στιγµή της δηµιουργίας και
ύστερα έχει αποχτήσει αυτονοµία και αυτοτέλεια. Μια τέτοια στάση του
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κριτικού είναι και ατελεσφόρητη και αντιπαθητική· συχνά οδηγεί στον αυ-
θαίρετο εγωισµό και στην αθεµελίωτη υπεροψία, ακόµα και στην αυθά-
δεια, όπως έγραψε κάποτε ένας κριτικός της λογοτεχνίας µας που κατα-
λάβαινε καλά τους δρόµους, όπου οδηγεί ψυχολογικά η άσκηση της κρι-
τικής που ξεκινά από µια τέτοιαν αφετηρία. Προτού όµως προχωρήσου-
µε στην αρνητική αυτή εικόνα του κριτικού και της κριτικής, είναι ορθό
να κατανοήσουµε το έργο του και τη λειτουργία που ασκεί ή που πρέπει
να ασκεί µέσα στο καλλιτεχνικό κύκλωµα µιας σύγχρονης κοινωνίας·
προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε µας οδηγούν, όσα προσπαθήσαµε να
διατυπώσουµε στην αρχή αυτού του κειµένου.

(ª. ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˘, «∫ÚÈÙÈÎ‹ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜».
ÃÚÔÓÈÎfi ’73, Û. 10)

α) Να επιλέξετε µια από τις παρακάτω έννοιες και να την αναπτύξετε
σε µία ή περισσότερες παραγράφους:

ρατσισµός, αλλοτρίωση, παγκοσµιοποίηση, καταναλωτισµός

β) Να συγκρίνετε στη συνέχεια τους ορισµούς που έχουν δοθεί από
διάφορους συµµαθητές σας για την ίδια έννοια.

Προσέξτε ότι για έναν εκτεταµένο ορισµό χρειάζεται πάντοτε ένα
σχέδιο οργάνωσης. Η πιο συνηθισµένη µέθοδος στις περιπτώσεις
αυτές είναι η παραγωγική: αρχίζουµε µε ένα σύντοµο ορισµό της
έννοιας, που τον αναλύουµε έπειτα στο υπόλοιπο κείµενο (σε µία
ή περισσότερες παραγράφους), αναπτύσσοντας ξεχωριστά το κα-
θένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της έννοιας.
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¢éáÝòåóè2
∆· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ‰È·›ÚÂÛË˜

Να παρατηρήσετε τη διπλα-
νή παράγραφο που αναπτύσ-
σεται µε ορισµό και διαίρε-
ση.

Πρόταση λέγεται το συντοµότερο τµήµα του λόγου που εκφράζει µια
σκέψη, µια επιθυµία ή ένα συναίσθηµα. Τα είδη των προτάσεων ως
προς το περιεχόµενό τους είναι: α) προτάσεις κρίσεως µε τις οποίες δια-
τυπώνεται µια κρίση, µια σκέψη, ή δίνεται µια πληροφορία β) προτά-
σεις επιθυµίας µε τις οποίες εκφράζεται µια επιθυµία, προσταγή, ευχή
γ) προτάσεις επιφωνηµατικές µε τις οποίες εκφράζεται ένα έντονο συ-
ναίσθηµα και δ) προτάσεις ερωτηµατικές µε τις οποίες διατυπώνεται
µια ερώτηση.

Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, ÌÂ ÙË ‰È·›ÚÂÛË ·Ó·-
Ï‡Ô˘ÌÂ ¤Ó· fiÏÔ (Á¤ÓÔ˜) ÛÙ· Ì¤ÚË ÙÔ˘ (Â›‰Ë) ÌÂ ‚¿ÛË Î¿ÔÈÔ Ô˘ÛÈÒ‰Â˜ ÁÓÒÚÈÛÌ¿
ÙÔ˘˜ (‰È·ÈÚÂÙÈÎ‹ ‚¿ÛË). ∏ ‰È·›ÚÂÛË ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·ÛÙ·ıÂ› Î·È ÌÂ ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·
fiˆ˜ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ.

¢È·ÈÚÂÙ¤· ¤ÓÓÔÈ· (Á¤ÓÔ˜) ¶ÚfiÙ·ÛË

¢È·ÈÚÂÙÈÎ‹ ‚¿ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ

ª¤ÏË ÙË˜ ‰È·›ÚÂÛË˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
ÎÚ›ÛÂˆ˜ ÂÈı˘Ì›·˜ ÂÈÊˆÓËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜

Μία έννοια µπορεί να διαι-
ρεθεί µε περισσότερες από
µία διαιρετικές βάσεις.

Με ποια άλλη διαιρετική βάση µπορούµε να διαιρέσουµε την έν-
νοια «προτάση»; Συµβουλευτείτε το Συντακτικό (ΝΕΣ, εκδ. 1997,
σ. 12-22) και κάνετε τα σχετικά διαγράµµατα.

Σε τι νοµίζετε ότι αποσκοπεί η διαίρεση µιας έννοιας και γιατί συν-
δέεται µε τον ορισµό;
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∞Ó·ÁÎ·›Â˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·›ÚÂÛË

Να ελέγξετε αν η διαίρεση
των ρηµατικών χρόνων που
απεικονίζεται µε το διάγραµ-
µα είναι ορθή, συγκεκριµέ-
να αν γίνεται µε µια ενιαία
διαιρετική βάση.

Π.χ.

Να παρατηρήσετε αν η δι-
πλανή διαίρεση είναι τέλεια,
δηλαδή αν περιλαµβάνει όλα
τα είδη του γένους.

Οι διαθέσεις του ρήµατος είναι οι εξής: ενεργητική, παθητική και
µέση.

Να προσέξετε αν η διαίρεση
που αναφέρεται στα είδη του
πεζού λόγου στην Αρχαία
Ελλάδα είναι συνεχής, δηλα-
δή αν δεν γίνεται κάποιο άλ-
µα στα είδη της.

Τα είδη του πεζού λόγου στην αρχαία Ελλάδα ήταν: η ιστορία, η φιλο-
σοφία και οι δικανικοί λόγοι.

Ÿˆ˜ Â›‰·ÌÂ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, Ë ‰È·›ÚÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î¿-
ıÂ ÊÔÚ¿ ÌÂ ÌÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓË Î·È ÂÓÈ·›· ‰È·ÈÚÂÙÈÎ‹ ‚¿ÛË, Ó· Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ· Î·È Û˘ÓÂ¯‹˜.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µία διαιρετικές βάσεις,
να διαιρέσετε εσείς την έννοια µε καθεµιά από τις βάσεις αυτές, και
να κάνετε τα αντίστοιχα διαγράµµατα (βλ. και ΝΕΓ παρ. 219-225).

·ÚÔÓÙÈÎÔ›

OÈ ¯ÚfiÓÔÈ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÔÚÈÛÙÈÎ‹˜

·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ› ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈÎÔ› ÛÙÈÁÌÈ·›ÔÈ
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∏ ¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ‰È·›ÚÂÛË˜

∂›‰·ÌÂ fiÙÈ Ë ‰È·›ÚÂÛË ÌÈ·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎÙÂ›ÓÂÙ·È ÛÂ Ï›ÁÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜, Ôfi-
ÙÂ ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· «Â›‰Ë» ÙË˜ ‰È·ÈÚÂÙ¤·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜. øÛÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ Ë ‰È·›-
ÚÂÛË Î·Ï‡ÙÂÈ Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ‹ ¤Ó· ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ,
ÔfiÙÂ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ‰È·›ÚÂÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·-
Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Ù· «Â›‰Ë» ÙË˜ ‰È·ÈÚÂÙ¤·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜.

Να διαβάσετε τη διπλανή
παράγραφο και να παρατη-
ρήσετε τον τρόπο µε τον
οποίο οργανώνεται η διαίρε-
ση: σε ποιο µέρος της παρα-
γράφου (θεµατική περίοδος,
λεπτόµερειες/σχόλια, περίο-
δος-κατακλείδα) δίνεται η
πρωτοβάθµια διαίρεση; Σε
ποιο αναπτύσσονται τα είδη
της διαίρεσης;

Σύµφωνα µε µία από τις ταξινοµήσεις της, η αξιολόγηση µπορεί να
διακριθεί σε ατοµική και συγκριτική, ανάλογα µε το αν περιορίζεται
σε ένα άτοµο, ή αντίθετα επεκτείνεται στη σύγκριση των ικανοτήτων
του ενός µαθητή µε των άλλων µαθητών της τάξης, του σχολείου,
της ηλικίας του κτλ. Πιο συγκεκριµένα, η ατοµική αξιολόγηση στο-
χεύει στο άτοµο και την ιδιαιτερότητά του· στα ιδιαίτερα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζει, στη βελτίωση ή όχι της προσπάθειάς του κτλ.
Φυσικά µια αξιολόγηση τέτοιου είδους δεν µπορεί να στηρίζεται σε
βαθµούς, αλλά εκφράζεται µε σχόλια. Μολονότι ακατάλληλη για κά-
θε είδους εξετάσεις, αποτελεί µια προσωπική επικοινωνία ανάµεσα
στο µαθητή και στον καθηγητή και είναι εµφανής η σπουδαιότητά
της για τη διαγνωστική αξιολόγηση. Η συγκριτική αξιολόγηση, απ’ την
άλλη µεριά, καλύπτει τις τυπικές ανάγκες της αξιολόγησης στην εκ-
παίδευση: οι µαθητές τοποθετούνται σε µια βαθµολογική κλίµακα, και
οι «ικανότεροι» (αυτοί που βρίσκονται στις υψηλότερες βαθµίδες της
κλίµακας) επιλέγονται τελικά για κάποιες θέσεις σε ΑΕΙ (Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα).

Να διαβάσετε το διπλανό
κείµενο και να εντοπίσετε τη
διαιρετέα έννοια, τη διαιρε-
τική βάση (ή τις βάσεις) και
τα είδη/µέλη της διαίρεσης.
Πώς οργανώνεται η διαίρε-
ση σ’ αυτό το εκτεταµένο
κείµενο;

Αν επιχειρήσουµε να ταξινοµήσουµε σχηµατικά τα παιδαγωγικά ιδεώ-
δη που διαµορφώθηκαν στην ευρωπαϊκή ιστορία, µπορούµε να τα δια-
φοροποιήσουµε σε τέσσερις κατηγορίες.

α) Το ατοµικό ή το ατοµικιστικό ιδεώδες της αγωγής έχει ως
στόχο του την ανάπτυξη του ατόµου, ανεξάρτητα από το κοινωνικό σύ-
νολο ή ακόµη και ενάντια σ’αυτό.
Το ατοµικό ιδεώδες επικεντρώνεται µε κλασικό τρόπο στο παιδα-

γωγικό σύστηµα του Rousseau. Βασική αρχή του είναι ότι ο άνθρωπος
είναι από τη φύση του καλός, εκφυλίζεται όµως κάτω από τις επιδράσεις
του κοινωνικού περιβάλλοντος. Αυτό σηµαίνει ότι η αγωγή πρέπει να
έχει ως στόχο της να προφυλάξει τον άνθρωπο από τις κακές επιδράσεις
του κοινωνικού περιβάλλοντος («αρνητική αγωγή»). Για την πραγµά-
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τωση του στόχου αυτού, η παιδαγωγική διαδικασία πρέπει να ακολου-
θεί την εξέλιξη των φυσικών προδιαθέσεων του ανθρώπου, να αφήνει
δηλαδή τη «φύση» να εξελίσσεται µόνη της και να προσαρµόζεται στην
πορεία την εξέλιξής της («λειτουργική αγωγή»). Οι βασικές αυτές αρχές
του Rousseau υλοποιούνται στα στάδια ανάπτυξης και αγωγής του παι-
διού, από τη βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωσή του, όπως τα παρου-
σιάζει ο συγγραφέας στο έργο του «Αιµίλιος». Ο υποθετικός τρόφιµος ζει
µακριά από τις «κακές» επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος, ενώ
ο παιδαγωγός παρακολουθεί την εξέλιξή του, εξουδετερώνοντας απλώς
ό,τι την παρεµποδίζει ή τείνει να τη µαταιώσει.

β) Το κοινωνικό ή κοινωνιοκρατικό ιδεώδες της αγωγής απο-
βλέπει αντίθετα στην πλήρη ένταξη του ατόµου στο κοινωνικό σύνο-
λο· σε τελευταία ανάλυση, που εγγίζει ακραίες θέσεις, ο άνθρωπος εί-
ναι απλώς δηµιούργηµα του κοινωνικού συνόλου και υπηρετεί το
κοινωνικό σύνολο.
Ένας από τους βασικότερους εκπροσώπους του κοινωνικού ιδεώ-

δους της αγωγής, στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, εί-
ναι ο Durkheim. Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος στη «φυσική» του κατά-
σταση δεν είναι σε θέση να κατευθύνει και να πραγµατώσει τις επι-
διώξεις του, γιατί πιέζεται από τις ορµές του και βρίσκεται έτσι σε συ-
νεχή ανασφάλεια. Η πραγµάτωση των στόχων του είναι δυνατή µόνο
µέσα στο κοινωνικό σύνολο, το οποίο –µε ορισµένους κανόνες συ-
µπεριφοράς– θέτει υπό έλεγχο και περιορίζει τις επιδιώξεις του ατόµου
στο πλαίσιο του εφικτού. Τα µέλη του κοινωνικού συνόλου οικειοποι-
ούνται δηλαδή έναν ορισµένο πίνακα αξιών, που αποτελεί τη «συλλο-
γική συνείδηση» η οποία ελέγχει και κατευθύνει τη συµπεριφορά του
ατόµου. Αυτό γίνεται µε την παιδαγωγική διαδικασία, η οποία έχει ως
στόχο της την ένταξη και προσαρµογή του ατόµου στο κοινωνικό σύ-
νολο («κοινωνικοποίηση»).
Έτσι επιτυγχάνεται από τη µια µεριά η πραγµάτωση των επιδιώ-

ξεων του ατόµου και από την άλλη η αρµονική λειτουργία του κοι-
νωνικού συνόλου.

γ) Το ανθρωπιστικό ιδεώδες της αγωγής έχει ως στόχο τον τέλειο
άνθρωπο ως αυτοδύναµη και πολύπλευρη προσωπικότητα. Βρίσκεται
στο επίκεντρο της αρχαίας ελληνικής και ρωµαϊκής παιδείας και ανα-
νεώνεται τόσο στην εποχή της Αναγέννησης όσο και κυρίως του Νεο-
ανθρωπισµού.
Ο βασικότερος εκπρόσωπος του ανθρωπιστικού ιδεώδους είναι

ο W. Von Humboldt. Σκοπός της αγωγής είναι η προοδευτική µετα-
µόρφωση του ανθρώπου σ’ ένα πνευµατικό ον, δηλαδή σε µια πολύ-
πτυχη και αρµονική προσωπικότητα, µε τα εξής τρία γνωρίσµατα: την
ατοµικότητα (ανάπτυξη των έµφυτων προδιαθέσεων και ικανοτή-

Rousseau

Durkheim

W. Von Humboldt
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των του ατόµου) την ολότητα (ανάπτυξη όλων των ψυχικών λει-
τουργιών του ανθρώπου) και την καθολικότητα (αφοµοίωση από
τον άνθρωπο όλων των βασικών στοιχείων του πνευµατικού κό-
σµου). Ο σκοπός αυτός πραγµατώνεται µόνο µέσα από ολοκληρω-
µένες εκδηλώσεις του πνεύµατος και η σπουδαιότερη ανάµεσα σ’
αυτές είναι η γλώσσα. Σε πρώτη γραµµή έρχεται – µετά τη µητρική
γλώσσα– η αρχαία ελληνική γλώσσα, ως µέσο επικοινωνίας για να
µπούµε στο πνεύµα του ελληνικού πολιτισµού, ο οποίος, εκφράζοντας
τα πιο τέλεια χαρακτηριστικά του ανθρώπου, πραγµατώνει τον αλη-
θινό ανθρωπισµό. Ο ελληνικός πολιτισµός αποτελεί κλασικό παρά-
δειγµα για τη µορφή του, όχι για το περιεχόµενό του όπως τονίζει η
Αναγέννηση· αξιοµίµητος είναι δηλαδή «ο τρόπος µε τον οποίο χρη-
σιµοποιήθηκαν φυσικές και ιστορικές συνθήκες για τη λειτουργία
µιας υποδειγµατικής ανθρωπότητας». Το ανθρωπιστικό ιδεώδες του
Humboldt αποτέλεσε τη βάση της ουµανιστικής παιδείας, κυρίως
στη Μέση Εκπαίδευση.

δ) Το θρησκευτικό ή µεταφυσικό ιδεώδες της αγωγής έχει ως
καθοριστικό γνώρισµά του τη σχέση του ανθρώπου προς ένα απόλυτο
υπερβατό ον. Ο άνθρωπος, η προέλευση και ο προορισµός του καθο-
ρίζονται και ερµηνεύονται στο πλαίσιο της καθολικής αυτής σχέσης
και εξάρτησης του ανθρώπου.
Το παιδαγωγικό αυτό ιδεώδες είναι ιδιαίτερα έκδηλο στο Χρι-

στιανισµό. Ο άνθρωπος είναι πλασµένος «κατ’ ε�κ	να κα� καθ’
µ��ωσιν», και µε τη διαδικασία αγωγής και µάθησης πρέπει να
επιτευχθεί η «µ��ωσις τ�� Θε��». Πρότυπο αποτελεί ο Χριστός, που
πραγµάτωσε µε το παράδειγµά του το λόγο του Θεού και οδήγησε
τους ανθρώπους στο δρόµο του Θεού («AEγ8 ε0µ 7 =δ;ς κα 7 .λ/-
θεια κα 7 +ω/»). Στο στόχο αυτό αντιστοιχούν τα µορφωτικά αγα-
θά, οι µέθοδοι αγωγής και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Τελικός σκοπός
της ανθρώπινης ζωής και δηµιουργίας είναι η αιώνια κοινωνία µε το
Θεό. Το παιδαγωγικό αυτό ιδεώδες επικρατεί, σε περιορισµένη κλί-
µακα, στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και γενικά στο Μεσαί-
ωνα, στη ∆ύση υπό την επίδραση της Καθολικής εκκλησίας και στο
Βυζάντιο σε συνύπαρξη µε τον ελληνικό πολιτισµό. Μετά το δεύτερο
παγκόσµιο πόλεµο εκδηλώνεται στο πλαίσιο της «Παιδαγωγικής του
Περσοναλισµού». Υπάρχει επίσης σε όλες αυτές τις ιστορικές περιό-
δους αντίστοιχα οργανωµένη διδασκαλία και µάθηση (Κατηχητικά
σχολεία, Επισκοπικά και Καθεδρικά σχολεία και Πανεπιστήµια, ιδιω-
τική εκπαίδευση).

(¶. ¢. •ˆ¯¤ÏÏË, £ÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÈ˜ ·È‰·ÁˆÁÈÎ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜,
ÂÎ‰. ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1986)
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Να αναπτύξετε µια παράγραφο µε διαίρεση. Μπορείτε να επιλέξετε
ένα από τα παρακάτω θέµατα:

Τα βιογραφικά είδη,
Τα είδη των καλών τεχνών,
Τα διάφορα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,
Τα είδη της σύγχρονης µουσικής,
Τα είδη των πολιτευµάτων,
Οι βαθµίδες της εκπαίδευσης,
Τα αγωνίσµατα του πεντάθλου κτλ.

Προσπαθήστε τώρα να ανα-
πτύξετε ένα από τα παρα-
πάνω θέµατα σε ευρύτερο
κείµενο.

Στην αρχή δώστε µε συντοµία τον ορισµό και τη διαίρεση της έννοι-
ας. Στη συνέχεια προχωρήστε παραγωγικά δίνοντας ένα σύντοµο ορι-
σµό ή και µία διεξοδική περιγραφή για κάθε «είδος» της διαιρετέας έν-
νοιας. Αν το θέµα είναι πρόσφορο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε πε-
ρισσότερες από µία διαιρετικές βάσεις.
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° È· Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‹ Ù· Î‡ÚÈ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ÔÚÂ›·˜ ÌÈ·˜ Ú¿-
ÍË˜ (ÂÓfi˜ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÂÓfi˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜, ÂÓfi˜
Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÎÙÏ.) ‹ ÂÓfi˜ ÏfiÁÔ˘, ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ‹ ÁÚ·ÙÔ‡, ¯ÚË-

ÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÎÚÈ‚Â›˜, ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È:
Ë Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË, Ë Ì·ÁÓËÙÔÛÎfiËÛË, Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË, Ë ÊˆÙÔÁÚ¿ÊË-
ÛË, Ë ÊˆÙÔÙ‡ËÛË, Ë ÛÙÂÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ÔÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÎÙÏ.

Συζητήστε για τον καθένα
από αυτούς τους τρόπους και
πείτε:

Ποια πλεονεκτήµατα και ποια µειονεκτήµατα παρουσιάζει σε σύ-
γκριση µε τις άλλες η µέθοδος των σηµειώσεων, και σε ποιες περι-
πτώσεις µάς είναι χρήσιµη. Ειδικότερα, πότε µάς είναι χρήσιµη στη
σχολική εργασία;

∞fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Î¿Ó·ÙÂ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÙÂ ›Ûˆ˜ fiÙÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜
·fi ÚÔÊÔÚÈÎfi ‹ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· Î‡ÚÈ· ÛËÌÂ›·
ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÌÈ· ·Ê·ÈÚÂÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛË-
Ì·›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ Ô˘ÛÈÒ‰Â˜ Î·È ·Ú·ÏÂ›Ô˘ÌÂ ÙÔ ÂÔ˘ÛÈÒ‰Â˜Ø ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ÂÍ·È-
ÚÂÙÈÎ¿ ¯Ú‹ÛÈÌË. ª·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÔÙ·ÌÈÂ‡Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÓÔ˘ÌÂ
ÁÓÒÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÔÍ‡ÓÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ·ÊÔ‡, fiÙ·Ó ÎÚ·ÙÔ‡-
ÌÂ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜, Â›Ì·ÛÙÂ ·Ó·ÁÎ·ÛÌ¤ÓÔÈ Ó· Î·Ù·ÓÔÔ‡ÌÂ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ı¤Ì·, ÁÈ· Ó·
‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ Ô˘ÛÈÒ‰Â˜ ·fi ÙÔ ÂÔ˘ÛÈÒ‰Â˜.
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™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ·fi ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ∞.

Ÿˆ˜ Â›‰·ÌÂ, ÌÂ ÙÈ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Î·Ù·-
ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Ù· Î‡ÚÈ· ÛËÌÂ›· ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. °È· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ fiÌˆ˜ ·˘Ùfi, Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙÔ ·Ú¯ÈÎ¿ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿, ÒÛÙÂ Ó·
·ÔÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÁÂÓÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘. ŒÂÈÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÓÔËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘
Î¤ÓÙÚÔ, ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‹ Î·Ù¿ Â˘Ú‡ÙÂÚÂ˜ ÓÔËÌ·ÙÈÎ¤˜
ÂÓfiÙËÙÂ˜.

∆ιαβάστε το διπλανό κείµε-
νο προσεκτικά και προσπα-
θήστε να εντοπίσετε το νοη-
µατικό του κέντρο. Στη συ-
νέχεια να δώσετε τον κατάλ-
ληλο πλαγιότιτλο.

Α Για να κατανοήσουµε την αρχαία ελληνική τραγωδία, είτε γενι-
κά είτε στην πολιτική της διάσταση που µας ενδιαφέρει εδώ ει-
δικότερα, είναι απαραίτητο να απελευθερωθούµε για λίγο από

τις δικές µας θεατρικές εµπειρίες και να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας
ορισµένες ιδιοµορφίες, οι οποίες καθορίζουν τη φυσιογνωµία αυτού του
θεατρικού είδους στον 5ο αιώνα π. Χ. Έτσι, ενώ για µας σήµερα η πα-
ρακολούθηση µιας θεατρικής παράστασης είναι ιδιωτική υπόθεση, στην
αρχαιότητα το γεγονός αυτό τοποθετείται στο κέντρο της κρατικής µέ-
ριµνας –απόδειξη ότι υπεύθυνος για τη διοργάνωση των θεατρικών
εκδηλώσεων στην αρχαία Αθήνα ήταν ο επώνυµος άρχοντας. Αυτή η
κρατική παρέµβαση γίνεται ευκολότερα κατανοητή, αν θυµηθούµε ότι
οι παραστάσεις δεν ήταν, όπως είναι σήµερα, ανεξάρτητες πολιτιστικές
εκδηλώσεις, αλλά αποτελούσαν αναπόσπαστο και σηµαντικό τµήµα
µιας σπουδαίας αθηναϊκής γιορτής, των Μεγάλων ∆ιονυσίων, που τε-
λούνταν την άνοιξη κάθε χρόνου (Μάρτιο-Απρίλιο). Η διαπίστωση αυ-
τή µας οδηγεί στον εντοπισµό µιας ακόµη διαφοράς του αρχαίου από το
σύγχρονο θέατρο: ο χαρακτήρας των έργων ήταν εφήµερος και ανε-
πανάληπτος, δηλαδή κανένα δράµα δεν παιζόταν πάνω από µια φορά,
ενώ σήµερα τα έργα προορίζονται εξαρχής για πολλές επαναλήψεις. 

Β Η ένταξη του θεάτρου σε θρησκευτικό πλαίσιο και η συνακό-
λουθη µοναδικότητα της θεατρικής παράστασης προϋποθέτουν
–και ταυτόχρονα εξηγούν– τη µεγάλη λαϊκή συµµετοχή στις εκ-

δηλώσεις αυτές· δεν πρέπει, λοιπόν, να µας εκπλήσσει το γεγονός ότι το
αθηναϊκό θέατρο είχε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 17.000 θεατές, ένα
σεβαστό δηλαδή ποσοστό του πληθυσµού της πόλης. Αν τώρα συνδυά-
σουµε αυτή την αθρόα προσέλευση των θεατών µε µια µαρτυρία του
Αριστοφάνη από την τελευταία δεκαετία του 5ου αιώνα, θα καταλά-
βουµε γιατί το αρχαίο θέατρο είχε πολιτική σηµασία. Στους Βατράχους
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του ο µεγάλος κωµικός της αρχαιότητας υποστηρίζει ότι ο τραγικός
ποιητής είναι δάσκαλος του λαού, και αυτό σηµαίνει ότι διαµορφώνει
το ήθος (αυτή η συµβολή αποδίδεται κυρίως στον Αισχύλο) και οξύνει
τη διανοητική και κριτική ικανότητα των πολιτών (αυτός ο ρόλος απο-
δίδεται κυρίως στον Ευριπίδη). Η λειτουργία του ποιητή συνίσταται,
εποµένως, στη διαπαιδαγώγηση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε
προβλήµατα της εποχής τους µε τη βοήθεια του µύθου. 

Γ Με τη διαπίστωση αυτή θίγουµε ήδη µια σηµαντική ιδιαιτερότητα
της αρχαίας τραγωδίας, που αξίζει να επισηµανθεί µε ξεχωριστή
έµφαση: Τα θέµατα των τραγωδιών δεν ήταν προϊόντα πρωτότυ-

πης επινόησης –άλλωστε το αίσθηµα της πρωτοτυπίας και η κατοχύρωση
των πνευµατικών δικαιωµάτων είναι πράγµατα άγνωστα στην αρχαιό-
τητα– αλλά βασίζονταν σε γνωστούς και από παλιά παραδεδοµένους
µύθους. Όταν, λοιπόν, ο θεατής επισκεπτόταν το θέατρο, γνώριζε προ-
καταβολικά το θέµα του έργου. Αυτό σηµαίνει ότι ο ποιητής επικέντρωνε
τις δηµιουργικές του προσπάθειες όχι τόσο στη θεµατική πλευρά του
δράµατος, όσο στην ερµηνευτική επεξεργασία του µύθου και στην ψυ-
χαγωγική –µε την ετυµολογική σηµασία του όρου– αποτελεσµατικότητά
του. Κατά την επεξεργασία του µύθου υπεισερχόταν –όπως είναι ανα-
µενόµενο από κάθε λογοτεχνικό έργο που είναι προϊόν της εποχής που
το γέννησε– και στοιχεία ή προβληµατισµοί από τη σύγχρονη ζωή, όχι,
βέβαια, µε τη µορφή ρητών αναφορών ή συγκεκριµένων πληροφοριών
ιστορικού τύπου αλλά µε τη µορφή υπαινιγµών, που ο εντοπισµός τους
είναι έργο της φιλολογικής ερµηνείας [...].

(¢. π. π·ÎÒ‚, ∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ «∂˘ÌÂÓ›‰ˆÓ» ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘) 
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Kòáôñ óèíåéñóåé÷ ëáôÀ ðáòÀçòáæï1

·) ∂ÓÙÔ›˙ˆ Ù· Î‡ÚÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘

∫¿ıÂ ÎÂ›ÌÂÓÔ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÓÔËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜, ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜.
∂ÔÌ¤Óˆ˜ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ Ï‹ÚÂÈ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Â›Ó·È Ó· ÂÚÁ·-
ÛÙÔ‡ÌÂ Î·Ù¿ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÓÙÔ›˙Ô˘ÌÂ Ù· Î‡ÚÈ· Û˘ÛÙ·-
ÙÈÎ¿ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜, Î·È ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜,
·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ŒÙÛÈ, ·Ó Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Ì·˜ ·fi Î¿ıÂ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ-Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ı·
¤¯Ô˘ÌÂ Ù· Î‡ÚÈ· ÛËÌÂ›· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το
θέµα της πρώτης (Α) παρα-
γράφου παρουσιάζεται µε
συντοµία στη θεµατική της
περίοδο και ότι αναπτύσσε-
ται αναλυτικά µε σύγκριση
στο υπόλοιπο µέρος της πα-
ραγράφου, εργαστείτε ως
εξής, για να κρατήσετε ση-
µειώσεις:

α) Βρείτε τη θεµατική περίοδο και ανιχνεύστε το θέµα της παρα-
γράφου.

β) Στην ανάπτυξη του θέµατος να διακρίνετε τις σηµαντικές λεπτοµέ-
ρειες. Εφόσον πρόκειται για σύγκριση, χρειάζεται να καθορίσετε τα
αντικείµενα που συγκρίνονται και τις διαφορές τους.

γ) Υπογραµµίστε όλες τις λέξεις-κλειδιά της παραγράφου, αυτές που
δηλώνουν το θέµα και τις σηµαντικές λεπτοµέρειες.

δ) Προσπαθήστε τώρα να χρησιµοποιήσετε µερικές λέξεις-κλειδιά,
για να αποδώσετε τα κύρια συστατικά της παραγράφου µε δικές
σας σύντοµες φράσεις.
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Να συγκρίνετε τις σηµειώσεις που κρατήσατε µε αυτές που παραθέ-
τουµε ενδεικτικά παρακάτω.

1η παραλλαγή

Α
ν
ά
π
τ
υ
ξ
η

 –
 Λ
ε
π
τ
ο

µ
έ
ρ
ε
ιε
ς

Θέµα: Οι ιδιοµορφίες και η πολιτική διάστα-
ση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. 

1. Η παρακολούθηση της θεατρικής παρά-
στασης ήταν αντικείµενο κρατικής µέρι-
µνας, ενώ σήµερα είναι ιδιωτική υπόθεση.

2. Η θεατρική παράσταση αποτελούσε ανα-
πόσπαστο τµήµα των Μ. ∆ιονυσίων, ενώ
σήµερα είναι ανεξάρτητη πολιτιστική εκ-
δήλωση.

3. Ο χαρακτήρας των έργων ήταν εφήµερος
και ανεπανάληπτος, ενώ σήµερα τα έργα
προορίζονται εξαρχής για επαναλήψεις.

Σηµαντικές λεπτοµέρειες:

Θ
εµ
α
τι
κ
ή

 π
ερ
ίο
δ
ο
ς Α Για να κατανοήσουµε την αρχαία

ελληνική τραγωδία, είτε γενικά εί-
τε στην πολιτική της διάσταση που

µας ενδιαφέρει εδώ ειδικότερα, είναι απα-
ραίτητο να απελευθερωθούµε για λίγο
από τις δικές µας θεατρικές εµπειρίες και
να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας ορισµέ-
νες ιδιοµορφίες, οι οποίες καθορίζουν τη
φυσιογνωµία αυτού του θεατρικού είδους
στον 5ο αιώνα π.χ.

Έτσι, ενώ για µας σήµερα η παρακολού-
θηση µιας θεατρικής παράστασης είναι
ιδιωτική υπόθεση, στην αρχαιότητα το γε-
γονός αυτό τοποθετείται στο κέντρο της
κρατικής µέριµνας –απόδειξη ότι υπεύθυ-
νος για τη διοργάνωση των θεατρικών εκ-
δηλώσεων στην αρχαία Αθήνα ήταν ο
επώνυµος άρχοντας. Αυτή η κρατική πα-
ρέµβαση γίνεται ευκολότερα κατανοητή,
αν θυµηθούµε ότι οι παραστάσεις δεν
ήταν, όπως είναι σήµερα, ανεξάρτητες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά αποτελούσαν
αναπόσπαστο και σηµαντικό τµήµα µιας
σπουδαίας αθηναϊκής γιορτής, των Μεγά-
λων ∆ιονυσίων, που τελούνταν την άνοιξη
κάθε χρόνου (Μάρτιο -Απρίλιο). Η διαπί-
στωση αυτή µας οδηγεί στον εντοπισµό
µιας ακόµη διαφοράς του αρχαίου από το
σύγχρονο θέατρο: ο χαρακτήρας των έρ-
γων ήταν εφήµερος και ανεπανάληπτος,
δηλαδή κανένα δράµα δεν παιζόταν πάνω
από µια φορά, ενώ σήµερα τα έργα προο-
ρίζονται εξαρχής για πολλές επαναλήψεις.

Κείµενο
Σηµειώσεις
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‚) ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰È·
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ

Ακολουθούν παραλλαγές
σηµειώσεων από την ίδια
παράγραφο (Α).

Να τις συγκρίνετε µε τις σηµειώσεις που σας δόθηκαν προηγουµένως.
Ποια κοινά σηµεία και ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι τέσσερις πα-
ραλλαγές των σηµειώσεων; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται κυ-
ρίως η µορφή των σηµειώσεων;

2η παραλλαγή

Αρχαίο θέατρο (τραγωδία): Ιδιοµορφίες – Πολιτική διάσταση.

1. παρακολούθηση θεατρικής παράστασης αντικείµενο κρατικής µέριµνας –σήµερα
ιδιωτική υπόθεση

2. θεατρική παράσταση αναπόσπαστο τµήµα Μ. ∆ιονυσίων –σήµερα ανεξάρτητη 
πολιτιστική εκδήλωση

3. χαρακτήρας έργων: εφήµερος + ανεπανάληπτος –σήµερα έργα εξαρχής 
για επαναλήψεις.

3η παραλλαγή

Αρχαίο θέατρο (τραγωδία): Ιδιοµορφίες – Πολιτική διάσταση.

Κριτήρια σύγκρισης Αρχαίο θέατρο Σύγχρονο θέατρο

1 παρακολούθηση* κρατική µέριµνα ιδιωτική υπόθεση

2. παράσταση τµήµα Μ. ∆ιονυσίων ανεξάρτητη πολιτιστική εκδήλωση

3. χαρακτήρας έργων ανεπανάληπτος-εφήµερος έργα για επαναλήψεις

* ™Â ÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ Î·-
Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÂ˜, ÒÛÙÂ ÔÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Ì·˜, ÛÂ Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ (3Ë Î·È 4Ë ·Ú·ÏÏ·Á‹) Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÁÓÒÛÈÌÂ˜ Î·È ·fi ¤Ó·Ó
ÙÚ›ÙÔØ .¯. Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙË˜ Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ·Ú¯·›Ô˘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ (·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ¤Ú-
ÁˆÓ) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍ‹˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·: ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜, ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÙÚfiÔ˜ ·Ú·ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ, Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ.
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4η παραλλαγή

Αρχαίο θέατρο (τραγωδία): Ιδιοµορφίες – Πολιτική διάσταση.

παρακολούθηση: κρατική µέριµνα

αρχαίο θέατρο παράσταση: τµήµα Μ. ∆ιονυσίων

χαρακτήρας έργων: εφήµερος και ανεπανάληπτος

παρακολούθηση: ιδιωτική υπόθεση

σύγχρονο θέατρο παράσταση: ανεξάρτητη πολιτιστική εκδήλωση

χαρακτήρας έργων: έργα για επαναλήψεις

¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÔÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ·fi ¿ÙÔÌÔ ÛÂ ¿ÙÔÌÔ Î·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó
ÌÔÚÊ‹ ·Ó¿ÏÔÁË ÌÂ ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ÕÏÏÔÙÂ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· Î‡-
ÚÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ¤˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ ¿ÏÈ Ù· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó
ÙËÏÂÁÚ·ÊÈÎ¿ ·Ú·ÏÂ›ÔÓÙ·˜ Ú‹Ì·Ù·, ¿ÚıÚ·, Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜, ÚÔı¤-
ÛÂÈ˜ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ fiÛÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÈ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È: Ë ·Ú›ıÌËÛË, ÔÈ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›Â˜* Î·È ¿ÏÏ· Û‡Ì‚ÔÏ· ‹ ·ÎfiÌË Î·È Î¿-
ÔÈÔ Û¯‹Ì·/Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÔfiÙÂ ÔÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹.
√ˆÛ‰‹ÔÙÂ ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÚÔÛˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÊÔ‡
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÙÈ˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ.

Στη δεύτερη παράγραφο (Β)
η θεµατική περίοδος είναι η
ακόλουθη: «Αν τώρα συνδυά-
σουµε αυτή την αθρόα προσέ-
λευση... πολιτική σηµασία».

Να κρατήσετε σηµειώσεις ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία. Για
τη µορφή των σηµειώσεων µπορείτε να ακολουθήσετε µία από τις πα-
ραλλαγές που είδαµε προηγουµένως.

* ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÚ›· ‚·ÛÈÎ¿ Â›‰Ë Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›·˜:
1. ÙÈ˜ «ÂÈ‰ÈÎ¤˜» Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È Ù· Û‡Ì‚ÔÏ· ·fi ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÔÌ¤·: Ca, C,>,<,= ÎÙÏ. 
2. ÙÈ˜ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È Ù· Û‡Ì‚ÔÏ·: .¯., ÎÙÏ., fi.., ‚Ï., ‚. ‹ Ú‚., Û. ‹ ÛÂÏ., Ù., ‹ ÙÔÌ., -, =, +
3. ÙÈ˜ «ÚÔÛˆÈÎ¤˜» Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›Â˜ Ô˘ ÂÈÓÔÂ› Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË. 



247

C Y M B C Y M B

C Y M B C Y M B

C
Y

M
B

C
Y

M
B

247

Á) ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔÓ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· Ó·
ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜

∂›‰·ÌÂ fiÙÈ, fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, ÚÔ-
Û·ıÔ‡ÌÂ Ó· Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. ∞˘Ùfi ¿ÏÈ ÙÔ ÂÓÙÔ›˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙË ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ‹, fiÙ·Ó ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ÙÔ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ ÛÙÔ ÓÔËÌ·ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ 3Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ (°), ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂ-
Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ÙÔ ÓÔËÌ·ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÌÂ ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ
Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ: «∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙË˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹».
À¿Ú¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌË Ì·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ-
Â˜, ÔfiÙÂ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ ÙË˜ Î¿ıÂ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ÁÈ· Ó·
ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ «∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ «∂˘ÌÂÓ›‰ˆÓ» ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘» ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜: 

1. ∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ È‰ÈÔÌÔÚÊ›Â˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘
(ÙÚ·Áˆ‰›·˜) ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ı¤·ÙÚÔ.

2. ¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú¯·›-
Ô˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ (ÙÚ·Áˆ‰›·˜).

3. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ÙË˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÈ-
ËÙ‹.
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‰) ∂ÈÛËÌ·›Óˆ ÙÈ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎ¤˜* Ï¤ÍÂÈ˜ 

* ŒÙÛÈ Ï¤ÌÂ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó/ ‰È·ÚıÚÒÓÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘:
ÊÚ¿ÛÂÈ˜, ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÎÙÏ. (‚Ï. Î·È "¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ·" ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿-
ÛÈÔ, ÂÓfiÙ. 23)

ŸÙ·Ó ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜, Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ /ÊÚ¿ÛÂÈ˜
Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË (‰È¿ÚıÚˆÛË – Û˘ÓÔ¯‹) ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ªÂ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜
/ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙË
Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·.
ªÂ ÙÈ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÙ·È:

·) ÙÔ ·›ÙÈÔ – ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ÂÂÈ‰‹, ‰ÈfiÙÈ, ¤ÙÛÈ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÎÙÏ.

‚) Ë ·ÓÙ›ıÂÛË – ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË: ·ÏÏ¿, fiÌˆ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿,
fiÌˆ˜ ÎÙÏ.

Á) Ë ¯ÚÔÓÈÎ‹ Û¯¤ÛË: ‡ÛÙÂÚ·, ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÂÓÙˆÌÂÙ·Í‡ ÎÙÏ.

‰) ¤Ó·˜ fiÚÔ˜, ÚÔ¸fiıÂÛË: ·Ó, ÂÎÙfi˜ ·Ó, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÙÏ.

Â) Ë ÂÂÍ‹ÁËÛË: ÌÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰ËÏ·‰‹, ÌÂ fiÛ· Â›· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓÓÔÔ‡Û·,
(ÁÈ· Ó· ÌÂ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙÂ) ı· Û·˜ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ÌÂ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ÁÈ· Ó· Á›Óˆ
Û·Ê¤ÛÙÂÚÔ˜ ÎÙÏ.

ÛÙ) Ë ¤ÌÊ·ÛË: Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ fiÙÈ..., ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ÙÔ ÂÍ‹˜ .../ Ó· ÂÈ-
ÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÎÙÏ.

˙) ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: .¯. Ï.¯., ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÙÏ.

Ë) Ë ··Ú›ıÌËÛË ÂÈ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·˜ È‰¤·˜: ÚÒ-
ÙÔ... ‰Â‡ÙÂÚÔ, Î·Ù·Ú¯‹Ó, ÙÂÏÈÎ¿, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÈ¯Â›ÚËÌ·/ı¤Ì· Ô˘ ı· Ì·˜
··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÎÙÏ.

ı) Ë ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘: ÙÔ ¿ÚıÚÔ/Ë ÌÂÏ¤ÙË/ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË/ Ë ÔÌÈÏ›· ÌÔ˘ ¯ˆ-
Ú›˙ÂÙ·È ÛÂ ÙÚ›· Ì¤ÚË: ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎÙÏ.

È) ¤Ó· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, Û˘ÁÎÂÊ·Ï·›ˆÛË: ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘ÌÂ, Û˘ÁÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔ-
ÓÙ·˜/ÂÈÏÔÁÈÎ¿/Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿ ı· Ï¤Á·ÌÂ fiÙÈ... ÎÙÏ.

Οµαδική εργασία
Να χωριστείτε σε δύο οµά-
δες και να κρατήσετε σηµει-
ώσεις από κάποιο κείµενο
σχολικού βιβλίου. 

Οι µαθητές της πρώτης οµάδας θα κρατήσουν, χωριστά ο καθένας,
αναλυτικές σηµειώσεις (θέµα και σηµαντικές λεπτοµέρειες της κάθε
παραγράφου), µε σκοπό να προετοιµαστούν για ένα ωριαίο διαγώνι-
σµα. Αντίθετα οι µαθητές της δεύτερης οµάδας θα κρατήσουν, χωρι-
στά ο καθένας πάλι, πιο συνοπτικές σηµειώσεις (πλαγιότιτλοι των
παραγράφων), αφού σκοπός τους θα είναι να ενηµερώσουν την υπό-
λοιπη τάξη σχετικά µε το κείµενο που δεν το διδάχτηκε συστηµατικά.
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EòçÀúïíáé óå åùòàôåòå÷ (áðÞ ôèî ðáòÀçòáæï)

îïèíáôéëÛ÷ åîÞôèôå÷ ëáé ëòáôñ óèíåéñóåé÷
2

∏ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ï‹ÚÂÈ˜ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¤˜
ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜. øÛÙfiÛÔ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, fiÙ·Ó ÛÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Êı¿-
ÛÔ˘ÌÂ ÛÂ Û˘ÓÔÙÈÎ¤˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÂÚÓÔ‡ÌÂ ÛÂ Â˘Ú‡ÙÂÚÂ˜
ÓÔËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜. ∆¤ÙÔÈÂ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›-
Ô˘, Ù· Ì¤ÚË ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (ÚfiÏÔÁÔ˜, Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜, Â›ÏÔÁÔ˜) ‹ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÓÔËÌ·ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ.

∆ιαβάστε προσεχτικά το κεί-
µενο:

∆∂Ã¡π∫∏ ∫∞π ∂∫¶∞π¢∂À™∏

Α. Είναι τάχα δυνατόν να κινδυνεύει η παιδεία, εποµένως και ο
πνευµατικός µας πολιτισµός, από την εκπληχτική ανάπτυξη που πα-
ρουσιάζουν σήµερα ο τύπος, ο κινηµατογράφος, το ραδιόφωνο, η τη-
λεόραση; Μήπως ήταν υπερβολή να τεθεί εφέτος µε κάποιαν ανησυχία
το ερώτηµα τούτο στις «∆ιεθνείς Συναντήσεις» της Γενεύης;

Β. 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 παρατηρή-
σεις 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 προσωπι-
κότητας, παραµερίζοντας την κρίση και τη συνειδητή βούληση. Έτσι
αποκτά µυστηριώδη δύναµη απάνω στο θυµικό του ανθρώπου και µπο-
ρεί να έχει βαθιάν επίδραση στον ψυχικό του κόσµο. Καλή (παραµυθεί,
καθησυχάζει, εναρµονίζει εσωτερικές τάσεις συγκρουόµενες κτλ.) –αλ-
λά και κακή (υποβάλλει έµµονες ιδέες, διεγείρει, φανατίζει κτλ.). Τον
κίνδυνο των «εικόνων» τόνισε και ο κ. Schaerer. Αφθονούν, είπε, σή-
µερα και κατακλύζουν τις αισθήσεις µας οι «εικόνες» που υποκριτικά
προσφέρονται ως δήθεν αντικειµενικά κριτήρια (images hypocritement
documentaries). Η ζηµιά που προκαλούν είναι διπλή. Πρώτα µας συ-
νηθίζουν να ικανοποιούµαστε µε τα προσφερόµενα έτοιµα duplicata*,
κι έτσι σιγά σιγά χάνουµε την διάθεση και την ικανότητα να παρατη-
ρούµε την εξωτερική πραγµατικότητα. Έπειτα δηµιουργούν ένα είδος

* duplicata: ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·Ù·
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πλασµατικής, ψεύτικης ζωής, όπου «βολευόµαστε» τόσο καλά, ώστε χά-
νουµε την αίσθηση της πραγµατικής ζωής (µποβαρισµός, δονκιχωτι-
σµός).

Γ. Όταν αναπτύσσεται υπέρµετρα η τάση προς το κατ’αίσθηση αντι-
ληπτό, φυσικό και αναπόφευκτο είναι να ατροφήσει η καθαρά διανοη-
τική λειτουργία που δουλεύει µε την αφαίρεση και µε το λογισµό. Έπει-
τα, όταν ένας άλλος εργάζεται για µας και προσφέρει στην αντίληψή µας
έτοιµα τα «παρασκευάσµατά» του (τύπος, κινηµατογράφος και ραδιό-
φωνο προµηθεύουν σε µεγάλες ποσότητες αυτού του είδους τη µαση-
µένη τροφή στο Κοινό τους), µια τάση αποδοχής, µια βολική παθητι-
κότητα µπαίνει στη θέση της πρωτοβουλίας και της προσπάθειας και σι-
γά σιγά το πνεύµα γίνεται ανάπηρο. – Θα µπορούσε βέβαια να φέρει κα-
νείς την αντίρρηση ότι στην περίπτωση αυτή όχι τα ίδια τα τεχνικά µέ-
σα, αλλά ο τρόπος που τα µεταχειριζόµαστε έχει δυσµενείς για την παι-
δεία 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 µι-
λούµε; –Για να καταλήξουµε σε µια θεµατική πρόταση, δεν πρέπει, νο-
µίζω, 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 συνυφα-
σµένα το ένα µε το άλλο. Εποµένως από τη στιγµή που πραγµατοποιή-
σαµε σηµαντικές προόδους µε την τελειοποίηση των τεχνικών µέσων
στον τοµέα της διάδοσης των ιδεών, έπρεπε να περιµένουµε ότι θα επα-
κολουθούσαν άλλο τόσο σηµαντικές ζηµιές. Υπάρχει όµως στην Βιολο-
γία µια αρχή («οµοιόσταση» την ονοµάζουν) που λέει ότι κάθε ζωντα-
νός οργανισµός έχει στη διάθεσή του δυνάµεις έτοιµες, όταν κλονίζεται
η ισορροπία του, να εργαστούν για να την αποκαταστήσουν το γρηγο-
ρότερο. –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 προ-
σπαθήσουµε να ξυπνήσουµε αυτές τις δυνάµεις, να τις κινητοποιήσου-
µε, για να προλάβουµε την καταστροφή.

Ε. Στην περίπτωση που µας απασχολεί ένα µόνο θετικό µέτρο θερα-
πείας του κοινού νοµίζω ότι υπάρχει: η µόρφωση των νέων. Μια µόρ-
φωση στερεή που θα κάνει την αυριανή ανθρωπότητα πιο απαιτητική,
πιο ανεξάρτητη απέναντι σ’εκείνους που θα αναλάβουν να την πληρο-
φορήσουν, 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, ατοµι-
κής και συλλογικής· να καθαρίσουµε την αίσθηση του ωραίου µε τη συ-



251

C Y M B C Y M B

C Y M B C Y M B

C
Y

M
B

C
Y

M
B

251

νεχή 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 τεχνι-
κής που προχωρεί µε βήµατα γίγαντα.

ΣΤ.Με ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να θεµελιωθεί και µε ποι-
ους 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 δια-
πιστώνεται σύντοµα και απλά: Είναι άδικο να καταριόµαστε τις προό-
δους της τεχνικής. Ό,τι πρέπει να οικτιρούµε είναι το γεγονός ότι µια άλ-
λη δύναµη του πολιτισµού, η µόρφωση του λαού, δεν προχωρεί εξίσου
γρήγορα, ούτε ενεργεί αποτελεσµατικά, για να αντισταθµίσει τις ανα-
πόφευκτες συνέπειες των τελειοποιήσεων που ραγδαία πραγµατοποι-
ούνται στη σφαίρα της εφαρµοσµένης επιστήµης. Η τεχνική δίνει στον
πολιτισµό τη διάσταση του πλάτους. Η εκπαίδευση καλείται να συ-
µπληρώσει το νόηµά του εξασφαλίζοντας σ’αυτόν µιαν άλλη διάσταση:
τη διάσταση του βάθους.

13 Οκτωβρίου 1955.
(∂.¶. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜, ∂Ê‹ÌÂÚ·-∂›Î·ÈÚ·-∞ÓÂ›Î·ÈÚ·,

ÂÎ‰. ÿÎ·ÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 1980, ÛÂÏ. 313-15)

Έστω ότι έχουµε τους πλα-
γιότιτλους του προλόγου και
του επιλόγου από το κείµενο
«Τεχνική και Εκπαίδευση».
∆ιαβάστε τους πλαγιότιτλους
αυτούς, που σας δίνονται πα-
ρακάτω, και προσπαθήστε:

α) να οµαδοποιήσετε τις παραγράφους του κυρίου µέρους που έχουν
το ίδιο νοηµατικό κέντρο και εποµένως αποτελούν ευρύτερες
νοηµατικές ενότητες, και να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην κάθε
ενότητα

β) να συγκεντρώσετε τους πλαγιότιτλους του προλόγου, των ευρύ-
τερων νοηµατικών ενοτήτων (του κύριου µέρους) και του επιλό-
γου, για να έχετε συνοπτικές σηµειώσεις από το κείµενο.



252

C Y M B C Y M B

C Y M B C Y M B

C
Y

M
B

C
Y

M
B

252

∏ ·Ú·¿Óˆ ·Ê·ÈÚÂÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· (·fi ÙÔ˘˜ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿-
ÊˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÓÔËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘)
Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÔÏ‡ Û˘ÓÔÙÈÎ¤˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·, ÁÈ·Ù› ÚÔ-
¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ ÂÚÁ·ÛÙÂ› ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ Î·Ù¿ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ. º˘ÛÈÎ¿, fiÙ·Ó ‰Â
‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÈ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ú·ÏÂ›„Ô˘ÌÂ ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· Î·Ù¿ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Î·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Úfi¯ÂÈÚÔ˘˜ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜ ÌfiÓÔÓ
·fi ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ, ÙÈ˜ Â˘Ú‡ÙÂÚÂ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ Î˘Ú›Ô˘ Ì¤ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ.

∏ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘ÌÂ ‰ËÏ·‰‹ ÙÈ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ ÓÔË-
Ì·ÙÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÛÂ Â˘Ú‡ÙÂÚÂ˜ Î·È Ó· ·Ô‰›‰Ô˘ÌÂ Ì’ ¤Ó·Ó Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ ÙÔ ÓÔË-
Ì·ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘˜, Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ Ô˘ÛÈÒ‰Â˜ ·fi ÙÔ ÂÔ˘-
ÛÈÒ‰Â˜, Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂ Î·Ï¤˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜. ªÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂ-
ÚÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ
ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘. ∞fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë ı· Ï¤Á·ÌÂ fiÙÈ Ô ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ
·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· Â›‰Ô˜ ÔÏ‡ Û˘ÓÔÙÈÎÒÓ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.

Να εξετάσετε τον πίνακα των περιεχοµένων ενός διδακτικού βιβλίου
και να παρατηρήσετε τη σχέση του τίτλου κάθε κεφαλαίου µε τους επί
µέρους τίτλους και µε το γενικό τίτλο ολόκληρου του βιβλίου.

Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν κάποιος, παρατηρώντας απλώς τον πί-
νακα περιεχοµένων ενός βιβλίου, το οποίο δεν έχει διαβάσει, να υπο-
θέσει το θέµα που πραγµατεύεται ο συγγραφέας και τον τρόπο µε
τον οποίο το προσεγγίζει;

Πρόλογος:

Πλαγιότιτλοι

Κινδυνεύει ο πνευµατικός πολιτισµός από την ανάπτυξη των
τεχνικών µέσων (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση);

Αίτηµα: να συµβαδίσει η πρόοδος της εκπαίδευσης µε την
πρόοδο της τεχνικής 

Κύριο Μέρος:

Νοηµατικές ενότητες

Επίλογος
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AðÞ ôé÷ óèíåéñóåé÷
ðòïøöòñ óôï äéÀçòáííá ôïù ëåéíÛîïù3

Με βάση τις σηµειώσεις σας
µπορείτε να κάνετε το διά-
γραµµα ενός κειµένου. ∆ια-
βάστε προσεκτικά το διπλα-
νό κείµενο και το διάγραµ-
µά του, που δίνεται ενδεικτι-
κά. Συζητήστε: Ποια επιπλέ-
ον εργασία απαιτείται, για να
περάσετε από τις σηµειώσεις
στο διάγραµµα ενός κειµέ-
νου; Ποια είναι γενικά η
χρησιµότητα του διαγράµ-
µατος;

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ

∏ λικιωµένος 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 ση-
µερινούς 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 Πα-
τρίδα όµως και άλλο Πολιτεία. Με την Πατρίδα είµαστε στενότατα δε-
µένοι· την έχουµε βάλει µέσα στο αίµα µας, γιατί και µε το αίµα µας την
έχουµε κρατήσει. Την Πολιτεία όµως, δηλαδή αυτό τον ορισµένο τρό-
πο 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 µπο-
ρούµε να τη νιώσουµε σαν κάτι εντελώς δικό µας. Είναι ξένο σώµα για
το αίσθηµά µας. 
Απόδειξη ότι δεν πονούµε, ούτε αισθανόµαστε ενστιγµατικά την

ανάγκη να προστατέψουµε ό,τι ανήκει στο Κράτος, το δηµόσιο κτήµα.
Απέναντί του δείχνουµε αδιαφορία και κάποτε µιαν απίστευτη εχθρό-
τητα 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 δικαστή-
ρια, 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 κατα-
λαβαίνουµε ότι κατά βάθος τον εαυτό µας απατούµε ή πληγώνουµε.
Και από τις παρατηρήσεις του αυτές ο πολύπειρος άνθρωπος έβγα-

ζε το συµπέρασµα ότι ίσως οι Έλληνες να µην είναι οργανικά ικανοί να
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ποτιστούν από την ιδέα του Κράτους. Ότι πιθανόν µέσα στην ίδια τη φυ-
σική τους υφή να υπάρχει κάποια τάση αναρχισµού...
Έχει αρκετά διαδοθεί αυτή η αντίληψη και συχνά ακούγεται. Ωστό-

σο µου φαίνεται πολύ παρακινδυνευµένη και άδικη στην απαισιοδοξία
της. ∆εν αµφισβητώ τα γεγονότα όπου στηρίζεται (τα περισσότερα είναι
δυστυχώς πραγµατικά, είτε µας αρέσουν είτε όχι). Αλλά την ερµηνεία
που δίνεται σ’αυτά τα γεγονότα.
Ότι δεν πονούµε, ή ότι δεν πονούµε αρκετά την Πολιτεία σαν κάτι εντε-

λώς δικό µας, είναι βέβαιο. Από αναρχισµό όµως την αντιθέτουµε προς τα
αισθήµατα και τα συµφέροντά µας ή από άλλους λόγους; Και πώς είναι δυ-
νατόν αυτός ο δήθεν αναρχισµός να θεωρηθεί έµφυτη ιδιότητα ριζωµένη
µέσα στη δική µας φυλή; Μπορεί ο Έλληνας να είναι περισσότερο από άλ-
λους λαούς ατοµιστής, να µην πειθαρχεί τόσο εύκολα στο συλλογικό σώ-
µα και πνεύµα της οµάδας. Αλλ’από το σηµείο τούτο ως το σηµείο να τον
πούµε από τη φύση του αναρχικό, η απόσταση είναι πολύ µεγάλη. Ορθό-
τερη φαίνεται µια άλλη εξήγηση. Ότι αυτή η αδιαφορία ή η λανθάνουσα
εχθρότητα προς το Κράτος και τις λειτουργίες του είναι αποτέλεσµα ιστο-
ρικών αιτίων και µιας κακοδαιµονίας που ατυχώς διαιωνίζεται. Ας µη λη-
σµονούµε ότι επί µακρά χρόνια και κατά διαστήµατα δεν υπήρχε γι’αυτόν
εδώ τον πολυβασανισµένο λαό σύµπτωση Πολιτείας και Έθνους. Η κρα-
τική εξουσία στις διάφορες περιόδους της δουλείας δεν ήταν µονάχα ξέ-
νη αλλά και εχθρική προς την εθνική µας υπόσταση. Και εποµένως γενε-
ές 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 Κρά-
τος και σάρκωναν την ιδέα της Πολιτείας. Το κρυφό µίσος µε τα ψυχικά
επακόλουθά του είναι πολύ πιο επικίνδυνο από τη φανερή αντίθεση, τον
ανοιχτό πόλεµο. Συµπνιγόµενο από το φόβο τρέφεται από την καταπίεσή
του και αφήνει στα σκοτεινά στρώµατα της ψυχής λασπερά κατακάθια που
δεν εξαλείφονται. Ακόµη κι όταν λευτερωθεί από το ζυγό, δεν µπορεί εύ-
κολα 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 θέ-
ληση και η βία του δυνάστη του.
Κατά ένα παράδοξο µάλιστα µηχανισµό, που µας τον εξηγεί σήµε-

ρα 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 µε-
ταβάλλεται 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 θεµε-
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λιώθηκε ούτε αναπτύχθηκε οργανικά απάνω σε κάποιες αυτόχθονες
µορφές οργάνωσης και διοίκησης, βγαλµένες από τις δικές µας ψυχο-
λογικές και άλλες ανάγκες και από την ιστορική κίνηση της ζωής του
Έθνους, αλλά µας επιβλήθηκε απέξω από ξένους και µε ξένους που φυ-
σικά δε νοιάστηκαν να εξετάσουν αν το φόρεµα τούτο ήταν κοµµένο στο
µέτρα µας, ούτε προσπάθησαν να το ταιριάσουν κάπως απάνω στο δι-
κό µας κορµί. Έτσι εφαρµόστηκαν κι εξακολουθούν να εφαρµόζονται
πειραµατικά στη χώρα µας διοικητικοί και πολιτικοί θεσµοί που δεν µί-
λησαν 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 ορ-

γάνωση. Μπορεί να µη συµµερίζεται κανείς την αισιοδοξία και την πί-
στη του ότι και τώρα είναι δυνατόν να γίνει εκείνο που δεν έγινε άλ-

λοτε, στην ώρα του τη φυσιολογική. Ωρισµένως όµως θα
αναγνωρίσει ότι θα ήταν πολύ διαφορετική, τελειότερη,
η κρατική µας οργάνωση και πολύ στενός, οργανι-
κά συνεκτικός, ο δεσµός του πολίτη µε την Πο-
λιτεία 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 φυ-
σιολογικά σε ένα γενικότερο, πλούσια δια-
κλαδωµένο και πυργωτά διαρθρωµένο διοι-
κητικό σύστηµα. Τα ξενοφερµένα καθεστώτα
σκότωσαν το κύτταρο τούτο και µας επέβαλαν

θεσµούς και τύπους, µέσα στους οποίους µάταια
ως τώρα προσπαθούµε να βρούµε τον εαυτό µας.
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 τό-
που, του πολυπατηµένου από ξένους κάθε λογής, δεν αισθάνονται ακό-
µη 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 µέσ’
από τη δική τους ιστορία τους κοινωνικούς των θεσµούς.
22 Ιουλίου 1948

(∂.¶. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜, ∂Ê‹ÌÂÚ·-∂›Î·ÈÚ·-∞ÓÂ›Î·ÈÚ·,
ÂÎ‰. ÿÎ·ÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 1980, Û. 160-63) 
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Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Β Θέση

Γ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
απόδειξη 
και 

∆ 1η ερµηνεία
(του δ. υπαλλήλου)

Ε αµφισβήτηση
της 1ης ερµηνείας

ΣΤ 2η ερµηνεία
(του δοκιµιογράφου)

Ζ

Η

Θ

Ι ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συµπέρασµα:

Παράγραφοι Μέρη του κειµένου Σηµειώσεις

Ένας δηµόσιος υπάλληλος µε µακροχρόνια θητεία στην
κρατική υπηρεσία παρατηρεί:

Το κράτος, ως συγκεκριµένο βίωµα, λείπει από τους ση-
µερινούς* Έλληνες.

Υπάρχει αδιαφορία και εχθρότητα απέναντι στο Κράτος
(Παραδείγµατα).

Πιθανόν να υπάρχει κάποια τάση αναρχισµού στους Έλλη-
νες;

Αντίθετα ο δοκιµιογράφος πιστεύει ότι: η αντίληψη για τον
αναρχισµό των Ελλήνων είναι παρακινδυνευµένη και άδικη.

Η λανθάνουσα εχθρότητα προς το κράτος οφείλεται:
α) σε ιστορικά αίτια,

β) σε µια κακοδαιµονία που διαιωνίζεται,

γ) σε ψυχολογικούς λόγους: ο Έλληνας γίνεται σατρά-
πης, όταν ανεβαίνει στην εξουσία,

δ) στην επιβολή ξενόφερτων διοικητικών και πολιτιστι-
κών θεσµών:

δ1. οι θεσµοί αυτοί δε µίλησαν ποτέ στην ψυχή του
λαού και δεν ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες του,

δ2. τα ξενόφερτα καθεστώτα «σκότωσαν» την κοινο-
τική οργάνωση,

ε) στην κακοδιοίκηση,

στ) στην παγκόσµια κρίση της έννοιας του Κράτους. 

Οι Έλληνες δεν είναι νοικοκυραίοι στον τόπο τους. Ας
µην τους καταλογίζουµε αναρχισµό. 

Το  διάγραµµα  του  κειµένου

* ∆Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ÙÔ 1948
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Αναζητήστε τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στο
κείµενο «Τεχνική και Εκπαίδευση» και σχηµατίστε το διάγραµµά του.

ŒÓ· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÛÙËÓ ÚÔÂÚÁ·Û›·
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÙËÏÂ-
ÁÚ·ÊÈÎ¿ ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Ì·˜ Î·È ÙÈ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘ÌÂ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ‚¤‚·È·
‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÔÚÂ›· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘
ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ. º˘ÛÈÎ¿ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›-
Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÂ›, ÌÔÚÂ› .¯. Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ‹ Ó·
·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÎÙÏ.

Επιλέξτε ένα από τα θέµατα
για συζήτηση και έκφραση /
έκθεση και χρησιµοποιήστε
το διάγραµµα στην προεργα-
σία σας για την ανάπτυξη
του θέµατος.

Μετά κάντε το διάγραµµα του κειµένου σας, για να διαπιστώσετε
πώς τελικά οργανώθηκαν οι σκέψεις και τα επιχειρήµατά σας.
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™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ·fi ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔµ.
·) √È ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒ, fiÙ·Ó ÎÚ·ÙÒ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ·fi

ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ

∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ·fi ÚÔÊÔÚÈÎfi ·Ú¿ ·fi
ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜, fiˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ¤¯ÂÈ
ÂÊ‹ÌÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÏÔÈfiÓ ÏfiÁÔ˜ (ÂÊ‹ÌÂÚÔ˜) Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ‰˘-
ÛÎÔÏÂ‡ÂÈ ÂÎÂ›ÓÔÓ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÔÓ Í·Ó·-
ÎÔ‡ÛÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÂ˜, fiˆ˜ ÔÈ
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜
‰ÂÓ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ¤˜: Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÙË˜ ·›ıÔ˘Û·˜, Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ ·fi ÙÔÓ
ÔÌÈÏËÙ‹, Ë ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹, Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙË˜ ÊˆÓ‹˜
ÙÔ˘ Î·È Ô ÂÈÙÔÓÈÛÌfi˜, ÔÈ Ï·ÙÂÈ·ÛÌÔ›, ÔÈ ¿ÛÙÔ¯Â˜ ·ÚÂÓı¤ÛÂÈ˜ /·ÚÂÎ‚¿ÛÂÈ˜, ÔÈ
ıfiÚ˘‚ÔÈ, Ë ·ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î.¿. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ
¤ÌÂÈÚÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î·È
ÂÎÊˆÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ· Û˘ÓÔÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· .¯. Ô˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤Ï-
ÏÂÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÌÈ·˜ ÔÌÈÏ›·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ó·
‰Â¯ÙÂ› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È Ó· ÙÔ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ.

‚) ∫Ú·ÙÒ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÓfi˜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜,
·fi ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÂÓfi˜ ¿ÚıÚÔ˘, ·fi Ì›· ‰È¿ÏÂÍË

Να κρατήσετε σηµειώσεις
από το µάθηµα της Ιστορίας
κατά τη διάρκεια της παρά-
δοσης (εφόσον γίνεται σε
συνεχή λόγο) και να τις συ-
γκρίνετε µεταξύ σας, για να
διαπιστώσετε, µε τη βοήθεια
του καθηγητή σας, αν καλύ-
ψατε τα κύρια σηµεία.

Χρήσιµη προεργασία
Με βάση τον τίτλο και το διάγραµµα του µαθήµατος, που θα σας δώ-
σει ο καθηγητής σας, σκεφτείτε:

– Τι γνωρίζετε σχετικά µε το θέµα και τι ακόµη περιµένετε να µά-
θετε.

– Πώς µπορεί να συσχετιστεί το καινούριο θέµα µε όσα διδαχτήκατε
σε προηγούµενα µαθήµατα.

– Ποιος είναι ο προβληµατισµός σας ως τώρα γύρω από αυτό. Αν
θέσετε στον εαυτό σας παρόµοια ερωτήµατα, θα αφοµοιώσετε
καλύτερα όσα θα ακούσετε και εποµένως θα κρατήσετε πιο επαρ-
κείς σηµειώσεις.
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Να χωριστείτε σε οµάδες
των 5-6 ατόµων και να κρα-
τήσετε σηµειώσεις από ένα
άρθρο εφηµερίδας ή περιο-
δικού που θα σας διαβάσει ο
καθηγητής στην τάξη.

Η τάξη θα κρίνει τελικά ποια οµάδα κράτησε τις πληρέστερες σηµει-
ώσεις και θα δικαιολογήσει την κρίση της.

Να κρατήσετε σηµειώσεις
από µια διάλεξη στην οποία
παρευρίσκεστε ή την οποία
παρακολουθείτε από τα µέ-
σα µαζικής επικοινωνίας. 

Να αναφέρετε το θέµα, το όνοµα του οµιλητή και να προσδιορίσετε το
χρόνο και τον τόπο όπου έγινε η οµιλία. Για να εντοπίσετε ευκολότε-
ρα τα κύρια σηµεία της οµιλίας, να προσέξετε τα µέρη (πρόλογο -ει-
σαγωγή -κύριο µέρος -επίλογο) και τις διαρθρωτικές λέξεις.
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¶ÂÚ›ÏË„Ë ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘∞.

¦ñ÷ ïäèçïàíáé óôèî ðåòÝìèãè1

∂›‰·ÌÂ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ ÛË-
ÌÂÈÒÛÂÈ˜. ∏ ÏÔÁÈÎ‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ‹ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë.

➧ ∞Ó Ë ÂÚ›ÏË„Ë Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ÂÎÙÂÓ‹˜, ÙfiÙÂ ‚·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙÂ
ÛÙË ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÛÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ Î¿ıÂ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘
ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ Ë ÂÚ›ÏË„Ë. 

➧ ∞Ó Ë ÂÚ›ÏË„Ë ı· Â›Ó·È Û˘ÓÔÙÈÎ‹, ÙfiÙÂ ‚·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙÂ ÛÙÔ˘˜ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜
ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ‹ ÙˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÓÔËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ. 

➧ ∞fi ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÔÚÂ› Â›ÛË˜ Ó· ÚÔÎ‡„ÂÈ ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘
›‰ÈÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, Û˘ÓÔÙÈÎ‹ ‹ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË, ÔfiÙÂ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÌÂ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÏÈ-
ÁfiÙÂÚ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·.

ŒÛÙˆ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘-
ÌÂ ÂÚ›ÏË„Ë. 

➧ ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. 

➧ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ
ÔÔ›Ô ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ Ë ÂÚ›ÏË„Ë, ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÙË˜ Û˘ÓÔ-
¯‹˜ Î·È ÙË˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. 

➧ ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ, ¤ÙÛÈ, ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Î·È ÙËÓ ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, Î˘Ú›ˆ˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ Â-
Ú›ÏË„Ë Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ. ¢ËÏ·‰‹ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÎÂ›-
ÌÂÓÔ ÙÔ ÍÂÙ‡ÏÈÁÌ· ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÌÂ Ï¤ÍÂÈ˜ fiˆ˜: (Ô Û˘ÁÁÚ·-
Ê¤·˜) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÙÔÓ›˙ÂÈ,
˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ·Ó·Ï‡ÂÈ, Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ ÎÙÏ.

➧ ∂ÈÏ¤ÁÔ˘ÌÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹ ‹ ·ıËÙÈÎ‹ Û‡ÓÙ·ÍË.
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Té ðòÛðåé îá ðòïóÛøö óå íéá ðåòÝìèãè2
™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÚ·Ê‹˜ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ Ù· ÂÍ‹˜: 

➧ ¡· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÂ Ûˆ-
ÛÙ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ Î·È Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.

➧ ¡· ÌËÓ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Ó· ÌÈÌËıÔ‡ÌÂ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·, Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· Â›Ó·È ÔÏ‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜. °ÂÓÈÎ¿ ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘ÌÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÌÂ ·˘ÙÔ‡ÛÈÂ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ Ë ÂÚ›ÏË„‹
Ì·˜ Â›Ó·È ÂÎÙÂÓ‹˜ ‹ fiÙ·Ó ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÚ›ÏË„Ë Â-
ÚÈ¤¯ÂÈ ÔÚÔÏÔÁ›·, ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ÂÚ›ÏË„‹ Ì·˜ ÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ /ÊÚ¿ÛÂÈ˜. ∂ÎÂ›ÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ Â›-
Ó·È Ó· ÂÓÛˆÌ·ÙˆıÔ‡Ó ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ /ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ.

➧ ¡· Â›Ì·ÛÙÂ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ›, ·¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜
Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi, ÂÈ‰ÔÎÈÌ·Û›· ‹ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.

➧ ¡· ¤¯Ô˘ÌÂ ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔ-
ÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È:
Ë ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· (Û˘ÓÔ¯‹, ÂÓfiÙËÙ·, ÔÚÁ¿ÓˆÛË) ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ Û˘-
ÓÔ„›˙Ô˘ÌÂ, Ô ÛÎÔfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È Ë ·Ê·ÈÚÂÙÈÎ‹
Ì·˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·. 

➧ ¡· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë ÂË-
ÚÂ¿˙ÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ Ì·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÙÔ ÔÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ, ÛÂ ÔÈÔÓ ·Â˘ı‡-
ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÛÎÔfi ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Â›Â‰Ô ÏfiÁÔ˘ ÔÈÎÂ›Ô, ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔ Â›ÛËÌÔ Î.Ô.Î. 
¢ÂÓ Ú¤ÂÈ, ‚¤‚·È·, Ó· ÍÂ¯ÓÔ‡ÌÂ fiÙÈ Ë ÂÚ›ÏË„Ë Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎ‹ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· Ô˘ ÛÂ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË fiÌˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙÔ ÓÂ‡Ì·
ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·. 

Υποθέστε ότι, επειδή ο διδακτικός χρόνος δεν επαρ-
κεί, σας αναθέτουν να δώσετε περιληπτικά στην
τάξη το περιεχόµενο από ένα κεφάλαιο της Ιστο-
ρίας, της Φιλοσοφίας, της Βιολογίας ή κάποιου
άλλου µαθήµατος. Να βγάλετε πλαγιότιτλους των
παραγράφων ή των ευρύτερων ενοτήτων, να επι-

σηµάνετε τις διαρθρωτικές λέξεις και να δώσετε την
περίληψη του κεφαλαίου. 
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ªùçëòÝîö äàï ðåòéìÜãåé÷, íÝá åëôåîÜ
ëáé íÝá óùîïðôéëÜ ôïù Ýäéïù ëåéíÛîïù3

Να συγκρίνετε τις δύο περι-
λήψεις (Α, Β) του ίδιου κει-
µένου και να παρατηρήσετε
ποια στοιχεία παραλείπονται
στη συνοπτική (Β) και µε
ποιο κριτήριο. Να συζητήσε-
τε, ακόµη, την επιλογή της
σύνταξης και τη χρήση στην
περίληψη διαρθρωτικών και
άλλων χαρακτηριστικών λέ-
ξεων, που να δείχνουν την
οργάνωση του αρχικού κει-
µένου και τη συλλογιστική
πορεία του συγγραφέα.

Α. Ο συγγραφέας στον πρόλογο του άρθρου του «Η πολιτική διά-
σταση των Ευµενίδων του Αισχύλου» (σ. 241) εντοπίζει τις ιδιοµορ-
φίες του αρχαίου θεάτρου που µας βοηθούν να κατανοήσουµε την αρ-
χαία ελληνική τραγωδία, και ειδικά την πολιτική διάστασή της. Στην
αρχή συγκρίνει το αρχαίο θέατρο µε το σύγχρονο και επισηµαίνει τις
εξής διαφορές: 1) Η παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης ήταν
αντικείµενο κρατικής µέριµνας, ενώ σήµερα είναι ιδιωτική υπόθεση.
2) Η θεατρική παράσταση ήταν αναπόσπαστο τµήµα των Μεγάλων
∆ιονυσίων, ενώ σήµερα είναι ανεξάρτητη πολιτιστική εκδήλωση. 3)
Ο χαρακτήρας των έργων ήταν εφήµερος και ανεπανάληπτος, ενώ σή-
µερα τα έργα προορίζονται για επαναλήψεις.
Στη συνέχεια παρουσιάζει τους παράγοντες που µαρτυρούν την

πολιτική σηµασία του αρχαίου θεάτρου, δηλαδή τη µεγάλη λαϊκή
συµµετοχή και την παιδευτική λειτουργία του. Τέλος ο συγγραφέας
αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα της τραγωδίας να παίρνει τα θέµατά
της από γνωστούς µύθους κατά την επεξεργασία των οποίων υπει-
σέρχονταν στοιχεία ή προβληµατισµοί από την εποχή στην οποία
έζησε ο κάθε τραγικός ποιητής, µε υπαινικτική µορφή.

� 
Β. Ο συγγραφέας στον πρόλογο του άρθρου του εντοπίζει τις

ιδιοµορφίες του αρχαίου θεάτρου που µας βοηθούν να κατανοή-
σουµε την αρχαία ελληνική τραγωδία και ειδικά την πολιτική διά-
στασή της. Στην αρχή συγκρίνει το αρχαίο θέατρο µε το σύγχρονο
και επισηµαίνει τις διαφορές τους. Στη συνέχεια παρουσιάζει τους
παράγοντες που µαρτυρούν την πολιτική του σηµασία. Τέλος ανα-
φέρεται στην ιδιαιτερότητα της τραγωδίας σχετικά µε το υλικό που
χρησιµοποιεί ο ποιητής και τον τρόπο µε τον οποίο το επεξεργά-
ζεται.
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∏ ÌÔÚÊ‹ (∞) ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ Ô˘ ‰fiıËÎÂ ÈÔ ¿Óˆ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·-
Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜: ÂÓËÌÂÚÒÓˆ /ÏËÚÔÊÔÚÒ Î¿ÔÈÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÏËÙÈÎ¿ ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ªÈ· ÂÚ›ÏË„Ë
ÌÔÚÂ› ‚¤‚·È· Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÚÊ‹ (‚Ï. Î·È ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ·
ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, Ù¿ÍË µã, ÂÓfiÙËÙ· 23):

∏ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È
·fi ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ È‰ÈÔÌÔÚÊ›Â˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘ÌÂ ˘fi„Ë
Ì·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜, ÁÈ· Ó· Î·Ù·-
ÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË. √È È‰ÈÔÌÔÚÊ›Â˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È:
1) ∏ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ÎÚ·ÙÈÎ‹ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ıÂ·ÙÚÈÎfi
Â›‰Ô˜ (Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈÎ‹ ˘fiıÂÛË). 2) Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·Ú·-
ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÂ ÌÈ· Â˘Ú‡ÙÂÚË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈÔÚÙ‹, Ù· ªÂÁ¿Ï· ¢ÈÔÓ‡ÛÈ·
(Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ıÂ·ÙÚÈÎ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÏÈ-
ÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜). 3) Ë ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ Î¿ıÂ ·Ú¿ÛÙ·ÛË˜ (·È-
˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Â·Ó·Ï·Ì-
‚¿ÓÔÓÙ·È). √È ‰˘Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú-
ıËÎ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï·˚Î‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÈ˜
·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÔÈËÙ‹ ‹Ù·Ó Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·-
Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰È··È‰·ÁˆÁÂ›, ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
Ì‡ıÔ˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË, ÏÔÈfiÓ, ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ô ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. ∆· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¿. ∂Ô-
Ì¤Óˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ıÂ·Ù‹, ÛËÌ·Û›· Â›¯Â fi¯È Ô
Ì‡ıÔ˜ ·ÏÏ¿ Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈÎ¿
Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. √ ÔÈËÙ‹˜ ·ÓÙÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì‡ıÔ˘˜
ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ ·ÚÂÈÛ¤ÊÚÂ·Ó Û¯fiÏÈ· ‹ ˘·ÈÓÈÁÌÔ›
ÁÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. 

Γράψτε µια εκτενή περίλη-
ψη του κειµένου «Κράτος
και Νεοέλληνες» µε βάση το
διάγραµµα του κειµένου (σ.
253).

Να σηµειωθεί ότι στο διάγραµµα αποτυπώνεται η συλλογιστική πο-
ρεία του συγγραφέα µε τη βοήθεια των πλαγιότιτλων.

Να γράψετε δύο περιλήψεις
του κειµένου «Τεχνική και
εκπαίδευση» (σ. 249).

Η πρώτη να βασίζεται στους πλαγιότιτλους των παραγράφων (100 πε-
ρίπου λέξεις), ενώ η δεύτερη να περιλαµβάνει και τις σηµαντικές λε-
πτοµέρειες της κάθε παραγράφου (300 περίπου λέξεις). 
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EêåôÀúö ôè øòÜóè ôè÷ åîåòçèôéëÜ÷ ëáé ôè÷

ðáõèôéëÜ÷ óàîôáêè÷ óå íéá ðåòÝìèãè4

Προσέξτε στο διπλανό πα-
ράδειγµα τη µετατροπή της
ενεργητικής σύνταξης σε πα-
θητική στη συνοπτική περί-
ληψη (Β). 

Στον πρόλογο του άρθρου «Η πολιτική διάσταση των Ευµενίδων του Αι-
σχύλου» εντοπίζονται οι ιδιοµορφίες του αρχαίου θεάτρου που µας
βοηθούν να κατανοήσουµε την αρχαία ελληνική τραγωδία, και ειδικά
την πολιτική διάστασή της. (Συνέχισε)

Ποια διαφορά παρατηρείτε
στο ύφος του κειµένου µετά
τη µετατροπή της ενεργητι-
κής σύνταξης σε παθητική; 

Μπορείτε τώρα να πείτε γιατί χρησιµοποιείται ορισµένες φορές η πα-
θητική σύνταξη στις περιλήψεις; Να στηρίξετε την απάντησή σας στις
παρακάτω πληροφορίες σχετικά: α) µε τη χρήση της παθητικής σύ-
νταξης (1, 2, 3) και β) µε το σκοπό που εξυπηρετεί µια περίληψη (4).

Χρήσιµες πληροφορίες

1. Με την ενεργητική σύνταξη εξαίρεται το πρόσωπο (ή το πράγµα)
που δρα, και το γραµµατικό υποκείµενο της πρότασης στη σύντα-
ξη αυτή συµπίπτει µε το λογικό υποκείµενο (ο ήλιος θερµαίνει τη
γη), ενώ µε την παθητική σύνταξη εξαίρεται µάλλον το αποτέλεσµα
της ενέργειας του υποκειµένου (η γη θερµαίνεται), και το λογικό
υποκείµενο σ’αυτό δηλώνεται έµµεσα, δηλαδή µε τον προσδιορι-
σµό του ποιητικού αιτίου (από τον ήλιο). 

2. Με την παθητική σύνταξη: αποκτά ποικιλία η πλοκή του λόγου·
µεταβάλλεται σε υποκείµενο η έννοια που συνήθως παριστάνεται
ως αντικείµενο, εφόσον αυτή κρίνεται το κύριο στοιχείο της πρό-
τασης· δεν ονοµάζεται ρητά το υποκείµενο, όσες φορές κανείς
δεν θέλει ή δεν µπορεί να το ονοµάσει, όπως συµβαίνει αυτό πολ-
λές φορές µε τα απρόσωπα ρήµατα (χιονίζει, αστράφτει, βρέχει
κτλ.) που δηλώνουν απλώς το συµβάν χωρίς να το συσχετίζουν µε
το υποκείµενο.

3. Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται όταν:
α) εννοείται εύκολα από τα συµφραζόµενα
β) είναι άγνωστο
γ) δεν θέλουµε να το δηλώσουµε

4. Ο σκοπός της περίληψης είναι να αποδώσει µε συντοµία το πε-
ριεχόµενο ενός κειµένου.
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Τι είδους σύνταξη (ενεργη-
τική ή παθητική) χρησιµο-
ποιήσατε στις περιλήψεις
που γράψατε ως τώρα;

Μπορείτε να δικαιολογήσετε γιατί επιλέξατε τη µια ή την άλλη σύ-
νταξη; 

Προσπαθήστε να µετατρέ-
ψετε σε κάποιες περιλήψεις
σας την ενεργητική σε παθη-
τική σύνταξη ή το αντίθετο.

Τι παρατηρείτε στο ύφος του κειµένου; Ποια µορφή νοµίζετε ότι εί-
ναι προτιµότερη στις συγκεκριµένες περιλήψεις;
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¦áòáôèòñ ðåòéìÜãåé÷ áðÞ ðïéëÝìá ëåÝíåîá5

·) ¶ÂÚ›ÏË„Ë - ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÛËÌÂ›ˆÌ· ÛÂ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘
ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜

III. ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ (1054 -1204)

Η περίοδος 1054-1204 χαρακτηρίζεται από µεγάλες ανακατατάξεις τό-
σο στην επικράτεια του Βυζαντίου όσο και έξω από αυτήν. Τα κύρια
χαρακτηριστικά της είναι η ανάπτυξη της µεγάλης γαιοκτησίας και η
εντεινόµενη οικονοµική διείσδυση των Ιταλών στη βυζαντινή επικρά-
τεια. Οι Κοµνηνοί κατόρθωσαν µε µεγάλες προσπάθειες να ανασυ-
γκροτήσουν προσωρινά το κράτος (1081-1185),αλλά το τίµηµα που
πληρώθηκε ήταν βαρύ. Η διάδοχη δυναστεία των Αγγέλων δεν µπόρεσε
να ανακόψει την καθοδική πορεία του κράτους.
Στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής η Βυζαντινή Αυτοκρατορία

υπέστη µια σειρά από ανεπανόρθωτες καταστροφές, όπως ήταν η
απώλεια των κτήσεών της στην Ιταλία και η κατάκτηση ενός µεγάλου
µέρους της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους.
Στη ∆ύση κατά την ίδια περίοδο έλαβαν χώρα σηµαντικές µετα-

βολές: η αύξηση του πληθυσµού και η αγροτική επανάσταση κατέστη-
σαν δυνατή την ανάπτυξη του εξωτερικού και διεθνούς εµπορίου και
την αναβίωση των πόλεων. Ο παπισµός ισχυροποιήθηκε και επιβλή-
θηκε σε βάρος της κοσµικής εξουσίας των γερµανών βασιλέων. Ένα
από τα σηµαντικότερα γεγονότα της εξεταζόµενης περιόδου υπήρξαν οι
σταυροφορίες, που εξέφρασαν την ισχύ του παπισµού και τον οικονο-
µικό επεκτατισµό της Ευρώπης, ενώ παράλληλα υπονόµευσαν το Βυ-
ζάντιο και συνέβαλαν στην πτώση του. 

(πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÂÛ·ÈˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¡ÂfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, 566 –1815, 
µ′ §˘ÎÂ›Ô˘, °ÂÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜, √.∂.¢.µ., ¤Î‰. ∞′, 2001)

Ποια είναι τα κύρια σηµεία που επισηµαίνονται στο εισαγωγικό
σηµείωµα αναφορικά µε το αντίστοιχο κεφάλαιο της Ιστορίας της
Β΄ Λυκείου;

∆είτε στο βιβλίο τα περιεχόµενα του κεφαλαίου και εξετάστε πόσο τα
κύρια σηµεία του εισαγωγικού σηµειώµατος στοιχούν σε σηµαντικά
θέµατα που εξετάζονται στο κεφάλαιο αυτό.
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‚) ¶ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹
ÂÓËÌ¤ÚˆÛË

ΤΖΙΑΝΙ ΡΟΝΤΑΡΙ. Γραµµατική της φαντασίας. 

Πώς να φτιάχνουµε ιστορίες για παιδιά,

µετάφραση Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη, Λία Αγγουρίδου-Στρίντζη.

Τεκµήριο, Αθήνα 1985.

™’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘ÌÂ ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ·È‰È¿ ‹ Ó· ‚ÔËı¿ÌÂ Ù· ·È‰È¿
Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÙÔ˘˜Ø ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ Í¤ÚÂÈ fiÛÔÈ ¿Ï-
ÏÔÈ ÙÚfiÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó. °›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜
ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÓfiËÛË Ì¤Ûˆ Ï¤ÍÂˆÓ, Î·È ÌfiÏÈ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜
fiÌˆ˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ‚·ı‡ÙÂÚ· ÙÔ ı¤Ì·, fiÙÈ ÔÈ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â‡-
ÎÔÏ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ «ÁÏÒÛÛÂ˜» (linguaggi), ÌÈ· Ô˘ ¤Ó· ·-
Ú·Ì‡ıÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔ ‰ÈËÁËıÂ› ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ ·ÊËÁËÙ‹˜ ‹ ÌÈ· ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿
ÌÔÚÂ› ·ÎfiÌ· Ó· Á›ÓÂÈ ıÂ·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ‹ Î·Ì‚¿˜ ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÔ˘-
ÎÏÔıÂ¿ÙÚÔ˘, Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÛÂ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓÔ, ÛÂ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹
Ù·ÈÓ›·, Ó· ÁÚ·ÊÙÂ› ÛÙÔ Ì·ÁÓËÙfiÊˆÓÔ Î·È Ó· ÛÙ·ÏÂ› ÛÂ Ê›ÏÔ˘˜Ø ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜, Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÂ Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ·È‰ÈÎ¿
·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ï¤ÌÂ ÔÏ‡ Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù·.

∂Ï›˙ˆ ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Û’
fiÛÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó’ ·Ô¯Ù‹ÛÂÈ Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÙË ı¤ÛË ÙË˜
ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛËØ Û’ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓØ Û’ fiÛÔ˘˜ Í¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó·
¤¯ÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜. ∆Ô «ŸÏÂ˜ ÔÈ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜» ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ¤Ó·
Î·Ïfi Û‡ÓıËÌ·, Ô˘ Ë¯Â› fiÌÔÚÊ· Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¿. Ÿ¯È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó
fiÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰Ô‡ÏÔ˜.

(∆˙È¿ÓÈ ƒÔÓÙ¿ÚÈ)

Η περίληψη, λοιπόν, όπως
δείχνει και το παραπάνω κεί-
µενο, δεν καλύπτει µόνον
ανάγκες της σχολικής ζωής.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί
στην κοινωνική ζωή, σε διά-
φορες περιπτώσεις.

Μπορείτε να αναφέρετε ορισµένες τέτοιες περιπτώσεις;
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Á) ¶ÂÚ›ÏË„Ë ·fi ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ

∆Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·Ô‰›‰ÂÈ ÂÚÈÏËÙÈÎ¿ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹-
Ì·ÙÔ˜ «∆· æ¿ıÈÓ· Î·¤Ï·» Î·È ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·-
ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÙ·È ÛÙ· ∫Â›ÌÂÓ· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ ÙÔ˘ §˘ÎÂ›Ô˘, °ã ÙÂ‡¯Ô˜.

√È ·‰ÂÏÊ¤˜ ª·Ú›·, πÓÊ¿ÓÙ· Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ÌÂ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ·Ô‡ Î·È ÙË ıÂ›· ÙÔ˘˜
∆ÂÚ¤˙·. √È ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔÈ. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÚÓÔ‡Ó Ù·
ÂÊË‚ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ̄ ÚfiÓÈ·. ∆Ë ̇ ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÙÚ›· Î·ÏÔÎ·›ÚÈ· ÛÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›-
ÙÈ, ·ÊËÁÂ›Ù·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·. ™ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ‰›ÓÔÓÙ·È ÌÂ ÓÂ·ÓÈÎ‹ ¯¿ÚË
Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÔÈ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÊË‚ÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜.

™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·fiÛ·ÛÌ· ‰›ÓÂÙ·È ÂÚÈÏËÙÈÎ¿ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì˘ıÈ-
ÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ∏ ÂÚ›ÏË„Ë-˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ›
Ì¤ÚÔ˜, ÙÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi Ì¤ÚÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÈ·˜ ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¤ÚÁÔ. 

H ª·ÚÁ·Ú›Ù· §˘ÌÂÚ¿ÎË Ì¿˜ ¤‰ˆÛÂ ÌÂ Ù· «æ¿ıÈÓ· Î·¤Ï·» ¤Ó·
·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È
›Ûˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜. √ ¤Úˆ-
Ù·˜ ¤¯ÂÈ ÎÈ Â‰Ò ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ. ªÈ· ÓÂfiÙËÙ· ÎÔÚÈ-
ÙÛÈÒÓ ÌÂÛÙÒÓÂÈ Î·È ·ÔÎÙ¿ ÙË Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ì¤Û· ÛÙ· «æ¿-
ıÈÓ· Î·¤Ï·». ∆Ú›· ÎÔÚ›ÙÛÈ· –ÙÚÂÈ˜ ·‰ÂÏÊ¤˜– Ë ª·Ú›·, Ë πÓÊ¿ÓÙ·
Î·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·, Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Î·È, ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ª¿ÚÈÔ, ÙÔ ¡ÈÎ‹Ù· Î·È ÙÔ ¢·‚›‰, ı·
·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹, ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜
ÌÂ Ù· ÚfiÛˆ· ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÌÂ Ù· ÊÈÏÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ·,
ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯ÈÎ‹ ¤·˘ÏË ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜, fiÏ· ‰ËÏ·‰‹ Û¯Â-
Ù›˙ÔÓÙ·È, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Â›ÙÂ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ „˘¯ÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ
ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·‰ÂÏÊÒÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ı¤Ì· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô‡ÙÂ ÍÂÙ˘Ï›-
ÁÂÈ Î·ÌÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· ÌÂ ˘fiıÂÛË ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û· Î·È ÌÂ Û˘-
Ó·Ú·ÛÙÈÎ‹ ÏÔÎ‹. ∞˘Ù¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ ı¤Ì·Ù· ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜
·ÁÁ›˙ÂÈ. [...] «∏ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡-
Ó·ÌË», Ï¤ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ì›· ·fi ÙÈ˜ ËÚˆ›‰Â˜ ÙË˜ §˘ÌÂÚ¿ÎË.

(∞. ™·¯›ÓË˜, «∏ Û‡Á¯ÚÔÓË Â˙ÔÁÚ·Ê›· Ì·˜», ÂÎ‰. °·Ï·Í›·˜, Û. 46)

Η υπόθεση του µυθιστορήµα-
τος αναφέρεται σε κάποιες λε-
πτοµέρειες επιπλέον από εκεί-
νες που περιέχονται στο αντί-
στοιχο κείµενο των Κειµένων
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

Ποιες είναι οι λεπτοµέρειες αυτές και για ποιο λόγο νοµίζετε ότι δί-
νονται σε αυτό το κείµενο;
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Στην αρχή του αποσπάσµα-
τος υπάρχει ένα ευδιάκριτο
σχόλιο.

Θεωρείτε ότι είναι µέρος της περίληψης; Πώς δικαιολογείται η πα-
ρουσία του στο συγκεκριµένο σηµείο;

Πιστεύετε ότι η περιληπτική απόδοση του περιεχοµένου ενός λογο-
τεχνικού /κινηµατογραφικού /θεατρικού έργου κτλ. είναι απαραίτητη
στην κριτική παρουσίαση του αντίστοιχου έργου;

∆Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «∂Ï¤ÓË ‹ Ô ∫·-
Ó¤Ó·˜» Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÙÔÓ Ù·Ú·¯Ò‰Ë ‚›Ô ÙË˜ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘
∂Ï¤ÓË˜ ∞ÏÙ·ÌÔ‡Ú· - ªÔ‡ÎÔ˘Ú· (ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏÂ› Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎ‹ ‚ÈÔ-
ÁÚ·Ê›· ÙË˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘).

∆Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· «∂Ï¤ÓË, ‹ Ô ∫·Ó¤Ó·˜», ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÌÈ· Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·. ∆Ô Ó‹Ì· ¤‰ˆÛÂ Ë ˙ˆ‹ ÙË˜ ™ÂÙÛÈÒÙÈÛÛ·˜ Î·È ÚÒ-
ÙË˜ ÛÔ˘‰·ÛÌ¤ÓË˜ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∂Ï¤ÓË˜ ∞ÏÙ·ÌÔ‡Ú·-
ªÔ‡ÎÔ˘Ú·, Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ ÛÙËÓ ÌÂÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘
19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÎfiÚË Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˘ Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ıÂ·ÙÚÒÓË˜
ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∑ˆ‹ ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹, ¿ÁÓˆÛÙË ·ÎfiÌË ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, ¤ÏÎÂÈ
ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ó¤· ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙ· ‹‰Ë ‰Â‰Ô-
Ì¤Ó·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÂ›ÓË Ë ∂Ï¤ÓË ÓÙ‡ıËÎÂ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Û·Ó ¿ÓÙÚ·˜
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ, fiÙÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ Î·È Ô Á¿ÌÔ˜ ÙË˜ ÌÂ ÙÔÓ
˙ˆÁÚ¿ÊÔ Î·È Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ™·‚¤ÚÈÔ ∞ÏÙ·ÌÔ‡Ú· ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·Ï‡-
ıËÎÂ, fiÙÈ Â¤ÛÙÚÂ„Â ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ, fiÙÈ ¤ı·Ó·Ó Ù·
‰‡Ô ·È‰È¿ Ô˘ ·Ó¤ıÚÂ„Â ¿Óˆ ÛÙË ÓÈfiÙË ÙÔ˘˜ –ÌÈ· ÎfiÚË ÎÈ Ô Â-
Ú›ÊËÌÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ πˆ¿ÓÓË˜ ∞ÏÙ·ÌÔ‡Ú·˜– fiÙÈ Î·ÙfiÈÓ ¤˙ËÛÂ
¤ÁÎÏÂÈÛÙË ÛÙÈ˜ ™¤ÙÛÂ˜ ¤Ó·Ó Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓÔ, ÌÔÓ‹ÚË Î·È Û¯Â‰fiÓ Ì˘-
ÛÙËÚÈÒ‰Ë ‚›Ô.

™ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Û˘Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È, ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È ·‰È¿ÎÔ· Ù· ÊÒ-
Ù· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È Ë Ì·ÁÂ›·, Ë ÏÔÁÈÎ‹ Î·È Ë ÙÚ¤Ï·, Ë ·ıˆfiÙËÙ· Î·È
Ë ÂÓÔ¯‹, Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË, Ô ·ÓÔÈ¯Ùfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È
Ô ÂÁÎÏÂÈÛÌfi˜, Ë Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜, Ë
Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ë Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ‹˜ ÙË˜, Ë ‰È·ÌfiÚÊˆÛË
Î·È Ë ·Û¿ÊÂÈ· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡, Ë ‡·ÚÍË Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¯Úfi-
ÓÔ˘, ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Î·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ›.

¢Â›ÙÂ ÙÒÚ· Ò˜ Ë ›‰È· Ë ËÚˆ›‰·, Ë ∂Ï¤ÓË, ÌÈÏ¿ Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÁÈ· Ù· Î‡ÚÈ·, Î·È Î·›-
ÚÈ·, ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙË˜, ÛÂ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·.

ŒÙÛÈ Ù·Ú¿¯ÙËÎ· ·fi ÌÈ·Ó ¿ÁÓˆÛÙË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ Î·Ù¤Êı·ÛÂ ÌÈ·
Ì¤Ú· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ ÓËÛ› ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ-
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ÁÚ¿ÊÔ ∂Ï¤ÓË ∞ÏÙ·ÌÔ‡Ú· [...] ∞Ó·ÚˆÙÈfiÌÔ˘Ó ÔÈ·Ó ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜
∂Ï¤ÓÂ˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜, Î·È ÙÈ ¿Ú·ÁÂ ı· ÙË˜ ˙Ë-
ÙÔ‡ÛÂ [...] ∂ÁÒ ÙË˜ ·¿ÓÙËÛ· ÌfiÓÔÓ ÛÂ fi,ÙÈ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙË ˙ˆÁÚ¿-
ÊÔ ∂Ï¤ÓË, ÂÎÂ›ÓËÓ Ô˘ Â¤ÌÂÓÂ ˆ˜ ‹ÚıÂ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ, ÏÂ˜ ÎÈ
ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Î¿ÙÈ ÙÔ ÙfiÛÔ ·Ïfi. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‰ËÌÔÛÈÂ˘-
ÙÔ‡Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÌÔ˘, ÙË˜ Ì›ÏËÛ· ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ·. °È· ÙÔ Ì·-
ıËÙÈÎfi ·Ú¿ÙˆÌ· Î·È ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÌÔ˘ ÙÈÌˆÚ›· Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ ÛÔ˘‰¤˜
ÛÙË ƒÒÌË, ÁÈ· Ù· Ù·Í›‰È· ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ‰ˆ Î·È Ó· Û¯Â‰È¿Ûˆ ‹ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. ¡·È, ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÓÙ‡ıËÎ·
¿ÓÙÚ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ¤Ó· Ù˘¯›Ô Ì· Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹Ûˆ ÌÂ Á˘ÌÓfi
ÌÔÓÙ¤ÏÔ. À‹ÚÍÂ ¿ÏÏˆÛÙÂ ÌÈ· ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÔ˘ ˆ˜ ÌÈ·˜ ∂Ï¤ÓË˜
¿ÓÙÚ· Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. ¢ÂÓ Â›¯· ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ó· ·Ú·‚È¿Ûˆ ÙÔ
··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· Î·Ì¿ÚˆÓ· ÈÔ ÔÏ‡ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∞ÎfiÌË,
fiÙÈ ÎÚ·ÙÔ‡Û· Ê˘Ï·¯Ùfi Î¿Ùˆ ·fi Ù· ·ÓÙÚÈÎ¿ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·
ÌÔ˘ Ù· ÏfiÁÈ·, ˆÛfiÙÔ˘ Ù· ·ÔÚÚfiÊËÛÂ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÌÔ˘ Î·È È· ‰ÂÓ
‹ÍÂÚ· ·Ó ‹Ù·Ó Â˘¯‹ ‹ Î·Ù¿Ú· ÙÔ Ó· ÌËÓ ÍÂ¯ÓÒ ˆ˜ Â›Ì·È ∂ÏÏËÓ›-
‰·. ◊ÌÔ˘Ó Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ ÓÂ·Úfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Â›¯Â
ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÛÎ‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹, ·ÏÏ¿ Ë Ï¤ÍË ∂ÏÏËÓ›‰·
‰ÂÓ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·ÓÂ ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ùfi.

[...] ∫·ÌÈ¿ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ È· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∂Ï¤-
ÓË, Ô˘ ˙Ô‡ÛÂ ÛÙË ÌÂÙ¿ ÙË ˙ˆ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÁÈ·Ù› ·fi ÂÎÂ›
ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ·ÎÚÈ‚‹˜
·Ï‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ
ÙË˜, ÂÊfiÛÔÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË˜ Â›Ó·È ÁÚ·ÊÙfi Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú·Ì‡ıÈ, Ô˘ ı·
ÂÈˆıÂ› Î·È ı· Í·Ó·ÂÈˆıÂ› ÌÂ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ […]

(ƒ¤· °·Ï·Ó¿ÎË, «∂Ï¤ÓË ‹ Ô ∫·Ó¤Ó·˜», ÂÎ‰. ÕÁÚ·, 19984)

Μια τέτοια επιλογή και απα-
ρίθµηση κάποιων σηµαντι-
κών γεγονότων της ζωής ενός
ατόµου, σαν αυτή που γίνεται
στα παραπάνω κείµενα, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι εί-
ναι η «περίληψη της ζωής»
του ατόµου αυτού. 

Σε ποια είδη λόγου /µορφές τέχνης µπορεί να µετασχηµατιστεί η «πε-
ρίληψη της ζωής»; (π.χ. σε αυτοβιογραφικό σηµείωµα, σε σελίδα
ηµερολογίου κτλ.).
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Να δώσετε την περίληψη από
ένα λογοτεχνικό έργο που
διαβάσατε, από ένα θεατρικό
/κινηµατογραφικό έργο ή από
µια τηλεοπτική σειρά που πα-
ρακολουθήσατε κ.ο.κ.

Να ορίσετε εσείς το σκοπό για τον οποίο γράφετε την περί-
ληψη και να προσαρµόσετε ανάλογα την έκταση της περί-
ληψης και το λόγο σας.

∆Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÏË„Ë ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (¿Ú-
ıÚÔ˘) Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ÛÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ∏ ÂÚ›ÏË„Ë
·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· Î‡ÚÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô
·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ Ó· Î·Ù·ÙÔÈÛÙÂ› ÁÈ· fiÛ· ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

¶Ù˘¯¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ‰Â˘ÙÂÚ-
‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÙË «°ÏˆÛÛÈ-
Î‹ ¢È‰·ÛÎ·Ï›·» Î·È ÙË «¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ·» ÂÍÂÙ¿-
˙ÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ. ™˘˙ËÙ¿ ÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ıÂÌÂÏ›ˆÛË
ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜, fiˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ÛÙ· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ‰Â›-
ÎÙÂ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÙÔ¯ÔıÂ-
Û›· ÙÔ˘˜. ¢È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Ù¤ÏÔ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ Ô˘,
Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·, ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË
Û‡Ó‰ÂÛË ÔÏÈÙÂÈ·Î‹˜ ‚Ô‡ÏËÛË˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎ‹˜ Ú¿-
ÍË˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.

(∞ı. °ÎfiÙÔ‚Ô˜. «∏ ¢È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ 
ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË: ¢Â›ÎÙÂ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜», 

ÂÚ. °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ÙÂ‡¯. 1, Û. 57)

ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÏË„Ë (abstract) ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi fiÛÂ˜ ÁÓˆÚ›Û·ÙÂ ˆ˜
ÙÒÚ· ÛÙÔ fiÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ
‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÂ›ÌÂÓÔ. ™˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ Û˘ÓÔÙÈÎ‹. ¶·ÚfiÌÔÈÂ˜ Â-
ÚÈÏ‹„ÂÈ˜, Ï›ÁÔ ‹ ·ÚÎÂÙ¿ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚÂ˜, ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÛÂ
ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÎÙÏ., ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÂ› ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ
ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË˜ Ô˘ ı·
·ÎÔ‡ÛÂÈ.



¶ÂÚ›ÏË„Ë ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘B.

¢éáâÀúö ôè äèíïóéïçòáæéëÜ ðåòÝìèãè
íéá÷ óùúÜôèóè÷1

Να διαβάσεις τη δηµοσιο-
γραφική περίληψη από µια
συζήτηση στην Ευρωβουλή
για τα θύµατα από τροχαία.

ªÂ 2000 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÒÙË ·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ·fi ÙÚÔ¯·›·
ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï‹

™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ 1986
ÛÂ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ô‰ÈÎ‹˜ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜. £· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· Ë ∂√∫

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, 18 (Αθην. Πρακτ.) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανα-
µένεται να υπερψηφίσει την έκθεση που συνέταξε η Αγγλίδα κ. Φέις για
λογαριασµό της επιτροπής µεταφορών, σχετικά µε την ανακήρυξη του
1986 σε κοινοτικό έτος οδικής ασφάλειας.
Στο µεταξύ, κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε, ο πρόεδρος της επι-

τροπής µεταφορών κ. Γ. Αναστασόπουλος (Νέα ∆ηµοκρατία) επισήµα-
νε ότι, παρά τη µείωση κατά 20% του αριθµού των νεκρών µεταξύ του
1970 και ’85, ο «φόρος αίµατος» παραµένει ιδιαίτερα βαρύς, ενώ σε χώ-
ρες, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, ο αριθµός των νεκρών και των
τραυµατιών σε τροχαία δυστυχήµατα αυξάνεται συνεχώς. Σκοπός του
«1986» είναι, είπε, να προβληµατίσει και να δώσει ώθηση στη λήψη συ-
γκεκριµένων µέτρων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
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Ο κ. Λαγάκος (ΠΑΣΟΚ) παρεµβαίνοντας στη συζήτηση τόνισε ότι
η ανάπτυξη των οδικών δικτύων, η λειτουργικότητα, η δια-
µόρφωση των κεντρικών εξόδων και των βασικών αρτη-
ριών, όπως επίσης και η ποιότητα των τεχνικών κατασκευ-
ών, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την οδική ασφά-
λεια. Ο κ. Λαγάκος ζήτησε την εναρµόνιση των τεχνικών
προδιαγραφών σε κοινοτικό επίπεδο.

Τέλος, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ κ. Αδάµου υποστή-
ριξε την έκθεση και τόνισε ότι «η αιµορραγία της ασφάλ-
του» βρίσκει την Ελλάδα στην πρώτη θέση αναλογικά µε
2.000 νεκρούς και 30.000 τραυµατίες κάθε χρόνο. Οι βα-
σικές αιτίες, πρόσθεσε, βρίσκονται στην έλλειψη οδικής
υποδοµής µε εθνικό οδικό δίκτυο, που δεν ξεπερνάει τα
9.000 χιλιόµετρα και το οποίο παρουσιάζει πολλές ελλεί-
ψεις όσον αφορά τις διαχωριστικές λωρίδες της κυκλο-
φορίας, τη σήµανση, το φωτισµό και τη µεγάλη ολισθη-
ρότητα του οδοστρώµατος.
Ο κ. Αδάµου ζήτησε την παροχή οικονοµικής επιδότη-

σης στην Ελλάδα, προκειµένου να βελτιωθεί το οδικό δί-
κτυο και η κυκλοφοριακή αγωγή των οδηγών και των πεζών […].

Να παρατηρήσεις τη διάτα-
ξη του κειµένου σε παρα-
γράφους.

Ποιες πληροφορίες γενικά για τη συζήτηση µας δίνονται στον τίτλο
και στην πρώτη παράγραφο και ποιες για την παρέµβαση του κάθε
οµιλητή στις επόµενες παραγράφους; Με ποια ρήµατα αποδίδει ο δη-
µοσιογράφος αυτές τις παρεµβάσεις; Να προσέξεις τη στίξη του κει-
µένου και να δικαιολογήσεις τη χρήση του κόµµατος σε κάθε περί-
πτωση (βλ. Νεοελληνική Γλώσσα, τεύχ. Γ ′, ενότητα 31 και τη σχολική
Γραµµατική).
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¦áòïùóéÀúö (óå ðòïæïòéëÞ ëáé çòáðôÞ ìÞçï)

ðåòÝìèãè íéá÷ óùúÜôèóè÷2

Να κρατήσετε σηµειώσεις από µια τηλεοπτική συζήτηση και να πα-
ρουσιάσετε στην τάξη αυτά που ακούσατε.

Να εργαστείτε ανάλογα, για να αποδώσετε, γραπτά αυτή τη φορά, το
περιεχόµενο της συζήτησης (πρακτικά)* από µια συνέλευση της µα-
θητικής κοινότητας.

* «¶Ú·ÎÙÈÎ¿» ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÌÈ·˜ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜ ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜: ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛˆÌ·ÙÂ›Ô˘, ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘, µÔ˘Ï‹˜ ÎÙÏ.

°È· ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û·˜:

➧ ¡· ¤¯ÂÙÂ ˘fi„Ë fiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú¯›˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›-
ÏË„Ë ÌÈ·˜ Û˘˙‹ÙËÛË˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔÓ
ÙfiÔ, ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ (ËÌÂÚËÛ›· ‰È¿Ù·ÍË) Î·È Ù·
ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ ÛÂ Ï¿ÁÈÔ ÏfiÁÔ Ù· Î‡ÚÈ· ÛË-
ÌÂ›· ÙË˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÔÌÈÏËÙ‹, ·ÎÔÏÔ˘-
ıÒÓÙ·˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ‹ÚÂ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È
·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜, ·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ÛÎfiÈÌÔ, ÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ·˘ÙÔ‡ÛÈÂ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘. ∆¤ÏÔ˜ ÂÎı¤-
ÙÔ˘ÌÂ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù·-·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘˙‹-
ÙËÛË˜.

➧ ¡· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ:

¢È·Ù˘ÒÓˆ ÙË ÁÓÒÌË, ÚÔÙÂ›Óˆ, ÂÈÛËÁÔ‡Ì·È,
·ÓÙÈÚÔÙÂ›Óˆ, ‰È·‚Â‚·ÈÒÓˆ, ‰ËÏÒÓˆ, ˘ÔÛÙËÚ›-
˙ˆ, ÙÔÓ›˙ˆ, Î·Ù·Ï‹Áˆ, ··ÓÙÒ, ÚÔÛı¤Ùˆ, ·Ó·Ê¤-
ÚÔÌ·È, Û˘ÌÊˆÓÒ, ·Ó·Ï‡ˆ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ˆ, ·ÓÙÈÎÚÔ‡ˆ, ·Ó·ÛÎÂ˘¿˙ˆ Ù· ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹Ì·Ù·, ·Ó·ÈÚÒ fiÛ· Â›·, ÂÈÛËÌ·›Óˆ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ, ÚÔÏÔÁ›˙ˆ, ‰Â˘ÙÂ-
ÚÔÏÔÁÒ, ·Â˘ı‡ÓÔÌ·È, ·ÚÂÌ‚·›Óˆ, Û˘˙ËÙÒ ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¿, ÂÍ·ÓÙÏÒ-ı›Áˆ ÙÔ ı¤-
Ì·, ·ÓÔ›Áˆ-ÎÏÂ›Óˆ-ÙÂÚÌ·Ù›˙ˆ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, Û˘ÌÂÚ·›Óˆ, ˘·ÈÓ›ÛÛÔÌ·È.
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£¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË-¤ÎıÂÛË

(Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Ï·ÎˆÓÈÎ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË
¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹)

Όπως φαίνεται και από το δι-
πλανό ανέκδοτο, το οποίο διη-
γείται ο Ηρόδοτος οι Σπαρ-
τιάτες ήταν ονοµαστοί για τη
λακωνικότητά τους, δηλαδή
για την ικανότητά τους να εκ-
φράζονται µε συντοµία και
συγχρόνως µε ευστοχία. 
Μπορείτε να συσχετίσετε αυ-
τή την ικανότητα των Σπαρ-
τιατών µε όσα γνωρίζετε γε-
νικότερα για τα ήθη τους και
τον τρόπο της ζωής τους;

Οι εξόριστοι από τον Πολυκράτη Σάµιοι φτάνουν στη Σπάρτη, για να
ζητήσουν βοήθεια «κα� καταστ�ντες �π� τ��ς �ρ��ντας �λεγ�ν π�λ-
λ�, ��α κ�ρτα δε�µεν�ι»· στο µακρύ τους λόγο, οι Λάκωνες απα-
ντούν πως την αρχή του την ξέχασαν και το τέλος του δεν το κατά-
λαβαν. Στη δεύτερη παράστασή τους οι Σάµιοι είναι σύντοµοι· κρα-
τούν ένα σακί στα χέρια τους και λένε: το σακί χρειάζεται αλεύρι.
Όµως οι Σπαρτιάτες παρατηρούν πως η λέξη σακί είναι περιττή, αφού
οι Σάµιοι το κρατούν στα χέρια τους και τους το δείχνουν. Θα έφτα-
νε να πουν: χρειάζεται αλεύρι.

(∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ πÛÙÔÚ›·: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ -ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Û¯fiÏÈ· ¢. ¡. ª·ÚˆÓ›ÙË)

Σε ποιες περιστάσεις της καθηµερινής µας ζωής είναι απαραίτητη η
λακωνικότητα και πότε αντίθετα επιβάλλεται η αναλυτική έκφραση
στον προφορικό ή στο γραπτό λόγο;

Αν δέχεστε ότι η λακωνικότητα είναι αρετή και ότι το «λακωνίζειν
εστί φιλοσοφείν», προσπαθήστε να το υποστηρίξετε µε τα κατάλλη-
λα επιχειρήµατα.

Νοµίζετε ότι η λακωνικότητα είναι συνήθως συνάρτηση της εσω-
στρέφειας και ότι αποτελεί φραγµό στην ανθρώπινη επικοινωνία;
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Με βάση τα αποσπάσµατα
της διπλανής στήλης από δη-
µοσιογραφική συνέντευξη µε
τον καθηγητή της Γλωσσο-
λογίας Γ. Μπαµπινιώτη για
την εκτεταµένη χρήση των
αρκτικόλεξων (συντοµογρα-
φιών) στην εποχή µας, να συ-
ζητήσετε σχετικά µε τα αίτια
του φαινοµένου, τις επιπτώ-
σεις του στη δοµή της γλώσ-
σας και γενικότερα στην αν-
θρώπινη επικοινωνία.

Ζούµε σε µια εποχή, όπου κατακλυζόµαστε από πληροφορίες. Οι πο-
λίτες διεθνώς έχουµε µια αυξηµένη γλωσσική επικοινωνία (…).

ΕΡΩΤ.: Ποια είναι η απόρροια του φαινοµένου αυτού;

ΑΠ.: Σε παγκόσµιο επίπεδο –και όχι µόνο οι Έλληνες– οι πολίτες εί-
µαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε οικονοµίες στην επικοινωνία
µας. Θέλουµε να πούµε πολλά σε λίγο χρόνο και να τα συγκε-
ντρώσουµε σε λίγο χώρο. Αυτή η οικονοµία χώρου και χρόνου
µπορεί να είναι βασική σήµερα στην επικοινωνία µας, αλλά επι-
φέρει τη συντόµευση του λόγου. Τα αρκτικόλεξα δεν είναι τίπο-
τα άλλο παρά µια συντόµευση του λόγου κυρίως στο γραπτό λό-
γο, όπου πρέπει να κάνουµε οικονοµία χώρου, χρόνου και δυνά-
µεως (…).

ΕΡΩΤ.: Το όλο θέµα έχει σχέση µε τη δοµή της γλώσσας; Επιφέρει
την αλλοίωσή της;

ΑΠ.: Νοµίζω ναι. Η ελληνική γλώσσα είναι µια κλινόµενη γλώσσα.
Όταν θα χρειαστεί να κλείνεις τη λέξη «Ι.Χ.», θα πεις το «Ι.Χ.»,
του «Ι.Χ.»… Περνάµε λοιπόν σε µια µορφή ακλισίας (…).
Επίσης οι ελληνικές λέξεις –η δοµή τους– είναι να τελειώνουν σε
φωνήεντα (…). Όταν λέµε «ΕΥ∆ΑΠ», «Ν∆ΦΚ», «ΦΑΠ» (…) αρ-
χίζει να δηµιουργείται ένα άκουσµα στον ακροατή της ελληνικής
γλώσσας, ότι οι ελληνικές λέξεις µπορεί να λήγουν σε σύµφωνα.
Απ’ αυτή την άποψη, ως άκουσµα, παραβιάζεται η αίσθηση της
γλώσσας, επέρχεται µια µορφή αλλοίωσής της.

ΕΡΩΤ.: Υποβαθµίζεται αυτό που λέµε ποιότητα του λόγου;

ΑΠ.: Όπως και να το κάνουµε, µε τη συσσώρευση, την επανάληψη,
την κατάχρηση τέτοιων αρκτικόλεξων ιδιαίτερα στον προφορικό
λόγο, ναι, υποβαθµίζεται η γλώσσα (…), αυτοµατοποιείται ο λό-
γος, συνθηµατοποιείται, αν θέλετε, και γιατί να το κρύψουµε, εκ-
µηχανίζεται. Γίνεται γλώσσα µηχανής, προκάτ.

(«ŸÙ·Ó Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Ï¤ÍÂÈ˜», ·fi ÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜)



279

C Y M B C Y M B

C Y M B C Y M B

C
Y

M
B

C
Y

M
B

279

Να οργανώσετε µια συζήτη-
ση για το λακωνικό λόγο, τα
πλεονεκτήµατά του και τις
περιστάσεις στις οποίες χρη-
σιµοποιείται (είναι ο λακω-
νικός λόγος ο καταλληλότε-
ρος για κάθε περίσταση επι-
κοινωνίας;). Καθώς παίρνε-
τε µέρος στη συζήτηση, να
κρατάτε σηµειώσεις, για να
απαντήσετε στα επιχειρήµα-
τα των συνοµιλητών σας. 
Μπορείτε, πριν από τη συζή-
τηση, να συµβουλευτείτε το
διπλανό κείµενο: 

√ ˘ÎÓfi˜ Î·È ÏÈÙfi˜ ÏfiÁÔ˜

Ό σο ανούσια και ενοχλητική, αφόρητη είναι η φλύαρη και ασυ-
νάρτητη, η κακοπλεγµένη και απειρόκαλλη φράση, τόση δύναµη
και οµορφιά έχει ο πυκνός και κρουστός, ο καθαρός και εύστοχος

λόγος – σε όλες τις γλώσσες του κόσµου. Είναι λάθος να νοµίζοµε ότι
υπάρχουν γλώσσες που προσφέρονται στη σαφήνεια και στη βραχυλογία,
και άλλες που από την ίδια τη συντακτική δοµή τους επιβάλλουν την πο-
λυλογία και τα περίπλοκα σχήµατα. Όλες οι γλώσσες, οι πλουτισµένες από
το πνεύµα των λαών που τις µιλούν και δουλεµένες από τους τεχνίτες του
λόγου, είναι ικανές και για το ένα και για το άλλο. Την αρετή στην καλή
χρήση των τύπων τους και την ευθύνη για την κακοµεταχείρισή τους την
έχει αυτός που εκφράζεται έτσι ή αλλιώς. Και µόνο αυτός. 
Ανέκαθεν, στη γλώσσα και στην παράδοση όλων των λαών της γης,

οι µεγάλες «αλήθειες» διατυπώνονται µε ολιγόλογες, κοφτές και ξεκά-
θαρες φράσεις. Έχουν τη µορφή λεκτικά συµπυκνωµένων αποφθεγµά-
των που εντυπώνονται βαθιά στη µνήµη και µεταδίδονται από γενεά σε
γενεά αναλλοίωτα, σαν ιερή και απαραβίαστη πνευµατική παρακατα-
θήκη. Είναι καρποί της οξυδέρκειας και της σκέψης, της φαντασίας και
της πείρας επίλεκτων ατόµων, είτε καταποντισµένων στο πέλαγος της
ανωνυµίας είτε τοποθετηµένων στη µισοφωτισµένη περιοχή του θρύλου.
Αποστάγµατα της ανθρώπινης σοφίας.
Τόσο µεγάλη και επιτυχηµένη λογική απόσταξη και λεκτική συµπύ-

κνωση δεν είναι βέβαια πάντοτε δυνατή. Ούτε ίσως επιθυµητή. Υπάρχουν
νοήµατα πολυµερή (όπως µερικές οργανικές ουσίες) που η συντοµογρα-
φία µπορεί να τα ακρωτηριάσει. Αλλά και τότε ο σοφός λόγος είναι πλή-
ρης και συνάµα πυκνός. ∆εν κρύβει τον πλούτο του νοήµατος, απεναντίας
αναδείχνει την έκταση και το βάθος, τις πολλές και ποικίλες διαστάσεις
του. Αλλά ταυτόχρονα περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα λεκτικά
στοιχεία, χωρίς αυτός ο περιορισµός να αφήνει άστεγο ή αµφίβολο κάτι
το ουσιαστικό. Η πρόταση διατυπώνει ολόκληρη και καθαρή τη σκέψη.
Και συνάµα µεγαλώνει µε τη συµπύκνωση η εκφραστική της δύναµη. Η
περισσολογία και η αοριστολογία δεν θα συσκότιζαν µόνο το νόηµα. θα
κατέστρεφαν και την ένταση της φράσης που είναι µια από τις κύριες,
ίσως η κυριότερη αρετή του αποφθέγµατος. Αν ο γνήσιος και καίριος
λόγος έχει τόσην απήχηση στην ψυχή µας, αν αγκιστρώνεται και δεν ξε-
κολλάει από τη µνήµη µας, τούτο οφείλεται ασφαλώς στο γεγονός ότι έχει
επισηµάνει και αποκαλύπτει µιαν αλήθεια µε απέραντο βάθος, ένα στο-
χασµό που όσο και να τον εξερευνήσει κανείς, δεν φτάνει ποτέ στην
άκρη του. Αλλά και σε ένα άλλο του προσόν, µοναδικό και ανεκτίµητο:
ότι έχει επιτύχει τέτοιαν ακρίβεια και αυτάρκεια, και προπάντων τόσην
ένταση στη διατύπωση, ώστε δεν σηκώνει την περίφραση (την απόδοσή
του µε άλλα λόγια), κάποτε και αυτήν ακόµη τη µετάφραση (τη µεταφο-
ρά του σε άλλη γλώσσα). Είναι οριστικός και ανεπανάληπτος.

(∂. ¶. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜, ∆Ô ¢›Î·ÈÔ ÙË˜ ˘ÁÌ‹˜, (19751)1989, ÂÎ‰. ¢ˆ‰ÒÓË, ∞ı‹Ó·) 
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Είδαµε σε προηγούµενο κεί-
µενο ότι ο ταχύς ρυθµός της
τεχνοκρατούµενης εποχής
µας και ο καταιγισµός των
πληροφοριών, που δεχόµα-
στε καθηµερινά, συχνά επι-
βάλλουν την οικονοµία χρό-
νου στη γλωσσική επικοινω-
νία και προκαλούν τη συντό-
µευση του λόγου. Όµως, η
τάση του ανθρώπου να εξοι-
κονοµήσει χρόνο είναι φανε-
ρή και σε άλλες εκδηλώσεις
της καθηµερινής του ζωής.

Να συζητήσετε διάφορες πλευρές του θέµατος αυτού, όπως: 

➧ η πίεση του χρόνου στην εργασία

➧ η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και οι ανθρώπινες σχέσεις 

➧ η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και η ψυχαγωγία

➧ η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και η ποιότητα ζωής

➧ µελλοντικές προοπτικές για τον ελεύθερο χρόνο και την αξιοποί-
ησή του.

Πριν από τη συζήτηση, διαβάστε τα κείµενα που ακολουθούν:

º·ÛÙ ÊÔ˘ÓÙ: ÙÔ ÊÂÙ›¯ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·

ª
ήπως η κουζίνα του µέλλοντος θα είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο
µε άπειρες γραµµές, συνδεδεµένες µε τα µικρά φετίχ της κα-
θηµερινότητάς µας, τα φαγητά δηλαδή σε πακέτο; Το ερώτηµα,

στα τέλη του αιώνα, µοιάζει για πολλούς σαν µια απελπισµένη επίκλη-
ση της χαµένης κοινωνικότητάς µας, έτσι που η ταχύτητα στους ρυθµούς
της ζωής παρασύρει ένα ολόκληρο “σύστηµα αξιών” καθηµερινής εθι-
µοτυπίας. Αν η εφηµερίδα “Λιµπερασιόν”, σε ειδικό αφιέρωµά της για
τα αντικείµενα του αιώνα, κατατάσσει σ’ αυτά και το χάµπουργκερ,
αποθεώνοντας την ιδεολογία του “φαστ-φουντ”, τότε στο δίληµµα “χά-
µπουργκερ ή σουβλάκι” ίσως και να συµπυκνώνεται η πολιτισµική δια-
φορά ανάµεσα στην πλαστική ζωή και στην ...κανονική ζωή.
Αν η γρήγορη ζωή και ο καθηµερινός “πολιτισµός” της θέλουν

σύµβολα, έχει από όλα πλέον ο µπαξές. Στην Ελλάδα κερδίζουν διαρ-
κώς έδαφος όλων των ειδών οι πατέντες. Από τα καταστήµατα που
αναλαµβάνουν να στείλουν στο σπίτι έτοιµα φαγητά σε πακέτο, µέχρι τα
µεγάλα σούπερ µάρκετ, οι προθήκες των οποίων είναι γεµάτες καθη-
µερινά µε σπιτικά φαγητά ή µε φαγητά σπιτικής ψευδαίσθησης και από
τα ιταλικά εστιατόρια που στις δύο πίτσες στέλνουν τη µία δώρο.
Στον αντίποδα πάντως του γρήγορου φαγητού και της ζωής σε «πα-

κέτο» αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ένα αντι-κίνηµα από τους
υπερασπιστές της παράδοσης, όχι µόνο στη γεύση αλλά και στην πολι-
τισµική της εκδοχή. Το «Σλόου-Φουντ» είναι τίτλος και ταυτοχρόνως η
φιλοσοφία του «κινήµατος» το οποίο έχει τα τελευταία πέντε χρόνια ένα
«σκληρό πυρήνα» και στην Ελλάδα µε αρκετές δραστηριότητες.

∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÛÏfiÔ˘ ÊÔ˘ÓÙ

Στόχος η διάσωση της γαστρονοµικής παράδοσης και η οινική διαπαι-
δαγώγηση σε συνδυασµό µε µια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο
ζωής. Η κίνηση απλώθηκε γρήγορα σε περισσότερες από 30 χώρες,

1
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µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και αριθµεί πάνω από 150.000 µέ-
λη. Το σλόου-φουντ κάθε χώρας χωρίζεται σε τοπικά συµπόσια όπου οι
συµποσιάρχες δρουν υπέρ των στόχων του κινήµατος. Συγκεντρώνουν
τα µέλη, θέτουν στόχους, βοηθούν παραγωγούς ξεχασµένων προϊό-
ντων και επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες.
Η πιο εντυπωσιακή ήταν αυτή τον περασµένο Μάρτιο στη Θεσσα-

λονίκη, στο πλαίσιο της ∆ΕΤΡΟΠ, όπου οργανώθηκαν δύο θεµατικά,
όπως λέγονται, δείπνα µε τη συµµετοχή εκατοντάδων καλεσµένων. Το
θέµα στα δείπνα αυτά ήταν η εβραϊκή κουζίνα, η ποντιακή και η µακε-
δονική. Ανάλογες δραστηριότητες γίνονται συστηµατικά στην Ευρώ-
πη, όπου σωµατεία και ενώσεις εκπαιδεύουν τους νέους, µαθητές, φοι-
τητές κτλ. στα µυστικά της γαστρονοµίας, σε συνδυασµό µε µια άλλη
αντίληψη για τη ζωή στην καθηµερινή της έκφανση, αναβιώνοντας,
κατά κάποιο τρόπο, τα αρχαιοελληνικά συµπόσια.

(∞fi ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∆‡Ô, 9.5.1999) 

∆Ô ÌÂÚÔÎ¿Ì·ÙÔ ÙË˜ ÛÊ‹Ó·˜

∆
ους βρίσκεις καθηµερινά µπροστά σου, όπου και να βρεθείς. Χώ-
νονται µε αξιοζήλευτη µαεστρία ανάµεσα στις ατελείωτες ουρές
των Ι.Χ. που, στοιχισµένα σαν στρατιωτάκια, αγκοµαχούν για το

επόµενο µέτρο. Οργώνουν κυριολεκτικά την πόλη και τα προάστια, ξέ-
ρουν κάθε στενό και δεν κολλάνε πουθενά. Γι’αυτούς δεν υπάρχει πε-
ζοδρόµιο, ιστορικό τρίγωνο και απαγορευτικά. Ο πιο σύντοµος δρόµος
είναι ο πιο σωστός. Μεταφέρουν τα πάντα, από την αλληλογραφία και
το φαγητό σας, µέχρι και... τα άπλυτά σας, αν χρειαστεί. Πάντα στη διά-
θεση του πελάτη. Ο λόγος, βέβαια, για τους ταχυµεταφορείς, ή αγγλιστί
courier, και τους διανοµείς. Η ύπαρξή τους µας έχει λύσει πολλές φο-
ρές τα χέρια και χωρίς αυτούς θα τρέχαµε πιο πολύ και από τον Βέγγο.

2
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Για να πούµε όµως την αλήθεια, τραβάνε µεγάλο ζόρι. Κάθε µέρα στους
δρόµους, µέσα στο καυσαέριο και στην πίκρα του κυκλοφοριακού της
Αθήνας. Άσε δε, που η κυκλοφοριακή αγωγή των Ελλήνων είναι σχεδόν
ανύπαρκτη και σε κάθε µέτρο κινδυνεύουν να βρεθούν στο ΚΑΤ.
Στο χώρο αυτόν, η ταχύτητα µπορεί να παίζει σηµαντικό ρόλο για

τους πελάτες, ίσως τον κυριότερο, αλλά η ασφάλεια έρχεται σαφώς
πρώτη. ∆εν πρόκειται για ράλι, ούτε για φιγούρες στα Λιµανάκια της
Βουλιαγµένης. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Όταν είναι καθηµερινά τόσες
ώρες πάνω σε ένα µηχανάκι (η κατάσταση του οποίου δεν είναι πάντα
η καλύτερη), και οι παραγγελίες έρχονται η µία µετά την άλλη, πρέπει να
γίνουν χίλια κοµµάτια. Η καρδιά τους έχει πάει στην Κούλουρη πολλές
φορές. Τα µάτια τους έχουν δει πολλά και τα αυτιά τους έχουν ακούσει
περισσότερα. Τα περισσότερα ατυχήµατα οφείλονται στη µεγάλη ταχύ-
τητα, στην απροσεξία, αλλά και στην υπερβολική σιγουριά των οδηγών.
Μπορεί να έχουν κάνει άπειρες σφήνες, µία όµως είναι αρκετή.
Στην πλειονότητά τους είναι νέοι, άρτι απολυθέντες από τον ελλη-

νικό στρατό, φοιτητές και ήδη εργαζόµενοι που θέλουν να συµπληρώ-
σουν το εισόδηµά τους. Εξάλλου, όταν ανοίξεις οποιαδήποτε εφηµερί-
δα στις µικρές αγγελίες, είναι το πρώτο που θα βρεις. Πολλοί το βλέ-
πουν σαν κάτι εποχικό, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που µένουν στο χώ-
ρο. Πριν από µερικά χρόνια το επάγγελµα ήταν ανδροκρατούµενο. Τώ-
ρα όµως έχουν µπει και γυναίκες. Και µάλιστα δυναµικά. Οι σχέσεις µε
τους γιωταχήδες δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Άλλοι τους κάνουν τη
ζωή δύσκολη και πολλές φορές τους κλείνουν επίτηδες. Βέβαια, υπάρ-
χουν και αυτοί που δείχνουν κατανόηση. Όσο για τους οδηγούς των δι-
κύκλων προσπαθούν, όπως λένε, να έχουν καλές σχέσεις µε όλους. ∆εν
µπορούµε όµως να µην αναφερθούµε στο σαρδόνιο χαµόγελο που σκά-
νε, όταν η κίνηση είναι φρικτή και είναι οι µόνοι που περνάνε. Οι τρο-
χονόµοι, από την άλλη, δείχνουν µια σχετική ανοχή στις παραβάσεις.
Πολλές φορές κάνουν και τα στραβά µάτια. Καταλαβαίνουν, άλλωστε,
πως αυτοί οι άνθρωποι δεν τρέχουν για την πλάκα τους.

(∞fi ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∆‡Ô, 16.9.1999)

√ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜

Ÿ
ταν οι µακρινοί µας πρόγονοι, στην αυγή των προϊστορικών
χρόνων, κατασκεύασαν από πέτρα τα πρώτα εργαλεία (λοστούς,
σφυριά, όπλα) και µ’αυτά άλλαξαν τον τρόπο της ζωής τους, δεν

ήταν δυνατόν φυσικά να φαντασθούν ότι ο άθλος τους, που άνοιξε το
δρόµο από τα χοντροειδή και δύσχρηστα όργανα της πρωτόγονης βιο-
τεχνίας προς τις σηµερινές σοφές και λεπτότατες µηχανές, θα δηµιουρ-
γούσε µια µέρα φοβερά προβλήµατα στους απογόνους των. Και τότε

3
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Αυτές λοιπόν οι µακαριζόµενες γενεές ήρθαν, αλλά δεν είναι ευτυ-
χείς. Απεναντίας η µηχανή µε τις αλλεπάλληλες κατακτήσεις της τις έχει
φέρει σε µεγάλη αµηχανία. Όχι πως δεν τις υπηρετεί όσο περίµεναν· απε-
ναντίας έχει γίνει ικανή για όλες τις δουλειές, τις πιο απαιτητικές και τις
πιο περίπλοκες. Ακόµα και στους λογαριασµούς του µυαλού έµαθε να ερ-
γάζεται πιο σίγουρα και πιο γρήγορα από πολλούς, έξυπνους εγκεφάλους.
Αλλού είναι το πρόβληµα. Η µηχανή από το ένα µέρος αποµακρύνει τα
πλήθη από τη φυσική ζωή, ευνοεί τον πολλαπλασιασµό τους, τα στοι-
βάζει µέσα σε πολυτελείς φυλακές, τις σηµερινές µεγαλοπόλεις – και
από το άλλο µέρος δεν ανακουφίζει πια τον εργαζόµενο, αλλά σιγά σι-
γά τον αχρηστεύει. Εκεί που άλλοτε χιλιάδες ειδικά ασκηµένων ανθρώ-
πων έφθειραν οληµερίς τους µυώνες και τη φαιά ουσία τους για την
παραγωγή αγαθών σε περιορισµένη κλίµακα, η µηχανή κάνει το έργο
τούτο πολύ καλύτερα µέσα σε ελάχιστο χρόνο, κι έτσι κατεβάζει σε χα-
µηλά επίπεδα το κόστος των προϊόντων. Η συνέπεια: αδειάζουν τα ερ-
γοστάσια από εργάτες και τα γραφεία από υπαλλήλους, και τη θέση τους
την παίρνουν κουρντισµένες συσκευές, που µπορούν να λειτουργήσουν
µε µεγαλύτερη αποδοτικότητα και ακρίβεια.

και έπειτα, κάθε φορά που γινόταν ένα βήµα παραπέρα στην τελειοποί-
ηση των µηχανικών µέσων µε αποτέλεσµα να παράγονται περισσότερα
αγαθά, να προσφέρονται µεγαλύτερες σπιτικές ανέσεις, ν’αποκτά µεγα-
λύτερη σιγουριά η τέχνη του πολέµου, οι άνθρωποι όλων των διαµε-
τρηµάτων πανηγύριζαν την πρόοδο, ευλογούσαν τα δώρα της, ονειρο-
πολούσαν µε συγκίνηση την ηµέρα που η «µηχανή» θα λιγόστευε τον
ιδρώτα της βιοπάλης και θα χάριζε στις µάζες του µόχθου περισσότερο
χρόνο για ανάπαυση. Τυχερές που ήσαν οι ερχόµενες γενεές! ∆εν θα γερ-
νούσαν πρόωρα από τον κάµατο, θα είχαν καιρό και δυνάµεις να απο-
λαύσουν τις χαρές της ζωής, να σηκώσουν το κεφάλι πάνω από το χώ-
µα, να µυρίσουν τα λουλούδια, να σκεφτούν τον ουρανό…
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Όσοι µε αυτή την επαναστατική µεταβολή των όρων της εργασίας
αχρηστεύονται (και ο αριθµός τους µεγαλώνει κάθε µέρα µε ανησυχητικό
ρυθµό) πώς πρόκειται να ζήσουν στο µέλλον;
Σύµφωνα µε την έως τώρα πείρα και τις προβλέψεις των ειδικών δύο

λύσεις διαγράφονται. Η πρώτη για τις χώρες που άρχισαν να βιοµηχανο-
ποιούνται, αλλά βρίσκονται ακόµα στο µεταβατικό στάδιο της οικονοµικής
αλλαγής. Η δεύτερη για τις άλλες που πλούτισαν από την τεχνολογική τους
πρόοδο και την προβλεπτική οργάνωση της οικονοµίας τους.
Πρώτη λύση. Στις λεγόµενες «υπανάπτυκτες» ή κατ’ευφηµισµόν «ανα-

πτυσσόµενες» χώρες η µηχανή εισβάλλει σαν επιδηµία: πετάει κάθε µέρα
στους πέντε δρόµους χιλιάδες ανθρώπων. Τους τοποθετεί µπροστά στο
αµείλικτο δίληµµα: ή παραδεχόµενοι το ανεπανόρθωτο ν’αλλάξουν
επάγγελµα (λ.χ. από αγρότες στα χωριά να γίνουν µεταπράτες στις
πόλεις. από λογιστές να µετασχηµατιστούν σε σερβιτόρους. από
εφαρµοστές να βρεθούν θυρωροί πολυκατοικιών), ή να πεθάνουν.
Φυσιολογικά, από πείνα. Ηθικά, µε τη διαφθορά ή το έγκληµα.

∆εύτερη λύση. Οι χώρες της ευµάρειας και του προγραµ-
µατισµού σκέπτονται από τώρα την κατάσταση που θα ακο-
λουθήσει ύστερ’ από την ακόµη µεγαλύτερη τεχνολογική τους
ανάπτυξη και µελετούν τα µέτρα που µπορούν να προλάβουν τον
κοινωνικό σάλο από την ακατάσχετη επιδροµή της µηχανής.
Αντιµετωπίζεται ο προοδευτικός περιορισµός της «εβδοµάδας
της εργασίας» σήµερα στις 5, αύριο στις 4 και µεθαύριο στις 3
ηµέρες, ώστε ανάλογα να αυξηθεί ο αριθµός των απασχολουµέ-

νων, και παράλληλα συζητείται η έξοδος από την υπηρεσία µε τη συ-
νταξιοδότηση στην ηλικία όχι των 60 και των 55 ετών, όπως γίνεται ήδη
σε αρκετές «προηγµένες» χώρες, αλλά των 50 σήµερα, των 45 αύριο και
των 40 µεθαύριο. Με το σύστηµα τούτο µεγάλες µάζες ατόµων θα πλη-
ρώνονται και όταν δεν εργάζονται, θα πληρώνονται για να µην εργάζο-
νται, αφού µε την «απουσία» τους θα προσφέρουν πολύ µεγαλύτερες
υπηρεσίες στην παραγωγή αγαθών παρά µε την «παρουσία» τους – η µη-
χανή που θα τους αναπληρώνει θα παράγει περισσότερα και φθηνότερα
πράγµατα. Η δυσκολία θα είναι να προετοιµαστούν ψυχολογικά οι άν-
θρωποι να δεχτούν να ζουν παρασιτικά και να µην πληγωθούν όταν θα
λάβουν από τη διοίκηση των επιχειρήσεων την ειδοποίηση: «Από τον ερ-
χόµενο µήνα θα εργάζεστε µόνο 3 ηµέρες την εβδοµάδα (ή καθόλου). Θα
περνάτε όµως κάθε Παρασκευή απόγευµα από το κατάστηµα. Στην εί-
σοδο το αυτόµατο ταµείο µας. Σ’ αυτό θα χτυπάτε τον κωδικό αριθµό
σας και θα εισπράττετε αµέσως την αµοιβή σας για ολόκληρη την εβδο-
µάδα ή τη σύνταξή σας για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Μη συγκινείστε γι’
αυτό. Μήτε να ντρέπεστε. Αύριο θα κάνουν το ίδιο µε σας πολλοί από
τους συναδέλφους σας, και µεθαύριο ακόµα περισσότεροι. Στη διάθεσή
σας θα έχετε τώρα όχι µία Κυριακή, αλλά τέσσερις (οι συνταξιούχοι
εφτά). Καλή διασκέδαση λοιπόν»…
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Αλλ’ακριβώς αυτή η «διασκέδαση» που καλείται να γεµίσει τις άδει-
ες ηµέρες της αναγκαστικής και πληρωµένης αργίας, είναι το µεγάλο πρό-
βληµα. Οι υπανάπτυκτες χώρες έχουν άλλα προβλήµατα να λύσουν µε
την εισβολή της µηχανής στη ζωή τους. Αν αγωνιούν, είναι γιατί πρέπει
οπωσδήποτε να δώσουν απασχόληση και ψωµί σ’εκείνους που µε τη βιο-
µηχανοποίηση ξεριζώνονται από τις δουλειές τους, για να µη λιµοκτονή-
σουν και από την ανέχεια γίνουν επικίνδυνα αντικοινωνικά στοιχεία. Οι
πλούσιες όµως και προχωρηµένες στον τεχνικό εξοπλισµό χώρες έχουν ν’
αντιµετωπίσουν το αντίθετο πρόβληµα: όχι να θρέψουν τους στερηµέ-
νους, αλλά να κάνουν τη ζωή υποφερτή στους χορτάτους, που η οικονο-
µία του τόπου δεν χρειάζεται την εργασία τους. Τις διαστάσεις αυτού του
προβλήµατος δύσκολα µπορούµε να τις φαντασθούµε εµείς που εξακο-
λουθούµε να εργαζόµαστε σκληρά, για να κερδίσοµε τον επιούσιο, και
περιµένοµε την Κυριακή ή την ηµέρα της µεγάλης γιορτής, για να κοιτά-
ξοµε λίγο το νοικοκυριό και την ψυχαγωγία µας. Στις Ηνωµένες Πολιτεί-
ες όµως, για ν’αναφέρω ένα τυπικό παράδειγµα, τα πράγµατα είναι πο-

λύ διαφορετικά. Οι ηµέρες της αργίας, για µεγάλες µάζες του
πληθυσµού, είναι ή ηµέρες εξαλλοσύνης και κραιπάλης, ή
ηµέρες κατάθλιψης και ανίας. Για τούτο οι κοινωνιολόγοι
µαζί µε τους ψυχίατρους αυτής της όλβιας χώρας (που προ-
πορευόµενη δείχνει το δρόµο στις άλλες) µε τρόµο συλλογί-
ζονται το µέλλον, τότε που ο χρόνος της υποχρεωτικής αδρά-
νειας για όλους τους Αµερικανούς θα απλωθεί σ’ένα πολύ µε-
γάλο µέρος του έτους. [...] 

Ο ∆ρ W. M. Mendel, ψυχίατρος, που εξετάζει σοβαρά το
πρόβληµα σε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο του (1971), προ-
βαίνει σε µερικές συστάσεις που αξίζει να τις προσέξοµε,
ακόµη και αν δεν τις θεωρούµε επαρκείς και αποτελεσµατι-
κές, όσο εκείνος τις φαντάζεται. «Πρέπει» γράφει «να ανα-
πτύξοµε πρακτικούς τρόπους ανατροφής των παιδιών και

προγράµµατα εκπαιδευτικά που θα προετοιµάσουν την κοινωνία µας να
αντιµετωπίσει τις νέες ευκαιρίες που θα προσφέρει η αργία για µια πλού-
σια και δηµιουργική ζωή. Όπως ακριβώς οι παππούδες µας µάς προε-
τοίµασαν να ζήσοµε σε ένα κόσµο εργασίας, ανταγωνισµού, προσπάθει-
ας κοινωνικής ανόδου και σκληρής δουλειάς, έτσι πρέπει και µεις να προ-
ετοιµάσοµε τα παιδιά µας για το παιχνίδι, το χωρατό και τη διασκέδαση,
µε την αντίληψη ότι αυτά θα αποτελούν µια σηµαντική και αξιόλογη
άποψη της ζωής τους».
Και ο ∆ρ Mendel κλείνει το άρθρο του µε µια πολύ διαφωτιστική πα-

ρατήρηση. Ας µάθοµε, γράφει, (ορθότερα: ας ξαναµάθοµε) την ευχαρί-
στηση που αισθάνεται όποιος ζει αµέριµνος το πέρασµα του χρόνου. Αυ-
τή την ευχαρίστηση παιδιά την ξέραµε, αλλά την ξεχάσαµε όταν οι µεγά-
λοι πέτυχαν να µας πείσουν (µε τη διδαχή και τον εθισµό) ότι άλλο είναι
το νόηµα της ύπαρξης – ο άνθρωπος είναι προορισµένος να ζήσει µια ζωή
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µόχθου και πόνων. Τώρα πρέπει να ξαναγίνοµε «παιδιά» και σαν αυτά ν’
αφήσοµε (όταν αναπαυόµαστε) τη δηµιουργικότητά µας ελεύθερη από
πρακτικές σκοπιµότητες. Να ξαναµάθοµε να βλέποµε τον κόσµο γύρω
µας έµορφο και πάντα νέο, και τη ζωή σαν κάτι ανεξερεύνητο ακόµα και
ανεξάντλητο, ανοιχτό στη φαντασία και στις λαχτάρες µας. Όταν το επι-
τύχοµε αυτό, θα πάψει πλέον να είναι πρόβληµα για µας ο ελεύθερος
χρόνος.
Την προτροπή «να γίνοµε σαν τα παιδιά» την έχοµε, από χρόνους

µακρούς, ακούσει ως παρόρµηση επιστροφής σε µια χαµένη αγνότητα
και ευτυχία. Σήµερα µας δίνεται µε άλλην απόχρωση νοήµατος: ως µόνη
ελπίδα σωτηρίας µιας ανθρωπότητας που γρήγορα θα καταδικαστεί να µην
εργάζεται αρκετά, και δεν θα ξέρει τι να κάνει τον ελεύθερο χρόνο της.
Πώς όµως να «ξαναγίνοµε παιδιά», αφού έχοµε από αιώνες ηλικιωθεί και
σκλήρυναν µαζί µε τις σωµατικές και οι αρτηρίες του πνεύµατός µας; Εί-
ναι δυνατόν να ξαναβρούµε, µαζί µε την όραση που χάσαµε, τη δροσιά της
ψυχής που µας λείπει; Τον ελεύθερο χρόνο µας έχοµε µάθει όχι να τον ζού-
µε «παίζοντας», όπως το ξένοιαστο παιδί, αλλά να τον σκοτώνοµε – µε τα
πιο ευτελή χρονοβόρα µέσα: το πιοτό, το χαρτί, το όργιο. Γίνεται να γυ-
µνωθούµε από τον χαλασµένο εαυτό µας και να ξαναµπούµε στη ζωή
αγνοί και πρόσχαροι σαν τα βρέφη; Με άλλους λόγους: γίνεται να ξανα-
γεννηθούµε;
Είναι ν’απορήσει κανείς µε την τροπή που πάει να πάρει η ιστορία του

πολιτισµένου ανθρώπου. Ως χτες το πρόβληµά του ήταν πώς να εξασφα-
λίσει περισσότερη ανάπαυση από τον κάµατο της βιοπάλης. Σήµερα αντι-
στράφηκαν οι όροι και πρόβληµά του έγινε το πώς θα υποφέρει τον ελεύ-
θερο χρόνο του, την πληρωµένη αργία του.

(∂. ¶. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜, ∆Ô ¢›Î·ÈÔ ÙË˜ ˘ÁÌ‹˜, (19751)1989, ÂÎ‰. ¢ˆ‰ÒÓË, ∞ı‹Ó·) 

Σηµείωση:  Προσέξτε στο κείµενο του Ε. Π. Παπανούτσου το ενδεχόµενο να έχει ο άν-
θρωπος στο µέλλον περισσότερο ελεύθερο χρόνο από όσον έχει στις µέρες
µας και να µη γνωρίζει πώς να τον αξιοποιήσει. Προσέξτε, επίσης, τη δια-
χωριστική γραµµή ανάµεσα στις αναπτυσσόµενες και στις ανεπτυγµένες
χώρες, όσον αφορά το πρόβληµα του ελεύθερου χρόνου και τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά του προβλήµατος στην κάθε περίπτωση.


