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Κεφάλαιο 1 

ΣΘΜΕΛΫΣΕΛΣ - ΡΕΛΛΘΪΘ 
Α. ΣΘΜΕΛΫΣΕΛΣ 

ΔΛΑΓΑΜΜΑ ΚΕΫΛΑΣ 

 

Θ καταγραφι πράξεων, γεγονότων, φαινομζνων, καταςτάςεων, λόγων 

 

 

Ακολουκοφμε λοιπόν μια από τισ παραπάνω μεκόδουσ ανάλογα με το τι είναι εκείνο που κζλουμε να 

καταγράψουμε, δεδομζνου ότι θ κάκε μζκοδοσ προςιδιάηει περιςςότερο ι λιγότερο προσ το ςυγκεκριμζνο 

αντικείμενο και τον ιδιαίτερο ςκοπό τθσ καταγραφισ. 
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Σθμειϊςεισ 

 

 

Μζκοδοσ τιρθςθσ ςθμειϊςεων 

Αρχικά 

1. Διαβάηουμε προςεχτικά ολόκλθρο το κείμενο  

2. Αποκομίηουμε μια γενικι εικόνα  

3. Εργαηόμαςτε κατόπιν: α. κατά παράγραφο 

 β. κατά ευρφτερθ νοθματικι ενότθτα 

 γ. κατά τρόπο που να καταλιγει ςε ενιαίο διάγραμμα ολόκλθρου του κειμζνου 

 

1. Σθμειϊςεισ από γραπτό λόγο 

 

α. Σθμειϊςεισ κατά παράγραφο 

• Εντοπίηουμε το κζμα (=κεματικι περίοδοσ) και το καταγράφουμε. Πταν δεν υπάρχει κεματικι περίοδοσ, 

το αναηθτοφμε ςτο νοθματικό κζντρο τθσ παραγράφου. 

• Υπογραμμίηουμε τισ λζξεισ-κλειδιά. 

Διακρίνουμε τισ πιο ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ (=κφρια ςυςτατικά) 
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Ραρατθριςεισ: 

Πταν κρατοφμε ςθμειϊςεισ, καλό είναι να επιςθμαίνουμε τισ διαρκρωτικζσ λζξεισ, οι οποίεσ ςυμβάλλουν 

ςτθν οργάνωςθ (διάρκρωςθ —> ςυνοχι) του λόγου. Ρρόκειται για τισ λζξεισ με τισ οποίεσ ςυνικωσ 

δθλϊνεται: 

α. το αίτιο - αποτζλεςμα: επειδι, διότι, ζτςι, γι' αυτό το λόγο, κτλ. 

β. θ αντίκεςθ - εναντίωςθ: αλλά, όμωσ, ωςτόςο, από τθν άλλθ πλευρά, όμωσ κτλ. 

γ. θ χρονικι ςχζςθ: φςτερα, προθγουμζνωσ, εντωμεταξφ κτλ. 

δ. ζνασ όροσ, προχπόκεςθ: αν, εκτόσ αν, ςε περίπτωςθ που κτλ. 

ε. θ επεξιγθςθ: με άλλα λόγια, δθλαδι, με όςα είπα προθγουμζνωσ εννοοφςα, (για να με καταλάβετε) κα 

ςασ το παρουςιάςω με άλλο τρόπο, για να γίνω ςαφζςτεροσ κτλ. 

ςτ. θ ζμφαςθ: είναι αξιοςθμείωτο ότι..., κα ικελα να τονίςω το εξισ... / να επιςτιςω τθν προςοχι ςασ, 

προπάντων, το ςπουδαίο είναι κτλ. 

η. το παράδειγμα: π.χ., λ.χ., για παράδειγμα κτλ. 

θ. θ απαρίκμθςθ επιχειρθμάτων, θ ειςαγωγι μιασ καινοφριασ ιδζασ: πρϊτο... δεφτερο, καταρχιν, τελικά, το 

επόμενο επιχείρθμα / κζμα που κα μασ απαςχολιςει κτλ. 

κ. θ διάρκρωςθ του κειμζνου: το άρκρο / θ μελζτθ / θ ειςιγθςθ / θ ομιλία που χωρίηεται ςε τρία μζρθ: ςτο 

πρϊτο κτλ. 

ι. ζνα ςυμπζραςμα, ςυγκεφαλαίωςθ: για να ςυνοψίςουμε, ςυγκεφαλαιϊνοντασ / επιλογικά / 

ςυμπεραςματικά κα λζγαμε ότι... κτλ. 

 

Ραραλλαγζσ ςθμειϊςεων 

Αποδίδουμε τα κφρια ςθμεία:  

α. άλλοτε με προτάςεισ 

β. άλλοτε με λζξεισ-κλειδιά (ελλειπτικι διατφπωςθ) 

γ. άλλοτε παραςτατικά: τθλεγραφικά, απαρικμθτικά, ςυντομογραφικά, ςυμβολικά  

δ. άλλοτε με τθ μορφι πίνακα ι διαγράμματοσ 
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Αίτια ποικιλίασ ςθμειϊςεων 

α. ο ςκοπόσ για τον οποίο γράφονται 

β. θ ατομικότθτα του ςυντάκτθ των ςθμειϊςεων 

γ. θ δομι του ςθμειοφμενου λόγου 

δ. το είδοσ του λόγου (γραπτόσ - προφορικόσ1) 

 

β. Σθμειϊςεισ κατά ευρφτερθ νοθματικι ενότθτα 

 

 

 

γ. Από τισ ςθμειϊςεισ προχωρϊ ςτο διάγραμμα του κειμζνου 

                                                             
1 Υπάρχουν ιδιαίτερα προβλιματα ςτθ ςφνταξθ ςθμειϊςεων από προφορικό λόγο. Σπουδαία υποβοικθςθ αποτελεί θ 

προκαταβολικι διανομι διαγράμματοσ τθσ ομιλίασ ςτουσ ακροατζσ. Ράνω ςε αυτό ζπειτα είναι δυνατό να 

εφαρμοςτοφν όςα ιςχφουν για ςθμειϊςεισ από γραπτό λόγο. 
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Μζκοδοσ 

• αρικμοφμε τισ παραγράφουσ του κειμζνου (Α, Β, Γ κ.ο.κ.) 

• διακρίνουμε τα μζρθ του (πρόλογοσ, κφριο κζμα, επίλογοσ) 

• ομαδοποιοφμε τισ παραγράφουσ του κυρίου μζρουσ που ζχουν το ίδιο νοθματικό κζντρο και αποτελοφν 

ευρφτερεσ νοθματικζσ ενότθτεσ 

• επιςθμαίνουμε το γενικό περιεχόμενο του προλόγου, των νοθματικϊν ενοτιτων, του επιλόγου με τθ 

χρθςιμοποίθςθ πλαγιότιτλων 

• κρατάμε ςθμειϊςεισ κατά παράγραφο, δίνοντασ τθν απαραίτθτθ προςοχι ςτισ διαρκρωτικζσ λζξεισ. 

 

Ωρθςιμότθτα του διαγράμματοσ 

Με το διάγραμμα: 

• ζχουμε μια γενικι και ςαφι εικόνα του κειμζνου, των μερϊν του και τθσ αλλθλουχίασ τουσ 

• εντοπίηουμε τουσ βαςικοφσ νοθματικοφσ άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ δομείται ολόκλθρο το κείμενο 

• κατορκϊνουμε να επικεντρϊνουμε ςτο ουςιϊδεσ και να παραλείπουμε το επουςιϊδεσ. Με τον τρόπο 

αυτό: 

 οξφνουμε τθν κριτικι και αφαιρετικι μασ ικανότθτα 

 ταξινομοφμε καλφτερα τθ ςκζψθ μασ 

 οργανϊνουμε τθ μελζτθ μασ 

 εξοικονομοφμε ςθμαντικό χρόνο ςτισ επαναλιψεισ μασ. 

 

2. Σθμειϊςεισ από προφορικό λόγο 

Δυςκολίεσ: 

• προςωρινότθτα του προφορικοφ λόγου 

• ςυνεχισ και αδιάκοπθ ροι (δεν επιτρζπει επανακεϊρθςθ) 

• ιδιαιτερότθτα ομιλοφντοσ (άρκρωςθ, ρυκμόσ λόγου, ζνταςθ, επιτονιςμοί) 

• προφορικοί πλατειαςμοί (εκτόσ κειμζνου παρενκζςεισ, παρεκβάςεισ...) 

• ςυνκικεσ ακροατθρίου (κόρυβοι, απροκυμία ακροατϊν για ςυμμετοχι...) 

• ακουςτικι χϊρου 

 

Ρροετοιμαςία (από εκείνον που κρατά ςθμειϊςεισ): 

• γνϊςθ του τίτλου / κζματοσ (νζου μακιματοσ) 

• ςυςχζτιςθ παλιοφ-νζου μακιματοσ 

• προβλθματιςμόσ / ζρευνα (ωσ προσ το νζο μάκθμα) j 
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Θ τιρθςθ των ςθμειϊςεων: 

Λ. Για μία διάλεξθ / ομιλία 

• τίτλοσ / κζμα 

• ςτοιχεία ομιλθτι 

• χϊρο-χρόνοσ διάλεξθσ / ομιλίασ 

• εντοπιςμόσ μερϊν (πρόλογοσ, λόγοσ, επίλογοσ) 

• προςοχι ςτισ διαρκρωτικζσ λζξεισ 

• επιςιμανςθ μεταβάςεων (από μζροσ ςε μζροσ) 

• ςφνοψθ κφριων ςθμείων κάκε μζρουσ 

ΛΛ. Για ζνα νζο μάκθμα / παράδοςθ 

• τίτλοσ νζου μακιματοσ 

• ςυςχζτιςθ παλαιοφ-νζου 

• αντιγραφι ςθμειϊςεων πίνακα 

• καταγραφι κφριων ςθμείων τθσ παράδοςθσ 

• ςιμανςθ αποριϊν / ςυμβολιςμοί 

• λυμζνεσ αςκιςεισ 



Θεωρία και διαγράμματα κεμάτων. Ζκφραςθ – Ζκκεςθ Β’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Χαρά Ανδρονίδθ  13 

Β. ΡΕΛΛΘΪΘ 

Τι είναι θ περίλθψθ; 

Θ περίλθψθ είναι μια μορφι κειμζνου που περιλαμβάνει τθ ςυνοπτικι διατφπωςθ των βαςικϊν 

ςθμείων, επιχειρθμάτων, πλθροφοριϊν και ιδεϊν ενόσ αρχικοφ ευρφτερου κειμζνου. Αποτελεί ζνα ενιαίο 

νζο κείμενο προςωπικι δθμιουργία αυτοφ που τθ γράφει, οργανωμζνο με ςυνοχι και αλλθλουχία που 

μπορεί να υποκαταςτιςει το αρχικό κείμενο. Γραμμζνο με πυκνό λόγο και ςαφι δομι. Στθν αρχι 

παρακζτουμε το κζμα και μετά το παρουςιάηουμε με τον τρόπο με τον οποίο ο ςυγγραφζασ το αναπτφςςει. 

Θ περίλθψθ ζχει αξία τόςο ωσ κεωρθτικι προςζγγιςθ όςο και ωσ πρακτικι εφαρμογι. Είναι χριςιμο 

μζςο ςε τομείσ ι δραςτθριότθτεσ όπωσ θ δθμοςιογραφία, θ παρακολοφκθςθ μακθμάτων ςτο πανεπιςτιμιο 

ι ςτο ςχολείο, θ κριτικι καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, θ παρουςίαςθ εκτενϊν ποιθτικϊν ι αφθγθματικϊν 

κειμζνων κ.ά. Οι μακθτζσ, ιδιαίτερα, μποροφν μζςω τθσ περίλθψθσ να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ, 

κακϊσ καλοφνται να διακρίνουν τα ουςιϊδθ από τα επουςιϊδθ, και ταυτόχρονα να κατανοιςουν καλφτερα 

το αρχικό κείμενο. Μζςα λοιπόν από τθ ςφνταξθ περιλιψεων βελτιϊνουν τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ τουσ 

(πλθροφόρθςθ των άλλων με λιτό και ςαφι τρόπο για το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου) και ελζγχονται τόςο 

ωσ προσ τθν αφαιρετικι τουσ ικανότθτα (διάκριςθ του αναγκαίου από το περιττό) όςο και ωσ προσ τθν 

αντίςτοιχθ ςυνκετικι (πφκνωςθ του λόγου και δόμθςθ ενόσ πολφ ςυνεκτικοφ κειμζνου). 

 

Είδθ τθσ περίλθψθσ: 

1. Εκτενισ περίλθψθ 

Κφρια ζννοια + πλαγιότιτλοι παραγράφων + τα πιο βαςικά ςτοιχεία από τισ λεπτομζρειεσ των παραγράφων. 

2. Συνοπτικι περίλθψθ 

Κφρια ζννοια + πλαγιότιτλοι παραγράφων 

Σθμείωςθ: ςυνικωσ αυτά τα δφο είδθ περίλθψθσ αποτελοφν αντικείμενο εξζταςθσ, ςτοιχείο που εξαρτάται 

από το ηθτοφμενο όριο λζξεων αλλά και από το φφοσ και τθν πυκνότθτα του όλου κειμζνου. 

3. Ρολφ ςφντομθ περίλθψθ 

Κφρια ζννοια + πλαγιότιτλοι ευρφτερων νοθματικϊν ενοτιτων  

Σθμείωςθ: Νοθματικι ενότθτα αποτελεί το ςφνολο κάποιων παραγράφων με νοθματικι ςυνάφεια. 

 

Θ περιλθπτικι απόδοςθ του νοιματοσ ενόσ κειμζνου ι θ απλοφςτευςθ και θ ςυνοπτικι απόδοςθ των 

νοθμάτων του πρζπει να γίνεται μεκοδικά και να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ κανόνεσ (Α-Β-Γ). 

 

Α. Μελζτθ του κειμζνου και καταγραφι των βαςικϊν κζςεων- ιδεϊν του. 

1. Ρρϊτθ προςεκτικι ανάγνωςθ του κειμζνου, κατά τθν οποία διακρίνουμε πρόλογο, κφριο μζροσ και 

επίλογο. 

Στόχοι τθσ πρϊτθσ ανάγνωςθσ είναι: 

α) θ επιςιμανςθ του νοθματικοφ κζντρου, δθλαδι του γεγονότοσ ι του προβλιματοσ που πραγματεφεται ο 

ςυγγραφζασ, και 

β) ο εντοπιςμόσ άγνωςτων ςτοιχείων (λζξεων, φράςεων, δεδομζνων κ.λπ.) και θ εξομάλυνςθ τουσ. 
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2. Δεφτερθ ανάγνωςθ του κειμζνου, κατά τθν οποία χωρίηουμε το κείμενο ςε παραγράφουσ και 

ευρφτερεσ κεματικζσ ενότθτεσ. 

Στόχοι τθσ δεφτερθσ ανάγνωςθσ είναι: 

α) θ παρακολοφκθςθ τθσ ςειράσ με τθν οποία παρατίκενται τα γεγονότα ι οι ιδζεσ του κειμζνου και  

β) θ διαπίςτωςθ τθσ μεκόδου που ακολουκεί ο ςυγγραφζασ.  

Σθμείωςθ: Οι μζκοδοι που μπορεί να ακολουκεί ζνασ ςυγγραφζασ είναι: 

θ χρονολογικι ζκκεςθ των γεγονότων 

θ αναφορά ςε πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα 

θ χριςθ του ςχιματοσ: αίτιο-φαινόμενο-αποτζλεςμα 

θ αναφορά ςε ςτοιχεία τοπικοφ χαρακτιρα 

θ αξιολογικι ςειρά, δθλαδι θ παράκεςθ των πλθροφοριϊν ι των επιχειρθμάτων με βάςθ τθ ςθμαςία τουσ 

(ςυνικωσ θ παράκεςθ είναι κλιμακωτι αρχίηοντασ από τα πιο ςθμαντικά) 

ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω περιπτϊςεων. 

 

3. Καταγραφι των λεπτομερειϊν των παραγράφων που απαρτίηουν το κείμενο. Σε αυτι τθ διαδικαςία 

εντάςςεται: α) θ εφρεςθ τθσ κεματικισ περιόδου ςε κάκε μία παράγραφο χωριςτά, β) θ διάκριςθ των 

ςθμαντικότερων λεπτομερειϊν-ςχολίων των παραγράφων, γ) θ υπογράμμιςθ των ουςιωδϊν προτάςεων, 

φράςεων ι λζξεων με ςθμαντικό περιεχόμενο (λζξεισ-κλειδιά) που ςυνκζτουν το κφριο κζμα, δ) θ ςφνοψθ 

των βαςικϊν εννοιϊν με βάςθ τθν οποία δίνουμε ζνα περιεκτικό τίτλο (πλαγιότιτλο) ςτθν κάκε παράγραφο. 

Διαμόρφωςθ ενόσ γενικοφ διαγράμματοσ του κειμζνου, αφοφ προθγθκεί μια τελικι ανάγνωςθ προκειμζνου 

να ζχουμε τθ βεβαιότθτα ότι δεν ζχουμε παραλείψει κάποια ςθμαντικι λεπτομζρεια. 

 

Σθμείωςθ: Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ πρζπει να είμαςτε ςε κζςθ να διατυπϊςουμε το 

κφριο κζμα του κειμζνου, το οποίο αναηθτοφμε: 

α) ςτθν πρϊτθ παράγραφο (πολλζσ φορζσ ς' αυτιν δθλϊνεται το κφριο κζμα κακϊσ και θ πορεία που 

ακολουκείται ςτθν ανάλυςθ του). Συνικωσ, οι αρχικζσ προτάςεισ κάκε παραγράφου περιζχουν τισ 

ςθμαντικζσ ςκζψεισ του ςυγγραφζα, που αναλφονται ςτθ ςυνζχεια τθσ παραγράφου. 

β) ςτθ κεματικι πρόταςθ ι ςτθν τελευταία πρόταςθ κάκε παραγράφου (ςτθν περίπτωςθ αυτι το κζμα 

εντοπίηεται μζςα από το ςυςχετιςμό όλων των παραγράφων). Μερικζσ φορζσ ο ςυγγραφζασ παρακζτει 

αναλυτικά τισ ςκζψεισ του και καταλιγει ςε μια τελικι άποψθ, που τθ διατυπϊνει ςτο τζλοσ τθσ 

παραγράφου.  

γ) ςτθν περίπτωςθ που ζχουμε ν' αντιμετωπίςουμε ζνα δφςκολο κείμενο με νοθματικι πφκνωςθ, 

διαβάηουμε προςεκτικά το κείμενο και υπογραμμίηουμε τισ ουςιϊδεισ προτάςεισ ι φράςεισ, θ μελζτθ των 

οποίων κα μασ διευκολφνει ςτθν επιςιμανςθ του κεντρικοφ κζματοσ. 

 

Β. Επιλογι ςτοιχείων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ςχεδιάγραμμα τθσ περίλθψθσ 

Αξιοποίθςθ των πλαγιότιτλων των παραγράφων που απαρτίηουν το κείμενο και οργάνωςθ τουσ ς' ζνα 

ςχεδιάγραμμα. 
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Το ςχεδιάγραμμα αυτό πρζπει να ζχει δομι παρόμοια με εκείνθ τθσ παραγράφου, δθλαδι κεματικι 

πρόταςθ (αναφορά ςτθν κεντρικι ιδζα των νοθμάτων που υπάρχουν ςτο κείμενο), ςχόλια ι λεπτομζρειεσ 

(ςφντομθ ανάπτυξθ των πλαγιότιτλων) και προαιρετικά πρόταςθ κατακλείδα (τελικό ςυμπζραςμα). 

 

Τι πρζπει να προςζχουμε ςτθν περίλθψθ; 

α. Σε γενικζσ γραμμζσ ακολουκοφμε το ςχεδιάγραμμα τθσ περίλθψθσ, δθλαδι τθ ςειρά των παραγράφων 

του κειμζνου. 

Πταν υπάρχει αποςπαςματικότθτα ςτο κείμενο, π.χ. τα αίτια ενόσ προβλιματοσ αναφζρονται ςτθ 

δεφτερθ, τθν πζμπτθ και τθν ζβδομθ παράγραφο του κειμζνου, ςτθν περίλθψθ ενδείκνυται να 

παραβιάηουμε τθ ςειρά των παραγράφων του κειμζνου και να αποδίδουμε όλα μαηί τα αίτια του 

προβλιματοσ. 

Δεν κατακερματίηουμε το κείμενο τθσ περίλθψθσ ςε πολλζσ επιμζρουσ παραγράφουσ, όςεσ ζχει και το 

κείμενο. Είναι λάκοσ να επιχειρείται ο ςχθματιςμόσ περίλθψθσ για κακεμιά από τισ παραγράφουσ του 

κειμζνου, και γιατί πολλά -ενδεχομζνωσ μθ ςθμαντικά- ςτοιχεία κα γραφοφν αλλά και γιατί κινδυνεφει να 

χακεί θ αλλθλουχία των νοθμάτων και θ ςυνοχι του κειμζνου. Συνικωσ, το κείμενο τθσ περίλθψθσ 

αποτελοφν μία ζωσ τρεισ παράγραφοι. 

Τθροφμε τθ χρονικι ςειρά του αρχικοφ κειμζνου. Θ χρονικι ςειρά των γεγονότων ι των ιδεϊν που 

ακολουκεί ο ςυγγραφζασ ςτισ παραγράφουσ πρζπει να ακολουκείται και ςτθν περίλθψθ. 

β. Θ περίλθψθ αποτελεί προςωπικι εργαςία του γράφοντοσ και πρζπει να αντανακλάται ς' αυτιν το 

προςωπικό του φφοσ μζςα από τθν πλθροφόρθςθ που παρζχει. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να 

αποτελεί άκριτθ μίμθςθ του φφουσ (διατφπωςθσ και λεξιλογίου) του ςυγγραφζα. 

Οι λζξεισ ι φράςεισ που χρθςιμοποιοφνται αυτοφςιεσ από το κείμενο ςτθν περίλθψθ (π.χ. λζξεισ-κλειδιά, 

χαρακτθριςτικζσ φράςεισ) πρζπει να είναι όςο το δυνατόν λιγότερεσ και να δίνονται ςε ειςαγωγικά, με τθν 

προχπόκεςθ, βζβαια, να μθν υπάρχει αλλοίωςθ του νοιματοσ. 

γ. Συχνά, ο ςυγγραφζασ απευκφνεται ςε ανϊνυμουσ ι και φανταςτικοφσ αναγνϊςτεσ. Στο κείμενο του 

μπορεί είτε να ταυτίηεται με αυτοφσ χρθςιμοποιϊντασ το «εμείσ» είτε να αποςταςιοποιείται από αυτοφσ 

χρθςιμοποιϊντασ το «αυτοί». Αυτζσ οι διακρίςεισ διατθροφνται μζςα ςτθν περίλθψθ, όπωσ διατθρείται 

επίςθσ θ οπτικι γωνία του ςυγγραφζα, π.χ. αν ζνασ ςυγγραφζασ αναφζρεται ςτουσ νζουσ ςε γ' πρόςωπο, 

γιατί ο ίδιοσ δεν είναι πια νζοσ, δεν πρζπει, επειδι ο γράφων είναι νζοσ, να χρθςιμοποιεί ςτθν περίλθψθ 

του το «εμείσ». 

δ. Αποφεφγουμε τισ υπερβολικζσ γενικεφςεισ και αφαιρζςεισ.  

ε. Σε γενικζσ γραμμζσ ςτθν περίλθψθ αποφεφγουμε: 

i) τα παραδείγματα, τθν απαρίκμθςθ εννοιϊν και τα αςφνδετα ςχιματα, που διευκρινίηουν φαινόμενα και 

καταςτάςεισ 

ii) τισ ερωτιςεισ, ευκείεσ ι πλάγιεσ (ο λόγοσ μασ γίνεται ςυντομότεροσ, αν παρουςιάςουμε αμζςωσ τθν 

απάντθςθ που δίνεται ςτο κείμενο ι ζςτω εννοείται) 

iii) τα καλολογικά ςτοιχεία (παρομοιϊςεισ, μεταφορζσ κ.ά.), τισ παρενκετικζσ προτάςεισ, τισ επεξθγιςεισ 

iv) τισ ςυγκρίςεισ και τισ αναλογίεσ 

v) τισ τυχόν νοθματικζσ επαναλιψεισ του κειμζνου. 

ςτ. Συνικωσ χρθςιμοποιοφμε τον πλάγιο λόγο. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να γίνεται κατάχρθςθ του 

πλαγίου λόγου ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ περίλθψθσ. Μπορεί κάποιοσ να ξεκινιςει μ' αυτόν, να ςυνεχίςει ςε 
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ουδζτερο φφοσ και ςε γ' ενικό πρόςωπο και να επαναφζρει τον πλάγιο λόγο ςτο τζλοσ ι ςε κάποιο άλλο 

ςθμείο τθσ περίλθψθσ. Τονίηεται ότι εξίςου επιτυχθμζνα μπορεί να αποδοκεί θ περίλθψθ ενόσ κειμζνου ςε 

ευκφ λόγο. 

η. Απζχουμε από κάκε είδουσ κριτικι ι ςχολιαςμό ι αξιολόγθςθ του αρχικοφ κειμζνου. Αςχζτωσ αν 

ςυμφωνοφμε ι όχι με τισ απόψεισ του ςυγγραφζα, δεν χρθςιμοποιοφμε ςτθν περίλθψθ πρόςκετα ςτοιχεία 

που δεν υπάρχουν ςτο κείμενο οφτε ςχόλια (επιδοκιμαςτικά ι αποδοκιμαςτικά. 

θ. Αξιοποιοφμε το κατάλλθλο λεξιλόγιο, το οποίο προςαρμόηεται κάκε φορά ςτο ςυγκεκριμζνο κείμενο που 

καλοφμαςτε να αποκωδικοποιιςουμε. 

Χριςιμα ριματα για τθν περίλθψθ κειμζνου είναι τα εξισ: 

αναλφει, -εται διευκρινίηει, -εται        προτείνει, -εται 

αναφζρει, -εται εξθγεί ςυμπεραίνει 

αντικροφει, -εται επιςθμαίνει, -εται  τονίηει, -εται 

απευκφνεται κίγει το κζμα υπαινίςςεται 

δθλϊνει, -εται καταλιγει υπογραμμίηει,-εται  

διακρίνει,-εται παρουςιάηει,-εται υποςτθρίηει,-εται  

διατυπϊνει, -εται  προςκζτει 

 

κ. Είναι προτιμότερθ θ πακθτικι ςφνταξθ (ζμφαςθ ςτο αποτζλεςμα τθσ ενζργειασ του υποκειμζνου), γιατί ο 

λόγοσ γίνεται πιο ευζλικτοσ και ςφντομοσ. Αντίκετα, με τθ χριςθ τθσ ενεργθτικισ ςφνταξθσ τονίηεται ο ρόλοσ 

του ςυγγραφζα. 

ι. Ρροςζχουμε τθ διάρκρωςθ του κειμζνου τθσ περίλθψθσ με τθν επιλογι των κατάλλθλων διαρκρωτικϊν 

λζξεων ι φράςεων. Διάφορα επιρριματα, ςφνδεςμοι, εξαγγελτικζσ ι ςυγκεφαλαιωτικζσ προτάςεισ, που 

υπάρχουν ςτο αρχικό κείμενο, πρζπει να επιςθμαίνονται, να αποκωδικοποιοφνται και να λαμβάνονται υπ' 

όψιν απ' αυτόν που γράφει τθν περίλθψθ, επειδι δίνουν πλθροφορίεσ για τθν εςωτερικι ςφνδεςθ του 

κειμζνου κακϊσ και για τον τρόπο με τον οποίο εξελίςςεται θ επιχειρθματολογία. Ακόμα, λζξεισ ι φράςεισ 

που δθλϊνουν αιτία, ςυνζπεια, αντίκεςθ, προχπόκεςθ κ.λπ. πρζπει να τοποκετοφνται εφςτοχα και από 

αυτόν που καλείται να αποδϊςει τθν περίλθψθ ενόσ κειμζνου, ανάλογα βζβαια με το νόθμα, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ μεγαλφτερθ δυνατι ςυνοχι του περιλθπτικοφ κειμζνου.  

 

Γ. Σφνταξθ τθσ περίλθψθσ 

Θ περίλθψθ πρζπει ν’ αποτελεί μια παράγραφο με ςαφι δομι : κεματικι περίοδο, ςχόλια-λεπτομζρειεσ 

και προαιρετικά περίοδο-κατακλείδα. Γι’ αυτό: 

(α) Θ πρϊτθ περίοδοσ:  

αρχίηει με τθ φράςθ: «ο ςυγγραφζασ/αρκρογράφοσ του κειμζνου αναφζρει, παρουςιάηει, προβάλλει, 

προβλθματίηεται, τονίηει, επιςθμαίνει… / ο τάδε ςτο κείμενο του κάνει λόγο για…/ το κείμενο αναφζρεται, 

αναλφει, προςεγγίηει, διερευνά κ.τ.λ.…» 

και ακολουκεί ςφντομα και γενικά το κεματικό κζντρο του κειμζνου, με το οποίο ολοκλθρϊνεται θ 

περίοδοσ.  
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(β) Θ δεφτερθ περίοδοσ: 

αποτελεί τθν περιλθπτικι διατφπωςθ τθσ πρϊτθσ παραγράφου και ςυνδζεται με τθν πρϊτθ περίοδο με τθ 

χριςθ μιασ διαρκρωτικισ λζξθσ ι φράςθσ π.χ. αρχικά, πρϊτα πρϊτα, ςτθ ςυνζχεια…  κ.τ.λ. 

(γ) Ακολουκοφμε τθν ίδια διαδικαςία για όλεσ τισ επόμενεσ παραγράφουσ με βάςθ τον πλαγιότιτλο και τισ 

ςθμειϊςεισ κάκε παραγράφου. 

Ο λόγοσ κα πρζπει να είναι ςυνεχισ και να διαςφαλίηεται θ ςυνοχι των νοθμάτων με τισ κατάλλθλεσ 

διαρκρωτικζσ εκφράςεισ. Ρ.χ. Επίςθσ τονίηει, παράλλθλα επιςθμαίνει, προςκζτει ακόμα, αντίκετα 

προβάλλει, επιπλζον υποςτθρίηει κ.τ.λ.  

Τθν τελευταία παράγραφο του αρχικοφ κειμζνου τθ διαμορφϊνουμε ςε πρόταςθ κατακλείδα τθσ 

περίλθψθσ, αρχίηοντασ με τθν κατάλλθλθ ζκφραςθ. Ρ.χ. Ο ςυγγραφζασ του κειμζνου καταλιγοντασ, 

ςυμπεραίνει… κ.τ.λ. 

Σθμείωςθ: Ρροτείνουμε τθ ςφνδεςθ των λζξεων που υπογραμμίςαμε ςε κάκε παράγραφο και όχι τθ 

ςφνδεςθ πλαγιότιτλων, γιατί με τον πρϊτο τρόπο αποφεφγουμε τθν απόλυτθ μίμθςθ του φφουσ του 

κειμζνου ςτθν προςπάκεια μασ να ενϊςουμε νοθματικά τισ λζξεισ που υπογραμμίςαμε. Ζτςι δίνεται 

μεγαλφτερθ ςαφινεια ςτο νόθμα τθσ περίλθψθσ και αποφεφγεται θ ανοφςια γενικολογία, που ενδεχομζνωσ 

να υπάρξει αν δεν επιςθμανκοφν εφςτοχα οι πλαγιότιτλοι των παραγράφων. 

 

Δ. Τεχνικζσ πφκνωςθσ  

Ασ ςθμειωκεί ότι ςτο περιλθπτικό κείμενο ςυνδράμει και θ εφαρμογι χαρακτθριςτικϊν μορφϊν 

πφκνωςθσ λόγου όπωσ: 

 αντικακιςτοφμε τισ δευτερεφουςεσ προτάςεισ με μετοχζσ, 

π.χ. Επειδι το κράτοσ κζςπιςε αυςτθροφσ νόμουσ...  ->   κεςπίηοντασ το κράτοσ αυςτθροφσ νόμουσ… 

 αποφεφγουμε τισ ερωτθματικζσ προτάςεισ (ευκείεσ ι πλάγιεσ) και προτιμοφμε προτάςεισ κρίςθσ, 

π.χ. Μιπωσ είναι απαράδεκτο, αναρωτιζται κάποιοσ, το να μζνουμε πακθτικοί δζκτεσ με όςα 

ςυμβαίνουν ->Είναι απαράδεκτο να μζνουμε απακείσ με όςα ςυμβαίνουν˙ 

 αντικακιςτοφμε ζνα αρνθτικοφ περιεχομζνου ριμα με ζνα κετικό, 

π.χ. δεν ενςτερνίηεται τισ απόψεισ του -> απορρίπτει τισ απόψεισ του, δεν λθςμόνθςε ->κυμικθκε 

 ζνα ςφνολο πράξεων το αντικακιςτοφμε με ζνα ςφνολο που περιγράφει τθ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, 

π.χ. πλφκθκε, χτενίςτθκε, ντφκθκε κι ζφυγε... -> ετοιμάςτθκε κι ζφυγε 

 μια περίφραςθ καλό κα είναι να τθν αντικακιςτοφμε με ζνα μονολεκτικό τφπο, 

π.χ. ο ζνασ βοθκάει τον άλλο ->αλλθλοβοθκιόμαςτε 

 αντικακιςτοφμε τισ αναφορικζσ προτάςεισ με ζνα ιςοδφναμο ουςιαςτικό, επίκετο ι επίρρθμα, 

π.χ. καλό κα είναι να μθν καταλαμβάνουν τισ κζςεισ ευκφνθσ άτομα που δεν αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίεσ     ->καλό κα είναι να μθν καταλαμβάνουν τισ κζςεισ ευκφνθσ άβουλα άτομα 

 αντικακιςτοφμε τα υπϊνυμα (ζννοιεσ τθσ ίδια οικογζνειασ) με το υπερϊνυμό τουσ (μ' ζναν περιεκτικό 

όρο) 

π.χ. τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, εφθμερίδεσ, περιοδικά.., -> μζςα ενθμζρωςθσ 

 μετατρζπουμε τθν πακθτικι ςφνταξθ ςε ενεργθτικι (θ ςφνταξθ παραμζνει πακθτικι μόνο αν κζλουμε να 

τονίςουμε τθν πράξθ), 
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π.χ. Από το Υπουργείο Ραιδείασ ανακοινϊκθκαν οι βάςεισ για τθν ειςαγωγι των υποψθφίων ςτα ΑΕΛ και 

ΤΕΛ -> Το ΥΡΕΡΚ ανακοίνωςε τισ βάςεισ.... 

 ςφμπτυξθ ςτθν ίδια περίοδο των νοθμάτων δφο ι περιςςότερων -ςυνεχόμενων ι μθ- παραγράφων, ςτισ 

οποίεσ παρατθρείται ςυνάφεια ωσ προσ το περιεχόμενο, μζςω δευτερευουςϊν προτάςεων (δθλαδι ζνα 

είδοσ «διαςκελιςμοφ»). 

Χριςιμθ, επίςθσ, επιςιμανςθ για το περιλθπτικό μασ κείμενο είναι: να μθν χρθςιμοποιοφμε απαρικμιςεισ, 

αποςιωπθτικά, βραχυλογίεσ, αρκτικόλεξα. Επιπλζον, αν το αρχικό μασ κείμενο ζχει διαλογικι μορφι, ςτο 

περιλθπτικό κείμενο ο διάλογοσ αποδίδεται με γ’ (τρίτο) ρθματικό πρόςωπο. Ακόμθ, αν οι ιδζεσ του 

ςυγγραφζα εκτίκενται μεταφορικά, εμείσ τισ αποδίδουμε κυριολεκτικά. 

 

Ε. Διάγραμμα κειμζνου 

Το διάγραμμα ενόσ κειμζνου περιλαμβάνει τρεισ ςτιλεσ:  

α. Τθ ςτιλθ «Ραράγραφοι» ςτθν οποία κατονομάηονται οι παράγραφοι του κειμζνου (Α', Β', Γ' κ.λπ.). 

β. Τθ ςτιλθ «Μζρθ του κειμζνου» ςτθν οποία παρουςιάηουμε τθ βαςικι δομι του κειμζνου που μασ 

δόκθκε (Ρρόλογοσ - Κφριο μζροσ - Επίλογοσ) και χαρακτθρίηουμε τθν κάκε παράγραφο λαμβάνοντασ υπόψθ 

τθ νοθματικι τθσ κζςθ μζςα ςτο κείμενο. 

Ρικανζσ νοθματικζσ κζςεισ: Ρρόλογοσ, Κζςθ ςυγγραφζα, Λςτορικι αναδρομι, Κατθγοριοποίθςθ, 

Ραραδείγματα, Αιτιολογία, Αποτελζςματα, Συμπτϊματα-δείγματα, Συμπεράςματα, Επαγωγικι διαπίςτωςθ, 

Τροπολογία - Λφςεισ-Ρροτάςεισ, Επίλογοσ. 

γ. Τθ ςτιλθ «Σθμειϊςεισ - Ρλαγιότιτλοι». 

Εδϊ τα ςτοιχεία δίνονται με λζξεισ απ’ το κείμενο, ακόμθ πιο κωδικοποιθμζνα ι ςε μορφι αρίκμθςθσ. 

(Ρλαγιότιτλοσ παραγράφου κάποια βαςικά ςτοιχεία απ’ τισ λεπτομζρειεσ τθσ). 

 

ιματα που χρθςιμοποιοφμε ςτθν περίλθψθ. 

Ο ςυγγραφζασ, αρκρογράφοσ κλπ.: 

1. Αναφορικισ όψθσ: 

διατυπϊνει τθ γνϊμθ, προτείνει, δθλϊνει, ειςθγείται, ανακοινϊνει, ανφζρει, μνθμονεφει, παρακζτει 

αυτολεξεί (ζνα άλλο κείμενο), ςχολιάηει, ερμθνεφει, ςυηθτά (ζνα άλλο κείμενο), παρατθρεί, διαπιςτϊνει, 

ορίηει με ακρίβεια, προςδιορίηει, κακορίηει, αποςαφθνίηει, διευκρινίηει, επεξθγεί, εξθγεί, αιτιολογεί, 

ονομάηει, αποκαλεί, χαρακτθρίηει, ςυγκρίνει, αντιτίκεται, αντιπαρακζτει, αντιπαραβάλλει, 

επιχειρθματολογεί (υπζρ ι κατά), υπεραςπίηεται, υποςτθρίηει, υπεραμφνεται, ςυνθγορεί, ςυμφωνεί με, 

ταυτίηεται με, δικαιολογεί, αναςκευάηει, απορρίπτει, αντικροφει, αντιτείνει, αντιπροτείνει, τεκμθριϊνει, 

ςτθρίηει (τθν άποψθ του), αποδεικνφει, δείχνει, κρίνει, αξιολογεί, αποτιμά, διαβεβαιϊνει, βεβαιϊνει, 

ιςχυρίηεται, αποφαίνεται, υποςτθρίηει, επιμζνει (ότι), προβλζπει, λζει, ςθμειϊνει, τονίηει, επιςθμαίνει, 

υπογραμμίηει, πραγματεφεται, εξετάηει, ςυηθτά, αςχολείται (με), αναφζρεται (ςε), αναλφει, αναπτφςςει, 

ορίηει, διαιρεί, ταξινομεί, περιγράφει, απαρικμεί, ςυμπλθρϊνει, προςκζτει, αφθγείται, διθγείται, 

αναρωτιζται, απορεί, ρωτά, υποδεικνφει, προτείνει, αντιπροτείνει, ςυμβουλεφει, ςυςτινει, απολογείται, 

εφχεται, εξεγείρεται, αγανακτεί, εκφράηει τθν ζκπλθξθ του. 
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2. Ροςοτικισ όψθσ: 

προςπερνά βιαςτικά, με ςυντομία, αποςιωπά, παραλείπει, δεν αναφζρει/αναφζρεται, κίγει πλαγίωσ, 

ζμμεςα, επιφανειακά, εξετάηει διεξοδικά, αναλυτικά, προςεκτικά, ςυηθτά διεξοδικά, ανοίγει - κλείνει - 

τερματίηει τθ ςυηιτθςθ, εξαντλεί το κζμα, ςυμπεραίνει, προςκζτει, υπογραμμίηει, επιςθμαίνει. 

3. Μεταγλωςςικισ όψθσ: 

επεξθγεί, ςυγκεκριμενοποιεί (για άλλο κείμενο), παραφράηει (για άλλο κείμενο). 

4. Διορκωτικισ όψθσ: 

τροποποιεί, αλλάηει (τθ διατφπωςθ), διορκϊνει (τον εαυτό του/τουσ ςυνομιλθτζσ του), αναςκευάηει τα 

επιχειριματα, αναιρεί όςα είπε. 

5. Διαλογικισ όψθσ: 

απευκφνει το λόγο, δίνει το λόγο, ηθτά το λόγο, παίρνει, υφαρπάηει το λόγο, διεκδικεί το λόγο, παρεμβαίνει, 

διακόπτει, απαντά, δευτερολογεί, απευκφνεται. 

6.  Οργανωτικισ όψθσ: 

αρχίηει, προλογίηει, ςυνεχίηει, μεταβαίνει (ςε άλλο κζμα), παρεκβαίνει, τελειϊνει, καταλιγει, ςυμπεραίνει, 

ανακεφαλαιϊνει. 

(από τθν ιςτοςελίδα τον ΚΟΜΒΟΥ) 

 

Εφαρμογι 

Κείμενο για περίλθψθ 

Δφο είναι, κατά τθ γνϊμθ μου, τα αμαρτιματα των Μ.Μ.Ε. Το πρϊτο ζχει ςχζςθ με τθν ίδια τθν 

υπόςταςθ τουσ και το δεφτερο με τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται πίςω απ' αυτά. Υποτίκεται πωσ, ωσ μζςα 

μαηικισ πλθροφόρθςθσ, πρζπει, δεοντολογικά, να δίνουν ςτουσ ακροατζσ ι κεατζσ τουσ μια ςωςτι 

πλθροφόρθςθ. Τζτοια πλθροφόρθςθ, για πολλοφσ λόγουσ, δεν μποροφν να δϊςουν. Πςα ςυμβαίνουν ςτον 

κόςμο είναι πολυεδρικά και πολυςιμαντα. Τα Μ.Μ.Ε. είναι αδφνατον να δουν τα πράγματα απ' όλεσ τουσ 

τισ μεριζσ. Εμποδίηονται από τθν ταχφτθτα των γεγονότων και το κυνιγι τθσ επικαιρότθτασ.. Τρζχουν να 

προλάβουν, να νικιςουν, αν είναι δυνατόν, το χρόνο. Για να αγγίξουμε όμωσ τθν αλικεια, πρζπει να 

ςτακοφμε. Με τθ ςτάςθ μποροφμε να αποςταςιοποιθκοφμε από τα γεγονότα και να τα εξετάςουμε από 

περιςςότερεσ πλευρζσ. Πταν είμαςτε ςτο ποτάμι, δεν μποροφμε να δοφμε ποφ πθγαίνει και τι κουβαλά και 

από ποφ το κουβαλά. Εκείνο που αιςκανόμαςτε, είναι θ δίνθ που μασ παραςφρει και τίποτε άλλο. Αυτι θ 

δίνθ μεταποιείται ςε ςυναιςκθματικι φόρτιςθ, μια φόρτιςθ που μασ οδθγεί ςε χειρονομίεσ και 

κραυγαλζουσ λόγουσ κενοφσ. Τζτοιοι λόγοι μζνουν ςυνικωσ ςτθν επιφάνεια και αντιςτρατεφονται τθν 

ουςία. 

Χειρότερα γίνονται τα πράγματα με τθν τθλεόραςθ. Θ εικόνα και το χρϊμα μασ καμπϊνουν και 

κολϊνουν τθν ευκυκριςία μασ. Μειϊνουν ι μεγεκφνουν τα γεγονότα. Αποκρφπτουν λεπτομζρειεσ, αλλά και 

υπερτονίηουν άλλεσ. Είναι φευγαλζα και δε μασ αφινουν περικϊρια να εμβακφνουμε. Μζνουμε πάντα με 

τθν εντφπωςθ. 

Άλλο μειονζκτθμα των Μ.Μ.Ε. είναι θ χειμαρρϊδθσ ροι των πλθροφοριϊν. Βομβαρδιηόμαςτε 

κυριολεκτικά με πλθροφορίεσ, όχι μόνον τοπικοφ αλλά και παγκοςμίου ενδιαφζροντοσ. Αυτι θ πλθκϊρα 

πλθροφοριϊν ταράηει τθν ατομικι αλλά και τθν εκνικι μασ ιςορροπία. Είναι αδφνατον πια ο άνκρωποσ να 

μπορζςει να χωνζψει όλο αυτό το υλικό, δίχωσ να χάςει, ωσ ζνα βακμό, αυτι τθν ιςορροπία. Από τθν άλλθ, 
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θ ιδιαιτερότθτα του εκνικοφ πολιτιςμοφ κινδυνεφει να εξαφανιςτεί και θ παράδοςθ να απεμπολθκεί. Πςο 

και να κζλουμε να κρατιςουμε τισ παραδόςεισ μασ, ο κραδαςμόσ που υφιςτάμεκα από τθν ειςβολι 

αλλότριων τρόπων ηωισ- παραμορφωτικϊν τισ πιο πολλζσ φορζσ- είναι τόςο μεγάλοσ, που ςτο τζλοσ θ 

παράδοςθ εξαςκενίηει και δεν είναι ικανι να κρζψει το καινοφριο. Ο παραδοςιακόσ ςυγκρθτιςμόσ των 

πολιτιςμϊν είχε πίςτωςθ χρόνου. Το αλλότριο ενςωματωνότανε φυςιολογικά ςτο γθγενζσ και θ εξζλιξθ 

ιταν ςχεδόν ομαλι. Τα πιο πάνω αρνθτικά ςτοιχεία είναι ςφμφυτα με τθν ίδια φφςθ των Μ.Μ.Ε.  

Το δεφτερο αμάρτθμα ζχει ςχζςθ με όςουσ εμπλζκονται ς' αυτά. Ρίςω από το μικρόφωνο ι τθν 

τθλεοπτικι κάμερα δε ςτζκονται, κατά κανόνα, ολοκλθρωμζνοι άνκρωποι, οι οποίοι νιϊκουν τθν ευκφνθ 

που ζχουν απζναντι ςτθν κοινωνία, ςτουσ κεςμοφσ τθσ και τθν ιςτορία τθσ. Ελλοχεφει πάντοτε ο κίνδυνοσ, 

χάριν τθσ ακροαματικότθτασ και τθσ δικισ τουσ προβολισ, να διολιςκιςουν ςτο λαϊκιςμό. Ο λαϊκιςμόσ, 

τελικά, είναι το ικοσ των Μ.Μ.Ε. Από τθ ςτιγμι που αυτά επιδιϊκουν, πάςθ κυςία, ακροαματικότθτα και 

κεαματικότθτα, είναι επόμενο να κολακεφουν το φτθνό γοφςτο του ακροατι ι κεατι. Από καλοί γίνονται 

κακοί παιδαγωγοί του λαοφ. Δεν κατεβαίνουν ςτο λαό για να τον ανεβάςουν, αλλά υποβακμίηουν και το 

λαό και τουσ εαυτοφσ τουσ. 

Ασ πάρουμε το παράδειγμα τθσ γλϊςςασ. Ο Σολωμόσ ζλεγε πωσ πρζπει να κατεβοφμε ςτο λαό, αλλά, από 

κει και πζρα, να υψωκοφμε κάκετα. Ζτςι, και εμείσ οι ίδιοι, χωρίσ να απομακρυνόμαςτε από τισ ρίηεσ μασ, 

ανεβαίνουμε ψθλότερα ςτθν πνευματικι κλίμακα και το λαό βοθκοφμε ν' ανζβει. Τι γίνεται με τθ γλϊςςα 

των Μ.Μ.Ε.; Γεμάτθ από ςολοικιςμοφσ και αςυνταξίεσ, από περικωριακζσ φράςεισ και ξενικζσ εκφράςεισ. 

Κα ιταν άςτοχθ αυτι θ παρζνκεςθ, αν θ επίδραςθ των Μ.Μ.Ε. ςτο γλωςςικό αιςκθτιριο του λαοφ, και 

γενικά ςτθν εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ, ιταν περιοριςμζνθ. Δυςτυχϊσ όμωσ τα Μ.Μ.Ε. υποκατζςτθςαν ςχεδόν 

όλα τα παραδοςιακά ςχολεία και πιραν τθ γλωςςικι παιδεία ςτα χζρια τουσ. Θ επίδραςθ του ςχολείου, 

όςεσ προςπάκειεσ κι αν καταβάλει κι όςεσ μεκοδολογίεσ κι αν εφεφρει, είναι περιοριςμζνθ. Οφτε το 

οικογενειακό περιβάλλον επιδρά όςο άλλοτε. Οφτε γιαγιά υπάρχει με τα παραμφκια τθσ οφτε παπποφσ. 

Ζτςι, θ ανζκακεν κλθροδοτοφμενθ κουλτοφρα (θ γλϊςςα είναι θ ςθμαντικότερθ τθσ μορφι) ξζφυγε από τα 

χζρια των παραδοςιακϊν φορζων τθσ. Τα Μ.Μ.Ε. ζγιναν το ςθμαντικότερο πια ςχολείο και το πιο 

αποτελεςματικό. 

Κυριάκοσ Ρλιςθσ 

Ρροεργαςία 

 κεματικό κζντρο: τα μειονεκτιματα των ΜΜΕ που ςχετίηονται με τθ φφςθ τθσ λειτουργίασ τουσ και τθν 

ζλλειψθ ευκφνθσ των προςϊπων που τα χρθςιμοποιοφν. 

 νοθματικοί άξονεσ/εκτενείσ πλαγιότιτλοι παραγράφων: 

1 θ Τα ΜΜΕ αδυνατοφν να παράςχουν πολυφωνικι ενθμζρωςθ εξαιτίασ τθσ ταχφτθτασ των γεγονότων και 

τθσ καταγραφισ τθσ επικαιρότθτασ, δεν προςεγγίηουν ουςιαςτικά τα γεγονότα. 

2θ   Θ τθλεόραςθ με τθν κυριαρχία τθσ εικόνασ κινείται ςτο επίπεδο των εντυπϊςεων. 

3θ Ο καταιγιςμόσ των πλθροφοριϊν δυςχεραίνει τθ δυνατότθτα αφομοίωςθσ τουσ από το δζκτθ. Ελλοχεφει 

ο κίνδυνοσ πολιτιςτικισ αλλοτρίωςθσ. 

4θ Θ απουςία αιςκιματοσ ευκφνθσ των ατόμων που διαχειρίηονται τα ΜΜΕ, εξαιτίασ τθσ επιδίωξθσ  

μεγιςτοποίθςθσ τθσ απιχθςθσ τουσ και θ ςυνακόλουκθ λαϊκιςτικι λειτουργία τουσ. 

5θ Θ υποβάκμιςθ τθσ γλϊςςασ από τα ΜΜΕ, τα οποία επιςκιάηουν τθ ςχολικι και οικογενειακι γλωςςικι 

αγωγι. 
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Γραφι/ςφνκεςθ 

Το κείμενο αναφζρεται ςτα μειονεκτιματα των ΜΜΕ, που ςχετίηονται με τθ φφςθ τθσ λειτουργίασ τουσ και 

τθν ζλλειψθ ευκφνθσ των προςϊπων που τα χρθςιμοποιοφν. Αρχικά, ο ςυγγραφζασ επιςθμαίνει ότι τα ΜΜΕ 

αδυνατοφν να παράςχουν πολυφωνικι και ουςιαςτικι ενθμζρωςθ εξαιτίασ τθσ ταχφτθτασ των γεγονότων 

και τθσ ανάγκθσ να καταγραφεί θ επικαιρότθτα. Στθ ςυνζχεια, τονίηει πωσ, ιδιαίτερα, θ τθλεόραςθ με τθν 

κυριαρχία τθσ εικόνασ κινείται ςτο επίπεδο των εντυπϊςεων. Εξάλλου, ο καταιγιςμόσ των πλθροφοριϊν 

δυςχεραίνει τθ δυνατότθτα αφομοίωςθσ τουσ από το δζκτθ, ενϊ ελλοχεφει ο κίνδυνοσ πολιτιςτικισ 

αλλοτρίωςθσ. Το δεφτερο μειονζκτθμα αποδίδεται ςτθν απουςία αιςκιματοσ ευκφνθσ των ατόμων που 

διαχειρίηονται τα ΜΜΕ, εξαιτίασ τθσ επιδίωξθσ μεγιςτοποίθςθσ τθσ απιχθςθσ τουσ και θ ςυνακόλουκθ 

λαϊκιςτικι λειτουργία τουσ. Καταλιγοντασ ο αρκρογράφοσ αναφζρεται, ςυγκεκριμζνα, ςτθν υποβάκμιςθ 

τθσ γλϊςςασ από τα ΜΜΕ, τα οποία επιςκιάηουν τθ ςχολικι και οικογενειακι γλωςςικι αγωγι. 

134 λζξεισ 
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Κεφάλαιο 2  

Θ ΕΛΔΘΣΘ 
 

Α. Θ ΕΛΔΘΣΘ ΚΑΛ ΤΟ ΣΩΟΛΛΟ  

 

 

• Άρκρο, κείμενο που εκφράηει τισ προςωπικζσ κζςεισ του αρκρογράφου για ζνα κζμα ςυνικωσ πολιτικό, 

οικονομικό αλλά και εκπαιδευτικό, επιςτθμονικό κτλ. 

• Ωρονογράφθμα, ζνα ςφντομο κείμενο εμπνευςμζνο από τθν επικαιρότθτα, ςτο οποίο ο ςυντάκτθσ κίγει, 

με χάρθ και ειρωνεία, ςε φφοσ ςυνικωσ ςφοδρό και καυςτικό, ςφγχρονα πολιτικά, κοινωνικά, επιςτθμονικά 

κτλ ηθτιματα. 

• Σχόλιο, όπου ειδικοί ςυντάκτεσ, ςε ειδικζσ ςτιλεσ, ςχολιάηουν κριτικά επίκαιρα ηθτιματα. 
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1. Το γεγονόσ και το ςχόλιο ςτθν είδθςθ 

 ΒΑΣΛΚΟΛ ΤΟΜΕΛΣ - ΕΛΔΘ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΨΛΑΣ 

 

 

Κακαρά είδθ Μεικτό είδοσ 

 

 

Ειδθςεογραφία Ερμθνευτικι 

δθμοςιογραφία 

 

 

Σκοπόσ ανακοίνωςθ 

γεγονότων 

ςχολιαςμόσ 

γεγονότων 

ζκκεςθ γεγονότοσ και 

προςωπικό ςχόλιο 

Μζκοδοσ αναγραφι 

ειδιςεων 

ερμθνεία ειδιςεων ςυνδυαςμόσ είδθςθσ με 

ερμθνεία 

Βάςθ 

ι πθγι 

εξακριβωμζνα 

ςτοιχεία 

γνϊμθ / 

ςυναιςκιματα 

ςυντάκτθ 

εξακρίβωςθ γεγονότοσ και, 

παράλλθλα, κρίςθ: 

επιδοκιμαςία-αποδοκιμαςία 

Ρεριεχόμενο αντικειμενικό υποκειμενικό αντικειμενικό με ςτοιχεία 

υποκειμενικά 

Απιχθςθ αποδοχι* κετικι αποδοχι* με 

επιφφλαξθ 

αποδοχι* 

ι 

απόρριψθ 

Υποχρεωμζνοσ 

να κάνει τθ 

διάκριςθ 

ο δθμοςιογράφοσ ο αναγνϊςτθσ 

 

* Μια πλθροφορία που παρουςιάηεται ωσ γεγονόσ είναι απαραίτθτο να ζχει εξακριβωκεί, να υπάρχουν 

αδιάςειςτα ςτοιχεία που τθν αποδεικνφουν και επομζνωσ τθ δεχόμαςτε ανεπιφφλακτα. Αντίκετα, μια 

πλθροφορία που ςχετίηεται με το ςχόλιο, τθν ερμθνεία του δθμοςιογράφου για το γεγονόσ, τθ δεχόμαςτε 

με κάποια επιφφλαξθ, γιατί μετά από ζλεγχο μπορεί να αποδειχτεί ςωςτι ι λανκαςμζνθ. Εξάλλου ανάλογα 

με τθν ιδεολογία μασ μπορεί να ςυμφωνοφμε ι να διαφωνοφμε με τθ γνϊμθ του δθμοςιογράφου οπότε 

αναλόγωσ τθ δεχόμαςτε ι τθν απορρίπτουμε. 

 

Τα ςθμεία ςτίξθσ ςε μία είδθςθ μποροφν να λειτουργιςουν ωσ ςχόλιο και να λάβουν ποικίλεσ ςθμαςίεσ 

ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ πρόταςθσ ςτθν οποία εντάςςονται. Ειδικότερα μποροφν να δθλϊςουν 

καυμαςμό, ενκάρρυνςθ, ευχαρίςτθςθ, ζκπλθξθ, ςυμφωνία, αποδοκιμαςία, αποςτροφι, αγανάκτθςθ, 

κατάπλθξθ, αποκάρρυνςθ, διςταγμό, απορία, αμφιςβιτθςθ, ειρωνεία, ζμφαςθ κ.ά. Τα ςθμεία ςτίξθσ είναι 

θ τελεία (.), θ άνω τελεία (˙ ), το κόμμα (,), το ερωτθματικό (;), το καυμαςτικό (!), θ διπλι τελεία (:), θ 

παρζνκεςθ *()+ θ διπλι παφλα (- -), τα ειςαγωγικά (« »), τα αποςιωπθτικά (...). Στθν είδθςθ χρθςιμοποιοφμε 

επιπρόςκετα το καυμαςτικό ςε παρζνκεςθ *(!)+ και το ερωτθματικό ςε παρζνκεςθ *(;)+. 

 

Τα ςθμεία ςτίξθσ που ςυνικωσ λειτουργοφν ωσ ςχόλια ςτθν είδθςθ είναι τα:  

Αποςιωπθτικά …: δείχνουν ότι θ φράςθ δεν ολοκλθρϊκθκε από ςυγκίνθςθ, ντροπι ι κάτι άλλο. Επίςθσ 

μπορεί να δθλϊνουν περιφρόνθςθ, απειλι ι απότομθ διακοπι τθσ ςυνομιλίασ. 
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Ειςαγωγικά «…»: περικλείουν αυτοφςια τα λόγια κάποιου, ρθτά ι παροιμίεσ, ειρωνικζσ φράςεισ, λζξεισ που 

δεν χρθςιμοποιοφνται με το κανονικό τουσ νόθμα κακϊσ και διάφορουσ τίτλουσ (εφθμερίδων, βιβλίων). 

Καυμαςτικό !: δίνει ζμφαςθ και υπογραμμίηει τθν εντφπωςθ που μασ ζκανε κάτι απίςτευτο ι ανόθτο. Το 

καυμαςτικό μζςα ςε παρζνκεςθ μπορεί να δθλϊνει απορία, ειρωνεία, αμφιςβιτθςθ.  

Ερωτθματικό ;: Μζςα ςε παρζνκεςθ φανερϊνει ειρωνεία ι αμφιβολία για τθν αξιοπιςτία των γραφομζνων. 

 

2. Ρροβολι και διαφοροποίθςθ τθσ είδθςθσ 

 

Αντικειμενικό περιεχόμενο 

 

Το υποκειμενικό ςτοιχείο υπειςζρχεται και ςτθν κακαρά ειδθςεογραφικι ανακοίνωςθ των γεγονότων. Οι 

ειδιςεισ ιεραρχοφνται ςφμφωνα με τισ υποκειμενικζσ επιλογζσ των δθμοςιογράφων ι των 

δθμοςιογραφικϊν οργανιςμϊν και των λοιπϊν φορζων πλθροφόρθςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ (μαηικϊν μζςων). 

Χρθςιμοποιοφνται για το ςκοπό αυτό τα παραπάνω μζςα προβολισ, για να τονίηονται ι να υπερτονίηονται 

οριςμζνεσ ειδιςεισ και οριςμζνεσ άλλεσ να υποβακμίηονται ι ακόμθ και να αποςιωπϊνται. 

 

Εξωγλωςςικό – γλωςςικό πλαίςιο 

Εξωγλωςςικό πλαίςιο: είναι οι γνϊςεισ και τα βιϊματα που ςυντελοφν ςτθν κατανόθςθ των γλωςςικϊν 

μθνυμάτων. 

Γλωςςικό πλαίςιο: είναι το τμιμα του λόγου μζςα ςτο οποίο εμφανίηεται ζνα γλωςςικό ςτοιχείο και τα 

ςυμφραηόμενα του γλωςςικοφ μθνφματοσ. 

Θ κάκε είδθςθ γίνεται αντιλθπτι κατά διαφορετικό τρόπο από τον κάκε αναγνϊςτθ. Αυτό οφείλεται ςτισ 

διαφορζσ των εμπειριϊν και των γνϊςεων των αναγνωςτϊν (διαφορετικό εξωγλωςςικό πλαίςιο). 

Διαφοροποιιςεισ αντίλθψθσ και κατανόθςθσ ζχουμε ακόμα και όταν οι άνκρωποι ζχουν κοινό γλωςςικό και 

εξωγλωςςικό πλαίςιο διότι: 

α) δεν ζχουν τα ίδια ενδιαφζροντα 

β) δεν ζχουν τισ ίδιεσ ιδζεσ και αξίεσ 

γ) δεν ζχουν τα ίδια αξιολογικά κριτιρια 

δ) δεν ζχουν τα ίδια ςυμφζροντα 
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3. Ραρεμβολι ξζνου ςχολίου ςτθν είδθςθ 

 

 

 

Ραρατθριςεισ: 

Συχνά ο δθμοςιογράφοσ περιγράφει τα γεγονότα χωρίσ δικά του ςχόλια, αλλά με παρεμβολι ςχετικϊν 

ςχολίων που ζκαναν άλλα πρόςωπα. 

Σ' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιοφνται τα κατάλλθλα ςθμεία ςτίξθσ και ειδικζσ κατατοπιςτικζσ 

εκφράςεισ. 
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4. Διαπλοκι του γεγονότοσ με το ςχόλιο ςτθν είδθςθ 
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Β. ΟΓΑΝΫΣΘ ΚΑΛ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΤΘΣ ΕΛΔΘΣΘΣ  

1. Οργάνωςθ τθσ είδθςθσ 

Ραρουςίαςθ γεγονότοσ 

 

 

 

 

 

 

Δθμοςιογραφικοί κανόνεσ ςτθν οργάνωςθ τθσ είδθςθσ 
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Θ ΑΝΕΣΤΑΜΜΕΝΘ ΡΥΑΜΛΔΑ ΤΘΣ ΕΛΔΘΣΘΣ 
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2. Θ οπτικι γωνία του δθμοςιογράφου ςτθν είδθςθ 
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3. Ο τίτλοσ τθσ είδθςθσ 

 

1.Βλζπε το ςχετικό διάγραμμα κεωρίασ για τθν οπτικι γωνία τθσ είδθςθσ 

2.Λογικι /αναφορικι ι ςυγκινθςιακι/ ποιθτικι. Συνθκίηεται θ ςυγκινθςιακι χριςθ τθσ γλϊςςασ με 

διάφορα ςχιματα λόγου (παρομοίωςθ, μεταφορά, ομοιοκαταλθξία, παριχθςθ, λογοπαίγνιο). Κατ' αυτόν 

τον τρόπο ο δθμοςιογράφοσ προςπακεί να ελκφςει το ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ. 

3. -Κατάλλθλθ ςτίξθ για ζμφαςθ και δθμιουργία αίςκθςθσ (αποςιωπθτικά, καυμαςτικό κ.ά.) 

    - Επιλογι λεκτικϊν τφπων που δίνουν ζμφαςθ. Πταν υπάρχει ριμα, αυτό βρίςκεται ςυνικωσ ςε 

ενεργθτικι διάκεςθ, χρόνο αόριςτο, ιςτορικό ενεςτϊτα ι ενεςτϊτα, ςτο τρίτο πρόςωπο. 

4. Το φφοσ μπορεί να είναι δραματικό, ςοβαρό, χιουμοριςτικό, τυπικό, απλό. Το φφοσ του τίτλου είναι 

γενικά ανάλογο με το περιεχόμενο τθσ είδθςθσ. Ωςτόςο ςυχνά ςυμβαίνει μια ςχετικά αςιμαντθ είδθςθ να 

αποςπά τθν προςοχι του αναγνϊςτθ με ζναν τίτλο υπερβολικά δραματικό και πομπϊδθ ι με ζναν τίτλο 

που χαρακτθρίηεται από τθν πρωτοτυπία και το χιοφμορ του. 

5. Ππωσ: θ ςειρά των λεκτικϊν ςυνόλων, θ ενεργθτικι ι πακθτικι ςφνταξθ. 

Στον τίτλο ςυχνά παραλείπονται χάρθ ςυντομίασ τα άρκρα, τα ριματα και άλλεσ λζξεισ (προκζςεισ, 

ςφνδεςμοι κτλ) που εννοοφνται εφκολα. Με τισ παραλείψεισ αυτζσ γίνεται πιο πυκνόσ ο λόγοσ, εξάπτεται θ 

φανταςία του αναγνϊςτθ και προκαλείται το ενδιαφζρον του. 
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4. Συντακτικά ςτοιχεία ςτθν είδθςθ 
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Κεφάλαιο 3 

ΒΛΟΓΑΨΛΚΑ ΕΛΔΘ 
 

 

*Βίοσ: βιογραφία, ιςτορία ενόσ ατόμου (π.χ. Βίοι παράλλθλοι του Ρλοφταρχου)  

*Συναξάρι(α): απάνκιςμα βιογραφιϊν «αγίων 

 

Σκοπόσ βιογράφου: 

 να ανακαλφψει τθν αλικεια 

 να επαινζςει ι να ψζξει το βιογραφοφμενο 

 να διδάξει τον αναγνϊςτθ 

 να μεταδϊςει προςωπικζσ εμπειρίεσ (αυτοβιογραφία) 
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Οπτικι γωνία βιογράφου:  

Ο βιογράφοσ δεν μπορεί να ςυμπεριλάβει ςτο ζργο του όλα τα γεγονότα τθσ ηωισ του βιογράφου μενοφ. 

Αναγκαςτικά κάνει μια επιλογι γεγονότων που εξαρτάται από τθν οπτικι του γωνία (από τθ γνϊςθ του για 

τα γεγονότα, τθ ςυναιςκθματικι του φόρτιςθ, τον τρόπο που ςκζπτεται, το αποτζλεςμα που επιδιϊκει). 

Φφοσ / γλωςςικι ποικιλία: 

 • επίςθμο  /  τυπικό   (βιογραφικό   ςθμείωμα,   αυτοβιογραφικό ςθμείωμα, ςυςτατικι επιςτολι) 

 λογοτεχνικό (μυκιςτορθματικι βιογραφία, μυκιςτόρθμα με αυτοβιογραφικά ςτοιχεία: εδϊ διαπλζκονται 

πραγματικά με φανταςτικά γεγονότα) 

 οικείο, κακθμερινό (θμερολόγιο) 

Αφθγθματικόσ χρόνοσ: 

 ο χρόνοσ του βιογράφου / πομποφ (εποχι κατά τθν οποία ηει και ειδικότερα ςυγγράφει το ζργο του) 

• ο χρόνοσ του αναγνϊςτθ / δζκτθ (εποχι κατά τθν οποία ηει και διαβάηει τθ βιογραφία) 

• ο χρόνοσ των γεγονότων 

Ϋφζλειεσ για τον αναγνϊςτθ μιασ βιογραφίασ:  

 αποκρυπτογραφεί μια ανκρϊπινθ προςωπικότθτα 

 αποκτά πραγματολογικζσ γνϊςεισ μιασ εποχισ 

 ικανοποιεί τθν περιζργεια του 

 ανακαλφπτει τον άνκρωπο /ςυνάνκρωπο του 

 διδάςκεται ζμμεςα 

 

1α. ΒΛΟΓΑΨΛΑ 

Κφρια γνωρίςματα: 

• Σκοπόσ: 

1. να αποκρυπτογραφιςει τθν προςωπικότθτα του βιογραφοφμενου αναφζροντασ χαρακτθριςτικά 

γεγονότα τθσ ηωισ του 

2. να επαινζςει ι να ψζξει τον βιογραφοφμενο 

3. να διδάξει εμμζςωσ 

4. να παρουςιάςει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν ιςτορικι εποχι κατά τθν οποία ηει ο 

βιογραφοφμενοσ 

• Αφθγθματικό περιεχόμενο: πραγματικά γεγονότα 

• Αφθγθτισ: δε μετζχει ςτα γεγονότα, τριτοπρόςωπθ αφιγθςθ 

• Οπτικι γωνία: μθδενικι / παντογνωςτικι 

• Ωρόνοσ πομποφ: μεταγενζςτεροσ των γεγονότων 

• Φφοσ: ποικίλλει 
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1β. ΜΥΚΛΣΤΟΘΜΑΤΛΚΘ ΒΛΟΓΑΨΛΑ 

Κφρια γνωρίςματα: 

 Σκοπόσ: 

1. να αποδϊςει ανάγλυφα τθ ηωι και τθ δράςθ του βιογράφου μενοφ προςϊπου, να 

αποκρυπτογραφιςει τθν προςωπικότθτα του, χρθςιμοποιϊντασ κοντά ςτα πραγματικά και 

φανταςτικά γεγονότα  

2. να τζρψει αιςκθτικά, ςυνδυάηοντασ τθ λογοτεχνικότθτα με τθν ιςτορία 

• Αφθγθματικό περιεχόμενο: πραγματικά και φανταςτικά γεγονότα 

• Αφθγθτισ: δε μετζχει ςτα γεγονότα, τριτοπρόςωπθ αφιγθςθ 

• Οπτικι γωνία: παντογνωςτικι / μθδενικι 

• Φφοσ: λογοτεχνικό 

• Ωρόνοσ πομποφ: μεταγενζςτεροσ των γεγονότων 

 

2. ΒΛΟΓΑΨΛΚΟ ΣΘΜΕΛΫΜΑ 

Κφρια γνωρίςματα: 

• Σκοπόσ: να παράςχει μια ςυνοπτικι πλθροφόρθςθ για τθ ηωι και το ζργο ενόσ προςϊπου ςε φφοσ 

τυπικό και επίςθμο 

• Αφθγθματικό περιεχόμενο: πραγματικά γεγονότα 

• Αφθγθτισ: δε μετζχει ςτα γεγονότα, τριτοπρόςωπθ αφιγθςθ 

• Οπτικι γωνία: μθδενικι / παντογνωςτικι 

• Στακερά ςτοιχεία: ηωι, ζργο 

• Μεταβλθτά ςτοιχεία: θ ζκταςθ και θ ποιότθτα των πλθροφοριϊν 

• Οργάνωςθ πλθροφοριϊν: κίνθςθ ςτον άξονα του χρόνου 

• Δομι και περιεχόμενο: 

1. Γενικόσ χαρακτθριςμόσ ι γνωρίςματα του χαρακτιρα του 

2. Καταγωγι                                                                                          

3. Ρρϊτα γράμματα                                                                                        ΗΩΘ 

4. Σπουδζσ 

5. Βιοποριςμόσ - επάγγελμα 

 

1. Χαρακτθριςμόσ του ζργου του 

2. Ζνταξθ ςτθν εποχι του (ςε γενιά, ςχολι) 

3. Κεματολογία - κλίμα ζργων                                                                         ΖΓΟ 

4. Γλϊςςα-φφοσ 

5. Άςκθςθ κριτικισ 

6. Σφντομθ παρουςίαςθ του ζργου - εκδόςεισ  
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3α. ΑΥΤΟΒΛΟΓΑΨΛΑ 

Κφρια γνωρίςματα: 

• Σκοπόσ: να αναφερκεί επιλεκτικά ο ςυγγραφζασ ςε ςθμαντικά γεγονότα τθσ προςωπικισ του ηωισ, 

αποκαλφπτοντασ ςυγχρόνωσ τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ του γι' αυτά. 

 Ρρόκεςθ: ζμμεςα διδακτικι 

 Αφθγθτισ: μετζχει ςτα γεγονότα, πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ 

 Οπτικι γωνία: εςωτερικι 

 Αφθγθματικό περιεχόμενο: πραγματικά γεγονότα 

 Φφοσ: ποικίλει 

 Σχόλιο: ζμμεςο κακϊσ ο ςυγγραφζασ ανάλογα με τθν οπτικι του γωνία, παραλείπει γεγονότα ι 

προβάλλει κάποια άλλα. 

 

3β. ΜΥΚΛΣΤΟΘΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΒΛΟΓΑΨΛΚΑ ΣΤΟΛΩΕΛΑ 

Μυκιςτόρθμα ςτο οποίο ο ςυγγραφζασ χωρίσ να το δθλϊνει αναφζρεται ςε προςωπικά του βιϊματα ι 

τοποκετεί τον εαυτό του ςτθ κζςθ κάποιου ιρωα του ζργου. 

Κφρια γνωρίςματα: 

• Αφθγθματικό περιεχόμενο: πραγματικά και φανταςτικά γεγονότα 

• Σκοπόσ: να τζρψει αιςκθτικά, ςυνδυάηοντασ τθ λογοτεχνικότθτα με τθν ιςτορία 

• Αφθγθτισ: δε μετζχει ςτα δρϊμενα 

• Οπτικι γωνία: μθδενικι / παντογνωςτικι 

• Φφοσ: λογοτεχνικό 

• Σχόλιο: ζμμεςο κακϊσ ο ςυγγραφζασ ανάλογα με τθν οπτικι του γωνία, παραλείπει γεγονότα ι 

προβάλλει κάποια άλλα 

 

4α. ΑΥΤΟΒΛΟΓΑΨΛΚΟ ΣΘΜΕΛΫΜΑ (Α' περίπτωςθ)  

Κφρια γνωρίςματα: 

• Σκοπόσ: να αναφζρει ο ςυντάκτθσ του με ςυντομία και ςαφινεια βαςικά ςτοιχεία τθσ δικισ του ηωισ και 

του ζργου του. 

• Αφθγθματικό περιεχόμενο: πραγματικά γεγονότα 

• Στακερά ςτοιχεία: ηωι, ζργο 

• Μεταβλθτά ςτοιχεία: θ ζκταςθ και θ ποιότθτα των πλθροφοριϊν 

• Οπτικι γωνία: εςωτερικι εςτίαςθ 

• Αφθγθτισ: μετζχει ςτα γεγονότα, πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ 

• Οργάνωςθ πλθροφοριϊν: κίνθςθ ςτον άξονα του χρόνου 
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• Φφοσ: ποικίλει απλό, οικείο 

 επίςθμο, τυπικό 

• Σχολιαςμόσ: ζμμεςοσ κακϊσ ο ςυγγραφζασ ανάλογα με τθν οπτικι του γωνία, παραλείπει κάποια 

γεγονότα ι προβάλλει κάποια άλλα. 

4β. ΑΥΤΟΒΛΟΓΑΨΛΚΟ ΣΘΜΕΛΫΜΑ (Β' περίπτωςθ) 

Κφρια γνωρίςματα: 

• Σκοπόσ: πρακτικόσ -> θ κατάλθψθ μιασ κζςθσ, μια υποτροφία 

• Σχόλιο: ζμμεςο, προβάλλονται εκείνα τα βιογραφικά ςτοιχεία - προςόντα που εξυπθρετοφν κάκε φορά 

το ςυγκεκριμζνο ςκοπό του ενδιαφερομζνου 

• Αφθγθματικό περιεχόμενο: πραγματικά γεγονότα 

• Συγγραφζασ: μετζχει ςτα γεγονότα τθσ αφιγθςθσ, πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ 

• Οπτικι γωνία: εςωτερικι 

• Φφοσ: επίςθμο, τυπικό 

• Δομι και περιεχόμενο:  

1. Γζννθςθ (χρόνοσ, τόποσ) 

2. Σπουδζσ (τίτλοι, μεταπτυχιακά, διδακτορικό, εξειδίκευςθ) 

3. Ρρόςκετεσ ςπουδζσ / γνϊςεισ (ξζνεσ γλϊςςεσ, χριςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι άλλεσ  

ιδικζσ γνϊςεισ) 

4. Επαγγελματικι προχπθρεςία (που, ςε ποιον τομζα, αντικείμενο εναςχόλθςθσ) 

5. Δθμοςιεφςεισ μελετϊν ι άρκρων - ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια -παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων 

6. Ενδιαφζροντα - Δραςτθριότθτεσ 

7. Στόχοι για το μζλλον 

 

5. ΑΡΟΜΝΘΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 

Αφιγθςθ γεγονότων από άνκρωπο που τα ζηθςε ωσ αυτόπτθσ μάρτυρασ ι πιρε και ο ίδιοσ μζροσ ςε αυτά 

Κφρια γνωρίςματα: 

• Αφθγθματικό περιεχόμενο: πραγματικά γεγονότα 

• Συγγραφζασ: μετζχει ςτα γεγονότα, πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ 

• Οπτικι γωνία: εςωτερικι 

• Ωαρακτιρασ: προςωπικόσ και γι' αυτό δεν είναι ιςτορία αλλά μόνο ιςτορικι πθγι, που βοθκάει ςτθ 

μελζτθ και τθν κατανόθςθ των ιςτορικϊν γεγονότων 

• Φφοσ: ποικίλει απλό, οικείο 

  επίςθμο, τυπικό 

• Απευκφνεται: ςε μελλοντικοφσ αναγνϊςτεσ 

• Οργάνωςθ πλθροφοριϊν: κίνθςθ ςτον άξονα του χρόνου 
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• Ωρόνοσ πομποφ:  μεςολαβεί ςυνικωσ μεγάλο διάςτθμα ανάμεςα ςτα γεγονότα και τθν παρουςίαςθ 

τουσ από το ςυγγραφζα / πομπό 

• Σκοπόσ: α) να παρουςιάςει τον απολογιςμό τθσ δράςθσ του ατόμου 

 β) να ενθμερϊςει 

 γ) να διδάξει τουσ αναγνϊςτεσ 

 

6. ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ 

Κφρια γνωρίςματα: 

• Σκοπόσ: να διαςϊςει ςτθ μνιμθ του ςυντάκτθ ςθμαντικά -προςωπικά γεγονότα, αλλά και γεγονότα 

ευρφτερου ενδιαφζροντοσ (κοινωνικοπολιτικοφ, εκνικοφ). Το θμερολόγιο μπορεί να απευκφνεται και ςε 

μελλοντικοφσ αναγνϊςτεσ 

• Αφθγθματικό περιεχόμενο: πραγματικά γεγονότα 

• Συγγραφζασ: μετζχει ςτα γεγονότα, πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ 

• Εξωτερικά ςτοιχεία: θμερομθνία, χρονολογία, ενίοτε προςφϊνθςθ 

• Ωαρακτιρασ: προςωπικόσ, εξομολογθτικόσ 

• Οπτικι γωνία: εςωτερικι 

• Φφοσ: οικείο, απλό, κακθμερινό είτε επίςθμο, επιμελθμζνο, ανάλογα με το δζκτθ και το ςκοπό για τον 

οποίο γράφεται 

• Οργάνωςθ πλθροφοριϊν: κίνθςθ ςτον άξονα του χρόνου 

• Κυρίαρχοσ ρθματικόσ χρόνοσ: ο ενεςτϊτασ, χωρίσ αυτό να αποκλείει τισ παρεκβατικζσ αναδρομζσ ςτο 

παρελκόν και τισ προβολζσ ςτο μζλλον 

• Κφριο χαρακτθριςτικό θ αποςπαςματικότθτα, που κακορίηεται από τον κακθμερινό ι τακτικό ρυκμό 

των εγγραφϊν του. 

 

7. ΣΥΣΤΑΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ  

Κφρια γνωρίςματα: 

• Σκοπόσ: πρακτικόσ, να βεβαιϊνει αν ζνα πρόςωπο διακζτει ι όχι τα απαιτοφμενα προςόντα για τθ κζςθ 

που διεκδικεί, το ςκοπό που επιδιϊκει 

• Συντάκτθσ: τρίτο πρόςωπο (ο προθγοφμενοσ εργοδότθσ, ο κακθγθτισ κλπ), γεγονόσ που προςδίδει ςτθ 

ςυςτατικι επιςτολι αντικειμενικότθτα 

• Αφθγθματικό περιεχόμενο: πραγματικά γεγονότα 

• Αφθγθτισ: μετζχει ςτα γεγονότα 

• Φφοσ: επίςθμο, τυπικό 

• Τόνοσ: ποικίλει -> ψυχρόσ, κερμόσ, ουδζτεροσ 

• Ωρόνοσ πομποφ: μεταγενζςτεροσ των γεγονότων 
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• Θ επιςτολι αρχίηει και τελειϊνει με τυπικζσ φράςεισ: «Κφριοι», «Αξιότιμοι Κφριοι», «Αγαπθτζ κ. 

ςυνάδελφε» κλπ // «Με τιμι», «Με εκτίμθςθ». 

• Οπτικι γωνία: εςωτερικι 

 

Συνικθσ ςχθματικι παρουςίαςθ μιασ ςυςτατικισ επιςτολισ 
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Κεφάλαιο 4 

ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΚΛΤΛΚΘ 

 

Λ. ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΚΑΛ ΚΛΤΛΚΘ ΕΝΟΣ ΒΛΒΛΛΟΥ 

1. θ ταυτότθτα ενόσ βιβλίου 

2. Βιβλιοπαρουςίαςθ 

 

 Στο εξϊφυλλο και ςτο εςϊφυλλο ενόσ βιβλίου αναγράφονται τα βαςικά του ςτοιχεία, ενϊ ςτο 

οπιςκόφυλλο και ςτον πίνακα περιεχομζνων δίνονται πρόςκετεσ πλθροφορίεσ. 

 Τα κείμενα που ςυχνά δίνονται ςτα οπιςκόφυλλα αποτελοφν, οριςμζνεσ φορζσ, μια πρϊτθ παρουςίαςθ 

του βιβλίου και αποβλζπουν ςτθν ενθμζρωςθ των αναγνωςτϊν και ςτθν προβολι του βιβλίου. Ραρόμοια 

κείμενα είναι και οι βιβλιοπαρουςιάςεισ ςτον θμεριςιο και περιοδικό τφπο, οι οποίεσ περιγράφουν 

(παρουςιάηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά) και ςχολιάηουν το βιβλίο. 

 

3. Βιβλιοκριτικι 

Θ βιβλιοκριτικι ςε ςχζςθ με τθ βιβλιοπαρουςίαςθ 

 

Θ βιβλιοκριτικι: 

 Ραρουςιάηει μια πλθρζςτερθ εικόνα για το βιβλίο. 

 Ρεριζχει αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ και περιςςότερα ςχόλια. 

 Απαιτεί επαρκι τεκμθρίωςθ. 

 Ρροχποκζτει μελζτθ του αντικειμζνου τθσ ςε βάκοσ. 

 Ζχει ωσ ςτόχο να κρίνει / αξιολογιςει υπεφκυνα το ζργο. 

 Φζρει πάντοτε τθν υπογραφι του ςυγγραφζα τθσ. 
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Σθμείωςθ: Τα όρια ανάμεςα ςτθ βιβλιοκριτικι και ςτθ βιβλιοπαρουςίαςθ δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα, 

ιδιαίτερα όταν θ βιβλιοπαρουςίαςθ ζχει ωσ ςτόχο να επθρεάςει κετικά ι αρνθτικά τουσ αναγνϊςτεσ 

ςχετικά με το βιβλίο, οπότε περιζχει αρκετά ςχόλια. 

 

 

 

4. Το φφοσ του κριτικοφ 

 

Το εξεηθτθμζνο και περίπλοκο φφοσ του κριτικοφ, ςτθν περίπτωςθ που δε γίνεται κατανοθτό από το κοινό, 

αποτελεί μειονζκτθμα. 

Ρολλοί κριτικοί, επειδι είναι ικανοί και ζμπειροι χριςτεσ τθσ γλϊςςασ, χρθςιμοποιοφν περίπλοκο φφοσ, 

χωρίσ να δυςχεραίνουν τθν επικοινωνία με το κοινό.  
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Οι λόγοι που οδθγοφν ςτθν επιλογι αυτοφ του φφουσ: 

α. ςυχνά το φφοσ του ζργου τζχνθσ είναι πυκνό, ςυμβολικό και επιβάλλει τθ χριςθ ςφνκετου λόγου 

β. το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται είναι προθγμζνο και κατανοεί το περίπλοκο-ςφνκετο φφοσ 

γ. διάκεςθ εντυπωςιαςμοφ, ελιτιςμόσ 

δ. προςπάκεια του κριτικοφ να καλφψει τθν ελλιπι γνϊςθ και ενθμζρωςθ ςχετικά με το κζμα. 

 

5. Απλι και διαδοχικι υπόταξθ 
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6. ΟΛ ΑΝΑΨΟΛΚΕΣ ΡΟΤΑΣΕΛΣ 

 

 

Ρροςοχι! Θ ίδια αναφορικι πρόταςθ ζχει διαφορετικό νόθμα ωσ παρακετικι και διαφορετικό ωσ 

προςδιοριςτικι. 

 Ρζταξαν τα ροδάκινα, που είχαν ςαπίςει (παρακετικι: Είχαν ςαπίςει όλα τα ροδάκινα.) 
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 Ρζταξαν τα ροδάκινα που είχαν ςαπίςει (προςδιοριςτικι: Είχαν ςαπίςει μερικά και αυτά μόνο πζταξαν.) 

 Θ ζκκεςθ παρουςιάηει γλυπτά και χαρακτικά, που κεωροφνται πρωτοποριακά (παρακετικι: 

πρωτοποριακά κεωροφνται και τα γλυπτά και τα χαρακτικά.) 

 Θ ζκκεςθ παρουςιάηει γλυπτά και χαρακτικά που κεωροφνται πρωτοποριακά (προςδιοριςτικι: 

πρωτοποριακά κεωροφνται τα χαρακτικά.) 

 Μεγάλθ επιτυχία είχαν και τα ςιριαλ του ίδιου ςυγγραφζα, τα οποία παρουςίαςε θ ΕΤ1 (παρακετικι: 

Μεγάλθ επιτυχία είχαν όλα τα ςιριαλ του ςυγγραφζα, τα οποία παρουςίαςε ςτο ςφνολο τουσ θ ΕΤ1.) 

 Μεγάλθ επιτυχία είχαν και τα ςιριαλ του ίδιου ςυγγραφζα τα οποία παρουςίαςε θ ΕΤ1 (προςδιοριςτικι: 

Μεγάλθ επιτυχία είχαν κάποια μόνο ςιριαλ του ςυγγραφζα, τα οποία προςδιορίηει θ αναφορικι που 

ζπεται. Είναι αυτά που παρουςίαςε θ ΕΤ1.) 

 

II. ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΚΑΛ ΚΛΤΛΚΘ ΜΛΑΣ ΚΕΑΤΛΚΘΣ ΡΑΑΣΤΑΣΘΣ 

 

Σε ζνα κείμενο κεατρικισ κριτικισ αναφζρονται: 

• ο τίτλοσ του ζργου, ο χϊροσ και ο χρόνοσ τθσ παράςταςθσ 

• βαςικζσ εξωκειμενικζσ πλθροφορίεσ για το ζργο 

• το είδοσ του ζργου: τραγωδία, αςτικό δράμα, μελόδραμα (όπερα), ορατόριο, χορόδραμα, μιμόδραμα // 

κωμωδία (χαρακτιρων, θκϊν, περιπζτειασ), ςάτιρα, φάρςα, οπερζτα, κωμειδφλλιο, επικεϊρθςθ // 

μονόπρακτο 

• χαρακτθριςμόσ του ζργου: πρωτοποριακό / ιδιόρρυκμο / ελαφρό / ςοβαρό / αξιόλογο / ςυγκλονιςτικό / 

πολφκροτο / πολυπαιγμζνο / γνωςτό / επαναςτατικό / τολμθρό / πολυςυηθτθμζνο / επίκαιρο / ςφγχρονο / 

κλαςικό / πολιτικό / κοινωνικό / πρωτότυπο / πλθκτικό / ακατανόθτο / ξεπεραςμζνο / άρτιο / 

νατουραλιςτικό / ςυμβολικό / ρεαλιςτικό / θκογραφικό 

• υπόκεςθ, δομι, πλοκι του ζργου 

• θκοποιόσ: δθμοφιλισ / ϊριμοσ / ταλαντοφχοσ / προικιςμζνοσ / κακιερωμζνοσ / ανερχόμενοσ / πολλά 

υποςχόμενοσ / ταυτίςτθκε με το ρόλο / ενςάρκωςε τον ιρωα με κζφι, με ευαιςκθςία / απζδωςε το ρόλο με 

επιτυχία 

• ςκθνοκζτθσ: διάςθμοσ / ευρθματικόσ / τολμθρόσ / εμπνευςμζνοσ / εκλεκτόσ / δεξιοτζχνθσ / εκκεντρικόσ 

/ ευφάνταςτοσ 

• ςκθνογραφία, χορογραφία, κοςτοφμια, μουςικι 

• γενικι αποτίμθςθ τθσ παράςταςθσ: ενδιαφζρουςα / επιμελθμζνθ / λαμπρι / αξζχαςτθ / άψογθ / 

ευπρόςωπθ / ανιαρι / πρόχειρθ / πανθγυρικι 

• το κοινό: πλατφ / φανατικό / πολυπλθκζσ / προοδευτικό ι ςυντθρθτικό / δφςκολο / απαιτθτικό => 

παρακολουκοφςε τθν παράςταςθ με ςυγκίνθςθ / ςυμμετείχε / αποκζωςε τουσ θκοποιοφσ / επιδοκίμαςε ι 

αποδοκίμαςε / χειροκροτοφςε / επευφθμοφςε / ςφφριξε 
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III. ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΚΑΛ ΚΛΤΛΚΘ ΑΛΛΫΝ ΜΟΨΫΝ ΤΕΩΝΘΣ 

 

• κινθματογράφοσ 

• μουςικι / διςκογραφία 

• τθλεοπτικά προγράμματα 

• ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ 

• ακλθτικοί αγϊνεσ 

• μια ζκκεςθ (καλλιτεχνικοφ ι επιςτθμονικοφ υλικοφ, βιομθχανικϊν προϊόντων) 

• αξιολόγθςθ πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ 

 

 

ΓΕΝΛΚΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

 

• Σε μια κριτικι διακρίνουμε: 

α. ζνα πλθροφοριακό μζροσ (πλθροφορίεσ ςχετικά με το κρινόμενο αντικείμενο) 

β. ςχόλια -αξιολογικζσ κρίςεισ 

γ. προβλθματιςμόσ - προτάςεισ κριτικοφ 

• Στόχοι τθσ κριτικισ: 

α. ςωςτι αποτίμθςθ του αντικειμζνου και ανάλογθ ενθμζρωςθ  

β. προτροπι ι αποκάρρυνςθ του κοινοφ 

γ. όξυνςθ κριτικισ ικανότθτασ του αποδζκτθ 
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Κεφάλαιο 5 

Θ ΡΑΑΓΑΨΟΣ 
 

Ραράγραφοσ ονομάηεται το μικρό κομμάτι του γραπτοφ πεηοφ λόγου, το οποίο αποτελεί μια νοθματικι 

ενότθτα. Κάκε παράγραφοσ απαρτίηεται από δφο ι περιςςότερεσ περιόδουσ, ςτισ οποίεσ αναπτφςςεται θ 

επιχειρθματολογία για μια επιμζρουσ ιδζα (ςε ςχζςθ με τθν κφρια ιδζα τθσ ζκκεςθσ ι του κειμζνου. Κάκε 

μια διακρίνεται από τθν άλλθ νοθματικά και μορφικά. Ωςτόςο, οι παράγραφοι δεν είναι ανεξάρτθτεσ ςε μια 

ζκκεςθ ι ς’ ζνα κείμενο. Απεναντίασ όλεσ μαηί οι παράγραφοι ςυνκζτουν τθν ζκκεςθ. 

 
Σθμείωςθ : 

 Θ ζκταςθ μιασ νοθματικά ολοκλθρωμζνθσ παραγράφου κα πρζπει ςυμβατικά να οριοκετείται μεταξφ 8 – 

15 ςτίχων ˙ εξαίρεςθ αποτελεί θ μεταβατικι παράγραφοσ θ οποία ζχει ςυνδετικό χαρακτιρα γι’ αυτό 

ςυγκροτείται από λιγότερουσ ςτίχουσ. 

 Θ παράγραφοσ αποτελεί τθ μικρογραφία μιασ δοκιμιακισ ζκκεςθσ. 

 Μια οργανωμζνθ, πειςτικι και λειτουργικι παράγραφοσ χαρακτθρίηεται από ςωςτι δομι.  

Αυτι ςυνίςταται : α) ςτθ κεματικι περίοδο 

 β) ςτισ λεπτομζρειεσ / ςχόλια 

 γ) ςτθν κατακλείδα. 

 

Α. ΔΟΜΘ ΤΘΣ ΡΑΑΓΑΨΟΥ : 

1. Κεματικι πρόταςθ/περίοδοσ : εκφράηει τθν κφρια ιδζα τθσ παραγράφου και τθ κζςθ του ςυγγραφζα. 

Είναι ςφντομθ και περιεκτικι, γεγονόσ που εξαςφαλίηει λειτουργικότθτα και ςαφινεια. Βρίςκεται, ςυνικωσ, 

ςτθν αρχι τθσ παραγράφου. Στον επαγωγικό ςυλλογιςμό όμωσ μπαίνει ςτο τζλοσ. 

 
Θ κζςθ τθσ κεματικισ περιόδου : 

 Στθν αρχι : όταν προχωράμε παραγωγικά, αναλφοντασ ςε λεπτομζρειεσ κάτι γενικό. 

Εφαρμογι: 

Τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και κυρίωσ θ τθλεόραςθ ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ νεανικισ 

εγκλθματικότθτασ. Ζνα μεγάλο μζροσ από το περιεχόμενο των μζςων αυτϊν αναφζρονται ςε πράξεισ βίασ 

και εγκλιματοσ και οι πράξεισ αυτζσ φτάνουν ςτα μάτια των νζων ανκρϊπων, οι οποίοι αφομοιϊνουν 

αςυνείδθτα τισ παραςτάςεισ αυτζσ, δεν τισ επεξεργάηονται κριτικά και μερικζσ φορζσ προβαίνουν ςτθ 

μίμθςθ τουσ. Ταυτόχρονα, υποβακμίηεται ςτα μάτια τουσ θ αξία τθσ ηωισ και ςε μία δεδομζνθ ςτιγμι δε κα 

διςτάςουν να τθν αφαιρζςουν από κάποιο ςυνάνκρωπό τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, ο τρόποσ που 

προβάλλει μία μερίδα του τφπου τουσ δράςτεσ κάποιων εγκλθμάτων, θρωοποιϊντασ τουσ, είναι ςίγουρο ότι 

κα βρει κάποιουσ νζουσ που κα ηιλευαν τθ «δόξα» τουσ. Ασ μθν μασ εκπλιςςει λοιπόν το γεγονόσ ότι 

διαβάηουμε ςτισ ειδιςεισ των εφθμερίδων ι ακοφμε από το ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ για κάποιουσ 

νζουσ που εγκλθμάτθςαν ςτθν προςπάκειά τουσ να αναπαράγουν κάποιεσ ςκθνζσ βίασ που είδαν ςτθν 

τθλεόραςθ. 

Γ. Καψάλθσ 
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 Στθ μζςθ : όταν λειτουργεί ςα γζφυρα ςτα μιςά τθσ παραγράφου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ κεματικι 

πρόταςθ είναι ςυμπζραςμα για το μιςό και πάνω μζροσ τθσ παραγράφου και ςυγχρόνωσ μια κζςθ για 

απόδειξθ για το μιςό και κάτω μζροσ τθσ παραγράφου. 

 

Εφαρμογι: 

Θ ζνταξθ του κεάτρου ςε κρθςκευτικό πλαίςιο και θ ςυνακόλουκθ μοναδικότθτα τθσ κεατρικισ 

παράςταςθσ προχποκζτουν τθ μεγάλθ λαϊκι ςυμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ αυτζσ δεν πρζπει λοιπόν να μασ 

εκπλιςςει το γεγονόσ ότι το ακθναϊκό κζατρο ζχει τθ δυνατότθτα να φιλοξενιςει 17.000 κεατζσ, ζνα 

ςεβαςτό δθλαδι ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ. Αν τϊρα ςυνδυάςουμε αυτι τθν ακρόα προςζλευςθ 

των κεατϊν με τθ μαρτυρία του Αριςτοφάνθ από τθν τελευταία δεκαετία του 5ου αιϊνα, κα καταλάβουμε, 

γιατί το αρχαίο κζατρο είχε πολιτικι ςθμαςία. Στουσ Βατράχουσ του, ο μεγάλοσ κωμικόσ τθσ αρχαιότθτασ 

υποςτθρίηει ότι ο τραγικόσ ποιθτισ είναι δάςκαλοσ του λαοφ, και αυτό ςθμαίνει ότι διαμορφϊνει ικοσ 

(αυτι θ ςυμβολι αποδίδεται κυρίωσ ςτον Αιςχφλο) και οξφνει τθ διανοθτικι και κριτικι ικανότθτα των 

πολιτϊν (αυτόσ ο ρόλοσ αποδίδεται κυρίωσ ςτον Ευριπίδθ). Θ λειτουργία του ποιθτι ςυνίςταται, επομζνωσ, 

ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε προβλιματα τθσ εποχισ με τθ βοικεια του 

μφκου. 

Ζκφραςθ- Ζκκεςθ Βϋ Λυκείου, ςελ. 218 

 

 Στο τζλοσ : όταν προχωράμε επαγωγικά από τισ λεπτομζρειεσ ςτθν κεντρικι ιδζα τθσ παραγράφου. 

Εφαρμογι: 

Είναι αποφαςιςτικοί παράγοντεσ επαγγελματικισ ευδοκίμθςθσ το να διακζτει ο άνκρωποσ ςωματικζσ, 

πνευματικζσ και θκικζσ δυνάμεισ ανάλογεσ με τισ απαιτιςεισ του επαγγζλματοσ του ˙ να ικανοποιείται 

οικονομικά από αυτό παράλλθλα να ζχει επαγγελματικι ςυνείδθςθ, δθλαδι να γνωρίηει τισ απαιτιςεισ τθσ 

επαγγελματικισ δράςθσ και τα εφόδια που διακζτει ο ίδιοσ για αυτι. Πλα αυτά ςυναπαρτίηουν τισ 

βαςικότερεσ προχποκζςεισ επιτυχίασ ςτο επάγγελμα, όςο αυτι εξαρτάται από το ίδιο το άτομο.  

Δ. Φαρμάκθσ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι ζναρξθσ κεματικισ πρόταςθσ – περιόδου: 

Λίγοι κα διαφωνοφςαν με τθν άποψθ ότι... Είναι γνωςτό ότι… Δεν υπάρχει αμφιβολία... Είναι κοινόσ τόποσ... 

Κα ιταν πλάνθ, αν υποςτιριηε κανείσ ότι… Είναι γεγονόσ ότι... Είναι ςαφζσ ότι... Αν ευρφνουμε τθν 

παρατιρθςθ μασ… Κοινοτοπία τείνει να αποτελζςει θ άποψθ... Είναι ευρφτατα εδραιωμζνθ θ άποψθ... 

Δφςκολο, αν όχι αδφνατο, κα ιταν- να αντιτεκεί κανείσ ςτθν άποψθ… Ελάχιςτοι κα μποροφςαν να 

αρνθκοφν ότι... Αποτελεί πραγματικότθτα το γεγονόσ ότι… Κατά κοινι ομολογία... Υποςτθρίηεται ςυχνά 

ότι... Λζγεται ςυχνά ότι... 

 

2. Σχόλια /λεπτομζρειεσ : αποτελοφν τθν ανάπτυξθ, το ςχολιαςμό, τθν ανάλυςθ τθσ κεματικισ πρόταςθσ. 

Στόχοσ τουσ είναι να αναπτφξουν, να διαςαφθνίςουν, να επεξεργαςτοφν και να υποςτθρίξουν τθν κεντρικι 

ιδζα τθσ κεματικισ πρόταςθσ. Βαςικό πλεονζκτθμα τουσ είναι θ επάρκεια ςτθν ανάπτυξθ. 

Διακρίνονται ςε βαςικζσ , που υποςτθρίηουν άμεςα τθν κφρια ιδζα, και βοθκθτικζσ, που αναπτφςςουν 

άμεςα τθ βαςικι πρόταςθ, ςτθν οποία ανικουν, και ζμμεςα τθ κεματικι πρόταςθ. 
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Εφαρμογι : 

Κεματικι πρόταςθ: Θ ςυνθκιςμζνθ μορφι φανατιςμοφ είναι αλθκινά αποκρουςτικι. 

Βαςικι λεπτομζρεια: Ο φανατικόσ ςε όλεσ τισ εποχζσ είναι ςτενοκζφαλοσ και ςτενόκαρδοσ. 

Βοθκθτικι λεπτομζρεια: Το οπτικό του πεδίο είναι περιοριςμζνο και το πείςμα του ακατανίκθτο. 

Βαςικι λεπτομζρεια: Αγνοεί τουσ ςυμβιβαςμοφσ, αλλά και τισ καλόπιςτεσ και ευγενικζσ παραχωριςεισ. 

Βοθκθτικι λεπτομζρεια: Φρουρόσ ςυχνά ενόσ δόγματοσ που υποςτθρίηει τισ εξοχότερεσ αρετζσ όςο 

προχωρεί, τισ χάνει ο ίδιοσ. 

Κατακλείδα: Γίνεται απάνκρωποσ, ωμόσ, ςκαιόσ, αποκθριϊνεται, για να εξανκρωπίςει τουσ ανκρϊπουσ. 

 

3. Κατακλείδα : είναι θ επιλογικι πρόταςθ με τθν οποία κλείνει ςυνικωσ θ παράγραφοσ. Είναι ζνα είδοσ 

ολοκλιρωςθσ ι επαναδιατφπωςθσ τθσ κεματικισ πρόταςθσ. Είναι προαιρετικι και χρθςιμοποιείται κυρίωσ, 

όταν θ ανάλυςθ είναι εκτενισ για να διευκολφνεται θ ςφνδεςθ των παραγράφων. 

 

1θ Σθμείωςθ : ςε μια ζκκεςθ ι ς’ ζνα κείμενο θ κατακλείδα πολλζσ φορζσ προετοιμάηει τθν περαιτζρω 

πορεία τθσ γραφισ και διευκολφνει τθ ςφνδεςθ των παραγράφων.  

Εφαρμογι :  

Με τθν ζξαρςθ τθσ βίασ δοκιμάηεται θ οικονομικι ηωι μιασ κοινωνίασ. Ρράγματι, ςε ςυνκικεσ ζξαρςθσ 

αντικοινωνικϊν φαινομζνων δεν είναι δυνατόν να επιδοκεί κανείσ απερίςπαςτα ςτθ υλοποίθςθ του 

δθμιουργικοφ του ζργου. Μζςα ςε κλίμα βιαιοτιτων και αντιδικιϊν δεν αναςτζλλεται μόνο θ παραγωγι και 

θ διακίνθςθ οικονομικϊν αγακϊν, αλλά απειλείται και θ δομι του οικονομικοφ ςυςτιματοσ, αφοφ θ 

οικονομικι δραςτθριότθτα αποκαρρφνεται ανθςυχθτικά. Είναι, λοιπόν, προφανζσ ότι ςτο κλίμα αυτό τθσ 

αναςφάλειασ και τθσ αβεβαιότθτασ κακίςταται δυςχερισ θ οικονομικι ανάπτυξθ και θ υλικι πρόοδοσ 

γενικότερα. 

Δ. Φαρμάκθσ 

Εναλλακτικοί τρόποι ζναρξθσ πρόταςθσ – περιόδου κατακλείδασ: 

Αβίαςτα λοιπόν, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα…/ ςυνοψίηοντασ μποροφμε να ςυμπεράνουμε…/ γίνεται 

επομζνωσ εφκολα αντιλθπτό…/ εφκολα λοιπόν οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα…/ ςυμπεραςματικά, ζχει 

καταςτεί ςαφζσ… 

 

2θ Σθμείωςθ : Οι παράγραφοι τθσ ζκκεςθσ ςτο κφριο μζροσ δεν πρζπει να ζχουν πάντα πρόταςθ – 

κατακλείδα, γιατί αυτονομοφνται και αποκόβονται από τθν επόμενθ. Είναι καλφτερα τθ κζςθ τθσ να παίρνει 

μια μεταβατικι πρόταςθ ι περίοδοσ που κα επιτρζπει τθ ςφνδεςθ των παραγράφων.  
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Β. ΤΟΡΟΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΡΑΑΓΑΨΟΥ 

Συνικωσ θ κφρια ιδζα κάκε παραγράφου εκφράηεται περιλθπτικά ςτθ κεματικι πρόταςθ. Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι ανάπτυξθσ τθσ κεματικισ περιόδου, προκειμζνου να δοκεί ςτον αναγνϊςτθ θ δυνατότθτα 

να καταλάβει με ακρίβεια, ςαφινεια και πλθρότθτα τθν κφρια ιδζα ι ζννοια που εκφράηεται ς’ αυτι. Οι πιο 

ςυνθκιςμζνοι τρόποι (μζκοδοι) ανάπτυξθσ των παραγράφων είναι με :  

1) παραδείγματα 5)ςφγκριςθ και αντίκεςθ 

2) αιτιολόγθςθ  6)αναλογία 

3) οριςμό  7) αιτία και αποτζλεςμα 

4) διαίρεςθ 8) ςυνδυαςμό μεκόδων 

 

1)  Με παραδείγματα (ςυχνά και με μαρτυρίεσ): αναπτφςςεται μια κεματικι περίοδοσ αν το περιεχόμενο 

τθσ χρειάηεται διευκρίνιςθ- επεξιγθςθ. Αυτά αντλοφνται από α) τθν κακθμερινι ηωι, β) τθν προςωπικι 

εμπειρία, γ) τθ φανταςία, δ) τθν ιςτορία, τθ μυκολογία, τθ λογοτεχνία, τθ κρθςκεία, ε) από τον κοινωνικό, 

επιςτθμονικό, πολιτικό, οικονομικό κ.λπ. χϊρο. Θ επιλογι των παραδειγμάτων πρζπει να είναι εφςτοχθ και 

λειτουργικι για να επεξθγοφν, να διευκρινίηουν και να επιβεβαιϊνουν τθ κεματικι πρόταςθ, χωρίσ ωςτόςο 

να αποβαίνει ςε βάροσ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων τθσ κεματικισ πρόταςθσ (ο ρόλοσ τουσ είναι 

ενιςχυτικόσ). Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και θ μαρτυρία, που μπορεί να είναι είτε γνωμικό /παροιμία είτε 

γνϊμθ καταξιωμζνου ανκρϊπου. 

 

Εφαρμογι 

Πςο πιο κοντά μασ διαδραματίηεται ζνα γεγονόσ, τόςο πιο ενδιαφζρον είναι. Για τθν ακθναϊκι 

εφθμερίδα θ διακοπι του ρεφματοσ ςτθν Ακινα είναι πρϊτθ είδθςθ, για τουσ «Τάιμσ τθσ Ν. Υόρκθσ» δεν 

είναι οφτε μονόςτθλο. Οι δζκα πρόςκοποι που χάκθκαν ςτθν Ράρνθκα είναι για μασ ςπουδαίο κζμα, ενϊ οι 

εκατό Λνδοί ςτρατιϊτεσ που χάκθκαν ςτα Λμαλάια πάνε κατευκείαν ςτο καλάκι. Θ ζδρα τθσ εφθμερίδασ ι 

του πρακτορείου ειδιςεων παίηει αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν επιλογι και τθν ιεράρχθςθ των ειδιςεων. Για 

τθν τοπικι εφθμερίδα τθσ Καλλικζασ πρϊτο κζμα είναι ο κάνατοσ του δθμάρχου τθσ και όχι ο κάνατοσ του 

Μπρζηνιεφ. Το δεφτερο, λοιπόν, αςτζρι τθσ είδθςθσ είναι θ εγγφτθτα. 

(Ζκφραςθ – Ζκκεςθ, Β’ λυκείου, ς. 27 – Χ. Ραςαλάρθσ, Μια Ηωι Τίτλοι) 

 

ΡΟΣΟΩΘ: Τα παραδείγματα μόνο δεν αρκοφν για να ςτθρίξουν τθν επιχειρθματολογία μασ μποροφν απλά 

να ςυμπλθρϊςουν τθν τεκμθρίωςθ. Επομζνωσ, θ χριςθ παραδειγμάτων πρζπει να γίνεται με μζτρο. 

 

2. Αιτιολόγθςθ: Αν θ κεματικι πρόταςθ είναι διατυπωμζνθ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μασ παρακινιςει να 

ρωτιςουμε το «γιατί;», θ μζκοδοσ ανάπτυξθσ κα είναι θ αιτιολόγθςθ. Αποδεικνφουμε, λοιπόν, τθν αλικεια 

τθσ κεματικισ περιόδου με ςκζψεισ που ςτθρίηονται ςε διάφορεσ ορκζσ κρίςεισ και με αξιόπιςτα και λογικά 

επιχειριματα. 
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Εφαρμογι 

Θ πολιτεία όμωσ διακζτει μζςα παιδείασ που τα άτομα δεν διακζτουν. Γιατί θ παιδεία ςε μια κοινωνία 

χρειάηεται ςυντονιςμό δραςτθριοτιτων, μια ιεράρχθςθ αξιϊν, που μόνο μια υπερκείμενθ εξουςία μπορεί 

να επιβάλλει. Γιατί θ παιδεία κρυςταλλϊνεται μζςα ςτθν κοινι παράδοςθ ενόσ λαοφ και τθν παράδοςθ 

αυτιν, πιο μακρόβια από τα πρόςκαιρα άτομα, ζχει τθ δφναμθ και το χρζοσ θ πολιτεία να εγκολπωκεί και 

να διαφυλάξει. 

Κ. Τςάτςοσ, «Ρολιτικι», Ακινα, 1975 

Ρροςοχι: Δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχει θ λζξθ «γιατί» αλλά θ αιτιολόγθςθ να εννοείται από τα 

ςυμφραηόμενα. 

 

3. Οριςμόσ: ςτθν περίπτωςθ που το περιεχόμενο τθσ κεματικισ περιόδου υποβάλλει ςτον αναγνϊςτθ τθν 

πικανι ερϊτθςθ «Τι είναι;» ι «Τι εννοεί με αυτό;» θ παράγραφοσ μπορεί να αναπτυχκεί με οριςμό. 

Ρρόκειται για διευκρίνιςθ του περιεχομζνου ενόσ όρου, κακοριςμό και ζκκεςθ των κφριων γνωριςμάτων ι 

ιδιοτιτων μιασ ζννοιασ. 

Στουσ οριςμοφσ παρατθροφμε τα εξισ ιδιαίτερα ςυςτατικά: 

 Οριςτζα ζννοια: Θ ζννοια που πρζπει να οριςτεί. 

 Ρροςεχζσ γζνοσ: Θ ζνταξθ τθσ οριςτζασ ζννοιασ ςε μια ευρφτερθ ζννοια –κατθγορία. 

 Ειδοποιόσ διαφορά: Οι ιδιότθτεσ τθσ ζννοιασ που τθν κάνουν να ξεχωρίηει από τισ υπόλοιπεσ ζννοιεσ που 

ανικουν ςτο ίδιο γεγονόσ. 

Επίςθσ, οι οριςμοί  διακρίνονται : 

α) ανάλογα με τθν ζκταςθ ςε ςφντομουσ που εκτείνονται ςε μερικοφσ ςτίχουσ, όπωσ είναι ςυνικωσ οι 

οριςμοί λεξικϊν ι ςχολικϊν εγχειριδίων, ι  ςε εκτεταμζνουσ αν καταλαμβάνουν μεγάλθ ζκταςθ. 

β)ανάλογα με τον τρόπο που παρουςιάηουν τθν οριςτζα ζννοια ςε αναλυτικοφσ όταν εκκζτουν κάποιο/α 

γνϊριςμα/ατα τθσ ζννοιασ ι ςε ςυνκετικοφσ όταν περιγράφουν τθν διαδικαςία τθσ γζνεςθσ- δθμιουργίασ 

μιασ τθσ οριςτζασ ζννοιασ από τα αναγκαία και ουςιϊδθ ςυςτατικά του. 

 

Εφαρμογι 

Δοκίμιο (οριςτζα ζννοια) είναι ζνα ςφντομο, γραμμζνο, ευπρόςιτο ςτο πλατφ κοινό κείμενο (προςεχζσ 

γζνοσ), που αποτελεί μια απόπειρα να προςεγγίςει κανείσ ςε αρκετό βακμό ζνα κζμα κριτικισ, επιςτιμθσ, 

τζχνθσ, θκϊν με γνϊςεισ και καλλιζργεια, χωρίσ όμωσ να το εξαντλεί, γιατί τοφτο κα απαιτοφςε 

ςυςτθματικι και διεξοδικι διερεφνθςθ, επομζνωσ μια πολυςζλιδθ πραγματεία(ειδοποιόσ διαφορά)… 

-ωσ προσ τθν ζκταςθ είναι ςφντομοσ και 

-ωσ προσ τον τρόπο παρουςίαςθσ τθσ οριςτζασ ζννοιασ είναι αναλυτικόσ 

 

4. Διαίρεςθ: Αν θ κεματικι περίοδοσ είναι διατυπωμζνθ ζτςι που να αποκαλφπτει τα ςτοιχεία από τα οποία 

αποτελείται ζνα αντικείμενο ι μία ιδζα, θ πιο πρόςφορθ μζκοδοσ για τθν ανάπτυξθ τθσ είναι θ διαίρεςθ- το 

κομμάτιαςμα του όλου ςτα μζρθ του. Με αυτό τον τρόπο ζνα όλον διχοτομείται ςτα επιμζρουσ είδθ τθσ. 

Τα ςυςτατικά ςτοιχεία μιασ διαίρεςθσ αποτελοφν: 
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 Θ διαιρετζα ζννοια: είναι ζνα μια ζννοια – ζνα όλον  

 Θ διαιρετικι βάςθ: αποτελεί το ουςιϊδεσ  και βαςικό γνϊριςμα βάςει του οποίου πραγματοποιείται θ 

διαίρεςθ και επιβάλλεται να είναι ενιαία. 

 Τα διαιρετικά μζλθ / είδθ: είναι αυτά ςτα οποία διαιρείται θ διαιρετζα ζννοια 

 

Εφαρμογι 

Ο πολιτιςμόσ (διαιρετικι ζννοια) με βάςθ τα επιτεφγματα (διαιρετικι βάςθ) ζχει δφο όψεισ τθν υλικι και 

τθν πνευματικι (διαιρετικά μζλθ). Θ πρϊτθ αποβλζπει ςτθ εξυπθρζτθςθ των υλικϊν αναγκϊν του 

ανκρϊπου και περιλαμβάνει όλα τα ορατά επιτεφγματα του από τα ατελι παλαιολικικά εργαλεία μζχρι τθν 

τθλεόραςθ και τουσ υπολογιςτζσ. Θ δεφτερθ ζχει ςτόχο να ικανοποιιςει τισ πνευματικζσ ανθςυχίεσ του 

ανκρϊπου, να απαντιςει ςτα προαιϊνια ερωτιματα του για τθ ηωι, το κάνατο, τθ φφςθ, τθν αλικεια, τθν 

ελευκερία. Εκφράηεται κατά κφριο λόγο με τθ κρθςκεία, τθν επιςτιμθ και τθν τζχνθ. 

Ν. Φράγκοσ 

 

5. Σφγκριςθ και αντίκεςθ: θ κεματικι περίοδοσ μπορεί να μασ παρακινεί να επιςθμάνουμε τισ ομοιότθτεσ 

και τισ διαφορζσ ανάμεςα ςε πρόςωπα, πράγματα και ιδζεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι αναπτφςςεται με τθ 

μζκοδο τθσ ςφγκριςθσ και τθσ αντίκεςθσ. 

 

Εφαρμογι 

Θ νεότθτα ζχει ζναντι τθσ ωριμότθτασ ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα: Δεν ζχει ακόμθ αποδεχκεί μια τελικι και 

απαράλλακτθ κοινωνικι οπτικι. Θ κεϊρθςθ τθσ, όπωσ και θ ίδια, είναι ακόμθ υπό διαμόρφωςθ. Είναι 

λοιπόν ικανι να παρατθρεί τον αιϊνιο αγϊνα όχι βζβαια χωρίσ πάκοσ (και τζτοιο διακζτει απ' τον κακζνα 

περιςςότερο), αλλά χωρίσ αυτζσ τισ ςκλθρζσ προκαταλιψεισ που εμποδίηουν ακόμθ και τθν απλι ςυηιτθςθ. 

Από μια οριςμζνθ θλικία κι φςτερα, όταν ο χαρακτιρασ του «παγϊνει» ι «κρυςταλλϊνεται», ο άνκρωποσ, 

εκτόσ από ελάχιςτεσ και φλογερζσ εξαιρζςεισ, αιχμαλωτίηεται *...+ από τθν κοινωνικι του κατάςταςθ και 

από τθ δομι του πνεφματοσ του, που ζτςι ι αλλιϊσ διαμόρφωςε. Είναι κλειςμζνοσ ςτθ φυλακι του. Πλθ 

του θ ενεργθτικότθτα, για να νιϊςει και να δράςει, προςανατολίηεται ςε μια μόνθ γραμμι και ςτο 

εςωτερικό των ορίων που κακόριςε. Είναι λοιπόν κακόσ κριτισ τθσ κοινωνικισ τάξθσ, γιατί είναι μζροσ τθσ. 

Romain Rolland 

 

6. Αναλογία: αν θ κεματικι περίοδοσ είναι διατυπωμζνθ ωσ παρομοίωςθ ι μεταφορά, τότε πρζπει να 

αναπτυχκεί με αναλογία, δθλαδι με μία εκτεταμζνθ παρομοίωςθ. 

 

Εφαρμογι 

Θ εξάπλωςθ μιασ επιδθμικισ αρρϊςτιασ γίνεται όπωσ και θ εξάπλωςθ μιασ πυρκαγιάσ. Θ φωτιά ξεκινάει 

από ζνα περιοριςμζνο ςθμείο του δάςουσ και γίνεται καίγοντασ τα γφρω ξερόχορτα. Φςτερα υψϊνεται ςτα 

χαμθλά ξερόκλαδα των δζντρων, κατόπιν αναρριχάται απειλθτικι ςτα ψθλά φυλλϊματα των κοντινϊν 

δζντρων και τζλοσ, βοθκοφμενθ από τον αζρα αρχίηει να παίρνει διαςτάςεισ, καταβροχκίηοντασ με τισ 

γλϊςςεσ τθσ τα δζντρα που βρίςκονται ςτθν πορεία τθσ. Κάπωσ ζτςι, ξεφαντϊνει και θ επιδθμία: αρχικά  

εμφανίηεται ς' ζνα δυο αρρϊςτουσ. Φςτερα κολλάει ςτουσ πιο ευαίςκθτουσ ι λιγότερο υγιείσ ςυγγενείσ 

τουσ. Κατόπιν ειςβάλλει ςτα μικρά παιδιά και ςτουσ γζρουσ τθσ γειτονιάσ. Τζλοσ, παίρνει ανεξζλεγκτεσ 

διαςτάςεισ ςκορπίηοντασ τρόμο, ρίγθ, εμετοφσ και πυρετοφσ ςε όλθ τθ χϊρα. 
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Κ. Ν. Ρετρόπουλοσ 

 

7. Αιτίεσ και αποτελζςματα: αρχικά παρουςιάηεται θ κζςθ μασ, θ αιτία (κεματικι περίοδοσ) που οδθγεί τα 

πράγματα ςε μία κατάςταςθ, ς' ζνα αποτζλεςμα και ςτθ ςυνζχεια παρακζτουμε τα αποτελζςματα (ςχόλια) 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ αιτίασ. 

Μπορεί να ςυμβεί και το αντίκετο: διατυπϊνουμε ςτθ κεματικι πρόταςθ μία ςυνζπεια /ζνα αποτζλεςμα 

και ςτα ςχόλια τθσ παραγράφου εκκζτουμε τισ αιτίεσ που προκαλοφν το ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα. 

 

Εφαρμογι 

Τα αποτελζςματα τθσ δωρικισ ειςβολισ δεν άργθςαν να φανοφν. Ππου εγκαταςτάκθκαν οι Δωριείσ, 

ςταμάτθςε κάκε πρόοδοσ, θ τζχνθ οπιςκοδρόμθςε και οι άνκρωποι ξαναγφριςαν ςτισ πρωτόγονεσ 

ςυνκικεσ. Τα αγγεία τϊρα είναι χονδροειδι και μεγάλα με άτεχνεσ παραςτάςεισ ι απλά γεωμετρικά 

ςχιματα. Θ καλαςςοκρατία πζραςε ςτα χζρια των φοινίκων. Ακολοφκθςαν κφματα μεταναςτεφςεων προσ 

τα νθςιά του Αιγαίου και τα μικραςιατικά παράλια. 

Κ. Γρθγοριάδθσ 

 

8. Συνδυαςμόσ μεκόδων: χριςθ δφο ι περιςςότερων μεκόδων ανάπτυξθσ, κακϊσ θ ζκφραςθ δεν είναι 

δυνατόν να ακολουκεί αυςτθρά τυπικοφσ κανόνεσ. Στθν πράξθ ςπάνια ςυναντάμε ζνα μόνο τρόπο 

ανάπτυξθσ. 

 

Εφαρμογζσ 

(Οριςμόσ, παραδείγματα): «Θ γνϊςθ ιτανε, και είναι πάντα, για το κάκε λογισ κατεςτθμζνο ζνα δίλθμμα, 

κάτι που γεννάει αντιδράςεισ αντιφατικζσ και διφοροφμενεσ. Από τθ μια μεριά, το ξάπλωμα των γνϊςεων 

και γενικότερα θ πνευματικι ανάπτυξθ των ανκρϊπων φαίνεται αναγκαία για τθν οικονομικι διαδικαςία  

τόςο ςτθ φάςθ τθσ παραγωγισ όςο και ςτθ φάςθ τθσ καταναλϊςεωσ: ο καλόσ τεχνίτθσ, ο καλόσ 

επαγγελματίασ, ο καλόσ διευκυντισ, ο καλόσ εφευρζτθσ χρειάηονται μόρφωςθ ˙ κι ο μορφωμζνοσ άνκρωποσ 

ζχει πρόςκετεσ ανάγκεσ να ικανοποιιςει. Από τθν άλλθ όμωσ μεριά, ο μορφωμζνοσ άνκρωποσ δε γίνεται 

μόνο καλό ςτζλεχοσ ςτθν παραγωγι και καλόσ πελάτθσ ςτθν κατανάλωςθ ˙ μζςα του ξυπνοφν ερωτθματικά 

και προβλθματιςμοί, αναηθτιςεισ και αμφιβολίεσ για τθν οικονομικι διαδικαςία και για τθν ίδια τθ δομι 

τθσ κοινωνίασ, που μποροφν να υποςκάψουν τα κεμζλια του κατεςτθμζνου και να αποβοφν μοιραία για τθν 

φπαρξθ του.» 

Γιϊργοσ Α. Κουμάντοσ, Οι κονςζρβεσ τθσ ςοφίασ, εφθμ. Το ΒΘΜΑ  

 

(Οριςμόσ, διαίρεςθ): Ρρόταςθ ονομάηεται το ςυντομότερο τμιμα του λόγου που εκφράηει μια ςκζψθ, μια 

επικυμία, ζνα ςυναίςκθμα. Τα είδθ των προτάςεων ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ είναι: α) προτάςεισ 

κρίςεωσ, με τισ οποίεσ διατυπϊνεται μια κρίςθ, μια ςκζψθ ι δίνεται μια πλθροφορία β) προτάςεισ 

επικυμίασ, με τισ οποίεσ εκφράηεται μια επικυμία, προςταγι, ευχι γ) προτάςεισ επιφωνθματικζσ, με τισ 

οποίεσ εκφράηεται ζνα ζντονο ςυναίςκθμα και δ) προτάςεισ ερωτθματικζσ όπου διατυπϊνεται μια 

ερϊτθςθ. 

Ζκκεςθ-Ζκφραςθ για το Λφκειο τεφχοσ β', ς.206  
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Γ. ΑΕΤΕΣ ΤΘΣ ΡΑΑΓΑΨΟΥ 

Κάκε κείμενο, επομζνωσ και θ παράγραφοσ, πρζπει να διακζτει και τισ εξισ αρετζσ: 

 

1. Ϋσ προσ το περιεχόμενο: 

α. Σαφισ ςκοπόσ: καταγράφεται από τθ κεματικι περίοδο και εκφράηει τθ ςτάςθ του ςυγγραφζα απζναντι 

ςτο κζμα του, τθν οπτικι γωνία από τθν οποία βλζπει τα πράγματα. Σαφισ είναι ο ςκοπόσ τθσ παραγράφου, 

όταν διατυπϊνεται με κακαρότθτα  ςτθ κεματικι περίοδο και κακορίηει τθν ανάπτυξθ τθσ παραγράφου. 

π.χ. – Θ ζντονθ τάςθ για μίμθςθ, που χαρακτθρίηει τθ νεανικι θλικία, ςυντελεί και αυτι ςτθ διάδοςθ τθσ 

τοξικομανίασ. 

- Οι ςφγχρονεσ μορφζσ ψυχαγωγίασ αδρανοποιοφν τθ ςκζψθ και τθν κρίςθ. 

 

β. Ενότθτα: εξαςφαλίηεται όταν οι λεπτομζρειεσ τθσ παραγράφου ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν κφρια ιδζα 

που διατυπϊνεται ςτθ κεματικι περίοδο.  

 

Εφαρμογι  

Θ ιςτορία καλλιεργεί και αναπτφςςει τισ ανϊτερεσ νοθτικζσ λειτουργίεσ. Θ διδαςκαλία τθσ αναπτφςςει 

πνευματικά τον άνκρωπο, γιατί καλλιεργεί τθ μνιμθ με τθ χάραξθ γεγονότων, προςϊπων και χρονολογιϊν ˙ 

τθ φανταςία με τθν αναπαράςταςθ και αναςφνκεςθ ςκθνϊν και γεγονότων τθσ ηωισ του παρελκόντοσ ˙ τθν 

αντικειμενικι κρίςθ με τθν αμερόλθπτθ εκτίμθςθ και χαρακτθριςμό πραγμάτων, καταςτάςεων και 

προςϊπων˙ τθ νόθςθ, προςφζροντασ ευκαιρίεσ ςτον άνκρωπο να κάνει εμβακφνςεισ, διαςαφιςεισ, 

ςυγκρίςεισ και ςχθματίηει ζννοιεσ και ςυλλογιςμοφσ. Ζτςι, κζτει ςε κίνθςθ όλεσ τισ νοθτικζσ του δυνάμεισ, 

με αποτζλεςμα να διαμορφϊνει και ιςτορικι ςκζψθ. 

Κ. Γαλανόπουλοσ 

Εφαρμογι 

Για τθ διεξαγωγι εποικοδομθτικοφ διαλόγου είναι απαραίτθτο να τθροφνται οριςμζνεσ κεμελιϊδεισ 

αρχζσ. Ρρϊτθ κζςθ ςτθν αξιολογικι ςειρά των προχποκζςεων ενόσ γόνιμου διαλόγου κατζχει θ ικανότθτα 

αυτοελζγχου και αυτοκυριαρχίασ. Αυτό ςθμαίνει πωσ πρζπει να διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ οι 

διαλεγόμενοι, να είναι νθφάλιοι και υπομονετικοί και να μθν παραςφρονται ςε αψικυμικζσ καταςτάςεισ. 

Με τθ βοικεια του διαλόγου το άτομο κοινωνικοποιείται, γιατί κατανοεί τθν ανάγκθ τθσ ςυμβίωςθσ και 

αναγνωρίηει τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιϊματα των άλλων. Εφόςον οι προχποκζςεισ αυτζσ ςυντρζχουν, 

ο διάλογοσ κακίςταται φψιςτθ μορφι επικοινωνίασ των ανκρϊπων. 

Δ. Φαρμάκθσ 

 

γ. Επαρκισ ανάπτυξθ / πλθρότθτα: διακζτει θ παράγραφοσ που καλφπτει το κζμα ςε όλο το πλάτοσ και το 

βάκοσ, παρζχοντασ ςφαιρικι, ζγκυρθ και ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ ςτον αναγνϊςτθ. 
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Εφαρμογι 

Οι υποςτθριχτζσ τθσ διαφιμιςθσ αντιτάςςουν ςτθν επιχειρθματολογία των επικριτϊν τθσ μια ςειρά 

κετικϊν ςυνεπειϊν τθσ. Τονίηουν ότι αυτι βελτιϊνει τθν παραγωγικι αξιοποίθςθ των ςυντελεςτϊν τθσ κάκε 

επιχείρθςθσ, με αποτζλεςμα να παρζχει τθ δυνατότθτα διάκεςθσ του προϊόντοσ που διαφθμίηεται ςε 

χαμθλζσ τιμζσ. Κυρίωσ, όμωσ, ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι βελτίωςθ των παραγόμενων προϊόντων. Επιπλζον, 

μειϊνει το μζγιςτο εφροσ των διακυμάνςεων ςτουσ οικονομικοφσ κφκλουσ, ενεργεί ςτακεροποιθτικά πάνω 

ςτθ ηιτθςθ και τζλοσ αυξάνει τθν ικανοποίθςθ του καταναλωτι λόγω του ψυχολογικοφ κλίματοσ που 

δθμιουργεί. 

Κ. Ε. Κιουφαλάσ, Διαφιμιςθ : «Αμφιλεγόμενθ Οικονομικι Ρραγματικότθτα 

 

δ. Τεκμθριωμζνεσ κζςεισ, διακζτει όταν περιλαμβάνει πειςτικά και ορκά επιχειριματα και τεκμιρια. Στόχοσ 

μασ ςε κάκε παράγραφο είναι να πείςουμε τον αναγνϊςτθ. Αυτό κα υλοποιθκεί αν καταςτρϊςουμε ζνα 

επιχείρθμα, δθλαδι να ςυνδυάςουμε δφο ι περιςςότερεσ λογικζσ προτάςεισ – «προκείμενεσ» που, 

ςυνικωσ, διευκετοφνται με κλιμακωτι ςειρά για μια απόδειξθ – «ςυμπζραςμα»). 

 

Εφαρμογι 

Είναι γεγονόσ ότι οι ςπουδαίεσ εφευρζςεισ ζχουν μεταβάλλει τισ τφχεσ τθσ ανκρωπότθτασ. Πλοι ζχουμε 

υπόψθ μασ κάποια χαρακτθριςτικά παραδείγματα: άλλοσ τθ φωτιά, άλλοσ τον τροχό, τρίτοσ τον ατμό, 

τζταρτοσ τθν πυρίτιδα, άλλοσ τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και άλλοι άλλα. Ρίςω από τισ εφευρζςεισ 

κρφβεται μια μοίρα, μια τφχθ που υπαγορεφει νζουσ τρόπουσ ηωισ, ακόμθ και νζουσ τρόπουσ καταςτροφισ 

τθσ ηωισ. Ρόςα μπορεί να βοθκιςει τον άνκρωπο θ πυρθνικι ιατρικι, αλλά και πϊσ μπορεί να τον 

εξοντϊςει θ πυρθνικι βόμβα! Ρραγματικά οι εφευρζςεισ αυτζσ είναι κοςμοϊςτορικισ ςθμαςίασ, όπωσ 

βζβαια κακετί άλλο (ζνασ κατακλυςμόσ, θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ, μια επιδθμικι νόςοσ, μια 

διδαςκαλία όπωσ του Χριςτοφ) που μπορεί να μεταβάλλει τισ ανκρϊπινεσ τφχεσ. Δίκαια λοιπόν 

υποςτθρίηεται ότι όςεσ εφευρζςεισ κατόρκωςαν κάτι τζτοιο είναι γεγονότα κοςμοϊςτορικισ ςθμαςίασ. 

Επομζνωσ είναι γεγονότα άξια μελζτθσ από όλουσ εκείνουσ οι οποίοι κζλουν να ξζρουν τθν ιςτορία τουσ και 

τθ μοίρα τουσ. 

 Από το βιβλίο του Γ. Μανωλίδθ «Μζκοδοσ και τεχνικζσ  

 οργάνωςθσ του γραπτοφ λόγου», Κεςςαλονίκθ 1995 

Συλλογιςμόσ τθσ λογικισ που προκφπτει: 

1θ προκείμενθ: Μερικζσ εφευρζςεισ μεταβάλουν τισ τφχεσ τθσ ανκρωπότθτασ. 

2θ προκείμενθ: Κακετί που μεταβάλλει τισ τφχεσ τθσ ανκρωπότθτασ είναι γεγονόσ κοςμοϊςτορικό. 

Συμπζραςμα: Άρα, μερικζσ εφευρζςεισ είναι γεγονότα κοςμοϊςτορικά. 

 

2. Ϋσ προσ τθ διάρκρωςθ των ςκζψεων / τθν αρχιτεκτονικι: 

α. Λογικι αλλθλουχία των νοθμάτων: αφορά το λογικό δζςιμο τθσ παραγράφου, δθλαδι οι ιδζεσ κα 

πρζπει να διαδζχονται θ μία τθν άλλθ κατά τρόπο που να βοθκοφν τον αναγνϊςτθ να κατανοιςει τθν 

πορεία τθσ ςκζψθσ αυτοφ που ςυνζταξε τθν παράγραφο και να ελζγξει τθν ορκότθτα των απόψεων του. Οι 

λεπτομζρειεσ τθσ παραγράφου πρζπει να ςυνδζονται νοθματικά με τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ μια να απορρζει 

από τθν άλλθ ι να οδθγεί ςτθν άλλθ (ακολουκία των ςκζψεων). Ομαλι ςυλλογιςτικι ροι, λογικι 

ακολουκία, κίνθςθ από το αίτιο ςτο αποτζλεςμα, από το γενικό ςτο ειδικό (ι αντίςτροφα) κεωροφνται 

προτεριματα. 
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Εφαρμογι 

Θ δυτικοευρωπαϊκι κοινωνία είναι μια ανεπτυγμζνθ κοινωνία. Ρράγματι, θ οικονομικι τθσ υποδομι 

είναι τεράςτια ˙ θ βιομθχανία και θ τεχνολογία βρίςκονται  ςτθν παγκόςμια πρωτοπορία. Οι κάτοικοι 

απολαμβάνουν ζνα υψθλό βιοτικό επίπεδο, ενϊ το κράτοσ και πολίτθσ διάγουν ςε αγαςτι ςυνεργαςία. Το 

μζλλον για κάποιο νζο δεν είναι  δυςοίωνο, ενϊ θ παιδεία λειτουργεί, ικανοποιϊντασ το μεγαλφτερο μζροσ 

των απαιτιςεων. Ρεριττό, βζβαια, να τονίςει κανείσ ότι, από πολιτικι άποψθ, θ Δυτικι Ευρϊπθ αποτελεί 

πρότυπο δθμοκρατίασ. Δεν είναι άςτοχθ, λοιπόν, θ διαπίςτωςθ ότι θ δυτικοευρωπαϊκι κοινωνία είναι μια 

ανεπτυγμζνθ κοινωνία. 

Γ. Καψάλθσ 

 

β. Συνεκτικότθτα: αποδίδεται με τθ νοθματικι ςυνάφεια ανάμεςα ςτισ προτάςεισ και τισ περιόδουσ τθσ 

παραγράφου. Τθ ςυνεκτικότθτα εξαςφαλίηουν θ ενότθτα και θ αλλθλουχία. 

 

Εφαρμογι 

Θ βίωςθ τθσ θκικισ είναι μια διαδικαςία που εξαρτάται βαςικά από το υποκείμενο, τον άνκρωπο, αλλά 

ςυνδζεται ςτενά με το κοινωνικό περιβάλλον κι ακόμθ με τισ ίδιεσ τισ αξίεσ τθσ θκικισ, που δθμιουργοφν 

κρίςεισ ςτθν ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ. Ζτςι, κατά τθν εφαρμογι τθσ θκικισ ανακφπτουν εμπόδια και 

δυςκολίεσ από τθ φφςθ των οποίων προςδιορίηεται άλλοτε ο θρωιςμόσ κι άλλοτε θ τραγικότθτα τθσ θκικισ 

ηωισ. Σφμφωνα λοιπόν με τθν προζλευςθ των εμποδίων θ δυςκολία εφαρμογισ τθσ θκικισ οφείλεται ςτον 

ίδιο τον άνκρωπο, ςτο κοινωνικό πλαίςιο που ανικει, και τζλοσ ςτθν θκικι, που με τισ αξιολογικζσ τθσ 

προτεραιότθτεσ δθμιουργεί προβλθματιςμοφσ επιλογισ ι ςυμμορφϊςεωσ. 

 

γ. Συνοχι: Το εκφραςτικό αυτό δζςιμο δθλαδι θ τοποκζτθςθ των ςκζψεων ςτθ ςωςτι κζςθ μζςα ςτθν 

παράγραφο είναι αναγκαίο να ςυνοδεφεται από τθν κατάλλθλθ λεκτικι ςφνδεςι τθσ. Μπορεί να 

πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ διαρκρωτικϊν- μεταβατικϊν λζξεων ι φράςεων που «δζνουν» τισ προτάςεισ 

μεταξφ τουσ και εξαςφαλίηουν ιςχυρι νοθματικι και γλωςςικι ςυνοχι. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ 

αυτισ χρθςιμοποιοφμε: 

I. Διαρκρωτικζσ -μεταβατικζσ λζξεισ – φράςεισ που δθλϊνουν : 

 Ρροςκικθ : επίςθσ, ακόμθ, εκτόσ απ’ αυτό, αφετζρου, εξάλλου, ασ προςτεκεί ακόμα, αφενόσ… 

αφετζρου…, κατά πρϊτο λόγο… κατά δεφτερο λόγο…, πρϊτα-πρϊτα… φςτερα…, από τθ μια μεριά… 

από τθν άλλθ, επιπλζον, επιπροςκζτωσ, ασ ςθμειωκεί ακόμα…, κ.λπ. 

 Αντίκεςθ – εναντίωςθ : αντίκετα, όμωσ, αλλά, από τθν άλλθ πλευρά, παρόλο, ενϊ, παρ’ όλα αυτά, 

παρά ταφτα, μολονότι, ωςτόςο, απεναντίασ, αντίςτροφα, αντί γι’ αυτό, εντοφτοισ…, κ.λπ. 

 Ωρονικι ςχζςθ, ςειρά, εξζλιξθ : πρϊτα, φςτερα, προθγουμζνωσ, εντωμεταξφ, πριν, αρχικά, 

ταυτόχρονα, ςυγχρόνωσ, προθγουμζνωσ, ζπειτα, ςτθ ςυνζχεια, τζλοσ…, κ.λπ. 

 Αίτιο – αποτζλεςμα : επειδι, διότι, κατά ςυνζπεια, αποτζλεςμα, επομζνωσ, ςυνεπϊσ, 

ςυμπεραςματικά, επιλογικά, ανακεφαλαιϊνοντασ, γι’ αυτό το λόγο, αυτό οφείλεται ςε, αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα…, κ.λπ. 

 Αιτιολόγθςθ : γιατί, εξαιτίασ, επειδι…, κ.λπ. 

 Ρροχπόκεςθ : αν, εκτόσ αν, ςε περίπτωςθ που…, κ.λπ. 

 Ραράδειγμα : για παράδειγμα, λόγου χάρθ, παραδείγματοσ χάρθ, όπωσ, ζτςι, όπωσ για 
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παράδειγμα…, κ.λπ. 

 Απαρίκμθςθ επιχειρθμάτων : πρϊτο… δεφτερο, καταρχιν, τελικά…, κ.λπ. 

 Συμπζραςμα : λοιπόν, επιλογικά, ςυμπεραςματικά, ςυνοψίηοντασ…, κ.λπ. 

 Αναλογία – ομοιότθτα : ςαν, όπωσ… ζτςι, ομοίωσ, παρομοίωσ…, κ.λπ. 

 Επεξιγθςθ : με άλλα λόγια, ειδικότερα, ςυγκεκριμζνα, αναλυτικότερα, για να γίνει πιο ςαφζσ…, κ..π. 

 Ταξινόμθςθ : απ’ τθ μια – απ’ τθν άλλθ, αφενόσ –αφετζρου, κ.λπ. 

 Γενίκευςθ : ευρφτερα, γενικά, γενικότερα, κ.λπ. 

 Τοπικι ςχζςθ : κοντά, μακριά, εδϊ, εκεί, κ.λπ. 

 Επίδοςθ -ζμφαςθ : είναι αξιοςθμείωτο, αξίηει να ςθμειωκεί, κα ικελα να τονίςω, το κυριότερο, να 

επιςτιςω τθν προςοχι ςασ, το ςθμαντικότερο απ’ όλα, κ.λπ. 

II. Αντωνυμίεσ : π.χ. Στθ διαδικαςία τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ κεμελιϊδθσ είναι ο ρόλοσ του ανκρϊπινου 

παράγοντα, του ανκρϊπινου κεφαλαίου. Αυτόσ είναι που δθμιουργεί ειςόδθμα, πλοφτο και κεφάλαιο, 

αυτόσ είναι ο μοχλόσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και ευθμερίασ… 

III.  Με επανάλθψθ ςθμαντικισ λζξθσ ι φράςθσ (ι και ςυνϊνυμθσ) τθσ παραγράφου: π.χ. Θ προπαγάνδα 

είναι πολιτικι, κοινωνικι, εμπορικι. Είναι το ςκλθρό ςφυροκόπθμα που επιδιϊκει να επιβάλλει ζνα 

προϊόν οποιαςδιποτε μορφισ. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι μια πίςτθ, μια κοινωνικι οργάνωςθ, ζνα 

πολιτικό κακεςτϊσ, ι ζνα είδοσ κακθμερινισ χριςθσ. Πλοι οι τρόποι επικοινωνίασ ζχουν επιςτρατευκεί, 

για να υπθρετιςουν τθν προπαγάνδα. Τρόποι επικοινωνίασ όπωσ ο άμεςοσ λόγοσ, το ραδιόφωνο, ο 

κινθματογράφοσ, θ τθλεόραςθ, το τυπωμζνο χαρτί, το περιοδικό, θ εφθμερίδα, το βιβλίο. 

Μ. Ραναγιωτόπουλοσ 

 

IV. Με νοθματικι ςυνάφεια / ςυγγζνεια: Σε μικρζσ περιπτϊςεισ τα νοιματα ςχετίηονται τόςο μεταξφ τουσ, 

ϊςτε κρίνεται περιττι θ τεχνθτι μετάβαςθ με διαρκρωτικζσ λζξεισ ι φράςεισ. 

π.χ. Θ δθμοκρατία δεν είναι μια κατάςταςθ. Χρειάηεται να ανανεϊνεται κάκε μζρα. Να προςτατεφεται από 

τουσ κινδφνουσ, εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ, που διαρκϊσ τθν απειλοφν. Και θ ανανζωςθ αυτι εξαρτάται 

από τον άνκρωπο. Πςο πιο πολφ επιτυγχάνει ο άνκρωποσ ςτον εςωτερικό του αγϊνα να ξεπεράςει τον 

ατομοκεντριςμό του και να δείχνει με τον τρόπο ηωισ του γνιςιο ςεβαςμό προσ τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ 

και τα δικαιϊματα τουσ, τόςο πιο αποδοτικι γίνεται θ δθμοκρατία. 

Μ. Μαρακεφτθσ  

 

δ. Ζμφαςθ: θ ιδιαίτερθ μεταχείριςθ που προςδίδουμε ςε κάποιεσ λεπτομζρειεσ των οποίων ο ρόλοσ 

κεωροφμε ότι είναι ςθμαντικόσ μζςα ςτθν παράγραφο. Αυτι επιτυγχάνεται: 

1. - τοποκετϊντασ τισ ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ ςτισ πιο περίοπτεσ κζςεισ, όπωσ ςτθν αρχι και το τζλοσ 

τθσ παραγράφου. Ζτςι ςτθν αρχι κεντρίηει το ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ, ενϊ ςτο τζλοσ εντυπϊνεται 

ανεξίτθλα ςτθ μνιμθ του. 

2. - με τθ χριςθ λεκτικϊν – φραςτικϊν ςυνόλων : ιδιαίτερα ςθμαντικό κεωρείται… αξίηει να τονιςτεί… 

εκείνο που προζχει… πάνω απ’ όλα όμωσ… είναι περιττό να τονιςτεί… εκείνο που ζχει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία… 
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Εφαρμογι 

Αναντίρρθτα θ ςυμβολι των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτθν κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων είναι 

απαραγνϊριςτθ. Ρράγματι είναι ςε κζςθ να προβάλλουν τθ φωνι του λαοφ, τισ προςδοκίεσ και τισ 

διεκδικιςεισ του ˙ ςυμμερίηονται τα δίκαια αιτιματά  του και προςφζρουν ζνα αποτελεςματικό μζςο 

άμυνασ ςε περιπτϊςεισ αδικίασ ςε βάροσ των αδυνάτων. Ζχουν, παράλλθλα, τθ δυνατότθτα να 

δθμοςιοποιοφν τα ακανκϊδθ προβλιματα των πολιτϊν υποχρεϊνοντασ ζτςι τουσ φορείσ τθσ πολιτείασ να 

εγκφψουν ς’ αυτά με ςοβαρότθτα, να τα επεξεργαςτοφν και να τα επιλφςουν ςε μάκροσ χρόνου. 

Δικαιολογθμζνα λοιπόν κεωροφνται το προπφργιο και το βιμα ζκφραςθσ του λαοφ.   

Δ. Φαρμάκθσ 

 

3. Ϋσ προσ τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ: 

α. Ακρίβεια: απόδοςθ των εννοιϊν και των απόψεων με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ. 

β. Σαφινεια: ξεκάκαρθ διατφπωςθ των απόψεων. 

γ. Λεκτικό και εκφραςτικό πλοφτο: χριςθ ποικίλων λζξεων και φράςεων.  

δ. Τιρθςθ μορφοςυντακτικϊν κανόνων: υπακοι ςτουσ γραμματικοφσ και ςυντακτικοφσ κανόνεσ. 

ε. Σωςτι χριςθ τθσ ςτίξθσ. 

ςτ. Κατάλλθλο φφοσ: κακορίηεται από το λεξιλόγιο, τθν τιρθςθ των μορφοςυντακτικϊν κανόνων, τθ 

γλωςςικι ποικιλία. Το φφοσ κεωρείται κατάλλθλο όταν εναρμονίηεται με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ. 

 

Δ.ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΕΣΘΣ, ΛΔΕΑΣ ΣΕ ΜΛΚΟΚΕΛΜΕΝΟ –ΡΑΑΓΑΨΟ. 

Στα πλαίςια των πανελλαδικϊν εξετάςεων τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ, ηθτείται ςυχνά θ ανάπτυξθ ι ο 

ςχολιαςμόσ μιασ ιδζασ/άποψθσ ι ενόσ γνωμικοφ, ςε μια παράγραφο (70 - 80 λζξεων). Είναι δυνατό, επίςθσ, 

να ηθτθκεί θ αναςκευι/αναίρεςθ ενόσ επιχειριματοσ ι μιασ ιδζασ και θ παρουςίαςθ τθσ αντίκετθσ κζςθσ. 

Για τθ δθμιουργία μικροκειμζνων ακολουκοφμε τθ γνωςτι διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ παραγράφου. 

 

1. Ανάπτυξθ ι ςχολιαςμόσ ιδζασ/άποψθσ 

Για να ανταποκρικοφμε όςο καλφτερα γίνεται ςτθ δθμιουργία μικροκειμζνων ανάπτυξθσ ι ςχολιαςμοφ 

μιασ κζςθσ/ιδζασ ι ενόσ γνωμικοφ/αποφκζγματοσ ακολουκοφμε τον παρακάτω τρόπο εργαςίασ. 

Συγκεκριμζνα: 

1. Διαβάηουμε προςεκτικά τθ κζςθ (άποψθ, γνωμικό) που μασ δίνεται να αναπτφξουμε. Επιςθμαίνουμε 

τθν κφρια ζννοια/ιδζα και τισ δευτερεφουςεσ ζννοιεσ. 

2. Εφαρμόηουμε όςα γνωρίηουμε για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγράφου2, ζτςι ϊςτε θ δομι τθσ να εμφανίηει 

τα ςυνκετικά τθσ τμιματα (Κεματικι περίοδοσ - Σχόλια ι λεπτομζρειεσ - Κατακλείδα). 

• Διατυπϊνουμε τθ κζςθ με τθ μορφι κεματικισ περιόδου (αυτοφςια ι εμπλουτιςμζνθ: π.χ. Είναι 

γεγονόσ ότι...). 

• Ραρακζτουμε το αποδεικτικό υλικό που εξθγεί ι αναλφει τθ κζςθ ςτα ςχόλια/ λεπτομζρειεσ. 

• Τζλοσ, καταγράφουμε/αναδιατυπϊνουμε τθ κζςθ μασ ωσ ςυμπζραςμα ςτθν κατακλείδα. 

                                                             
2 Βλ. Κεφάλαιο 4, Τρόπουσ ανάπτυξθσ παραγράφου, ςελ. 60. 
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Αν ηθτθκεί θ ανάπτυξθ τθσ παραγράφου να γίνει με ςυγκεκριμζνθ μζκοδο (π.χ. αιτιολόγθςθ), 

χρθςιμοποιοφμε για τθ ςυνοχι των περιόδων τθσ παραγράφου τισ ανάλογεσ λζξεισ ι φράςεισ ςτα 

ςχόλια/λεπτομζρειεσ (π.χ. γιατί, αφοφ, επειδι, κακϊσ κ.ά.). 

3. Επιηθτοφμε να παρουςιάηει θ παράγραφοσ όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά που τθν κακιςτοφν ζνα 

ολοκλθρωμζνο κείμενο. 

 Ενότθτα των επιμζρουσ ιδεϊν με τθν κφρια ιδζα. 

 Αλλθλουχία/λογικι διάταξθ των προτάςεων/ιδεϊν. 

 Συνεκτικότθτα/εςωτερικι ςφνδεςθ των ιδεϊν/νοθμάτων. 

 Συνοχι/εξωτερικι ςφνδεςθ των προτάςεων/περιόδων. 

 Ρλθρότθτα/παράκεςθ επαρκϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων. 

 

Εφαρμογι  

1. Ζςτω ότι κζλουμε να αναπτφξουμε ςε μια παράγραφο το πϊσ ο καλλιτζχνθσ επθρεάηεται από τα 

προβλιματα τθσ εποχισ του. 

 

Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

Κεματικι περίοδοσ: 

Ο καλλιτζχνθσ πλάκεται μζςα ςτο κοινωνικό περιβάλλον ςτο οποίο ηει και δθμιουργεί, ηυμϊνεται με τα 

φλζγοντα προβλιματα του. 

Λεπτομζρειεσ/ ςχόλια 

Καλλιτζχνθσ και εποχι δζνονται ςτενά ςε μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ και αλλθλεξάρτθςθσ, γιατί και αυτό 

οριοκετεί τθν εποχι του. Επθρεάηεται και ταυτόχρονα επθρεάηει τθν εποχι του και τον κόςμο του, κακϊσ 

και τισ κοινωνικοοικονομικζσ και πολιτιςτικζσ αναδιπλϊςεισ του καιροφ του. Με το ζργο του επιςθμαίνει τισ 

ακλιότθτεσ, προαναγγζλει τισ κοινωνικζ αναταράξεισ. Αποκαλφπτει τουσ νόμουσ τθσ παγκόςμιασ αρμονίασ 

και τθσ απόλυτθσ ωραιότθτασ. 

Κατακλείδα 

Άρα ο καλλιτζχνθσ με τθν τζχνθ του εκφράηει τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ εποχισ του. 

Ραρατιρθςθ: Εξετάηοντασ τθν παραπάνω παράγραφο παρατθροφμε τα εξισ: Στθ κεματικι πρόταςθ 

αναφζρεται θ ςχζςθ του καλλιτζχνθ με το κοινωνικό του περιβάλλον. Οι λεπτομζρειεσ δικαιολογοφν και 

ςτθρίηουν αυτι τθ ςχζςθ, τθν επιβεβαιϊνουν. Τζλοσ θ κατακλείδα ανακεφαλαιϊνει, ολοκλθρϊνει το νόθμα 

τθσ παραγράφου. Άρα πρόκειται για μια ςωςτά δομθμζνθ παράγραφο. 

 

2. Ασ υποκζςουμε ότι μασ δίνεται το περιεχόμενο μιασ περιόδου και μασ ηθτείται να το ςχολιάηουμε. 

Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

«Πποιοσ αδιαφορεί για τα πολιτικά πράγματα του τόπου του είναι όχι φιλιςυχοσ, αλλ' άχρθςτοσ, 

"αχρείοσ" πολίτθσ». Ο απολίτικοσ είναι ο πακθτικόσ και αμζτοχοσ άνκρωποσ που με πρόφαςθ τθ 

διατιρθςθ τθσ προςωπικισ γαλινθσ και θρεμίασ καταλιγει ςτθν αμεριμνθςία. Αποδζχεται μοιρολατρικά τισ 

αποφάςεισ που άλλοι παίρνουν για αυτόν χωρίσ αυτόν. Δεν ενθμερϊνεται και, επομζνωσ, δεν ζχει γνϊμθ 

και δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ εξζλιξθσ και να προςφζρει ςτο κοινωνικό 
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ςφνολο και ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων μζςα από τθ ςυμμετοχι του ςτα ςυλλογικά όργανα. Ζνασ 

άνκρωποσ, όμωσ, που δεν προςφζρει με τθν ενεργθτικι του ςτάςθ δεν μπορεί να είναι χριςιμοσ ςτθν 

κοινωνικι ηωι, αλλά μια πακθτικι και ετεροκακοριηόμενθ οντότθτα, ευάλωτθ ςτθ χειραγϊγθςθ και τθν 

υποταγι. 

 

Απαντιςεισ ςε πικανζσ απορίεσ 

α) Τι κάνουμε όταν ςτο απόςπαςμα ζχουμε μεταφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ; 

Αν ςτο απόςπαςμα γίνεται μεταφορικι χριςθ τθσ γλϊςςασ καλό κα είναι να αντικαταςτιςουμε τισ 

μεταφορικζσ εκφράςεισ με κυριολεκτικζσ που να αποδίδουν τθ ςθμαςία τουσ (βαςικι προχπόκεςθ, 

βζβαια, είναι να ζχουμε κατανοιςει ςυνολικά το κείμενο, μζροσ του οποίου αποτελεί το ςυγκεκριμζνο 

απόςπαςμα). 

π.χ. Διαβάηοντασ τθ Β1 ερϊτθςθ των Ρανελλαδικϊν εξετάςεων 2008: «Να αναπτφξετε ςε μια 

παράγραφο (70-80 λ.) το περιεχόμενο του παρακάτω αποςπάςματοσ : Δε μζνω τυφλόσ ςτα ψεγάδια μασ, 

αλλά ζχω τθν ιδιοτροπία να πιςτεφω ςτον εαυτό μασ (Μονάδεσ 10)».  

Σ’ αυτιν τθ περίοδο θ λζξθ «ψεγάδια» δεν αναφζρεται ςε ατομικά ελαττϊματα, αλλά ςε εκνικά. 

Επομζνωσ θ λζξθ «ψεγάδια» κα μποροφςε να αντικαταςτακεί από τθν κυριολεκτικι λζξθ/φράςθ: 

προγονοπλθξία, αδυναμίεσ, τρωτά ςθμεία του παρελκόντοσ. Επίςθσ θ λζξθ «ιδιοτροπία» δε κα ζπρεπε να 

εννοθκεί με τθν κυριολεκτικι αρνθτικι τθσ ςθμαςία, αλλά με τθν ζννοια τθσ πεποίκθςθσ, τθσ πίςτθσ. Πςο 

για τθν φράςθ εαυτό μασ, δεν νοείται ατομικά ο κακζνασ μασ, αλλά το ςφνολο του λαοφ μασ. 

 

β) Τι κάνουμε όταν από το απόςπαςμα απουςιάηουν ζννοιεσ; 

Αν από το απόςπαςμα απουςιάηει κάποια ζννοια που κεωρείται απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ του 

οφείλουμε να διαβάςουμε προςεκτικά το κείμενο για να αντιλθφκοφμε το τι ακριβϊσ εννοεί.  

π.χ. Διαβάηοντασ τθ Β1 ερϊτθςθ των Ρανελλαδικϊν εξετάςεων 2009: « ... με το ζνα βιβλίο ν' 

αναςκευάηει ι να πολεμάει τ' άλλο, όλα μαηί ςε γυμνάηουν ςτθ διαδικαςία του διαλόγου... Να αναπτφξετε 

ςε μια παράγραφο 80 ζωσ 100 λζξεων το περιεχόμενο του αποςπάςματοσ (Μονάδεσ: 10)».  

Ραρατθροφμε ότι το απόςπαςμα αφενόσ αρχίηει με αποςιωπθτικά, αφετζρου «το ζνα βιβλίο πολεμάει ι 

αναςκευάηει το άλλο» δεν είναι κατανοθτό εάν δε ςυνδυαςτεί και με όςα αναγράφονται πριν ςτο κείμενο. 

Αν το διαβάςουμε κα αντιλθφκοφμε ότι το νόθμα του ςυγκεκριμζνου αποςπάςματοσ είναι το εξισ: ότι θ 

μεγαλφτερθ αρετι του βιβλίου είναι ότι μασ προτείνει ζναν πόλεμο ζντιμο γιατί για το ίδιο κζμα 

διαβάηουμε διαφορετικζσ απόψεισ ςτα βιβλία. Αυτζσ μασ βοθκοφν να ςχθματίςουμε τθν δικι μασ άποψθ. 

Ζτςι δεν επιτρζπουμε ςτον εαυτό μασ να δεχόμαςτε άκριτα οτιδιποτε υποςτθρίηουν οι άλλοι. 

 

γ) Τι κάνουμε όταν ςτο απόςπαςμα γίνεται χριςθ αντωνυμιϊν; 

Συχνά ςτο απόςπαςμα υπάρχουν αντωνυμίεσ (αυτό, εκείνο...) που δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα ςε 

ζννοιεσ με αποτζλεςμα να μάσ δθμιουργοφνται ερωτθματικά. Για να αποςαφθνιςκεί το τοπίο επιβάλλεται, 

αφοφ διαβάςουμε το κείμενο, να κατανοιςουμε ποφ ςε ποιεσ ζννοιεσ/όρουσ αναφζρονται οι 

ςυγκεκριμζνεσ αντωνυμίεσ. 
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π.χ. «Μπροςτά ς' αυτά, τι μασ μζνει για να βαςτάξουμε αν απαρνθκοφμε τον εαυτό μασ». 

Αν μασ ηθτθκεί να αναλφςουμε το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα, ςε μια παράγραφο, κα ζχουμε πρόβλθμα ςτο 

να κατανοιςουμε ποφ αναφζρεται θ αντωνυμία «αυτά». Αν διαβάςουμε όμωσ το κείμενο κα 

κατανοιςουμε ότι αυτά είναι οι διαδοχικζσ κρίςεισ, οι αποκαλυπτικζσ εφευρζςεισ... 

 

2. Αναςκευι επιχειρθμάτων 

Ενδζχεται να μασ δοκεί ζνα αδφναμο επιχείρθμα και να μασ ηθτθκεί να το ανατρζψουμε και ςτθ ςυνζχεια 

να το αναπτφξουμε ςε μια παράγραφο, ςε ζνα μικροκείμενο. Σε μια τζτοια περίπτωςθ οφείλουμε να 

κάνουμε αναςκευι ενόσ επιχειριματοσ που ςθμαίνει αναίρεςθ ςτο αδφνατο ςθμείο τθσ 

επιχειρθματολογίασ και ταυτόχρονα τεκμθριωμζνθ ανάπτυξθ τθσ αντίκετθσ άποψθσ. Για τθ δθμιουργία 

λοιπόν μικροκειμζνων αναςκευισ επιχειρθμάτων ακολουκοφμε τθν παρακάτω μζκοδο εργαςίασ.  

 

Συγκεκριμζνα: 

1. Διαβάηουμε προςεκτικά το επιχείρθμα και επιςθμαίνουμε το αδφνατο ςθμείο τθσ επιχειρθματολογίασ 

του. Ρ.χ. Θ καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ οφείλεται αποκλειςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

τεχνολογίασ. 

Στθν περίπτωςθ του προθγοφμενου παραδείγματοσ, αδφνατο ςθμείο είναι θ λζξθ "αποκλειςτικά". 

2. Συνκζτουμε μια παράγραφο ςτθν οποία είναι εμφανι τα ςυνκετικά τθσ τμιματα (Κεματικι περίοδοσ - 

Σχόλια ι λεπτομζρειεσ - Κατακλείδα). 

• Διατυπϊνουμε το επιχείρθμα με τθ μορφι τθσ κεματικισ περιόδου (αυτοφςιο ι εμπλουτιςμζνο). 

Ρ.χ. Λςχυρίηονται πολλοί ότι θ καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ οφείλεται αποκλειςτικά ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ. 

 Ραρακζτουμε το αποδεικτικό υλικό που αναιρεί το επιχείρθμα ςτα ςχόλια/λεπτομζρειεσ. Ρ.χ. 

Ωςτόςο, θ τεχνολογία δεν ζχει βοφλθςθ ˙ θ ορκι ι εςφαλμζνθ χριςθ τθσ αποτελεί ευκφνθ του 

ανκρϊπου.  

 Τζλοσ, καταγράφουμε τθν τελικι κζςθ ωσ ςυμπζραςμα ςτθν κατακλείδα. Ρ.χ. Αποκλειςτικι, λοιπόν, 

ευκφνθ για τθν καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ φζρει ο άνκρωποσ και μόνο.  

1. Επιδιϊκουμε θ παράγραφοσ να αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο κείμενο με κφρια χαρακτθριςτικά τθν 

ενότθτα, τθν αλλθλουχία, τθ ςυνεκτικότθτα, τθ ςυνοχι και τθν πλθρότθτα των ιδεϊν. 

 

Εφαρμογι 

Να αναςκευάςετε το επιχείρθμα: ο κθλαςμόσ αποτελεί επιβεβλθμζνο κακικον για όλεσ τισ μθτζρεσ, ςε μια 

παράγραφο 70-80 λζξεων. 

Θ ανεπάρκεια του ςυλλογιςμοφ εντοπίηεται ςτο ότι ο κθλαςμόσ αποτελεί επιβεβλθμζνο κακικον, γιατί 

οι γυναίκεσ είναι κοινωνικά όντα και επομζνωσ τίποτα δεν μπορεί να τισ επιβλθκεί, που να λειτουργεί ςε 

βάροσ τθσ κοινωνικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Επομζνωσ κα μποροφςαμε να ςτθρίξουμε τθν άποψθ ότι θ 

μθτρότθτα δεν αποτελεί κακικον, αλλά προςφορά τθσ κάκε μθτζρασ ςτο παιδί τθσ, αφοφ θ μθτρικι ςτοργι 

και θ αγάπθ κάκε μθτζρασ για το παιδί τθσ είναι αυτονόθτθ. Επομζνωσ δεν κα πρζπει να το 

αντιμετωπίηουμε ωσ κακικον, αλλά κα ιταν πιο αποτελεςματικό αν ςε κάκε μθτζρα δινόταν θ δυνατότθτα 

και οι ανάλογεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ παροχζσ, ϊςτε να ζχει τθν ελευκερία τθσ επιλογισ. Τότε 

ςίγουρα κα προτιμοφςαν να κθλάςουν τα παιδιά τουσ. 
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Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΛΚΘ ΡΑΑΓΑΨΟΣ 

Συχνά ςυμβαίνει ςτο κφριο μζροσ τθσ ζκκεςθσ όταν το κζμα τθσ παραγωγισ κειμζνου περιζχει 

περιςςότερα από ζνα ηθτοφμενο, το πζραςμα από το ζνα ηθτοφμενο ςτο άλλο να μθν είναι πετυχθμζνο με 

αποτζλεςμα θ ςυνοχι να είναι χαλαρι. Ζτςι ο αναγνϊςτθσ δεν αντιλαμβάνεται τθ μετάβαςθ από τθ μια 

ιδζα ςτθν άλλθ, δθλαδι τθν ακολουκία ςκζψθσ του ςυγγραφζα, αφοφ τα νοιματα δεν μεταδίδονται 

αβίαςτα, με ςυνζπεια να δθμιουργοφνται νοθματικά χάςματα και αποςπαςματικότθτα. Για να μθν 

δθμιουργοφνται τζτοιου είδουσ προβλιματα καλό κα είναι να χρθςιμοποιοφμε μεταβατικζσ παραγράφουσ, 

δθλ. ςυνδετικζσ μορφζσ λόγου, ζκταςθσ 4-8 ςτίχων.  

Το περιεχόμενο των παραγράφων αυτϊν κακορίηεται από το ρόλο τουσ. Αφοφ ςυνδζουν μια 

προθγοφμενθ ενότθτα με τθν επόμενθ, ζνα μζροσ τουσ κα είναι α) ανακεφαλαιωτικό, για ό,τι προθγικθκε 

και β) προεξαγγελτικό για ό,τι κα επακολουκιςει. 

Εφαρμογι 

Κζλουμε να ςυνδζςουμε τθν παρουςίαςθ του οικολογικοφ προβλιματοσ που προθγικθκε με τθν 

τεκμθρίωςθ που κα ακολουκιςει. 

Πλα αυτά είναι ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθ ηοφερι εικόνα τθσ φφςθσ και τθν άςχθμθ κζςθ ςτθν οποία 

βρίςκονται οι ςθμερινοί άνκρωποι. (α) Ωςτόςο, το πρόβλθμα δε δθμιουργικθκε ξαφνικά, δεν «ζπεςε» από 

τον ουρανό. Ρροζκυψε ςιγά-ςιγά από τισ πρϊτεσ βιομθχανικζσ επαναςτάςεισ και από τον τρόπο που οι 

άνκρωποι αντιμετϊπιςαν τθ φφςθ. Ακριβϊσ ς' αυτι τθ ςχζςθ που οικοδόμθςαν οι άνκρωποι και τα 

βιομθχανικά κράτθ με τθ φφςθ κα αναηθτιςουμε τα αίτια του προβλιματοσ. (β) 

(α) Ανακεφαλαιωτικό μζροσ 

(β) Ρροεξαγγελτικό μζροσ 

 

Σθμείωςθ: Ζνασ άλλοσ τρόποσ μετάβαςθσ από τθ μία νοθματικι ενότθτα ςτθν άλλθ είναι θ ενςωμάτωςθ 

του προεξαγγελτικοφ μόνο μζρουσ τθσ μεταβατικισ παραγράφου ςτο τζλοσ τθσ τελευταίασ παραγράφου 

τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ. 
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Κεφάλαιο 6 

ΡΑΑΓΫΓΘ ΚΕΛΜΕΝΟΥ 
 

Θ παραγωγι κειμζνου αποτελεί το τμιμα εκείνο τθσ Ζκφραςθσ –Ζκκεςθσ που ο μακθτισ καλείται πάνω ςε 

ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα να αναπτφξει τι ςκζψεισ του, τθν επιχειρθματολογία του με ςαφινεια, κακαρότθτα 

και πλθρότθτα. Θ παραγωγι κειμζνου ωσ προσ τθ δομι τθσ αποτελείται από τον πρόλογο, το κφριο μζροσ 

και τον επίλογο. 

 

Α. Ο ΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΛ ΤΑ ΕΛΔΘ ΤΟΥ 

Ο πρόλογοσ είναι θ αρχικι παράγραφοσ τθσ παραγωγισ κειμζνου. Στον πρόλογο ο ςυγγραφζασ(- 

μακθτισ) εκκζτει το κζμα του κειμζνου του και, αν πρόκειται για αποδεικτικό κείμενο, τθ κζςθ του για το 

κζμα ι το πρόβλθμα ςτο οποίο αναφζρεται. Γι' αυτό ο πρόλογοσ πρζπει (1) να ςυνδζεται οργανικά με τθν 

όλθ ανάπτυξθ, (2) να προϊδεάηει κετικά τον δζκτθ (και κατ’ επζκταςθ τον εξεταςτι- βακμολογθτι) και (3) 

να προετοιμάηει για τθν ομαλι και φυςικι μετάβαςθ ςτο κφριο μζροσ. Είναι και ο πρόλογοσ μία 

παράγραφοσ του κειμζνου, περίπου 8-15 ςτίχων που κακορίηει τθ ςυνολικι μορφι του και κακορίηεται από 

αυτό. 

Ππωσ, λοιπόν, και οι άλλεσ παράγραφοι του κειμζνου μποροφν να αναπτυχκοφν με ζναν από τουσ 

γνωςτοφσ τρόπουσ ανάπτυξθσ, ζτςι και ο πρόλογοσ μπορεί να οργανωκεί και να αναπτυχκεί με ζναν ι και 

περιςςότερουσ από αυτοφσ τουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ3. Με άλλα λόγια, οι τρόποι ανάπτυξθσ τθσ 

παραγράφου μποροφν να λειτουργιςουν και ωσ τρόποι ςκζψθσ, ωσ τρόποι δθλαδι που μασ βοθκοφν να 

εμπνευςτοφμε και να γράψουμε ζναν καλό πρόλογο. Ο τρόποσ ςκζψθσ και οργάνωςθσ που κάκε φορά 

ενδείκνυται κακορίηεται από το κζμα, αλλά και τθ φανταςία αυτοφ που γράφει. 

Στθ ςυνζχεια δίνονται, ενδεικτικά, μζκοδοι ςφνκεςθσ προλόγων ςε οριςμζνα κζματα με αξιοποίθςθ των 

γνωςτϊν τρόπων ανάπτυξθσ τθσ παραγράφου και οργάνωςθσ του λόγου. 

 

ΕΛΔΘ ΡΟΛΟΓΫΝ 

ΡΟΛΟΓΟΣ 

Είδθ/Μζκοδοσ Ωαρακτθριςτικά 

1.Με παραγωγι Σχολιάηουμε μια γενικι ζννοια /ιδζα του κζματοσ με τθ μορφι του γενικοφ 

προβλθματιςμοφ ι αξιολόγθςθσ. 

2. Με επαγωγι Ξεκινάμε με τθν αναφορά ςε μια μερικότερθ ζννοια/ιδζα ι ςτθν 

αξιολόγθςθ μιασ ζννοιασ/ιδζασ μερικϊσ αποδεκτι 

3.Με επαναδιαπραγμάτευςθ 

του δεδομζνου 

Επικυρϊνουμε το κζμα με επανάλθψθ των δεδομζνων αναπλάκοντάσ τθ 

διατφπωςθ. 

4.Με αντίκεςθ Εξετάηουμε τθν αντίκετθ εκδοχι τθσ δεδομζνθσ ζννοιασ/ιδζασ. 

5. Με αναλογία Εξετάηουμε αναλογικά μια ζννοια με μια άλλθ ςχετικι με αυτιν. 

                                                             
3 Βλ. εδϊ ςτο Κεφάλαιο 5, τουσ Τρόπουσ ανάπτυξθσ παραγράφου, ςελ. 47. 
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6. Με παραδείγματα –

ςτοιχεία 

Ξεκινάμε με παραδείγματα μζςω των οποίων επικυρϊνεται θ παρουςία τθσ 

κφριασ ζννοιασ/ιδζασ ι του φαινομζνου –προβλιματοσ. 

7.Με οριςμό Ορίηουμε τθν κεντρικι ζννοια/ιδζα του κζματοσ ςφντομα ι αναλυτικά. 

8. Με ιςτορικι αναδρομι Αναφερόμαςτε ςτθν ιςτορικι πλευρά του κζματοσ και διερευνάμε τισ 

εκφάνςεισ τουσ το παρελκόν. 

9. Μ’ ζνα χαρακτθριςτικό 

περιςτατικό  

(επίκαιρο ςτο άρκρο)  

Ξεκινάμε με ζνα εφγλωττο περιςτατικό που επικυρϊνει με τον καλφτερο 

τρόπο τθν παρουςία τθσ κφριασ ζννοιασ/ ιδζασ ι του φαινομζνου –

προβλιματοσ. 

10. Αξιολογικόσ  Αξιολογοφμε τθν κφρια ζννοια/ιδζα του κζματοσ που θ κετικι ι αρνθτικι 

τθσ ςυνζπεια είναι αναμφιςβιτθτθ 

 

Αναλυτικότερα ο πρόλογοσ αναπτφςςεται: 

1. Με παραγωγικι μζκοδο 

Κεωροφμε τθν κεντρικι ζννοια του κζματοσ ωσ ειδικι και αναηθτοφμε γενικότερεσ ζννοιεσ μζςα ςτισ οποίεσ 

κατά γενικι ομολογία εντάςςεται θ κεντρικι ζννοια του κζματοσ. Για να εντοπίηουμε αυτζσ τισ γενικότερεσ 

ζννοιεσ διατυπϊνουμε το ακόλουκο ερϊτθμα: ποιοφ ςυνόλου αποτελεί μζροσ θ κεντρικι ζννοια; Ι 

μποροφμε να ςκιαγραφιςουμε το γενικότερο περίβλθμα τθσ προβλθματικισ εποχισ μασ και ςτθ ςυνζχεια 

να κίξουμε το ειδικό πρόβλθμα που μασ απαςχολεί. Κεωρείται ο πιο ςυνθκιςμζνοσ δεδομζνου ότι 

εναρμονίηεται με όλα τα είδθ κεμάτων. 

 

Εφαρμογι  

Κζμα: Με το ςκεπτικό ότι πολλοί ςυνάνκρωποι μασ ι και κοινωνικζσ ομάδεσ αντιμετωπίηουν ςοβαρά 

προβλιματα να γράψετε ζνα αποδεικτικό δοκίμιο ςτο οποίο κα αναλφςετε τισ αρχζσ από τισ οποίεσ πρζπει 

να διζπεται ο εκελοντιςμόσ, κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ τθσ εκελοντικισ δραςτθριότθτασ τόςο για τισ ευπακείσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ, όςο και νια τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτα εκελοντικά προγράμματα. 

 

Σχολιαςμόσ: Θ βαςικι ζννοια του παραπάνω κζματοσ είναι ο εκελοντιςμόσ. Άρα ς' ζναν παραγωγικό 

πρόλογο κα αναφερόμαςταν γενικά ςτθν ζννοια του εκελοντιςμοφ. Βζβαια, κα μποροφμε να 

αναφερκοφμε γενικϊσ ςτισ ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ ι άτομα, ςτισ μορφζσ προβλθμάτων που 

αντιμετωπίηουν, κακϊσ και ςτο πόςο αναγκαία κεωρείται ςε μια τζτοια περίπτωςθ θ ςυμμετοχι μασ ςε 

εκελοντικά προγράμματα με ςτόχο τθν ανακοφφιςθ όλων όςων χριηουν βοθκείασ. Στο κφριο μζροσ κα 

αναλφαμε τισ αρχζσ από τισ οποίεσ πρζπει να διζπεται ο εκελοντιςμόσ... 

 

2. Με επαγωγικι μζκοδο 

Ακολουκοφμε τθν αντίςτροφθ διαδικαςία από αυτιν του παραγωγικοφ προλόγου. Ξεκινάμε από τθν 

αναφορά ςε μια μερικότερθ ζννοια(ιδζα ςχετικι με το κζμα μασ), θ οποία κα αποτελζςει αφορμι για τθ 

μετάβαςθ ςτθν κφρια, τθ μείηονοσ ςθμαςία ζννοια/ ιδζα του κζματοσ. Ι με επαγωγικι ςυλλογιςτικι πορεία 

μποροφμε να αρχίηουμε με μια αναφορά ςτθν αξιολόγθςθ μιασ ειδικότερθσ ζννοιασ/ιδζασ ςχετικισ με τθν 

κεντρικι γενικότερθ ζννοια κζματοσ, που όμωσ είναι μερικϊσ αποδεκτι. 
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Ο επαγωγικόσ πρόλογοσ παρουςιάηει μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ ωσ προσ τθ ςφνκεςθ του από τον παραγωγικό. 

Ωςτόςο είναι πιο πρωτότυποσ. 

 

Εφαρμογι  

Κζμα: Με αφορμι τθν παγκόςμια θμζρα περιβάλλοντοσ να ςυντάξετε ζνα άρκρο ςτο οποίο κα εκκζτατε τισ 

ςυνζπειεσ τθσ οικολογικισ καταςτροφισ και κα προτείνατε τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ. 

 

Σχολιαςμόσ: Θ βαςικι ζννοια του κζματοσ είναι θ οικολογικι καταςτροφι. Εμείσ κα μποροφςαμε ι να 

αναφερκοφμε ςε ζνα είδοσ οικολογικισ καταςτροφισ και ςτθ ςυνζχεια να εξετάςουμε πιο γενικά το κζμα 

τθσ οικολογίασ ι να υποςτθρίξουμε ότι το πρόβλθμα τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ πιςτοποιεί τθν αδυναμία 

αντιμετϊπιςθσ του ςυγκεκριμζνου προ-βλιματοσ και ςτθ ςυνζχεια να εκκζςουμε τισ ςυνζπειεσ τθσ 

οικολογικισ καταςτροφισ... 

 

3. Με επαναδιαπραγμάτευςθ του δεδομζνου 

Αναπτφςςουμε το δεδομζνο του κζματοσ προςκζτοντασ κάποια επιπλζον ςτοιχεία. Είναι ο κλαςςικόσ 

πρόλογοσ και ο πλζον εφκολοσ. Ωςτόςο υπάρχει ο κίνδυνοσ να μετατραπεί ςε μια ςτείρα επανάλθψθ τθσ 

εκφϊνθςθσ του κζματοσ. Γι’ αυτό το λόγο αναπλάκουμε το περιεχόμενο των δεδομζνων με δικό μασ 

δθμιουργικό λόγο. 

 

Εφαρμογι  

Κζμα: Είναι γνωςτό ς' όλουσ ότι ςτισ μζρεσ μασ οι εγκλθματικζσ ενζργειεσ αυξικθκαν ανθςυχθτικά. Ρολλζσ 

μάλιςτα από αυτζσ είναι ζργο νζων ανκρϊπων. Με βάςθ αυτό το δεδομζνο απαντιςτε ςτα ακόλουκα 

ερωτιματα: 

α. Ροιοι παράγοντεσ οδθγοφν μία μεγάλθ μερίδα νζων ςτο ζγκλθμα; 

β. Ροιεσ οι ςυνζπειεσ των πράξεων τουσ για τουσ ίδιουσ και για τθν κοινωνία; 

γ. Υπάρχει τρόποσ να εξαλειφκεί ι ζςτω να περιοριςτεί το πρόβλθμα; 

 

Σχολιαςμόσ: Στθ δεκαετία του πενιντα πολλοί κοινωνιολόγοι πίςτευαν ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ και θ 

ςυνακόλουκθ άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου κα εκμθδζνιηαν τθν εγκλθματικότθτα. Δυςτυχϊσ τα γεγονότα 

διζψευςαν τισ προςδοκίεσ τουσ. Στισ μζρεσ μασ οι αξιόποινεσ πράξεισ αυξάνονται ραγδαία και κατά ζνα 

μεγάλο ποςοςτό διαπράττονται από άτομα νεαρισ θλικίασ. Στα ανεπτυγμζνα κράτθ μάλιςτα, θ νεανικι 

εγκλθματικότθτα ζχει πάρει εκρθκτικζσ διαςτάςεισ. Κλοπζσ και λθςτείεσ, αναίτιεσ επικζςεισ και θ διακίνθςθ 

των ναρκωτικϊν ζχουν ςυνικωσ πρωταγωνιςτζσ εφιβουσ ι νζουσ ανκρϊπουσ. 

 

4. Με αντίκεςθ 

Ακολουκοφμε αντικετικι πορεία εξετάηοντασ τθν αντίκετθ όψθ του κζματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

εντοπίηουμε τθν κεντρικι ζννοια του κζματοσ και αναηθτοφμε μια ζννοια ι φαινόμενο ι γεγονόσ με 

αντικετικι ςθμαςία/ ςχζςθ ωσ προσ τθν κεντρικι ζννοια. Θ ζννοια αυτι κα προθγθκεί ςε ςχζςθ με τθν 

κεντρικι. Για να εκφραςτεί θ αντίκεςθ χρθςιμοποιοφμε τθν αντικετικι ςφνδεςθ, θ οποία υλοποιείται με 

αντικετικοφσ ςυνδζςμουσ ι φράςεισ : ωςτόςο, εντοφτοισ, αντίκετα, εξάλλου, όμωσ, παρόλα αυτά, από τθν 
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άλλθ πλευρά, αλλά, μολαταφτα, μολονότι, απεναντίασ κ. ά. Ζνασ τζτοιοσ πρόλογοσ κα ταίριαηε πολφ ςε ζνα 

κζμα που εξετάηει μια ζννοια/ιδζα από τθ κετικι και τθν αντίκετθ πλευρά τθσ τθν αρνθτικι. Κεωρείται ζνα 

εφκολο είδοσ προλόγου και μπορεί να εφαρμοςτεί ςε πολλά είδθ παραγωγισ κειμζνου. Ωςτόςο, κα πρζπει 

να προςζχουμε ϊςτε θ αντίκεςθ να είναι εφςτοχθ. 

 

Εφαρμογι 

Στθν περιοχι ςου πρόκειται να λειτουργιςει μια μεγάλθ βιομθχανικι μονάδα. Υπάρχει ζντονοσ 

προβλθματιςμόσ δεδομζνου ότι  κα εξαςφαλιςτοφν από τθ μία νζεσ κζςεισ εργαςίασ και άρα κα 

αναβακμιςτεί οικονομικά θ περιοχι όμωσ από τθν άλλθ κα επιβαρυνκεί το περιβάλλον. Σε μια ομιλία που 

κα εκφωνιςεισ ωσ εκπρόςωποσ του δεκαπενταμελοφσ του ςχολείου ςτο Δθμοτικό διαμζριςμα τθσ πόλθσ 

ςασ καλείςαι με επιχειριματα να ταχκείσ υπζρ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ άποψθσ. 

 

Σχολιαςμόσ: Ρρόκειται για μια παραγωγι κειμζνου που μάσ ηθτά να ταχκοφμε υπζρ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ 

άποψθσ. Δθλαδι ζχουμε τθ λειτουργία μιασ βιομθχανικισ μονάδασ που κα επιφζρει κετικά και αρνθτικά 

αποτελζςματα ςτθν περιοχι. Σε ζνα τζτοιο κζμα που ιδθ από τθ φφςθ του μποροφμε να το εξετάςουμε 

κετικά ι αρνθτικά ο αντικετικόσ πρόλογοσ κα εναρμονιηόταν ωραία. Ζτςι κα τονίηαμε τα κετικά 

αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου εργοςταςίου, κακϊσ και τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ και ςτθ 

ςυνζχεια βάςει των αποτελεςμάτων κα ταςςόμαςταν υπζρ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ άποψθσ. 

 

5. Με αναλογία 

Εξετάηουμε αναλογικά τθν ζννοια/ιδζα του κζματοσ με μια άλλθ ςχετικι με αυτιν. Ευνόθτο είναι ότι 

ανάμεςα ςτα ςυγκρινόμενα κα πρζπει να υπάρχουν κοινά ςτοιχεία για να κεωρείται θ αναλογία 

πετυχθμζνθ. Ο αναλογικόσ πρόλογοσ ωσ είδοσ ταιριάηει ςε πολλά είδθ κεμάτων αφοφ είναι πάρα πολλζσ οι 

ζννοιεσ/ιδζεσ που μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο ςφγκριςθσ με τθ βαςικι ζννοια/ιδζα του κζματοσ. 

Ωςτόςο και ςε αυτό το είδοσ προλόγου οφείλουμε να είμαςτε προςεκτικοί, κυρίωσ ωσ προσ τθν επιλογι των 

ςυγκρινόμενων. 

 

Εφαρμογι 

Να ςυντάξετε ζνα δοκίμιο με κζμα τισ επιπτϊςεισ τθσ διαφιμιςθσ ςτθν ελευκερία του ςφγχρονου 

ανκρϊπου και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ.  

 

Σχολιαςμόσ: «Ππωσ οι πλθροφορίεσ είναι αναγκαίεσ ςτον άνκρωπο για να επιλζξει ςωςτά, να πάρει ορκζσ 

αποφάςεισ και να οργανϊςει ηωι του με τον καλφτερο γι' αυτόν τρόπο, ζτςι αναγκαία είναι και διαφιμιςθ, 

αφοφ του δίνει τθ δυνατότθτα να γνωρίςει, να επιλζξει και να απολαφςει τα νζα προϊόντα. Άλλωςτε και θ 

διαφιμιςθ πλθροφορία είναι, μόνο που δεν είναι πάντα ακριβισ και αξιόπιςτθ. Και γι' αυτόν ακριβϊσ το 

λόγο θ διαφιμιςθ, αν τθν πιςτζψουμε άκριτα, μπορεί να γίνει τόςο επικίνδυνθ, όςο ωφζλιμθ μπορεί να 

είναι μια καλι πλθροφορία». 



Θεωρία και διαγράμματα κεμάτων. Ζκφραςθ – Ζκκεςθ Β’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Χαρά Ανδρονίδθ  69 

6. Με παραδείγματα – ςτοιχεία 

Ραρουςιάηουμε εφςτοχα και διάφορα παραδείγματα- ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν κεντρικι ζννοια. 

Ρροςφζρεται ιδιαιτζρωσ όταν το κζμα αναφζρεται ςε κοινωνικό πρόβλθμα ι ςε φαινόμενο ι ςε 

ςυμπεριφορά (π.χ. βία). Καλό είναι να αποφεφγεται, όταν ζχουμε κζματα που ςτθρίηονται ςε αφθρθμζνεσ 

ζννοιεσ. 

 

Εφαρμογι 

Κζμα: Ροφ οφείλεται θ βία ςτθν εποχι μασ και ποιεσ είναι οι επιπτϊςεισ τθσ; 

 

Σχολιαςμόσ: «Θ κακθμερινι ειδθςεογραφία είναι γεμάτθ (βρίκει) από ειδιςεισ για φαινόμενα βίασ: 

ςτυγερά εγκλιματα, κοινωνικζσ αναταραχζσ και ςυγκροφςεισ, αυταρχιςμόσ τθσ εξουςίασ, πόλεμοι και 

τυφλά τρομοκρατικά χτυπιματα. Τα παραδείγματα αυτά επιβεβαιϊνουν ότι θ βία είναι διάχυτθ ςτον κόςμο 

μασ. Τισ γενεςιουργζσ αιτίεσ βίασ πρζπει να τισ αναηθτιςουμε ςτισ ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ». 

 

7. Με οριςμό 

Διατυπϊνουμε με ςαφινεια τον οριςμό τθσ κεντρικισ ζννοιασ είτε ςφντομα είτε αναλυτικά. Καλό κα είναι 

ςτον πρόλογο να ξεκινάμε με οριςμό όταν το κζμα περιζχει κάποια ςαφι ζννοια και είμαςτε ςίγουροι ότι ο 

οριςμόσ αυτόσ είναι ςωςτόσ. 

 

Εφαρμογι 

Κζμα: Ροια αρνθτικά αποτελζςματα ζχει θ διαφιμιςθ; 

 

Σχολιαςμόσ: «Στα λεξικά, ςτισ εγκυκλοπαίδειεσ και ςτα βιβλία, θ διαφιμιςθ ορίηεται ωσ θ γνωςτοποίθςθ 

ςτο κοινό, με διάφορα μζςα (διαλαλθτζσ, ζντυπα, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ κ.τ.λ.), των ιδιοτιτων που 

χαρακτθρίηουν ζνα προϊόν, με ςκοπό τθν αφξθςθ των πωλιςεων του. Εντοφτοισ, ο οριςμόσ τθσ διαφιμιςθσ 

αποτελεί ευφθμιςμό που δεν ανταποκρίνεται οφτε ςτο ελάχιςτο ςτθ ςθμερινι μορφι τθσ διαφιμιςθσ. Θ 

διαφιμιςθ ξεκίνθςε και αναπτφχκθκε ωσ φαινόμενο ςτενά ςυνδεδεμζνο με τθν οικονομικι ηωι των 

επιχειριςεων. Σιμερα, όμωσ, ζχει φτάςει ςτο ςθμείο, χωρίσ να χάςει τον οικονομικό τθσ χαρακτιρα και 

παράλλθλα με αυτόν, να επιτελεί πρόςκετεσ λειτουργίεσ, ζμμεςα αλλά αποτελεςματικά». 

Κ. Λιανόσ, Θ διαφιμιςθ και ο ρόλοσ τθσ, Κ.Ν.Λ. Γ" Λυκείου 

 

8. Με ιςτορικι αναδρομι 

Διερευνοφμε το ιςτορικό βάκοσ τθσ κεντρικισ ζννοιασ ι του φαινομζνου –προβλιματοσ. Ωςτόςο, δε κα 

πρζπει να παρεκκλίνουμε ςτθν ιςτορικι αναδρομι με γενικότθτεσ και αςάφειεσ, αλλά να είμαςτε 

ςυγκεκριμζνοι, π.χ. θ φράςθ «Από παλιά οι άνκρωποι…» αφινει πάρα πολλά ερωτθματικά, οπότε δεν είναι 

κατανοθτι θ ιςτορικι πλευρά τθσ ζννοιασ. 
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Εφαρμογι 

Κζμα: Το ακλθτικό ιδεϊδεσ είναι ςιμερα παγκόςμια αποδεκτό, παρατθροφνται όμωσ φαινόμενα 

εκφυλιςμοφ του. Ροια είναι αυτά τα φαινόμενα, ποιεσ αιτίεσ τα προκαλοφν και με ποιουσ τρόπουσ είναι 

δυνατόν να αντιμετωπιςτοφν; (πανελλινιεσ εξετάςεισ Λοφνιοσ 1991) 

 

Σχολιαςμόσ: Θ διάκεςθ του ανκρϊπου ν' αγωνιςτεί και να ςυναγωνιςτεί είναι φυςικι και πανάρχαια. 

Ωςτόςο, αυτό που μετρά περιςςότερο είναι το κίνθτρο αυτισ τθσ διάκεςθσ, γιατί αυτό είναι που 

καταδεικνφει τθν ειδοποιό διαφορά των ανκρϊπων και των λαϊν. Το αγωνιςτικό πνεφμα, λοιπόν, ςτο 

πλαίςιο του ακλθτικοφ πνεφματοσ, βρικε τθν ιδεατι του μορφι ςτουσ αγϊνεσ κατά τθν ελλθνικι 

αρχαιότθτα και ιδιαίτερα ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ (ζναρξθ 776 π.Χ.), διότι μζςα ς' αυτοφσ 

κακρεφτίηονται πολλζσ απόλυτεσ αξίεσ, εδράηονται όλεσ ςχεδόν οι αξίεσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Αξίεσ 

που αποτζλεςαν τθ βάςθ για τθν υγιι αγωγι των εφιβων, τθν προετοιμαςία τουσ για τθν κοινωνικι ηωι, 

αλλά και αξίεσ που ζχτιςαν τθν πολιτεία τθσ ανκρωπότθτασ, τον παγκόςμιο πολιτιςμό. 

 

9. Μ’ ζνα χαρακτθριςτικό περιςτατικό 

Αναφερόμαςτε ςε ζνα εφγλωττο περιςτατικό ι αλθκινό γεγονόσ για να επικυρϊςουμε τθν κεντρικι 

ζννοια του κζματοσ. Ενδείκνυται ωσ μζκοδοσ ςτθν περίπτωςθ που ςτθν παραγωγι κειμζνου μασ ηθτείται να 

ςυντάξουμε ζνα άρκρο. 

 

Εφαρμογι 

Κζμα: Σ’ ζνα άρκρο που κα δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα του ςχολείου ςου να παρουςιάςεισ τουσ λόγουσ 

τθσ καταςτροφισ του περιβάλλοντοσ και να προτείνεισ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ. 

 

Σχολιαςμόσ:  (Τίτλοσ: Θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, Μ. Ανδρόνικοσ) 

Θ αλόγιςτθ καταςτροφι του φυςικοφ χϊρου, μζςα ςτον οποίο και από τον οποίο ηοφμε, ζχει 

προχωριςει τον τελευταίο καιρό με ρυκμό επικίνδυνο. Τθν ίδια ςτιγμι και παράλλθλα με αυτιν, 

ςυντελείται και θ καταςτροφι, άμεςθ ι ζμμεςθ, των μνθμείων που ο πολιτιςμόσ των αιϊνων μασ ζχει 

κλθροδοτιςει ςτον τόπο μασ. Εταιρείεσ και άτομα προςπακοφν με διακθρφξεισ και κεωρθτικζσ αναλφςεισ 

να πείςουν -ποιουσ; - για τθν ανάγκθ και τθν υποχρζωςθ που ζχουμε να ςεβαςτοφμε και να προφυλάξουμε 

το φυςικό περιβάλλον και τα ιςτορικά μασ μνθμεία. Θ πρόκεςθ είναι αναντίρρθτα ορκι και επαινετι, όμωσ 

φοβοφμαι πωσ υπάρχει κίνδυνοσ να εξαντλθκεί ςε ςχιματα λόγου, αν δεν αναηθτθκοφν οι ρίηεσ του κακοφ 

και δεν εξαντλθκοφν ςτθ ρίηα τουσ. 

 

10. Με αξιολόγθςθ 

Χρθςιμοποιείται ςυχνά, γιατί πολλά είναι τα κζματα που αξιολογοφμε, κακϊσ οι κφριεσ ζννοιεσ ι ιδζεσ που 

περιζχουν ζχουν κετικζσ ι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ ηωι μασ. Ωςτόςο και ςε αυτό το είδοσ προλόγου 

οφείλουμε να είμαςτε προςεκτικοί ιδίωσ ωσ προσ το φφοσ που κα χρθςιμοποιιςουμε, γιατί υπάρχει 

κίνδυνοσ θ αξιολόγθςθ να μετατραπεί ςε δεοντολογία με αοριςτίεσ και αςάφειεσ που τελικϊσ μειϊνουν το 

γραπτό μασ. 
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Εφαρμογι 

Κζμα: Γίνεται μια ςυηιτθςθ ςτο ςχολείο ςασ με κζμα τθν αξία τθσ δικαιοςφνθσ. Μετά το πζρασ τθσ 

ςυηιτθςθσ γίνεται ανταλλαγι απόψεων για τα αποτελζςματα τθσ ςτθ δθμοκρατικι δομι ενόσ κράτουσ 

κακϊσ και ςυσ προχποκζςεισ που πρζπει να υπάρχουν για τθ ςωςτι τθσ λειτουργία. 

 

Σχολιαςμόσ: Βαςικι ζννοια του κζματοσ είναι θ αξία τθσ δικαιοςφνθσ, κα μποροφςαμε να τονίςουμε τθν 

αναμφιςβιτθτθ αξίασ τθσ, που είναι αποδεκτι από όλουσ. Ζνασ τζτοιοσ πρόλογοσ κα εξαςφάλιηε ότι θ 

αξιολόγθςθ τθσ ζννοιασ κα ςτθριηόταν ςε απτά δεδομζνα και επομζνωσ κα ιταν επιτυχισ. Μετά τον 

πρόλογο κα αναλφαμε τα αποτελζςματα τθσ δικαιοςφνθσ ςτθ δθμοκρατικι δομι ενόσ κράτουσ... 

 

Σθμείωςθ: Από τα παραπάνω ζχουμε κατανοιςει ότι υπάρχουν πολλά είδθ προλόγων και μάλιςτα 

υπάρχουν και πολφ περιςςότερεσ ιδζεσ, από αυτζσ που αναφζραμε, για τθ ςφνκεςθ ενόσ προλόγου. Σε μασ 

ζγκειται κάκε φορά να προςπακοφμε για κάτι καλφτερο, γι’ αυτό επιβάλλεται όπωσ, ιδθ, ζχουμε τονίςει να 

είναι πρωτότυποσ, περιεκτικόσ και θ ζκταςθ του να μθν είναι πολφ μεγάλθ. 

 

Ενδεικτικοί πρόλογοι ςτο παρακάτω κζμα παραγωγισ κειμζνου: 

Κζμα: «Θ ψυχαγωγία αποτελεί διαχρονικι ανάγκθ του ανκρϊπου. Είναι δε ταυτιςμζνθ πάντα με τον 

ελεφκερο χρόνο. Οι ςθμερινοί όμωσ άνκρωποι είτε αξιοποιοφν τον ελεφκερο χρόνο πακθτικά είτε 

επιδίδονται ςε ανορκόδοξεσ μορφζσ ψυχαγωγίασ. Ροιο περιεχόμενο κα δίνατε ςτθν ψυχαγωγία ςασ, αν 

είχατε ςτθ διάκεςι ςασ τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ και τα ανάλογα μζςα; Να αιτιολογιςετε τισ επιλογζσ 

ςασ.»  

 

1. Με παραγωγι: (από το γενικό ςτο ειδικό: διάφορεσ εκδθλϊςεισ ατόμου -> εργαςία, πολιτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, κρθςκεία, λατρεία -> ψυχαγωγία-διαχρονικι ανάγκθ). 

«Ρολλζσ είναι οι εκδθλϊςεισ τθσ ςυλλογικισ και ατομικισ ηωισ ςε μία κοινωνία· εκδθλϊςεισ που 

αφοροφν άλλοτε ςτθν ικανοποίθςθ των βιολογικϊν αναγκϊν και ςτο βιοποριςμό, άλλοτε ςτθν ικανοποίθςθ 

των πολιτικϊν αναγκϊν και άλλοτε ςτθν ζκφραςθ του κρθςκευτικοφ ςυναιςκιματοσ. Ανάμεςα ςε όλεσ 

αυτζσ δεςπόηουςα κζςθ ζχουν εκείνεσ οι εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ που ςυνκζτουν τθν ζννοια τθσ 

ψυχαγωγίασ και θ οποία αποτελεί διαχρονικι ανάγκθ του ανκρϊπου». 

 

2. Με επαγωγι: (από το ειδικό ςτο γενικό: ψυχαγωγία –>τι είναι –>αποτελεί μία από τισ πολλζσ ανκρϊπινεσ 

ανάγκεσ) 

«Θ ψυχαγωγία είναι ζκφραςθ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ. Ππωσ δθλϊνει και θ λζξθ, είναι θ αγωγι τθσ 

ψυχισ. Είναι περιδιάβαςθ τθσ ψυχισ από δρόμουσ, χϊρουσ και μονοπάτια που βρίςκονται μακριά από τθν 

πεηι κακθμερινότθτα. Είναι θ ψυχαγωγία θ τροφόσ τθσ ψυχισ και γι’ αυτό αποτελεί ανάγκθ για κάκε 

άνκρωπο». 

 

3. Με επαναδιαπραγμάτευςθ του δεδομζνου: (προςοχι ςτθν αναδιατφπωςθ του κζματοσ) 

«Θ ψυχαγωγία είναι μια ανάγκθ για τον άνκρωπο όλων των εποχϊν. Ράντοτε ςτο διάςτθμα που 

απζμεινε από τθν εργαςία, ςτθ ςχολι, οι άνκρωποι αναηθτοφςαν τθν ψυχαγωγία. Φυςικό επόμενο και 

ςιμερα να ςυμβαίνει κάτι ανάλογο, μόνο που οι ςθμερινοί άνκρωποι παραςυρμζνοι από τισ ανάγκεσ και τισ 
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ςυνκικεσ τθσ εποχισ μασ οδθγοφνται ςε ακραίεσ ψυχαγωγικζσ μορφζσ. Βζβαια, θ ψυχαγωγία αποτελεί μια 

προςωπικι υπόκεςθ, πάντα όμωσ μζςα ςε κάποια πλαίςια που λζγονται προχποκζςεισ και μζςα». 

 

4. Με αντίκεςθ 

«Ανενδοίαςτα κα ιςχυριηόταν κανείσ ότι το χρϊμα ςτθν ανκρϊπινθ ηωι δεν το δίνει θ μονοτονία τθσ 

εργαςίασ οφτε θ κακθμερινότθτα τθσ κοινωνικισ ηωισ. Αντίκετα, θ ζνταςθ, θ ςυναιςκθματικι κίνθςθ και 

φόρτιςθ είναι καταςτάςεισ που υπάρχουν μζςα ςτθν ζννοια τθσ ψυχαγωγίασ που αποτελεί διαχρονικι 

ανάγκθ του ανκρϊπου». 

 

5. Με αναλογία 

«Ππωσ είναι αναγκαία θ ικανοποίθςθ των βιοτικϊν αναγκϊν του ανκρϊπου, ζτςι είναι αναγκαία και θ 

ικανοποίθςθ των πνευματικϊν και ψυχικϊν του αναγκϊν. Ο άνκρωποσ για να ηιςει καλά ζχει ανάγκθ και 

από πνευματικι και ψυχικι “τροφι’’. Τισ πνευματικζσ και ψυχικζσ του ανάγκεσ μπορεί να τισ καλφψει ο 

άνκρωποσ κατά τθ διάρκεια του ελεφκερου χρόνου του μζςω τθσ ψυχαγωγίασ, εφόςον τον αξιοποιεί 

κατάλλθλα και εποικοδομθτικά.» 

 

6. Με παραδείγματα -ςτοιχεία 

«Δε χρειάηεται φιλερευνθτικι ματιά κάποιοσ για να διαπιςτϊςει ότι θ ψυχαγωγία αποτελεί 

αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ ηωισ του ανκρϊπου, όλων των εποχϊν. Κακθμερινά οι άνκρωποι ακοφν 

μουςικι, χορεφουν, πθγαίνουν κινθματογράφο, παρακολουκοφν τθλεόραςθ, ταξιδεφουν, επιςκζπτονται 

καλλιτεχνικοφσ χϊρουσ, ςυμμετζχουν ςτο κζφι και ςτθ χαρά. Κι όλ’ αυτά ςυμβαίνουν όχι μόνο ςιμερα, 

αλλά όςο υπάρχει κοινωνικόσ άνκρωποσ. Ράντα βζβαια μζςα ςτα δεδομζνα τθσ κάκε εποχισ». 

 

7. Με οριςμό 

«Με τον όρο «ψυχαγωγία» εννοοφμε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και εκδθλϊςεισ ατομικοφ ι ςυλλογικοφ 

χαρακτιρα, που ςκοπό ζχουν τθν ψυχικι ικανοποίθςθ του ανκρϊπου και τθν τζρψθ. Συνδζεται άρρθκτα με 

τθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου και προςφζρει ςτον άνκρωπο όχι μόνον ευχαρίςτθςθ, 

χαλάρωςθ, φυγι από τθν κακθμερινότθτα και τθ μονοτονία αλλά και ψυχικι και πνευματικι καλλιζργεια…» 

 

8. Με ιςτορικι αναδρομι 

«Ο άνκρωποσ όλων των εποχϊν είχε ανάγκθ τθν ψυχαγωγία. Είτε ςτον ομθρικό είτε ςτον κλαςικό είτε 

ςτο μεςαιωνικό άνκρωπο ςτραφοφμε είτε ςε άλλουσ και όχι μόνο ςτον ελλθνικό πολιτιςμό, αλλά και ςτουσ 

άλλουσ, κα διαπιςτϊςουμε ότι κάκε εποχι ζχει τουσ δικοφσ τθσ τρόπουσ ψυχαγωγίασ. Οι ακλθτικοί αγϊνεσ, 

οι μουςικζσ ακροάςεισ, οι γιορτζσ και το κζατρο, τα ςυμπόςια ι οι εμποροπανθγφρεισ του μεςαίωνα δεν 

επικυρϊνουν τίποτ’ άλλο παρά το γεγονόσ ότι θ ψυχαγωγία αποτελεί διαχρονικι ανάγκθ του ανκρϊπου». 

 

9. Με ζνα περιςτατικό. 

«Το ςαββατόβραδο ζχει τραγουδθκεί, ζχει υμνθκεί κι όχι άδικα. Άνκρωποι ξεχφνονται ςτουσ δρόμουσ, θ 

πόλθ αποκτά άλλο χρϊμα, ο τόνοσ τθσ χαράσ και του κεφιοφ είναι διάχυτα ςτθν ατμόςφαιρα και καλοφν 

κακζναν να γίνει πανθγυριςτισ· οι άνκρωποι ψυχαγωγοφνται». 
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10. Με αξιολόγθςθ 

 «Θ ςυμβολι τθσ ψυχαγωγίασ ςτθ ηωι μασ είναι τεράςτια. Επθρεάηει τον ψυχικό κόςμο του ανκρϊπου 

αποφορτίηοντασ τον από το κακθμερινό άγχοσ και τουσ γριγορουσ ρυκμοφσ τθσ ηωισ. Συμβάλλει ςτθν 

πνευματικι καλλιζργεια  και ολοκλιρωςθ φζρνοντασ τον ςε επαφι με τθν τζχνθ. Κοινωνικοποιεί και 

θκικοποιεί το άτομο καλλιεργϊντασ το ομαδικό πνεφμα και το ςεβαςμό και τθν αγάπθ προσ το 

ςυνάνκρωπο. Θ ςθμαςία τθσ επθρεάηει κετικά όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ». 

 

Β. Ο ΕΡΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛ ΤΑ ΕΛΔΘ ΤΟΥ 

Ο επίλογοσ αποτελεί το τελευταίο τμιμα τθσ παραγωγισ κειμζνου, αφοφ ολοκλθρϊνει τθν ανάπτυξθ 

του κζματοσ. Σ’ αυτόν παρουςιάηονται, ςυνικωσ, ςυμπυκνωμζνα όςα ιδθ ζχουν αναπτυχκεί ςτο κφριο 

μζροσ. Ππωσ ο πρόλογοσ αποτελεί τθν πυξίδα για τθν ανάπτυξθ του κζματοσ, ζτςι και ο επίλογοσ δείχνει τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ανάπτυξθσ του. Δεν ζχει «αναπτυξιακό» χαρακτιρα, είναι πάντοτε ςφντομοσ και 

περιεκτικόσ. Επειδι αποτελεί τθν τελευταία εικόνα τθσ παραγωγισ κειμζνου και οι εντυπϊςεισ που 

προκαλεί ςυχνά είναι κακοριςτικζσ για τθν τελικι βακμολογία καλό κα είναι ο μακθτισ να ελζγχει κατά 

πόςο αυτά που αναφζρει ςτον επίλογο βρίςκονται ςε πλιρθ αντιςτοιχία, με τισ βαςικζσ απόψεισ του, του 

κυρίου μζρουσ, αφοφ αυτζσ οφείλει ο επίλογοσ να υπθρετεί. 

 

Είδθ επιλόγου  

Επίλογοσ 

Είδθ Ωαρακτθριςτικά 

1. Ανακεφαλαιωτικόσ Επαναλαμβάνουμε τα δυνατά ςθμεία που αναπτφχκθκαν το κφριο μζροσ. 

2. Συμπεραςματικόσ Συνοψίηουμε τθν κφρια ιδζα τθσ ζκκεςθ, το τελικό ςυμπζραςμα. 

3. Αντικετικόσ Σχολιάηουμε τθν αντίκετθ άποψθ του κζματοσ. 

4. Δεοντολογικόσ4 Αναφζρουμε βαςικζσ προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ τθσ κεντρικισ ζννοιασ –

προβλιματοσ. 

5. Με προοπτικζσ Ραρουςιάηουμε τισ προοπτικζσ , αιςιόδοξεσ ι απαιςιόδοξεσ , που ανοίγονται. 

6. Αξιολογικόσ Ρεριλαμβάνει τθν προςωπικι μασ κζςθ, ωσ απόρροια των όςων αναπτφξαμε ςτο 

Κ.Μ. 

 

Αναλυτικότερα τα είδθ επιλόγου: 

1. Ανακεφαλαιωτικόσ επίλογοσ 

Αναφζρουμε ςυνοπτικά ότι υποςτθρίξαμε κατά τθν ανάπτυξθ του κζματοσ. Ρρόκειται για ζνα κοινό 

επίλογο, χωρίσ πρωτοτυπία, αφοφ ςε αυτόν περιλαμβάνονται αρκετζσ επαναλιψεισ. Για να είναι 

πετυχθμζνοσ κα πρζπει να επιλζξουμε με προςοχι ποια ςθμεία από όςα αναπτφξαμε κα ςυμπεριλάβουμε 

ςτον επίλογο μασ. Αν θ ανάπτυξθ του κζματοσ περιζχει μεγάλεσ νοθματικζσ ενότθτεσ, 3-4 παραγράφων θ 

κακεμιά, ο επίλογοσ μπορεί να είναι ανακεφαλαίωςθ τθσ τελευταίασ ενότθτασ. Ωσ είδοσ επιλόγου 

εναρμονίηεται με εκείνα τα είδθ κεμάτων που ηθτοφν τισ αιτίεσ, τισ ςυνζπειεσ και τουσ τρόπουσ 

αντιμετϊπιςθσ μιασ ζννοιασ/ιδζασ. 

                                                             
4
 Τον δεοντολογικό επίλογο τον προτιμάμε μόνον όταν οι προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ηθτοφμενα του 

κζματοσ 
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Εφαρμογι 

Ασ εξετάςουμε το κζμα που μασ απαςχόλθςε ςτο είδοσ του παραγωγικοφ προλόγου, που κφρια ζννοια 

του ιταν ο εκελοντιςμόσ. Αν εφαρμόηαμε τον ανακεφαλαιωτικό επίλογο ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα κα 

τονίηαμε πόςο ςθμαντικι είναι θ ενεργοποίθςθ και θ εκελοντικι προςφορά των πολιτϊν τόςο για τι 

ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ ι άτομα, όςο και για τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, αφοφ θ ανιδιοτελισ 

προςφορά ςε άτομα που χριηουν βοικειασ αναδεικνφει ότι το πνεφμα του ανκρωπιςμοφ ζρχεται ςε ριξθ 

με τον ατομικιςμό, τον ωφελιμιςμό. 

 

2. Συμπεραςματικόσ επίλογοσ 

Συνοψίηει τθν κφρια ιδζα τθσ ζκκεςθσ και επομζνωσ παρουςιάηει το/τα τελικό/κά ςυμπζραςμα/τα τθσ 

ανάλυςθσ. Κα αποτελεί το "απόςταγμα" του κφριου κζματοσ και ωσ υπαινικτικζσ λζξεισ για τον επίλογο 

λειτουργοφν οι: Άρα, λοιπόν, επομζνωσ. 

 

Εφαρμογι 

«Θ ςωςτι, λοιπόν, τοποκζτθςθ του ηθτιματοσ μασ είναι να ποφμε ότι θ πρόοδοσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ 

τεχνικισ μπορεί να καλυτερζψει τον άνκρωπο, αφοφ δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν πνευματικι του 

απογείωςθ. Αρκεί να ςυνεχίςει τθν πτιςθ του και να πάει πολφ ψθλά... Ασ το πάρουμε μια για πάντα 

απόφαςθ: αφοφ μπικαμε ςτο δρόμο των επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν κατακτιςεων, δε γίνεται πια να 

γυρίςουμε πίςω. Αλλά οφτε ωφελεί. Απάρνθςθ τθσ προόδου ς' αυτόν τον τομζα ςθμαίνει επιςτροφι ςτθ 

βαρβαρότθτα. Ευτυχζςτερθ και θκικότερθ κα γίνει θ ανκρωπότθτα όχι δεςμεφοντασ, αλλά αφινοντασ πιο 

ελεφκερο ακόμθ το πνεφμα. Θ ςωτθρία μασ είναι όχι λιγότερθ, αλλά περιςςότερθ βακφτερθ και πλατφτερθ 

μάκθςθ». 

Ε. Ραπανοφτςοσ, Θ τεχνικι πρόοδοσ, Ρρακτικι Φιλοςοφία 

 

3. Αντικετικόσ επίλογοσ 

Ρρόκειται για ζναν επίλογο που ολοκλθρϊνει τθν παραγωγι λόγου με τον ςχολιαςμό τθσ αντίκετθσ όψθσ 

του κζματοσ. Ωσ είδοσ επιλόγου εναρμονίηεται με όλα τα είδθ κεμάτων και ιδιαίτερα με τα κζματα εκείνα 

που ςτθ διατφπωςθ τουσ περικλείουν δφο αντίκετεσ απόψεισ. Επειδι μάλιςτα υπάρχει άφκονο υλικό και 

για τθν αντίκετθ κζςθ από αυτιν που υποςτθρίηουμε είναι δυνατόν να επιλζξουμε το κατάλλθλο υλικό 

ϊςτε να μπορζςουμε να ςυνκζςουμε και ζναν πρωτότυπο επίλογο, αλλά και ζναν ουςιαςτικό επίλογο. 

 

Εφαρμογι 

Ασ δοφμε το κζμα παραγωγισ κειμζνου που είχε ςχζςθ με τον αντικετικό πρόλογο. Είχαμε να 

εξετάςουμε τισ ςυνζπειεσ κετικζσ και αρνθτικζσ από τθ λειτουργία μιασ βιομθχανικισ μονάδασ. Σε ζνα 

τζτοιο κζμα ςτον αντικετικό επίλογο κα παίρναμε κζςθ υπζρ τθσ μιασ άποψθσ αναφζροντασ τισ ςυνζπειεσ 

που κα προζκυπταν από αυτιν. Μάλιςτα κα ιταν ζνασ επίλογοσ αρκετά πλοφςιοσ ςε ιδζεσ και 

διαπιςτϊςεισ. 
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4. Δεοντολογικόσ επίλογοσ 

Αναφερόμαςτε ςτισ δυνατότθτεσ τθσ κοινωνίασ και τθσ εποχισ να κεραπεφςει ι να αντιμετωπίςει το 

πρόβλθμα που αναπτφχκθκε προθγουμζνωσ. Ο επίλογοσ βζβαια, αναφζρεται ςτθ δεοντολογία, αν αυτι 

δεν είναι ηθτοφμενο του εκκεςιότιτλου και δεν αναπτφςςεται ςε χωριςτι νοθματικι ενότθτα. 

 

Εφαρμογι ςτο κζμα παραγωγισ κειμζνου ςχετικά με τθν ψυχαγωγία 

«Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο τρόποσ ψυχαγωγίασ ςτθν εποχι μασ είναι ζνα «ακανκϊδεσ» πρόβλθμα. Για να 

λυκεί πρζπει να δοκοφν δυνατότθτεσ ςτο άτομο να μορφωκεί και να δει πραγματικά τθν ουςία τθσ ηωισ. 

Δυςτυχϊσ το αίτθμα «άρτοσ και κεάματα» που αποτελεί αρχι τθσ ηωισ μασ, δεν είναι αρκετό να κάνει τον 

άνκρωπο ευτυχιςμζνο και ςωςτό, γιατί θ ανκρϊπινθ φφςθ ζχει πολλζσ ανάγκεσ για να λειτουργεί 

ιςορροπθμζνα. Χρζοσ, επομζνωσ, του κάκε ατόμου είναι να μάκει να ψυχαγωγείται ςωςτά, αφοφ 

προθγουμζνωσ με τθ βοικεια τθσ κριτικισ του ικανότθτασ, διαλζξει από τα είδθ ψυχαγωγίασ αυτά που τον 

εκφράηουν και του δίνουν δφναμθ να ηει αλθκινά τθ μεγάλθ πραγματικότθτα τθσ ηωισ». 

 

5. Με προοπτικζσ 

Διατυπϊνουμε αιςιόδοξεσ ι απαιςιόδοξεσ που διαφαίνονται ςτο μζλλον. Αν θ οπτικι μασ είναι αιςιόδοξθ 

μποροφμε να επιςθμάνουμε τθν εμπιςτοςφνθ μασ ςτον άνκρωπο και κυρίωσ ςτο ζλλογο τμιμα τθσ φπαρξθσ 

του ωσ εχζγγυο για τθν αντιμετϊπιςθ ακόμθ και των πιο δφςκολων προβλθμάτων. Μπορεί να τισ 

χρθςιμοποιιςουμε αντίςτοιχα είτε οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ αποτελοφν ηθτοφμενο είτε όχι. 

 

Εφαρμογι ςε κζμα ςχετικό με τθ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν ςτθ μεταβιομθχανικι κοινωνία. 

«Θ αναποτελεςματικότθτα των μζτρων κατά των ναρκωτικϊν και θ αφξθςθ των τοξικομανϊν ς’ όλο τον 

κόςμο, δεν αφινουν περικϊρια για αιςιοδοξία. Αντίκετα, δθμιουργοφν προχποκζςεισ για ζνα μζλλον 

ςκοτεινό, που πρζπει να απαςχολιςει όλουσ μασ και ιδιαίτερα τουσ αρμόδιουσ φορείσ». 

 

6. Αξιολογικόσ επίλογοσ 

Ρρόκειται για ζναν επίλογο ο οποίοσ περιλαμβάνει τθν προςωπικι μασ κζςθ ςτθν οποία καταλιξαμε μετά 

τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ κειμζνου. Ζνασ τζτοιοσ επίλογοσ ζχει μεγαλφτερθ αξία για κζματα ςτα οποία 

δεν ηθτείται θ αξιολόγθςθ τθσ ζννοιασ/ιδζασ, αλλά απλϊσ προκφπτει ωσ απότοκο των όςων 

διαδραματίηονται ςτο κοινωνικό μασ περιβάλλον. 

 

Εφαρμογι 

Ασ δοφμε εκ νζου το κζμα παραγωγισ κειμζνου που είδαμε ςτθν εφαρμογι του αξιολογικοφ προλόγου, 

όπου είχαμε τονίςει τθν αναμφιςβιτθτθ τθσ αξίασ τθσ δικαιοςφνθσ. Στον αξιολογικό επίλογο κα 

υποςτθρίηαμε ότι θ ςωςτι λειτουργία τθσ δικαιοςφνθσ αποτελεί μια από τισ φψιςτεσ αξίεσ τθσ ηωισ μασ, 

γι’ αυτό και επιβάλλεται να προλθφκοφν όλοι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και να υπάρχουν όλεσ οι κατάλλθλεσ 

προχποκζςεισ, που κα ςυμβάλλουν τα μζγιςτα, ϊςτε αυτι να λειτουργεί ςωςτά. 



Θεωρία και διαγράμματα κεμάτων. Ζκφραςθ – Ζκκεςθ Β’ Λυκείου 

  Επιμζλεια: Χαρά Ανδρονίδθ  76 

Σθμείωςθ: Θ ζκταςθ του επιλόγου καλό κα είναι να είναι ςφντομθ και ίςωσ επειδι ζχει καταλθκτικό 

χαρακτιρα να διακρίνεται από πρωτοτυπία. Εκτόσ από τα είδθ επιλόγου που αναφζραμε υπάρχουν και 

πολλά άλλα είδθ π.χ. να χρθςιμοποιιςουμε τα λόγια προςϊπου ευρφτερα αποδεκτοφ, δθλαδι 

καταξιωμζνου ςτθν κοινι γνϊμθ.  

Πποια μορφι κι αν ζχει, πρζπει και αυτόσ να είναι οργανικά δεμζνοσ με τθν ανάπτυξθ και το ςκοπό για 

τον οποίο ο ςυγγραφζασ ζγραψε το κείμενο. Από μασ εξαρτάται να επιλζξουμε τον κατάλλθλο κάκε φορά 

επίλογο που κα προςδϊςει επιπλζον κφροσ ς' όλθ τθν παραγωγι κειμζνου. 

Ρροςοχι!!! Ρροτιμότερο κα ιταν ςτον επίλογο να αποφεφγονται ευχζσ, προτροπζσ, ςυμβουλζσ, ςτοιχεία 

δθλαδι, που απομακρφνουν από τθν ορκολογικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ που δόκθκε για ανάλυςθ. 

 
Ρροτεινόμενοι τρόποι ζναρξθσ επιλόγου: 

 Εφκολα λοιπόν, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα... 

 Γίνεται, λοιπόν, αντιλθπτό... 

 Αβίαςτα, λοιπόν, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα... 

 Από όςα ωσ τϊρα ζχουν διατυπωκεί, αξίηει να τονίςουμε ςυμπεραςματικά... 

 Το κεντρικό, λοιπόν, πόριςμα που αναδφεται από τθ ςφντομθ αυτι μελζτθ του προβλιματοσ 

ςυμπυκνϊνεται... 

 Συμπεραςματικά, λοιπόν, μποροφμε να επιςθμάνουμε... 

 Ωσ κατακλείδα αρμόηει να τονιςτεί... 

 

Γ. ΤΟ ΚΥΛΟ ΚΕΜΑ/ ΜΕΟΣ 

Το κφριο μζροσ αποτελεί το επόμενο μετά τον πρόλογο και πιο ουςιαςτικό τμιμα τθσ παραγωγισ 

κειμζνου, αφοφ ς’ αυτό γίνεται θ βαςικι ανάπτυξθ του κζματοσ, εκτίκεται ο προβλθματιςμόσ ωσ προσ το 

κζμα, διαχωρίηονται οι κφριεσ και δευτερεφουςεσ ιδζεσ, δίνεται θ απάντθςθ των ηθτουμζνων, θ ερμθνεία, 

ο ςχολιαςμόσ όρων... Για τθν επίτευξθ μιασ καλισ παραγωγισ κειμζνου επιβάλλεται να προςδιορίςουμε το 

κζμα, να εντοπίςουμε τα ηθτοφμενα, να επιλζξουμε τισ ιδζεσ με τισ οποίεσ κα επιτφχουμε τθν πλθρζςτερθ 

ανάπτυξθ του κζματοσ. 

Γενικά καλό κα είναι να εφαρμόςουμε τισ οδθγίεσ που παρατίκενται: 

ΓΕΝΛΚΕΣ  ΟΔΘΓΛΕΣ  ΓΛΑ ΤΘΝ  ΡΑΑΓΫΓΘ ΚΕΛΜΕΝΟΥ 

1) ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ 2)ΓΛΫΣΣΑ-ΕΚΨΑΣΘ 3)ΣΥΝΚΕΣΘ 

Εντοπίηουμε:  

α) το κζμα 

β) τα δεδομζνα και τα 

ηθτοφμενα 

γ) επιλζγουμε τισ ιδζεσ 

με τισ οποίεσ κα επιχει-

ρθματολογιςουμε, ϊςτε 

να αναπτφξουμε τισ 

πλευρζσ του κζματοσ. 

Επιλζγουμε το ςωςτό λε-

ξιλόγιο. 

Αποφεφγουμε τισ αςυ-

νταξίεσ, τισ γενικότθτεσ 

και αοριςτολογίεσ. 

Τθροφμε το φφοσ που τυ-

χόν μασ ηθτείται να υιο-

κετιςουμε. 

Οριοκετοφμε το επικοινωνιακό πλαίςιο που μασ 

ηθτείται. Συνκζτουμε το διάγραμμα. Αν μασ ηθτθ-

κεί παραγωγι ι επαγωγικι ανάπτυξθ τθν εφαρμό-

ηουμε. Ακολουκοφμε τθν τριμελι ανάπτυξθ (πρό-

λογο, κφριο μζροσ, επίλογο). Γράφουμε ςωςτά δο-

μθμζνεσ παραγράφουσ (με κεματικι περίοδο λε-

πτομζρειεσ, κατακλείδα). 
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1. Ενδεικτικό ςχεδιάγραμμα του κυρίου μζρουσ 

Στα περιςςότερα κζματα ζκκεςθσ τα ηθτοφμενα αφοροφν ςτισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειεσ των φαινομζνων ι 

προβλθμάτων, αλλά και ςτισ προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ. Επομζνωσ ζνα γενικό ςχεδιάγραμμα, 

που κα διευκολφνει τον εντοπιςμό τουσ, μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χριςιμο. 

Γενικό ςχεδιάγραμμα 

I. Αιτίεσ: 

Ρθγάηουν: 

α) Από τον άνκρωπο: 

1) Από τα ζμφυτα γνωρίςματα του (π.χ. δθμιουργικότθτα, περιζργεια, αίςκθμα του ανικανοποίθτου). 

2) Από τα ψυχοπνευματικά του γνωρίςματα (π.χ. κρίςθ, πλοφτοσ ςυναιςκθμάτων, βοφλθςθ, πνευματικι 

καλλιζργεια). 

β) Από τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ: 

1) Οικονομία (π.χ. οικονομικό ςφςτθμα, ακμι ι παρακμι οικονομίασ). 

2) Τεχνολογία (π.χ. επίπεδο τεχνολογίασ, ρυκμόσ ανάπτυξθσ). 

3) Σχζςεισ κοινωνικϊν ομάδων (π.χ. ςυνεργαςία ι ανταγωνιςμόσ). 

4) Αντικοινωνικά φαινόμενα (π.χ. αφξθςθ εγκλθματικότθτασ ι περικωριοποίθςθσ). 

5) Εργαςία (π.χ. θ εξειδίκευςθ και ο ρόλοσ τθσ). 

6) Θκικζσ αξίεσ (π.χ. τιμιότθτα, ειλικρίνεια, ςεβαςμόσ). 

7) Επιςτιμθ (π.χ. ςχζςθ επιςτιμθσ - εξουςίασ). 

8) Τζχνθ (π.χ.-εμπορευματοποίθςθ τθσ τζχνθσ). 

9) Κρθςκεία (π.χ. κρθςκολθψία). 

10) Κεςμοί (π.χ. κράτοσ, οικογζνεια, εκπαίδευςθ, Μ.Μ.Ε.). 

11) Ρολιτικι ηωι (π.χ. υγιισ ι εκφυλιςμζνθ). 

II. Συνζπειεσ 

α) Στον άνκρωπο 

1) Στθν προςωπικότθτα του (ψυχοπνευματικζσ ςυνζπειεσ). 

2) Στθν υγεία του. 

β) Στισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ (π.χ. μοναξιά). 

γ) Στουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ (βλζπε τουσ τομείσ που αναφζρκθκαν ςτισ αιτίεσ). 

δ) Στο φυςικό περιβάλλον (π.χ. ρφπανςθ, κλιματικζσ αλλαγζσ).  

III. Ρροτάςεισ 

α) Ρου μπορεί να εφαρμόςει θ οικογζνεια (π.χ. πρότυπα μίμθςθσ οι γονείσ).  

β) Ρου μπορεί να υλοποιιςει το ςχολείο (π.χ..ανκρωπιςτικι παιδεία). 

γ) Ρου μπορεί να υλοποιιςει θ πολιτεία (π.χ. νομοκετικά μζτρα). 

δ) Ρου μποροφν να προωκιςουν τα ΜΜΕ (π.χ. με εκπομπζσ ι ταινίεσ). 

ε) Ρου μποροφν να υλοποιιςουν οι διανοοφμενοι (π.χ. με διαλζξεισ, άρκρα, βιβλία). 

ςτ) Ρου εξαρτϊνται από το ίδιο το άτομο (π.χ. αυτοκαλλιζργεια). 
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2. Ωϊροι άντλθςθσ επιχειρθμάτων. 

α) Ερωτιματα τφπου:  «ΑΡΟΔΕΛΞΘ - ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» 

Στα ερωτιματα αυτοφ του τφπου ο υποψιφιοσ καλείται ν' αποδείξει τθν αξία ι τθν απαξία μιασ 

ζννοιασ, μιασ κατάςταςθσ ι ενόσ φαινομζνου κ.λπ., να δείξει τισ προεκτάςεισ του, κετικζσ ι αρνθτικζσ, ν' 

αναλφςει τθν αναγκαιότθτα του κ.λπ. 

Ραραδείγματα τζτοιων ερωτθμάτων αποτελοφν τα ακόλουκα: 

1. Ρϊσ αντιλαμβάνεςτε το ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι κοινωνία; 

2. Ροιοι λόγοι κακιςτοφν αναγκαία τθ διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ ταυτότθτασ; 

3. Ροφ μπορεί να οδθγιςει θ τυφλι προςκόλλθςθ του ςθμερινοφ ανκρϊπου ςτθν ειδίκευςθ; 

4. Ροια είναι θ ςυμβολι των κοινωνικϊν αρετϊν ςτθν εδραίωςθ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ; 

5. Γιατί ο ρατςιςμόσ είναι μζγιςτο κοινωνικό, και όχι μόνο, πρόβλθμα ςιμερα; 

6. Ροιεσ είναι οι επιπτϊςεισ τθσ κακισ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτθ ηωι μασ; 

7. «Θ Τζχνθ αποτελεί κοινι γλϊςςα, ενϊνει ανκρϊπουσ και λαοφσ». Αναλφςτε τθν άποψθ. 

 

ΑΝΤΛΘΣΘ ΕΡΛΩΕΛΘΜΑΤΫΝ ΑΡΟ ΤΟΜΕΛΣ 

1) Ρνευματικόσ - Λογικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Ανάπτυξθ κριτικισ και προβλθματιςμοφ, γόνιμθ αμφιβολία και αμφιςβιτθςθ, αναλυτικι και ςυνκετικι 

διαδικαςία ςκζψθσ, γνϊςθ, παιδεία, πολφπλευρθ μόρφωςθ και καλλιζργεια, εκπαίδευςθ (ανκρωπιςτικι -

τεχνοκρατικι), αλικεια, διαρκισ πνευματικι εγριγορςθ - επιμόρφωςθ, ςυνεχισ και ςφαιρικι ενθμζρωςθ, 

αναφορά ςτα ΜΜΕ και ςτον τρόπο λειτουργίασ τουσ, καλλιζργεια γνωςτικϊν ενδιαφερόντων, φανταςία, 

περίςκεψθ, αξιολόγθςθ, δεκτικότθτα ςτισ καινοφργιεσ ιδζεσ, μελζτθ - εμβάκυνςθ, πνευματικι οργάνωςθ 

και μζκοδοσ, ςτοχοκεςία, οργανωμζνθ αντίλθψθ των πραγμάτων και των εξελίξεων, επιςιμανςθ των 

ςχζςεων που ςυνδζουν τα επιμζρουσ φαινόμενα, ςυγκροτθμζνθ εικόνα του κόςμου. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Αμάκεια, εφθςυχαςμόσ - πνευματικι αδράνεια, εγκλωβιςμόσ ςτθν ειδίκευςθ - πνευματικι μονομζρεια, 

φανατιςμόσ, δογματιςμόσ, απολυτότθτα, προλιψεισ, αυκεντίεσ, αναχρονιςτικζσ αντιλιψεισ, 

αναλφαβθτιςμόσ (οργανικόσ -λειτουργικόσ), προπαγάνδα, παραπλθροφόρθςθ, υπερπλθροφόρθςθ - 

πνευματικι ςφγχυςθ, ετεροκατεφκυνςθ, χειραγϊγθςθ, μαηοποίθςθ, αποπροςανατολιςμόσ. 

 

2. Θκικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Αρχζσ, αξίεσ, ιδανικά, υγιι πρότυπα, ςυνείδθςθ, ευκφνθ, ωριμότθτα, αίςκθςθ κακικοντοσ, θκικζσ αρετζσ — 

εντιμότθτα - ειλικρίνεια - ςεβαςμόσ - εγκράτεια -μζτρο, αξιοπρζπεια, θρωιςμόσ, αυτοκριτικι, ενδοςκόπθςθ, 

αυτογνωςία - θκικι ελευκερία, ανκρωπιςμόσ, ςοβαρότθτα, ςυνζπεια, διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ 

προςωπικότθτασ. 
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Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Ράκθ, αδυναμίεσ, ςυμπλζγματα, ελαττϊματα, προκαταλιψεισ, ςτερεότυπα. Κρίςθ αξιϊν, θκικι χαλάρωςθ, 

αμοραλιςμόσ, ιδιοτζλεια, εκμετάλλευςθ, υποκριςία, φιλθδονιςμόσ, φπαρξθ προςωπείων, φιλαυτία, 

ςεμνοτυφία, μικροπρζπεια, ανκρϊπινθ δουλεία, αλλοτρίωςθ. 

 

3. Ϊυχολογικόσ - Συναιςκθματικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Ευγζνεια, ευαιςκθςία, ςυμπάκεια, κατανόθςθ, αγάπθ, λφπθ, γαλινθ, θρεμία, αςφάλεια, ορκι αξιοποίθςθ 

ελεφκερου χρόνου - ψυχαγωγία, εκλζπτυνςθ ςυναιςκθμάτων, ευχαρίςτθςθ, ψυχικζσ αρετζσ - κάρροσ - 

αυτοπεποίκθςθ - αιςιοδοξία - επιμονι - υπομονι, περθφάνια, ςιγουριά, εςωτερικι ιςορροπία, ψυχικι 

πλθρότθτα. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Άγχοσ, κορεςμόσ, ανία, πλιξθ, ανοφςια διαςκζδαςθ, αίςκθςθ ανικανοποίθτου, ψυχικό αδιζξοδο, 

απογοιτευςθ, μοιρολατρία, αυτοπεριφρόνθςθ, ιδεολθψία -ψυχϊςεισ, χαλάρωςθ - απευαιςκθτοποίθςθ. 

 

4. Κοινωνικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Κοινωνικι ςυνείδθςθ, πρόταξθ κοινοφ καλοφ ςε ςχζςθ με το ςτενά εννοοφμενο ατομικό ςυμφζρον, 

επικοινωνία «εγϊ — εςφ» με το ευρφτερο «εμείσ», κοινωνικζσ αρετζσ - ςυνεργαςία - αλλθλεγγφθ - άμιλλα - 

ομοψυχία - ςυναίνεςθ, διαλλακτικότθτα - φιλία, εδραίωςθ κοινωνικϊν ελευκεριϊν - ιςοτιμία - ιςονομία - 

αξιοκρατία - δικαιοςφνθ. Αναβάκμιςθ - υγιισ λειτουργία κεςμϊν (π.χ. οικογζνεια, ςχολείο, κράτοσ), 

εκπλιρωςθ κοινωνικϊν ρόλων, κοινωνικι κριτικι, ςεβαςμόσ ςτουσ νόμουσ, επίλυςθ κοινωνικϊν 

προβλθμάτων, κριτικι και δθμιουργικι αφομοίωςθ των κανόνων και αξιϊν τθσ κοινωνίασ, παροχι 

κοινωνικισ πρόνοιασ, κοινωνικι ευρυκμία και αρμονία, διαςφάλιςθ κοινωνικισ ςυνοχισ και ςε ςτιγμζσ 

κρίςθσ και γενικότερα. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Κρίςθ ανκρϊπινων ςχζςεων, κοινωνικι αδιαφορία, μοναξιά, ανωνυμία, ςτείροσ ανταγωνιςμόσ, 

ατομικιςμόσ, ςυγκροφςεισ, κοινωνικι αλλοτρίωςθ, «ο άνκρωποσ για τον άνκρωπο λφκοσ», άγονοσ 

μιμθτιςμόσ, ρατςιςμόσ, περικωριοποίθςθ, ανομικι ςυμπεριφορά, βία, εγκλθματικότθτα, ναρκωτικά και 

άλλα φαινόμενα κοινωνικισ νοςθρότθτασ. 

 

5. Ρολιτικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Γνϊςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, ςφνεςθ ςτθ διεκδίκθςθ των πρϊτων ςυνζπεια ςτθν υλοποίθςθ των 

δεφτερων, πολιτικοποίθςθ - ςυμμζτοχθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ δθμόςιασ ηωισ, γνϊςθ ιδεολογιϊν, 

παρακολοφκθςθ πολιτικϊν εξελίξεων, δικαίωμα «εκλζγειν - εκλζγεςκαι», ςυμμζτοχθ ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, υγιισ ςυνδικαλιςμόσ, πολυκομματιςμόσ. Διάλογοσ, πολυφωνία, διάκριςθ τριϊν εξουςιϊν, 

ζλεγχοσ θγεςίασ από τουσ πολίτεσ, ςτθλίτευςθ αδικιϊν και αυκαιρεςιϊν, ικοσ και φφοσ θγεςίασ, 

διαςφάλιςθ τθσ δθμοκρατίασ. 



Θεωρία και διαγράμματα κεμάτων. Ζκφραςθ – Ζκκεςθ Β’ Λυκείου 

  Επιμζλεια: Χαρά Ανδρονίδθ  80 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Κρίςθ πολιτικισ ςυνείδθςθσ, απουςία πολιτικισ παιδείασ, αδιαφορία για τα κοινά, φκορά θγεςίασ, 

κατάχρθςθ ελευκεριϊν, παραβιάςεισ, αταςκαλίεσ, ςκάνδαλα ευνοιοκρατία, πελατειακό ςφςτθμα ςτισ 

ςχζςεισ πολιτϊν και κράτουσ, ςυμφερολατρικό πνεφμα. Επικράτθςθ τυφλοφ κομματιςμοφ και πόλωςθσ, 

λαϊκιςμόσ, φιλαρχία, προςωποπαγι κόμματα, δθμαγωγία, φαινόμενα μεςςιανιςμοφ, υποδοφλωςθ ςτθ 

γραφειοκρατία - επικίνδυνα ζμμεςθ θ δθμοκρατία — ζλλειψθ ευκαιριϊν ςτουσ πολίτεσ για ςυμμετοχι ςτα 

κζντρα λιψθσ αποφάςεων. Συχνζσ οι περιπτϊςεισ κινδυνολογίασ, αςφδοτθσ προπαγάνδασ. Απειλι από 

τρομοκρατία, ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα υπάρχουν ακόμα. 

 

6. Επαγγελματικόσ –Υλικόσ – Οικονομικόσ – Οικολογικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, ορκι επιλογι επαγγζλματοσ με κατάλλθλα κριτιρια, ενίςχυςθ 

επαγγελματικισ ςυνείδθςθσ, επιμόρφωςθ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ, εδικζσ γνϊςεισ, τεχνογνωςία - νζεσ 

μζκοδοι - καινοφργια επαγγζλματα. Αφξθςθ παραγωγικότθτασ, βελτίωςθ ποιότθτασ αγακϊν και υπθρεςιϊν, 

επαγγελματικι ανζλιξθ, εργαςία - προςωπικι δθμιουργία και κοινωνικι προςφορά, επίλυςθ προβλιματοσ 

αυτοςυντιρθςθσ - κάλυψθ άμεςων βιοποριςτικϊν αλλά και δευτερευουςϊν αναγκϊν, άνοδοσ βιοτικοφ 

επιπζδου. Διαφιμιςθ, κεφάλαια - επενδφςεισ, αφξθςθ κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ, κοινωνία αφκονίασ, 

ανζςεισ, επιςτθμονικι και τεχνολογικι ανάπτυξθ, άνοδοσ μζςου όρου ηωισ (καταπολζμθςθ αςκενειϊν — 

βελτίωςθ υγείασ). Είςοδοσ μθχανισ ςτθν παραγωγι, περιοριςμόσ ανκρϊπινου μόχκου, βελτίωςθ ςυνκθκϊν 

εργαςίασ (ωράριο, αμοιβζσ, ςχζςεισ εργοδοτϊν - εργαηομζνων), προγραμματιςμόσ - πεικαρχία - οργάνωςθ 

παραγωγισ. Ανάπτυξθ οικονομικϊν κλάδων (εμπόριο, βιομθχανία κ.λπ.), εξζλιξθ των ΜΜΕ, μεταφοράσ και 

επικοινωνίασ, αζναθ πρόοδοσ υλικοφ πολιτιςμοφ. Αξιοποίθςθ φυςικϊν πόρων και πρϊτων υλϊν, φφςθ — 

πθγι ηωισ, ζμπνευςθσ, ικουσ - οικολογικι ιςορροπία - εξζλιξθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν που οδθγεί ςτθν 

οργάνωςθ - ταξινόμθςθ - αρχειοκζτθςθ τθσ γνϊςθσ - ανάπτυξθ τεχνολογίασ του διαςτιματοσ. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Τυποποίθςθ, μθχανοποίθςθ τθσ ηωισ και του ίδιου του ανκρϊπου, ςτείροσ αυτοματιςμόσ, τυφλι 

προςκόλλθςθ ςτθν ειδίκευςθ, υποδοφλωςθ του ανκρϊπου ςτα ίδια του τα δθμιουργιματα, κερδοςκοπικόσ 

χαρακτιρασ εργαςίασ — υπερεντατικοποίθςθ αυτισ, μειωμζνοσ ελεφκεροσ χρόνοσ, επαγγελματικι 

αλλοτρίωςθ, κεοποίθςθ χριματοσ, ςτροφι ςτον υλικό ευδαιμονιςμό, υπερκατανάλωςθ. Ανεργία, φτϊχεια, 

παραςιτικά επαγγζλματα, παραοικονομία, αντιπαραγωγικότθτα, ςυρρίκνωςθ πρϊτων υλϊν, ενεργειακι 

κρίςθ, πλθκωριςμόσ, πείνα ςτον τρίτο κόςμο, υπογεννθτικότθτα, δθμογραφικό πρόβλθμα. Μόλυνςθ 

περιβάλλοντοσ, αςκζνειεσ, υπερεκμετάλλευςθ φφςθσ, διαταραχι οικολογικισ ιςορροπίασ. 

 

7. Ρολιτιςτικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Τζχνθ - καλζσ τζχνεσ, γνιςια / αυκεντικι δθμιουργία, αναβάκμιςθ αιςκθτικισ αντίλθψθσ, εξευγενιςμόσ τθσ 

ψυχισ. Ρροϊκθςθ ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν, αλλά και ανκρωπιςτικι — ευςυνείδθτθ χριςθ των 

ποριςμάτων των κετικϊν επιςτθμϊν με ςτόχο τθν αλικεια και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ μασ. 

Γλϊςςα, παράδοςθ (ικθ - ζκιμα), κρθςκεία, πολιτιςτικι ταυτότθτα. Διαφφλαξθ λόγιου και λαϊκοφ 

πολιτιςμοφ. Αναφορά ςτθν πνευματικι θγεςία - ανάπτυξθ γραμμάτων. Ακλθτιςμόσ - καλλιζργεια ςϊματοσ 

και πνεφματοσ, ακλθτικό ιδεϊδεσ - πνεφμα Ολυμπιςμοφ. 
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Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Εμπορευματοποίθςθ τζχνθσ, μαηικι κουλτοφρα και υποκουλτοφρα, ζλλειψθ πρωτοτυπίασ, καλλιτεχνικι 

ομοιομορφία και τυποποίθςθ. Κακι χριςθ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ, πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ (εξοπλιςμοί), 

κερδοςκοπία πνεφμα, επιςτιμθ για τθν επιςτιμθ και όχι για τον άνκρωπο. Ξενομανία, πολιτιςτικι 

διείςδυςθ των ανεπτυγμζνων χωρϊν ςτισ αναπτυςςόμενεσ, αντιπαραδοςιακό πνεφμα. Ζκπτωςθ ακλθτικϊν 

ιδεωδϊν, ακλθτισ — εμπόρευμα, χουλιγκανιςμόσ. 

 

8. Εκνικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Φιλοπατρία, γνϊςθ ιςτορίασ και εκνικϊν κεμάτων, ςφνδεςθ παρελκόντοσ με παρόν και μζλλον, αίςκθςθ 

ιςτορικισ ςυνζχειασ. Εκνικι ςυνείδθςθ, ενδυνάμωςθ εκνικοφ φρονιματοσ, προάςπιςθ εκνικισ 

ακεραιότθτασ, αντίςταςθ ςε εξωτερικοφσ εχκροφσ. Χαρακτθριςτικά Ελλθνιςμοφ (κετικά — αρνθτικά) - 

εκνικι αυτογνωςία, οι Ζλλθνεσ αποτελοφν ζκνοσ «ανάδελφο», Ελλθνιςμόσ = πολιτιςμόσ. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Ρρογονολατρεία, μυκοποίθςθ παρελκόντοσ, εκνικιςμόσ - ςοβινιςμόσ, παραχάραξθ ιςτορίασ, εκνικι 

εξάρτθςθ από άλλεσ χϊρεσ κυρίωσ ανεπτυγμζνε απομονωτιςμόσ ενόσ λαοφ, εκνικόσ ναρκιςςιςμόσ - εκνικι 

ομφαλοςκόπθςθ ζλλειψθ πρωτοβουλίασ για δθμιουργικό παρόν με φανταςία. 

 

9. Διεκνιςτικόσ - Διακρατικόσ τομζασ 

Κετικζσ ζννοιεσ 

Εφκολθ επικοινωνία λαϊν λόγω τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, ζντονθ αλλθλεπίδράςθ αυτϊν, δθμιουργία υγιοφσ 

κοςμοπολιτιςμοφ, που κεμελιϊνεται ςτθ διαφφλαξθ τθσ ιδιαίτερθσ πολιτιςτικισ και εκνικισ ταυτότθτασ 

κάκε λαοφ και όχι ςτθν ιςοπεδωτικι αφομοίωςθ του, διεκνοποίθςθ φαινομζνων και προβλθμάτων 

(οικολογικό, εξοπλιςμοί, ενεργειακό), διεκνισ διάλογοσ – ςυνεργαςία κοινι προςπάκεια, κλίμα 

ςυναδζλφωςθσ, κατοχφρωςθ αυτοδιάκεςθσ λαϊν ενεργοποίθςθ οργανϊςεων και οργανιςμϊν (Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, ΟΘΕ κ.λπ. διατιρθςθ παγκόςμιασ ειρινθσ, ςεβαςμόσ ςτο διεκνζσ δίκαιο, προάςπιςθ ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων, καλλιζργεια ανκρωπιάσ ανεξαρτιτωσ χρϊματοσ, φυλισ, κρθςκείασ. 

Αρνθτικζσ ζννοιεσ 

Εκμετάλλευςθ αδφνατων λαϊν από τουσ ανεπτυγμζνουσ, ρατςιςμόσ, πόλεμοσ, εξυπθρζτθςθ ςυμφερόντων 

και ςκοπιμοτιτων, μυςτικι διπλωματία, ξενοφοβία, περικωριοποίθςθ μειονοτιτων, ςχζςεισ κυριαρχία - 

υποτζλειασ ςτο πλαίςιο των διάφορων ςυναςπιςμϊν, πνεφμα ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ - οι μεγάλεσ 

δυνάμεισ επιδιϊκουν όςο γίνεται μεγαλφτερο οικονομικό μερίδιο ςτθν αγορά κακϊσ και τον ζλεγχο τθσ 

τεχνολογικισ πρωτοπορίασ. 

 

Ραρατθριςεισ: 

1 . Για τθ δθμιουργία μιασ μεςτισ επιχειρθματολογίασ φροντίηουμε πάντα να προβαίνουμε ςε μια μεικτι 

Απόδειξθ, παρουςιάηοντασ τα κετικά που επιφζρει και τ' αρνθτικά που αποτρζπει ι περιορίηει θ ζννοια που 

μασ δίνεται, αν βζβαια αυτι είναι κετικι, ι τα αρνθτικά που απορρζουν απ' αυτιν και τα κετικά που 

χάνονται ι περιορίηονται, αν αυτι θ ζννοια είναι αρνθτικι.  
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π.χ. Για το ερϊτθμα (7), παρουςιάηουμε και τα κετικά αποτελζςματα που επιφζρει θ τζχνθ και τα αρνθτικά 

που περιορίηει, για να δείξουμε ότι αυτι ενϊνει τουσ ανκρϊπουσ. 

Για το ερϊτθμα (6), παρουςιάηουμε τα αρνθτικά που επιφζρει θ κακι χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτουσ 

διάφορουσ τομείσ τθσ ηωισ μασ κακϊσ και τα κετικά που περιορίηει. 

2.  Θ ςειρά των Τομζων δεν είναι κακοριςτικι. Ξεκινάμε κάκε φορά από τον Τομζα, ςτον οποίο εντάςςεται 

κυρίωσ θ ζννοια, και ςτθ ςυνζχεια επεκτείνουμε τθν Απόδειξθ μασ και ς' άλλουσ ςταδιακά και με 

αλλθλουχία νοθμάτων. 

π.χ. Σε κζματα ςχετικά με τθ δθμοκρατία και τθ ςθμαςία τθσ, θ Απόδειξθ αρχίηει από τον Ρολιτικό τομζα και 

τον Κοινωνικό, οι οποίοι είναι και άμεςα ςχετιηόμενοι, για να ςυνεχίςει, αν χρειαςτεί, και ςε άλλουσ Τομείσ, 

π.χ. Θκικό - Ρνευματικό κ.λπ. 

3. Για να είναι πιο πυκνι, ςφντομθ και εφςτοχθ θ επιχειρθματολογία μασ και ν' αποφεφγεται θ κατάτμθςθ 

του γραπτοφ ςε πολλζσ επιμζρουσ παραγράφουσ, μποροφμε να ομαδοποιιςουμε ςε μία παράγραφο τα 

επιχειριματα - ςτοιχεία από Τομείσ που παρουςιάηουν νοθματικι ςυνάφεια. 

π.χ. Για το ερϊτθμα (7) κα μποροφςαμε να ζχουμε χωρίςει το γραπτό μασ ςε τζςςερισ μεγάλεσ 

παραγράφουσ. Μία με επιχειριματα από Κοινωνικό - Ρολιτικό τομζα, μία από Θκικό - Ψυχολογικό, μία από 

Διακρατικό - Ρολιτιςτικό - Εκνικό. 

4. Θ επιχειρθματολογία δεν είναι απαραίτθτο ν' αντλείται απ' όλουσ τουσ Τομείσ αλλά από τουσ πιο 

αντιπροςωπευτικοφσ κάκε φορά. 

5. Πταν το κζμα περιλαμβάνει δφο κφριεσ ζννοιεσ, οι οποίεσ ςχετίηονται μεταξφ τουσ, προτείνεται θ 

ταυτόχρονθ απόδειξθ τθσ επίδραςθσ τουσ, για ν' αποφεφγονται οι επαναλιψεισ. 

π.χ. Σ' ζνα κζμα «Θ υπευκυνότθτα και θ παραγωγικότθτα αποτελοφν ςτισ μζρεσ μασ επιτακτικό αίτθμα για 

τθν πρόοδο ατόμων και κοινωνιϊν», θ Απόδειξθ τθσ αξίασ τθσ υπευκυνότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ 

γίνεται ταυτόχρονα, εφόςον τόςο θ υπευκυνότθτα όςο και θ παραγωγικότθτα - δθμιουργικότθτα, 

αναφζρονται ς' όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ κι ζχουν κετικζσ ςυνζπειεσ για το άτομο και τθν 

κοινωνία.  

6.  Σε περίπτωςθ που το κζμα αναφζρεται ςε δφο αντίκετεσ ζννοιεσ, προβαίνουμε ςε ξεχωριςτι Απόδειξθ 

με τα κετικά και τα αρνθτικά ςτοιχεία από τον κάκε Τομζα αντίςτοιχα. 

π.χ. Στο κζμα «Θ φπαρξθ αγωνιςτικότθτασ αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθ δθμιουργία πολιτιςμοφ, 

ενϊ θ αδιαφορία αποτελεί αναςχετικό παράγοντα για τθν πρόοδο ατόμων και κοινωνιϊν», προβαίνουμε ςε 

ξεχωριςτι Απόδειξθ για τθν κάκε ζννοια, αντλϊντασ για τθ κετικι ανάλυςθ επιχειριματα από τισ κετικζσ 

ζννοιεσ των Τομζων, ενϊ για τθν αρνθτικι ανάλυςθ, επιχειριματα από τισ αρνθτικζσ ζννοιεσ των Τομζων.  

7. Πταν ζνα κζμα ηθτά ν' αποδείξουμε τθν ιδιαίτερθ αξία και αναγκαιότθτα μιασ ζννοιασ - κατάςταςθσ ςτθν 

εποχι μασ, εκτόσ από τθ γενικι επιχειρθματολογία, που ιςχφει ςαφϊσ και για τισ μζρεσ μασ, τονίηουμε τα 

αρνθτικά ςτοιχεία των Τομζων που χαρακτθρίηουν τθν εποχι μασ (πάντα με τθ μορφι ολοκλθρωμζνου 

επιχειριματοσ), τα οποία κακιςτοφν περιςςότερο επιτακτικι ςιμερα τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ζννοιασ που κζλουμε ν' αποδείξουμε. Ο ςυγκεκριμζνοσ αυτόσ «Εγχρονιςμόσ ςτο ςιμερα» 

γίνεται ακόμθ και αν δεν ηθτείται άμεςα από το κζμα, γιατί θ εμπειρία και θ γνϊςθ μασ αντλοφνται ωσ επί 

το πλείςτον από τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα κι αυτιν επιδιϊκουμε ν' αναμορφϊςουμε, να βελτιϊςουμε. 

π.χ. Σ' ζνα κζμα-ερϊτθμα «Ροια είναι θ αξία τθσ ςυνεργαςίασ ςτθ ηωι μασ», θ επιχειρθματολογία, π.χ. από 

τον Κοινωνικό τομζα, περιλαμβάνει όλα τα κετικά γενικά αποτελζςματα τθσ ςυνεργαςίασ, όπωσ είναι ο 

ςεβαςμόσ ςτουσ νόμουσ, θ διαφφλαξθ τθσ ιςοτιμίασ και τθσ αξιοκρατίασ, θ εφρυκμθ λειτουργία των 

κεςμϊν, θ καλφτερθ επίλυςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων κ.λπ., αλλά και όλα εκείνα τα ςθμερινά 

αρνθτικά φαινόμενα, όπωσ είναι θ βία και θ εγκλθματικότθτα που επικρατοφν ωσ νοςθρά φαινόμενα, το 
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ςτείρο ανταγωνιςτικό και ατομικιςτικό πνεφμα τθσ εποχισ μασ κ.λπ., που δθλϊνουν τθ μεγαλφτερθ ανάγκθ 

ςυνεργαςίασ για όλουσ μασ. 

8. Δεν χρθςιμοποιοφμε όλεσ τισ ζννοιεσ του κάκε Τομζα, αλλά τόςεσ κάκε φορά όςεσ χρειάηονται για μια 

«καλοςτθμζνθ» και εφςτοχθ παράγραφο.  

9. Δεν προβαίνουμε ςε αςφνδετα ςχιματα και απαρικμιςεισ εννοιϊν από τον κάκε Τομζα, αλλά 

φροντίηουμε ϊςτε με τισ κατάλλθλεσ διαρκρωτικζσ λζξεισ ι φράςεισ και με διαπλοκι εννοιϊν από τον κάκε 

Τομζα, ανεξαρτιτωσ ςειράσ, να διαμορφϊςουμε μια αυτοτελι παράγραφο ι νοθματικι ενότθτα. 

 

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ - ΕΨΑΜΟΓΕΣ 

ι) Ροια είναι θ επίδραςθ του άγονου μιμθτιςμοφ ςτθν πολιτιςτικι ζκφραςθ και δθμιουργία; (Ραράδειγμα 

παραγράφου από Ρολιτιςτικό - Εκνικό τομζα). 

«Ο μιμθτιςμόσ ςθμαίνει δουλικι μίμθςθ και αντιγραφι που αποτελεί αναςχετικό παράγοντα για τθν 

πολιτιςτικι δθμιουργία. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι καλλιτζχνεσ χάνουν τθν ανανεωτικι τουσ πνοι και 

υποτάςςονται ςτθν κατανάλωςθ και το κζρδοσ, δθλαδι τελικά ςτθν παραγωγι ζργων ευτελϊν και 

ανοφςιων που εμποδίηουν τθν θκικοπνευματικι ανάταςθ. Θ επιςτιμθ ςτρατεφεται ςε κρατικά ι ιδιωτικά 

ςυμφζροντα και αποτελεί ςιγά ςιγά απειλι για τθν ποιότθτα ηωισ μασ. Ο ακλθτιςμόσ εμπορευματοποιείται 

και ο χουλιγκανιςμόσ διαδίδεται παντοφ, γιατί ο μιμθτιςμόσ ςυνδζεται άμεςα και με τα φαινόμενα τθσ 

μαηοποίθςθ και τθσ οχλοποίθςθσ των ανκρϊπων. Θ γλϊςςα τυποποιείται και φτωχαίνει, γιατί οι πολλοί δεν 

ενδιαφζρονται για τθν καλλιζργεια τθσ, αλλά ανζχονται και αναπαράγουν τθν υπάρχουςα λεξιπενία ι 

γίνονται ξενομανείσ. 

Είναι λοιπόν πρόδθλο ότι ο πολιτιςμόσ και ιδιαίτερα ο πνευματικόσ απειλείται από διαβρωτικά 

φαινόμενα όπωσ αυτό τθσ άγονθσ μίμθςθσ.» 

 

ιι) Αξία τθσ Γλϊςςασ (Ραράδειγμα παραγράφου από Ρνευματικό τομζα). 

«Υπάρχει διαλεκτικι ςχζςθ, δθλαδι ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ςκζψθσ και γλϊςςασ, μεταξφ λόγου - 

ςκζψθσ και λόγου - ζκφραςθσ. Πςο πιο ςφνκετα και ολοκλθρωμζνα εκφράηεται ζνασ άνκρωποσ τόςο 

περιςςότερο κινθτοποιεί το πνεφμα του και, αντίςτροφα, όςο πιο καλλιεργθμζνοσ είναι πνευματικά τόςο 

πιο πλοφςια εκφραςτικά μζςα χρθςιμοποιεί. Θ κατάταξθ των νοθμάτων και των γλωςςικϊν ςυμβόλων 

καλλιεργεί το ςυλλογιςμό, προωκεί τθ ςκζψθ και ανυψϊνει το πνευματικό υπόβακρο των ανκρϊπων. 0 

μεςτόσ και ουςιαςτικόσ χαρακτιρασ τθσ γλϊςςασ επιτρζπει τθ διεφρυνςθ των οριηόντων του ατόμου, τθ 

ςφαιρικι ενθμζρωςθ του ενάντια ςε φαινόμενα παραπλθροφόρθςθσ και προπαγάνδασ, που αρκετά ςυχνά 

προωκοφν ςιμερα τα οργανωμζνα ςυμφζροντα. Κατ' επζκταςθ, ο άνκρωποσ καλλιεργεί τθν κριτικι του 

ικανότθτα και οδθγείται ςε πνευματικι ελευκερία, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι είναι ςε κζςθ να εκφράςει 

δθμιουργικά τθ διαφωνία του μζςω τθσ καλισ χριςθσ τθσ γλϊςςασ και να προβάλει τισ κετικζσ του 

αντιπροτάςεισ. Ελζγχει επίςθσ τα μθνφματα που ςιμερα δζχεται καταιγιςτικά, κατευκφνεται προσ τθ γνϊςθ 

και τθν παιδεία, ςτοιχεία που απαλλάςςουν το άτομο από τθν πνευματικι μονομζρεια του καιροφ μασ. 

Εξάλλου, θ καλλιζργεια ευρφτερων πνευματικϊν ενδιαφερόντων και θ απόρριψθ τθσ χειραγϊγθςθσ, που 

προςφζρει θ ορκι αντίλθψθ και χριςθ τθσ γλϊςςασ, αποτελοφν παράγοντεσ ενδυνάμωςθσ του 

πνευματικοφ μασ πολιτιςμοφ και αντίςταςθσ ςτθ ςτείρα τεχνοκρατικι αντίλθψθ που κυριαρχεί.» 

 

ιιι) Σθμαςία τθσ Νομιμότθτασ / Νομιμοφροςφνθσ για τθν κοινωνία (Ραράδειγμα παραγράφου από 

Κοινωνικό τομζα). 
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«Θ ορκι κοινωνικι διάρκρωςθ και θ πολιτικι ευρυκμία προχποκζτουν πολιτικά ευςυνείδθτουσ 

ανκρϊπουσ, που τθρϊντασ τουσ νόμουσ επιδεικνφουν ζναν υψθλό βακμό ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ κι 

ευκφνθσ. O πολίτθσ, λοιπόν, που ςζβεται τουσ νόμουσ διακρίνεται για τισ κοινωνικζσ του αρετζσ. Μάχεται 

μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ για τθ διαςφάλιςθ ελευκεριϊν όπωσ θ αξιοκρατία και θ δικαιοςφνθ, 

προτάςςει το «εμείσ» ςε ςχζςθ με το ςτενά εννοοφμενο ατομικό ςυμφζρον, και ζτςι καλλιεργεί ταυτόχρονα 

το πνεφμα ςυλλογικότθτασ και ςυνεργαςίασ αποτρζποντασ το ςτείρο ανταγωνιςμό. Συνεπϊσ, μ' αυτά τα 

δεδομζνα, οικοδομοφνται ουςιαςτικζσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και αμβλφνονται οι κοινωνικζσ αντικζςεισ, άρα 

και τα φαινόμενα κοινωνικισ νοςθρότθτασ.» 

 

β) Ερωτιματα τφπου: «ΑΛΤΛΟΛΟΓΛΑ» 

Στα ερωτιματα αυτά επιχειροφμε να παρουςιάςουμε από ποφ προζρχεται ζνα πρόβλθμα ι μια κετικι 

κατάςταςθ, ζνα φαινόμενο (ςυνικωσ αρνθτικό), είτε γενικό - διαχρονικό είτε τθσ εποχισ μασ. 

Ρροςπακοφμε, δθλαδι, να εμφανίςουμε τουσ παράγοντεσ που προκαλοφν οριςμζνα φαινόμενα, τα 

γενεςιουργά τουσ αίτια. 

Ραραδείγματα ερωτθμάτων που ανικουν ς' αυτι τθν κατθγορία είναι τα ακόλουκα: 

1. Να διερευνιςετε τθν όξυνςθ τθσ βίασ και τθσ εγκλθματικότθτασ ςτουσ κόλπουσ τθσ ςθμερινισ νεολαίασ. 

2. Ροφ αποδίδετε το οικολογικό πρόβλθμα; 

3. Ροιεσ είναι οι ρίηεσ του προβλιματοσ τθσ ανεργίασ; 

4. Ρολλοί υποςτθρίηουν ότι το άγχοσ του ςθμερινοφ ανκρϊπου εκπθγάηει από τθ ςυνκετότθτα τθσ 

κοινωνίασ και τθν πολλαπλότθτα των ρόλων του ςθμερινοφ ανκρϊπου. Συμφωνείτε με τθν άποψθ αυτι; 

5. Από τι προκαλείται θ αλλοτρίωςθ του ςθμερινοφ ανκρϊπου; 

6. Ροιοι παράγοντεσ ςυνκζτουν το πρόβλθμα τθσ αλλοτρίωςθσ του ςθμερινοφ ανκρϊπου; 

 

ΩΫΟΛ ΑΝΤΛΘΣΘΣ ΑΛΤΛΫΝ 

Α. Στάςθ ατόμου 

1. Χαμθλό πνευματικό επίπεδο - ζλλειψθ καλλιζργειασ - απουςία κριτικισ περιοριςμόσ ενδιαφερόντων.  

2. Αδιαφορία για ό,τι διαδραματίηεται γφρω μασ - ανωριμότθτα ςτισ επιλογζσ μασ — απόλυτθ ενδοτικότθτα 

ςτισ προκλιςεισ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. 

3. Ρροκαταλιψεισ - ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ - φανατιςμόσ, που περιχαρακϊνουν το πνεφμα και οδθγοφν 

ςε ακραίεσ τάςεισ και ςυμπεριφορζσ. 

4. Αναςφάλειεσ — ψυχολογικά προβλιματα, τα οποία αποκαλφπτουν τθ γφμνια τθσ ψυχισ - εγωιςμόσ και 

αλαηονεία - υπερβολικζσ φιλοδοξίεσ. 

5. Ροικίλα ςυμφζροντα. 

 

Β. Ευκφνθ κεςμϊν - φορζων κοινωνικοποίθςθσ 

1. Οικογζνεια: Ανωριμότθτα γονζων - χαμθλό πνευματικό επίπεδο, ζλλειψθ ςεβαςμοφ ςτθν 

προςωπικότθτα του παιδιοφ μζςω καταπίεςθσ, υπερπροςταςίασ ι και άκριτου φιλελευκεριςμοφ. Κρίςθ 

κεςμοφ - γονείσ με πολλαπλοφσ και αλλθλοςυγκρουόμενουσ ρόλουσ, ζλλειψθ επαφισ και επικοινωνίασ 

ανάμεςα ςτα μζλθ - «χάςμα γενεϊν», εγκλωβιςμόσ των ατόμων - μελϊν και ιδιαίτερα των γονζων ςτισ 

απόψεισ τουσ - ενδοοικογενειακζσ ςυγκροφςεισ. Το ςπίτι ςιμερα ζχει απωλζςει ςε μεγάλο βακμό το νόθμα 
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τθσ εςτίασ, θ οικία δεν είναι πλζον οικεία και μετατρζπεται ςε κζντρο διερχομζνων, ενιςχφεται θ 

απομάκρυνςθ από τισ οικογενειακζσ παραδόςεισ. Αλλαγι δομισ και ρόλων τθσ οικογζνειασ - νζα κζςθ τθσ 

γυναίκασ ςτο οικογενειακό περιβάλλον. 

2. Σχολείο: Απουςία διαμόρφωςθσ ςφαιρικοφ - θκικοφ ανκρϊπου, ςτείρα αποςτικιςθ γνϊςεων, 

τυποποίθςθ διδαςκαλίασ, άγονοσ εγκυκλοπαιδιςμόσ. Θ εκπαίδευςθ αποκτά κάτι από τθν ψυχρι και 

υπολογιςτικι λογικι τθσ τεχνοκρατίασ, αδυνατεί να ακολουκιςει τισ νζεσ πνευματικζσ κατακτιςεισ και 

εξελίξεισ, θ εκπαίδευςθ διδάςκει, αλλά δεν εμπνζει, οδθγεί ςτθν εκμάκθςθ και όχι ςτθ μάκθςθ. Θ μθχανικι 

παρακολοφκθςθ μακθμάτων προςφζρει γνϊςθ χρθςιμοκθρικι και εμπορευματοποιθμζνθ, που δεν 

απελευκερϊνει αλλά αντίκετα οδθγεί ςε ποικίλεσ αρνθτικζσ καταςτάςεισ. Στόχοσ -πανάκεια γίνεται το 

πτυχίο, ζλλειψθ υποδομζσ για τθν καλλιζργεια ενδιαφερόντων και τθν ομαλι κοινωνικοποίθςθ των νζων. 

3. ΜΜΕ: Ανευκυνότθτα λειτουργϊν, παραπλθροφόρθςθ - προπαγάνδα, τα  ΜΜΕ, αντί να είναι κανάλια 

ιδεολογίασ, γίνονται τα ίδια ιδεολογία. Εμπορευματοποίθςθ των μζςων με ςτόχο τθν αποκλειςτικότθτα και 

το κζρδοσ -διαβρϊνεται ο χαρακτιρασ τουσ ωσ φορζων κοινωνικοπολιτικισ αγωγισ. Καταιγιςμόσ 

μθνυμάτων-ςφγχυςθ, δθμιουργείται μια ιδιότυπθ μάηα αμζτοχων — ςυμμετεχόντων, που ουςιαςτικά δεν 

αναβακμίηονται πνευματικά. Ρροβολι αρνθτικϊν προτφπων (π.χ. επιτυχθμζνοσ άνκρωποσ είναι όποιοσ ζχει 

άφκονα οικονομικά μζςα, θ βία που προβάλλεται μζςω τθσ δραματοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ειδθςεογραφίασ 

ι τθσ θρωοποίθςθσ αντικοινωνικϊν τφπων), ϊςτε αρκετά ςυχνά εκτοπίηονται κετικά υποδείγματα ηωισ από 

τα ΜΜΕ. 

4. Ρολιτεία - Κράτοσ: Συγκεντρωτιςμόσ εξουςίασ, αςφυκτικι γραφειοκρατία και αναξιοκρατικά φαινόμενα, 

ζλλειψθ ευκαιριϊν ςτουσ πολίτεσ, αςυνζπεια λόγων - ζργων από τθν πλευρά τθσ θγεςίασ, όξυνςθ 

προβλθμάτων. Ραλαιοκομματικι αντίλθψθ πολιτικϊν, ςτυγνόσ επαγγελματιςμόσ και τεχνοκρατιςμόσ 

πολιτικϊν, αδυναμία επίλυςθσ ηωτικϊν προβλθμάτων. 

 

Γ. Ρρότυπα - Σφγχρονο πλαίςιο - Ωαρακτθριςτικά ςφγχρονθσ εποχισ 

Γενικά: Ρρότυπα ςακρά, χωρίσ να εμπνζουν και να οδθγοφν ςτο δθμιουργικό όνειρο, ςτθν 

ανκρωποκεντρικι κεϊρθςθ τθσ ηωισ, ςτο αλθκινό νόθμα τθσ. 

1. Αςφμμετρθ ανάπτυξθ υλικοτεχνικοφ - θκικοπνευματικοφ πολιτιςμοφ. Αντιφατικι εποχι, κοινωνία 

εντυπωςιακϊν επιτευγμάτων αλλά και πολλαπλϊν αρνιςεων. 

2. Επικράτθςθ ςτείρασ τεχνοκρατικισ αντίλθψθσ, δθλαδι τθσ αντίλθψθσ ότι θ τεχνολογία και μόνο οδθγεί 

τον άνκρωπο ςτθν ευτυχία. Ψυχρι εκλογίκευςθ των πάντων, οι άνκρωποι κακίςτανται οπαδοί τθσ 

«ιςςονοσ προςπάκειασ» ωσ προσ τθν ευρφτερθ καλλιζργεια τουσ. 

3. Συνκετότθτα, πολυπλοκότθτα κοινωνιϊν - γριγοροι ρυκμοί εκτφλιξθσ γεγονότων και αλλαγϊν, 

καταιγιςμόσ μθνυμάτων, πλθροφοριϊν, γνϊςεων, πολλαπλότθτα και αντιφατικότθτα κοινωνικϊν ρόλων, 

αφξθςθ των απαιτιςεων τθσ ηωισ, άγχοσ, ζνταςθ κ.λπ., ςτοιχεία που οδθγοφν ςτθν αδυναμία αφομοίωςθσ 

και βελτίωςθσ του κοινωνικοφ «γίγνεςκαι». 

4. Βιομθχανοποιθμζνοσ τρόποσ ηωισ, αντιςτροφι ςτισ ςχζςεισ ανκρϊπου-τεχνικισ, ςυνεχισ επανάλθψθ 

που φζρνει τυποποίθςθ, εκφυλίηεται ο πνευματικόσ δυναμιςμόσ του ανκρϊπου, το άτομο μετατρζπεται ςε 

όργανο παραγωγισ και ςε δοφλο των επουςιωδϊν αναγκϊν του και πορεφεται υπνωτιςμζνο το δρόμο ενόσ 

«πολιτιςμζνου» τεχνοκρατικοφ αφανιςμοφ. Ωσ προσ τθν εργαςία, χαρακτθριςτικι είναι θ 

υπερεντατικοποίθςθ τθσ και θ υπερβολικι προςκόλλθςθ ςτθν ειδίκευςθ, που περιορίηουν τον ελεφκερο 

χρόνο και απογυμνϊνουν θκικοπνευματικά τον άνκρωπο. 
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5. Αςτικοποίθςθ (θ ηωι ςτισ μεγαλουπόλεισ), υπερπλθκϊρα ανκρϊπων, ανωνυμία, ζλλειψθ ηωτικοφ 

χϊρου για προςωπικι ζκφραςθ, καλλιζργεια επικετικότθτασ, μαραςμόσ ανκρϊπινων ςυναιςκθμάτων, 

αποξζνωςθ, μαηοποίθςθ, αλλοτρίωςθ. Διαμεριςματοποίθςθ και κάκετθ δόμθςθ ςυνκλίβουν τθν ανκρϊπινθ 

επικοινωνία, οι άνκρωποι ακολουκοφν παράλλθλουσ δρόμουσ, ελαχιςτοποιείται ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ. 

Υδροκζφαλεσ τςιμεντουπόλεισ που προςβάλλουν τθν αιςκθτικι. 

6. Στροφι ςτον υλικό ευδαιμονιςμό, ακόρεςτθ μανία για υλικά αγακά, εγκλωβιςμόσ ςτο δόκανο του 

υπερκαταναλωτιςμό, θ κατανάλωςθ (ςφγχρονο πρότυπο κοινωνικισ καταξίωςθσ - ευτυχίασ) οδθγεί ςε 

αυτοκατανάλωςθ και κεοποίθςθ του χριματοσ - ζκπτωςθ τθσ αξίασ «άνκρωποσ», υποταγι ςτο ςυρμό, ςτο 

εφιμερο, ςτο πρόςκαιρο. Επίταςθ του υλοηωιςμοφ μζςω τθσ διαφιμιςθσ με τθν παρουςίαςθ τεχνθτϊν 

παραδείςων και τθ χριςθ μεκόδων, όπωσ: ωραιοποίθςθ, πλφςθ εγκεφάλου. 

7. Θκικι ρευςτότθτα τθσ εποχισ μασ — ανακεϊρθςθ και κρίςθ αξιϊν, ζκλυςθ θκϊν — θκικι του 

ςυμφζροντοσ, κρίςθ ταυτότθτασ και προςανατολιςμοφ, λανκαςμζνεσ προτεραιότθτεσ. Λδεολογικι ςφγχυςθ, 

απουςία οραμάτων και ςυλλογικϊν ςτόχων, κατάργθςθ ορίου και μζτρου, απαξίεσ ςτθ κζςθ αξιϊν. 

8. Απομάκρυνςθ ανκρϊπου από τθ φφςθ και ό,τι αυτι αντανακλά (αγνότθτα, αυκεντικότθτα, ζμπνευςθ, 

φυςικότθτα), δθμιουργία «τεχνθτοφ» ανκρϊπου με κρυμμζνθ ευαιςκθςία και εςωτερικό κενό. 

9. Επικράτθςθ νοοτροπίασ του παροντιςμοφ - προοδοπλθξία, που αποτελεί ανάςχεςθ ςτθ δθμιουργικι 

αφομοίωςθ των λειτουργικϊν ςτοιχείων τθσ παράδοςθσ. 

10.Μιμθτιςμόσ - μόδα, τυφλι υποταγι ςτο ξενόφερτο, αντιγραφι τθσ επιφάνειασ και όχι μίμθςθ τθσ 

ουςίασ, αλλοίωςθ ανκρϊπινου προςϊπου. 

11.Επικράτθςθ ατομικιςμοφ και ςτείρου ανταγωνιςμοφ, κρίςθ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ. Ο ςθμερινόσ 

άνκρωποσ είναι νάρκιςςοσ και φίλαυτοσ, τον χαρακτθρίηει θ αλαηονεία τθσ δφναμθσ και αδιαφορεί για το 

καλό τθσ κοινότθτασ. Ριςτεφει ςτο όραμα τθσ «διαςθμότθτασ», που τον οδθγεί ςτθν υιοκζτθςθ ακζμιτων 

μζςων προκειμζνου να επιτφχει το ςκοπό του. 

12.Κοινωνικά προβλιματα, όπωσ αδικίεσ, ανιςότθτεσ, ανεργία, δθμιουργοφν κοινωνικό αναβραςμό και 

επιδεινϊνουν τθν κρίςθ τθσ κοινωνίασ. 

13.Μετανάςτευςθ - ρατςιςμόσ - ξενοφοβία. 

 

Δ. Στάςθ νζων 

Κατάλλθλθ χριςθ των ςτοιχείων τθσ Α' κατθγορίασ αιτίων (Στάςθ ατόμου) κακϊσ και: θ αμφιςβιτθςθ 

των νζων μορφοποιείται ςε ολικι άρνθςθ, πιςτεφουν ότι τα ξζρουν όλα, είναι επιρρεπείσ ςτθ μίμθςθ, 

πολλζσ φορζσ ςυμβιβάηονται με όςα κατθγοροφςαν, θ ανταρςία τουσ ςυχνά δεν ςυνοδεφεται από ανάλογα 

οράματα αλλά είναι επιφανειακι, ρθχι. Αρκετοί εκφράηουν τθν αντίδραςθ τουσ ςτο κατεςτθμζνο με τρόπο 

ςτείρο, ϊςτε να δείξουν τθν υποκειμενικι τουσ ετερότθτα. 

Εγγενι χαρακτθριςτικά νζων: 

Κετικά 

- πνευματικά ανιςυχοι, φιλοπερίεργοι, με μεγάλθ αντιλθπτικι κι αφομοιωτικι ικανότθτα 

- το πιο αγνό και αδιάφκορο κομμάτι τθσ κοινωνίασ, αδιάβρωτοι από ςυμφζροντα και ςκοπιμότθτεσ. 

- δυναμικοί αγωνιςτζσ με περίςςιο απόκεμα ενεργθτικότθτασ 

- αιςιόδοξοι, φιλόδοξοι, οραματιςτζσ, ιδεολόγοι, ιδεαλιςτζσ 

- φιλελεφκεροι, δθμοκρατικοί 
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- ενκουςιϊδεισ, ευαίςκθτοι, ςυναιςκθματικοί, ρομαντικοί 

- κοινωνικοί, εξωςτρεφείσ 

- καινοτόμοι, επαναςτάτεσ, ρθξικζλευκοι, προοδευτικοί 

- αμφιςβθτίεσ 

- ανκρωπιςτζσ 

Αρνθτικά 

- απόλυτοι από ζπαρςθ κι αλαηονεία 

- νομίηουν ότι τα γνωρίηουν όλα 

- παρορμθτικοί, χάνουν το μζτρο, ςυχνά ενεργοφν μόνο με το ςυναίςκθμα κι όχι με τθ λογικι 

- ςτείρα αμφιςβιτθςθ, αντιδραςτικότατα ζωσ και μθδενιςμόσ 

- ευζξαπτοι, οξφκυμοι 

- άπλθςτοι 

- επιπόλαιοι, ανϊριμοι, επιφανειακοί 

- ανερμάτιςτοι (= επιπόλαιοι, αςτακείσ), υπερφίαλοι (=υπερόπτεσ, αλαηόνεσ) 

- αικεροβάμονεσ, υπεραιςιόδοξοι 

- μιμοφνται εφκολα και άγονα 

- με αντιπαραδοςιακό πνεφμα 

- υποκειμενικοί, ακραίοι 

 

Ραρατθριςεισ 

1. Δεν είναι ςτόχοσ μασ να χρθςιμοποιοφμε όλα τα αίτια, αλλά να επιλζξουμε τα πιο αντιπροςωπευτικά 

για τθν κάκε περίπτωςθ του ερωτιματοσ. 

2. Για να μθν κατακερματίηεται το γραπτό μασ χωρίσ λόγο ςε πολλζσ επιμζρουσ παραγράφουσ και για να 

παρουςιάςουμε μια πυκνι αιτιολογία, προςπακοφμε να ςυμπτφςςουμε ςτθν ίδια παράγραφο δφο ι και 

περιςςότερα -ςυναφι όμωσ- αίτια. 

3. Αν το φαινόμενο που καλοφμαςτε να αιτιολογιςουμε είναι ςφγχρονο, θ Αιτιολογία μασ ζχει κυρίωσ 

ςτοιχεία από τισ Β' και Γ' κατθγορίεσ αιτίων. Αν είναι γενικό - διαχρονικό, αντλοφμε αίτια από το ίδιο το 

Άτομο (Α' κατθγορία), ςτθ ςυνζχεια από τουσ Φορείσ αγωγισ (Β' κατθγορία) παρουςιάηοντασ τθν ευκφνθ 

τουσ (και γενικά και ςτθν εποχι μασ ιδιαίτερα), και τζλοσ από το Σφγχρονο πλαίςιο (Γ' κατθγορία) αντλοφμε 

λιγότερα αίτια, αν κζλουμε να δϊςουμε ζμφαςθ ςτθν εποχι μασ. 

4. Στθν κάκε παράγραφο τθσ Αιτιολογίασ μασ πρζπει να είναι εμφανισ θ ςφνδεςθ με το πρόβλθμα ι γενικά 

το φαινόμενο που αιτιολογοφμε. Στο ςυλλογιςμό μασ, γενικά, προθγείται το αίτιο και ακολουκεί θ ςφνδεςθ 

με το πρόβλθμα προσ το τζλοσ τθσ παραγράφου. 

 

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ - ΕΨΑΜΟΓΕΣ 

α) Αίτια φανατιςμοφ ςιμερα. (Ραράγραφοσ - ςυμπφκνωςθ αιτιϊν Αςτικοποίθςθ και Κρίςθ αξιϊν — από το 

Σφγχρονο πλαίςιο) 

«Ο ςφγχρονοσ αςτικοποιθμζνοσ τρόποσ ηωισ ευνοεί τθν ανωνυμία και τθν αποξζνωςθ κακϊσ και τον 

περιοριςμό τθσ προςωπικισ ζκφραςθσ, με αποτζλεςμα το άτομο ν' αναηθτά το χαμζνο αίςκθμα τθσ 

ςυντροφικότθτασ ςε ομάδεσ φανατικϊν ατόμων, που μεταξφ τουσ λειτουργοφν αλλθλζγγυα και ανάγουν ςε 
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ιερι υπόκεςθ ηωισ τθν εναντίωςθ ςε όςουσ ζχουν διαφορετικζσ αντιλιψεισ. Στο πλαίςιο τθσ αλλοτριωτικισ 

μεγαλοφπολθσ ο άνκρωποσ γίνεται μάηα, δρα αγελαία, μιμείται άγονα και ο φανατιςμόσ και οχλοποίθςθ 

ενιςχφονται ωσ φαινόμενα. Τα τελευταία πυροδοτοφνται και από τθ γενικότερθ θκικι κρίςθ και ιδεολογικι 

ςφγχυςθ τθσ εποχισ μασ, κακϊσ οι άνκρωποι απευαιςκθτοποιοφνται και απορρίπτουν εφκολα εκείνουσ που 

ζχουν διαφορετικοφσ ιδεολογικοφσ ςτόχουσ και προςανατολιςμοφσ.» 

 

β) Ροφ οφείλεται θ απομάκρυνςθ του ςφγχρονου ανκρϊπου από τα κοινά; (Ραράδειγμα παραγράφου από 

ευκφνθ κεςμϊν - φορζων κοινωνικοποίθςθσ) 

«Θ κρίςθ τθσ πολιτικισ ςυνείδθςθσ και θ ςυχνι αδιαφορία αρκετϊν πολιτϊν ςιμερα για τα κοινά 

οφείλεται και ςτθν κρίςθ που διζρχονται ςθμαντικοί φορείσ κοινωνικοποίθςθσ. Θ οικογζνεια χάνει ςυχνά το 

νόθμα τθσ εςτίασ, ενϊ μειϊνεται ο διάλογοσ και το ενδιαφζρον για κοινωνικά και πολιτικά κζματα ανάμεςα 

ςτουσ γονείσ και τα παιδιά. Το ςχολείο λειτουργεί χρθςιμοκθρικά ενιςχφοντασ τθ ςτείρα αποςτικιςθ και 

τον άγονο εγκυκλοπαιδιςμό, χωρίσ να προςφζρει ανκρωπιςτικι άρα και πολιτικι παιδεία. Τα ΜΜΕ 

προβάλλουν υλιςτικά - καταναλωτικά πρότυπα μζςω διαφιμιςθσ, τα οποία αποπροςανατολίηουν τουσ 

πολίτεσ από κοινωνικοπολιτικοφσ προβλθματιςμοφσ. Τζλοσ, και οι ίδιοι οι πολιτικοί θγζτεσ παρουςιάηονται 

ςυχνά αςυνεπείσ ωσ προσ τισ εξαγγελίεσ τουσ, προβαίνουν ςε αυκαιρεςίεσ και ςκάνδαλα, προωκοφν το 

πελατειακό ςφςτθμα ςτισ ςχζςεισ πολιτϊν -κράτουσ και αποκαρρφνουν- απομακρφνουν τουσ πολίτεσ από 

τα κοινά. Πλα τα παραπάνω διογκϊνουν το ςθμερινό πρόβλθμα τθσ απολιτικοποίθςθσ των πολιτϊν.» 

 

γ) Αίτια παραβίαςθσ των Νόμων ςιμερα. (Ραράδειγμα παραγράφου από Σφγχρονο πλαίςιο: Υλικόσ 

ευδαιμονικόσ ατομικιςμόσ — Αςτικοποίθςθ) 

«Θ εποχι μασ κεωρείται εποχι του υλικοφ ευδαιμονιςμοφ. Ο υλοηωιςμόσ αποτελεί μοντζλο κοινωνικισ 

καταξίωςθσ, ειςιτιριο ευτυχίασ για πολλοφσ ανκρϊπουσ. Κεοποιοφμε το χριμα, γιατί επιδιϊκουμε να 

ικανοποιιςουμε τισ υπερκαταναλωτικζσ μασ ανάγκεσ. Ουςιαςτικά, όμωσ, αυτοκαταναλωνόμαςτε, επειδι 

δίνουμε προτεραιότθτα ςτο «ζχειν» και όχι ςτο «είναι». Υπερτονίηονται λοιπόν οι ατομικζσ ανάγκεσ και ο 

άνκρωποσ αδιαφορεί για το κοινωνικό όφελοσ. 

Ρροκειμζνου ο άνκρωποσ ν' ανταποκρικεί ςτο ςφγχρονο καταναλωτικό δόγμα, παραβιάηει αςφςτολα 

τουσ νόμουσ, δεν αντιλαμβάνεται ότι θ νομοκεςία αποτελεί δικλείδα αςφαλείασ για τθ δικι του 

ακεραιότθτα. Το όλο πρόβλθμα ενιςχφεται και από το ςφγχρονο αςτικοποιθμζνο τρόπο ηωισ, που δεν 

ευνοεί τθ γνιςια επικοινωνία. Αντίκετα, οι άνκρωποι ακολουκοφν δρόμουσ παράλλθλουσ που δεν 

ςυναντϊνται πουκενά, χωρίσ να ςυνειδθτοποιοφν τθν κοινωνικι τουσ αποςτολι. Στθ μεγαλοφπολθ 

κυριαρχεί θ μαηοποίθςθ και επικρατεί θ αγελαία νοοτροπία, γι' αυτό ο άνκρωποσ αντιγράφει πιςτά το 

ςυνάνκρωπο. Βλζποντασ λοιπόν ότι οι πολλοί κεωροφν ζξυπνθ κίνθςθ τθν παραβίαςθ των νόμων και 

προβαίνουν ς' αυτιν, διαιωνίηουν κι αυτοί με τθ ςειρά τουσ μια τζτοια ςτάςθ και ςυμπεριφορά, ϊςτε το 

πρόβλθμα τθσ ανομίασ να διογκϊνεται.» 
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γ) Ερωτιματα τφπου: «ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘΣ ΡΟΒΛΘΜΑΤΫΝ - ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΕΡΛΤΕΥΞΘΣ ΣΤΟΩΫΝ». 

Ραραδείγματα ηθτουμζνων αυτοφ του τφπου αποτελοφν τα ακόλουκα: 

1. Ροια μζτρα πρζπει να λάβει θ πολιτεία για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μάςτιγασ των ναρκωτικϊν; 

2. Ροια ςτάςθ πιςτεφετε ότι πρζπει να επιδεικνφουν οι νζοι απζναντι ςτα ξζνα πρότυπα και ςτουσ ξζνουσ 

τρόπουσ ηωισ; 

3. Ροιεσ προχποκζςεισ κεωρείτε κατάλλθλεσ για τθ διαςφάλιςθ ενόσ αξιοκρατικοφ κλίματοσ ςτθν κοινωνία; 

4. Ροια εφόδια χρειάηεται να ζχουν οι νζοι, για να πετφχουν ςτθ ηωι; 

5. Μζςα από ποιουσ παράγοντεσ μπορεί να ενιςχυκοφν θ παράδοςθ και θ πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά; 

6. Ρϊσ είναι δυνατόν να υλοποιθκεί το όραμα μιασ αλθκινά ενωμζνθσ Ευρϊπθσ; 

 

ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘΣ ΡΟΒΛΘΜΑΤΫΝ ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΕΡΛΤΕΥΞΘΣ ΣΤΟΩΫΝ 

Α. Άτομο 

1. Κατάλλθλθ παιδεία - κριτικι ςκζψθ - προβλθματιςμόσ. 

2. Διαρκισ και ςφαιρικι ενθμζρωςθ - επεξεργαςία μθνυμάτων. 

3. Ωριμότθτα - αυτοκριτικι - αίςκθςθ μζτρου. 

4. Συνειδθτοποίθςθ δικαιωμάτων - υποχρεϊςεων - κοινωνικι ςυνείδθςθ και ανκρωπιςτικό πνεφμα. 

5. Διάλογοσ. 

6. Καλλιζργεια πολφπλευρων ενδιαφερόντων - δθμιουργικι αξιοποίθςθ του 

ελεφκερου χρόνου. 

7. Συμμετοχι των πολιτϊν και ιδιαίτερα των νζων ςε κοινωνικοπολιτικζσ και 

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ςυλλόγουσ, οργανϊςεισ. 

8. Ρεριοριςμόσ τθσ αςφδοτθσ μανίασ του ςφγχρονου ανκρϊπου για το κζρδοσ. 

9. Καλό βιοτικό επίπεδο των ατόμων. 

Ραρατιρθςθ: 

Ενίςχυςθ προτάςεων από το άτομο μζςα από το υλικό των Τομζων αλλά με τθ-μορφι τροπολογίασ 

(προχποκζςεισ, όχι αποτελζςματα). 

 

Β. Κοινωνία 

1. Υπεφκυνθ αγωγι από τουσ φορείσ κοινωνικοποίθςθσ: 

α) Οικογζνεια (διάλογοσ, εμπιςτοςφνθ, αρχζσ, αξίεσ). Σεβαςμόσ ςτθν προςωπικότθτα του παιδιοφ, 

ελευκερία μζςα ςε όρια, προςωπικό παράδειγμα γονζων, ςυμβουλι-νουκεςία, αφιζρωςθ περιςςότερου 

χρόνου ςτα παιδιά, απομάκρυνςθ γονζων από τθ ςυςςϊρευςθ υλικϊν αγακϊν και μόνο, οικογζνεια-

εςτία. 

β) Εκπαίδευςθ (ανκρωπιςτικι παιδεία, εκςυγχρονιςμόσ — ςυμπόρευςθ με τισ απαιτιςεισ των καιρϊν 

μασ). Βελτίωςθ των ςχζςεων εκπαιδευτικϊν -μακθτϊν και των ίδιων των μακθτϊν μεταξφ τουσ, δάςκαλοι 

- πρότυπα ζμπνευςθσ για τουσ μακθτζσ, αναβάκμιςθ του κεςμοφ των μακθτικϊν κοινοιτων, 

πρωτοβουλίεσ από κοινότθτεσ για πολιτιςτικζσ, οικολογικζσ κ.ά. εκδθλϊςεισ, χϊροι και εγκαταςτάςεισ 

άκλθςθσ, νζα οπτικοακουςτικά ςυςτιματα και εποπτικά μζςα, ςφνδεςθ ςχολείων με το διαδίκτυο, 

ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςτα ςχολεία, ουςιαςτικότερθ επαφι με τθ παράδοςθ, καλφτερθ 
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διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ ιςτορίασ όχι με τθν μορφι απομνθμόνευςθσ γεγονότων αλλά διείςδυςθσ 

ς' αυτά, νζα γνωςτικά αντικείμενα, καινοφργια βιβλία, κονδφλια. 

γ) ΜΜΕ (αντικειμενικι ενθμζρωςθ - ςυηθτιςεισ υπευκφνων, ειδικϊν ςε φλζγοντα κζματα - προβολι 

υγιϊν προτφπων (πνευματικϊν κυρίωσ), αναβάκμιςθ εκπομπϊν (όχι ευτελι κι ανοφςια προγράμματα), 

ζγκυρθ και ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ, εφαρμογι του κϊδικα επαγγελματικισ δεοντολογίασ από τουσ 

δθμοςιογράφουσ, ςεβαςμόσ ςτθ νοθμοςφνθ και ςτθν αιςκθτικι του δζκτθ γενικά. 

δ) Ρολιτεία (δθμοκρατία - ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν) - Κράτοσ; μεγαλφτερθ ςυνζπεια των θγετϊν προσ τισ 

εξαγγελίεσ τουσ, καταπολζμθςθ αναξιοκρατίασ και γραφειοκρατίασ, περιοριςμόσ τθσ ανεργίασ - βελτίωςθ 

ςυνκθκϊν εργαςίασ, αμοιβαίεσ ςχζςεισ εργοδοτϊν κι εργαηομζνων (ωράρια), ενίςχυςθ κράτουσ πρόνοιασ, 

αςφάλεια, περίκαλψθ, κοινωφελι ζργα, ζργα υποδομισ, ενίςχυςθ ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, περιςςότερα πολιτιςτικά κζντρα, κζντρα νεότθτασ, επιδόματα ςε μιςκωτοφσ για 

πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, εξυγίανςθ-ανανζωςθ νόμων και κεςμϊν, αποκζντρωςθ ςτθ λιψθ 

αποφάςεων, ςυνεργαςία (περιοριςμόσ των επεκτατικϊν βλζψεων των θγετϊν, κζςθ του οικουμενικοφ 

ςυμφζροντοσ πάνω από το ςτενά εννοοφμενο εκνικό ςυμφζρον), κατοχφρωςθ και δια-ςφάλιςθ 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων. 

2. όλοσ πνευματικισ θγεςίασ (πρωτοπόροι ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και ςτθν επίτευξθ ςτόχων): όλοσ 

διαφωτιςτικόσ και ρόλοσ κεματοφφλακα των αξιϊν και των κεςμϊν τθσ κοινωνίασ. Πχι ελιτιςμόσ κι 

αυτοπερικωριοποίθςθ αλλά ςυμμετοχι ςτο δθμόςιο βίο, ενεργόσ δράςθ. Ειδικι αναφορά ςε καλλιτζχνεσ 

(όχι τζχνθ για τθν τζχνθ, εμπορευματοποίθςθ, ςτράτευςθ), επιςτιμονεσ (όχι επιςτιμθ για το κζρδοσ ι για 

τθν επιςτιμθ ι για ςτενά πολιτικοφσ ςκοποφσ αλλά για τον άνκρωπο), κρθςκευτικοί θγζτεσ (όχι φανατιςμόσ 

αλλά τιρθςθ θκικϊν κωδίκων). 

3. Διαφφλαξθ ειρινθσ - ενεργοποίθςθ διεκνϊν οργανιςμϊν και οργανϊςεων (ΟΘΕ-UNICEF κ.λπ.). 

4. Σχζςεισ ιςοτιμίασ και όχι υποτζλειασ ςτο πλαίςιο διεκνϊν ςυναςπιςμϊν. 

5. Λςόρροπθ ανάπτυξθ υλικοτεχνικοφ - θκικοπνευματικοφ πολιτιςμοφ. 

 

 

Ραρατθριςεισ: 

1. Συχνά οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ωσ κφριο εκφραςτικό μζςο ςτουσ Τρόπουσ τθ διατφπωςθ «πρζπει», 

ςτοιχείο που δείχνει απολυτότθτα και ζλλειψθ εκφραςτικισ ποικιλίασ. Λζξεισ και εκφράςεισ όπωσ 

«οφείλει», «μπορεί», «είναι ςε κζςθ», «αποτελεί αδιριτθ ανάγκθ», «είναι απαραίτθτο», «ζχει χρζοσ», 

«καλό κα ιταν», «ςκόπιμο είναι», «είναι αίτθμα του καιροφ μασ» και άλλεσ παρεμφερείσ, αποτελοφν 

εναλλακτικζσ λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ εκφραςτικισ ατζλειασ. 

Επίςθσ χρονικοχποκετικζσ προτάςεισ (όταν... τότε...), υποκετικζσ (αν... κα...) κακϊσ και θ χριςθ μετοχϊν 

(π.χ. ενιςχφοντασ, βελτιϊνοντασ, ιδρφοντασ κλπ.) κα μποροφςαν να δϊςουν μεγαλφτερθ ποικιλία ςτθν 

εκφραςτικι απόδοςθ διαφόρων προχποκζςεων, που ηθτοφνται ς' ζνα τζτοιο ερϊτθμα. 

2. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, όταν το κζμα το επιτρζπει, χρθςιμοποιείται το υλικό των Τομζων με τθ μορφι 

τροπολογίασ, ϊςτε να εμπλουτιςτοφν περιςςότερο οι προτάςεισ ςχετικά μ' ζνα ηιτθμα. 

Ραράδειγμα: Με ποιουσ τρόπουσ είναι δυνατόν ν' αντιμετωπιςτεί θ κρίςθ που διζρχεται θ πολιτιςτικι μασ 

ταυτότθτα; (Ενδεικτικά κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο παράδειγμα αυτό επιχειριματα από τον Ρνευματικό τομζα 

αλλά με τθ μορφι Τρόπων.) 
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«Θ επαφι με τισ ρίηεσ μασ», θ ουςιαςτικι μελζτθ και γνϊςθ του παρελκόντοσ μασ, θ ανάπτυξθ τθσ 

κριτικισ και του προβλθματιςμοφ μασ ςχετικά με τθν αξία τθσ πλοφςιασ κλθρονομιάσ μασ, αποτελοφν 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθ διάςωςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ ταυτότθτασ, γιατί αν δεν υπάρχει γνϊςθ 

και πνευματικι ςφνδεςθ, δεν είναι δυνατόν να εκτιμιςουμε, άρα και να διαφυλάξουμε το λόγιο και λαϊκό 

πολιτιςμό μασ. Σε μια εποχι μάλιςτα, όπου επικρατεί το υλιςτικό - τεχνοκρατικό μοντζλο ηωισ, ζχουμε 

χρζοσ να μθν είμαςτε μονοδιάςτατοι, αλλά μζςα από μια διαρκι πνευματικι εγριγορςθ και γόνιμθ 

αμφιςβιτθςθ των ςτοιχείων εκείνων, που δεν εναρμονίηονται με τα ςφγχρονα δεδομζνα, να αγωνιηόμαςτε 

με ηιλο για τθν προςταςία αγακϊν και αξιϊν που ςυνιςτοφν τθν ιδιαίτερθ φυςιογνωμία μασ. Επειδι 

μάλιςτα δεχόμαςτε ζναν κα-ταιγιςμό μθνυμάτων (ΜΜΕ), οριςμζνα από τα οποία ςυχνά λειτουργοφν 

προπαγανδιςτικά υποβάλλοντασ ι επιβάλλοντασ ξζνθ κουλτοφρα, προϊόντα, ιδζεσ, τρόπουσ ηωισ, 

οφείλουμε να προβάλλουμε δυναμικά αντιςτάςεισ, αμυνόμενοι ςτθν παραπλθροφόρθςθ και ςε διάφορεσ 

προςπάκειεσ πολιτιςτικοφ επεκτατιςμοφ και χειραγϊγθςθσ από αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. 

3. Πταν υπάρχει ερϊτθμα που ηθτά τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το άτομο / ο πολίτθσ / ο νζοσ κα 

μπορζςει να επιτφχει τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ ι γενικότερα τθν πραγμάτωςθ ενόσ ςκοποφ, αυτό δεν 

ςυνεπάγεται ότι τα ςτοιχεία τθσ απάντθςθσ μασ αντλοφνται μόνον από το υλικό των Τρόπων που αφοροφν 

ςτο Άτομο αλλά και από τουσ Φορείσ (Κοινωνία), εφόςον οι φορείσ κοινωνικοποιοφν το άτομο, το 

διαπαιδαγωγοφν και του δίνουν, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ, κετικοφσ ι αρνθτικοφσ 

προςανατολιςμοφσ.  

Ραράδειγμα: Με ποιουσ τρόπουσ ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ κα μπορζςει ν' αντιςτακεί ςτθ μαηοποίθςθ και να 

διατθριςει τθν ατομικότθτα και ιδιαιτερότθτα του; 

Στθν περίπτωςθ αυτι, δεν γράφονται μόνο τα δζοντα ςτοιχεία για το άτομο (π.χ. κατάλλθλθ παιδεία, 

κριτικό πνεφμα, καλλιζργεια πολφπλευρων ενδιαφερόντων, γόνιμθ αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου κ.λπ.) 

αλλά και ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςυμβολι βαςικϊν φορζων κοινωνικοποίθςθσ ςτθν προςπάκεια αυτι (π.χ. 

ςυμβολι τθσ οικογζνειασ, του ςχολείου, των ΜΜΕ. των πνευματικϊν ανκρϊπων κ.λπ.). 

 

ΕΨΑΜΟΓΘ: Ρροτάςεισ από το χϊρο του ςχολείου για τθν αποφυγι τθσ μαηοποίθςθσ 

Κεμελιϊδθσ φορζασ αγωγισ, το Σχολείο ζχει χρζοσ να προςφζρει ανκρωπιςτικι παιδεία και όχι μόνο 

ςτείρεσ γνϊςεισ για το Ρανεπιςτιμιο και το αυριανό επάγγελμα, γιατί θ απόκτθςθ πολφπλευρθσ 

καλλιζργειασ βοθκά τον άνκρωπο ν' αναπτφςςει ενδιαφζροντα, να βρίςκει δθμιουργικζσ διεξόδουσ ςτθ ηωι 

του, να διαμορφϊνει μια ςφαιρικι προςωπικότθτα που δεν γίνεται μάηα και δεν αποκτά αγελαία 

νοοτροπία. Στο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ αυτισ καταλυτικά μπορεί να βοθκιςει θ επαφι με τθν τζχνθ, τον 

ακλθτιςμό και τθν παράδοςθ, που μπορεί να ενιςχφςει τθν ικανότθτα των νζων να αμφνονται ςτθ 

μαηοποίθςθ και το ςυρμό. Αν μάλιςτα εμπλουτιςτοφν οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ και οι δάςκαλοι εμπνζουν τα 

παιδιά εμφυςϊντασ τουσ αξίεσ όπωσ θ πνευματικι ελευκερία, οι νζοι κα ζχουν περιςςότερεσ δυνατότθτεσ 

να αντιδράςουν ςε κάκε φπουλο μθχανιςμό χειραγϊγθςθσ και μαηοποίθςθσ. Είναι, λοιπόν, ςαφζσ ότι θ 

εκπαίδευςθ μπορεί ν' αποτελζςει προςτατευτικι αςπίδα των νζων απζναντι ςτθ μαηοποίθςθ, όταν βζβαια 

λειτουργεί ςωςτά. 
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δ) Λδιαίτερεσ κατθγορίεσ ερωτθμάτων 

1. Ερωτιματα απλά ι ςφνκετα 

Ρολφ ςυχνά ζχουμε ν' αντιμετωπίςουμε ζνα ςαφζσ ερϊτθμα με ζνα μόνο ηθτοφμενο, αλλά πολλζσ φορζσ ς' 

ζνα ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα υποκρφπτονται περιςςότερα ηθτοφμενα. Θ τελευταία περίπτωςθ αποτελεί τθν 

πιο ςυχνι «δυςκολία», που μπορεί να ςυναντιςουμε ς' ζνα κζμα ζκκεςθσ. 

Ραραδείγματα: 

 «Ροια είναι θ ςθμαςία του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ για τουσ νζουσ;» (Απλό ερϊτθμα - 

Απόδειξθ) 

 «Είναι τυχαία θ απομάκρυνςθ των ςθμερινϊν νζων από τα κοινά;» (Απλό ερϊτθμα - Αιτιολογία) 

 «Υπάρχουν τρόποι για να περιοριςτεί ι να εξαλειφκεί θ αρνθτικι επίδραςθ που αςκεί θ τθλεόραςθ ςτα 

παιδιά;» *Σφνκετο ερϊτθμα. Κα γραφοφν πρϊτα οι αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ τθλεόραςθσ - 

(Αποτελζςματα) και ςτθ ςυνζχεια οι Τρόποι, για ν' αντιμετωπιςτοφν+. 

 «Με ποια πνευματικά και θκικά εφόδια κα μπορζςει ο νζοσ ν' αντεπεξζλκει ςτισ δυςκολίεσ που 

παρουςιάηονται ςιμερα ςτθν πορεία για τθν επαγγελματικι του επιτυχία;» *Σφνκετο ερϊτθμα. Κα 

γραφοφν πρϊτα οι δυςκολίεσ που παρουςιάηονται ςτθν πορεία για τθν επαγγελματικι επιτυχία 

(Αιτιολογία) και ςτθ ςυνζχεια κ' αναλυκοφν τα πνευματικά και θκικά εφόδια, που πρζπει να διακζτει ο 

νζοσ (Τρόποι)+. 

 

2. Ερωτιματα διατυπωμζνα με τθ μορφι οριςμοφ 

Τα ερωτιματα που είναι διατυπωμζνα με τθ μορφι οριςμοφ μιασ ζννοιασ, ενόσ φαινομζνου ι ενόσ 

προβλιματοσ μασ δίνουν τθ δυνατότθτα εκτόσ από το ςυγκεκριμζνο οριςμό και τισ μορφζσ τθσ ζννοιασ 

(Δείγματα - Μορφζσ - Κατθγορίεσ), να επεκτακοφμε και ςε άλλα ςτοιχεία για τθν ζννοια αυτι. Πταν, λοιπόν, 

μασ ηθτείται να προςδιορίςουμε ζνα φαινόμενο ςτο ςφνολο του, εάν μεν το φαινόμενο είναι αρνθτικό, 

μποροφμε επιπλζον να αναλφςουμε τα αίτια και τισ επιπτϊςεισ του, ενϊ, αν πρόκειται για κετικι ζννοια, να 

παρουςιάςουμε τθν αξία τθσ, τα αποτελζςματα τθσ κ.λπ. Θ ςυγκεκριμζνθ επζκταςθ, βζβαια, εξαρτάται και 

από τισ δυνατότθτεσ που μασ παρζχει το κζμα μζςω των υπόλοιπων ερωτθμάτων του. 

Ραραδείγματα: 

 «Στθν εποχι τθσ θκικισ χαλάρωςθσ τθν οποία βιϊνουμε, είναι επιτακτικό το αίτθμα για φπαρξθ 

ανκρωπιςμοφ, ο οποίοσ, όπωσ και οι περιςςότερεσ αξίεσ ςιμερα, διζρχεται κρίςθ», α) Ρϊσ 

αντιλαμβάνεςτε τον όρο «ανκρωπιςμόσ»; β) Να παρουςιάςετε τθν κρίςθ του ανκρωπιςμοφ και 

προχποκζςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ. Υποκζςτε ότι εκκζτετε τισ απόψεισ ςασ ςε φιλολογικό 

περιοδικό. (600 λζξεισ) 

Στο κζμα αυτό το πρϊτο ερϊτθμα ανικει ςτθν κατθγορία ερωτιματοσ που κίξαμε και, για να απαντθκεί 

ολοκλθρωμζνα, χρειάηεται να γραφοφν ο Οριςμόσ τθσ ζννοιασ του ανκρωπιςμοφ, οι μορφζσ του και οι 

χϊροι ςτουσ οποίουσ μπορεί να εκδθλωκεί (δείγματα), αλλά και θ Απόδειξθ τθσ αξίασ τοφ ανκρωπιςμοφ. 

 

 «Ο ςθμερινόσ άνκρωποσ, ανάμεςα ςτα πολλά προβλιματα που αντιμετωπίηει, ζχει κι ζνα ιδιόμορφο, το 

πρόβλθμα τθσ ταυτότθτασ του». Ρϊσ μπορείτε να προςδιορίςετε το πρόβλθμα αυτό και τι λφςεισ κα 

δίνατε, προκειμζνου ο άνκρωποσ ν' ανακαλφψει τον εαυτό του και ν' αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ του; 
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Το πρϊτο από τα ηθτοφμενα του κζματοσ ανικει ςτθν ιδιαίτερθ αυτι κατθγορία που αναφζρκθκε και, 

επειδι θ κφρια ζννοια είναι αρνθτικό φαινόμενο, για να προςδιοριςτεί κατάλλθλα το πρόβλθμα τθσ 

ταυτότθτασ του ςθμερινοφ ανκρϊπου, κα γραφοφν και ο Οριςμόσ και θ Ανάλυςθ του προβλιματοσ ςε 

επιμζρουσ μορφζσ, αλλά και θ Αιτιολογία του προβλιματοσ, κακϊσ και οι Επιπτϊςεισ του. 

Σε περίπτωςθ που το δεφτερο ηθτοφμενο του κζματοσ αφοροφςε τα αίτια του προβλιματοσ τθσ 

ταυτότθτασ, δεν κα μποροφςαν να ζχουν γραφεί ςτο πρϊτο και κα περιοριηόμαςταν ςτα υπόλοιπα ςτοιχεία. 

 

3. Κζματα με μοναδικό ερϊτθμα «Τρόπουσ» 

Πταν ςτο κζμα παρουςιάηεται ζνα πρόβλθμα και ηθτοφνται μόνον Μζτρα -Ρροχποκζςεισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του, χρθςιμοποιοφμε το υλικό των επιχειρθμάτων από τουσ Τομείσ, όχι όμωσ με τθ μορφι 

Απόδειξθσ, αλλά με τθ μορφι τροπολογίασ, και ςτθ ςυνζχεια γράφουμε αςφαλϊσ και τα ςτοιχεία που 

ςυνικωσ αναλφουμε ςτουσ Τρόπουσ  

Διακρίνουμε μάλιςτα δφο υποπεριπτϊςεισ ς' αυτι τθν κατθγορία ερωτθμάτων:  

α) Ηθτοφνται τρόποι για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ προβλιματοσ, αλλά μόνο από ςυγκεκριμζνο φορζα, π.χ. 

οικογζνεια, ςχολείο, ΜΜΕ κ.λπ.  

β) Ηθτοφνται τρόποι αντιμετϊπιςθσ ενόσ προβλιματοσ γενικά. 

 

Ραραδείγματα: 

 «Θ ελλθνικι γλϊςςα, παρότι είναι μία από τισ πλουςιότερεσ ςτον κόςμο, διζρχεται ςτισ μζρεσ μασ 

ςοβαρι κρίςθ, θ οποία ςχετίηεται με πολλοφσ ορατοφσ και δυςδιόρατουσ παράγοντεσ». 

Ρϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, κα μποροφςε το ςθμερινό ςχολείο να ευαιςκθτοποιιςει τθ νζα γενιά ςτο κζμα τθσ 

γλϊςςασ και να ςυντελζςει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κρίςθσ; 

Να υποβάλετε τισ προτάςεισ ςασ ςε 700 λζξεισ περίπου ςτον υπουργό Ραιδείασ. 

 

Αρχικά, κα γίνει μια ςφντομθ παρουςίαςθ του προβλιματοσ τθσ γλϊςςασ, με αναφορά ςτθ 

ςυμπτωματολογία και τθν αιτιολογία του, και ςτθ ςυνζχεια κα προβοφμε ςτθν απάντθςθ του ερωτιματοσ, 

που είναι Τρόποι - Ρροχποκζςεισ, αλλά από τθν πλευρά μόνον του ςχολείου. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, επειδι το ςχολείο αποτελεί φορζα γενικισ παιδείασ και ωσ τζτοιοσ πρζπει να 

λειτουργεί, κ' αναλυκεί θ αποςτολι του (από Τομείσ), ϊςτε να δοκοφν ςτουσ νζουσ κατάλλθλα εφόδια που 

κα ςυμβάλουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ για το πρόβλθμα τθσ γλϊςςασ. Κα χρθςιμοποιθκοφν, δθλαδι, 

ςτοιχεία απ' όλουσ τουσ Τομείσ, αλλά με τθ μορφι Τρόπων. Μετά τθν παρουςίαςθ τθσ απόδειξθσ με τθ 

μορφι τροπολογίασ, κ' αναφερκοφμε ςτθν κρίςθ του ςχολείου ςιμερα και ςε ςυγκεκριμζνουσ ειδικοφσ 

Τρόπουσ για τθν υπζρβαςθ τθσ, ϊςτε να αντεπεξζρχεται ςτο κζμα τθσ ενίςχυςθσ τθσ πνευματικότθτασ των 

νζων, άρα και ςτο κζμα τθσ γλϊςςασ.  

 

 «Στθ ςθμερινι εποχι του τεχνολογικοφ κριάμβου το άτομο κινδυνεφει να χάςει τθν ανκρωπιά του». 

Να βρείτε τρόπουσ, ϊςτε το άτομο να κρατιςει τθν ανκρωπιά του, χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία προσ 

όφελοσ του. (600 λζξεισ) Υποκζςτε ότι διατυπϊνετε τισ απόψεισ ςασ ςε λόγο που εκφωνείτε ςτο πλαίςιο 

πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ που διοργανϊνεται ςτο πνευματικό κζντρο του Διμου ςασ. 
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Θ μόνθ διαφοροποίθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα είναι ότι ηθτοφνται γενικότερεσ προτάςεισ και όχι τα 

μζτρα που πρζπει να ακολουκθκοφν από κάποιο ςυγκεκριμζνο φορζα. Μετά τθν παρουςίαςθ του 

προβλιματοσ, ςτθν απάντθςθ του ερωτιματοσ κα αναλυκοφν, με επιχειρθματολογία από τουσ Τομείσ, 

εκείνεσ οι προχποκζςεισ, που επιτρζπουν ςτθν τεχνολογία ν' αποβεί ωφζλιμθ και, ταυτόχρονα, ν' 

αποφευχκοφν οι επιπτϊςεισ από κακι χριςθ τθσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ αφοροφν ςτθ ςτάςθ 

κάκε ατόμου ωσ υπεφκυνου πολίτθ, που πρζπει να ςυμμετζχει και να νοιάηεται για τθν ορκι χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα 'ταν παράλειψθ να μθν αναφερκοφμε και ςτο ρόλο των βαςικϊν φορζων 

(κράτοσ, επιςτιμονεσ, ΜΜΕ, ςχολείο κ.λπ.) για τθν άμβλυνςθ του προβλιματοσ. 

 

4. Κζματα διατυπωμζνα με τθ μορφι ερωτιματοσ 

Συνικωσ τα κζματα ζχουν διατφπωςθ τθσ μορφισ δεδομζνου – ηθτουμζνου ι απλϊσ δεδομζνου που 

ηθτείται να τεκμθριωκεί. Ωςτόςο, υπάρχουν και περιπτϊςεισ κεμάτων που παρουςιάηονται εξ ολοκλιρου 

με τθ μορφι ερωτιματοσ. Θ πορεία ωσ προσ τθ διερεφνθςθ και δομι του κζματοσ δεν αλλάηει. Βζβαια, το 

ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα επιμζρουσ ηθτοφμενα. 

 

Ραραδείγματα: 

 «Ροιο κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι το ολοκλθρωμζνο πρότυπο αγωγισ που επιβάλλεται να προωκθκεί ςτθν 

εποχι μασ;» 

Κφρια ζννοια είναι το πρότυπο αγωγισ, και ουςιαςτικά ηθτείται θ αξία κακϊσ και θ αναγκαιότθτα τθσ 

υλοποίθςθσ αυτοφ του προτφπου ςτθν εποχι μασ. (Απόδειξθ και Εγχρονιςμόσ ςτθν εποχι μασ) 

 

 «Ρϊσ φαντάηεςτε ζνα ορκό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςε μια εποχι ςαν τθ δικι μασ;» 

Υποκζςτε ότι υποβάλλετε τισ προτάςεισ ςασ ςε επιςτολι προσ τον υπουργό Ραιδείασ, ωσ εκπρόςωποσ των 

Σχολείων Ανατολικισ Αττικισ. 

Κφρια ζννοια είναι θ εκπαίδευςθ και κα γραφοφν καταρχάσ τα κετικά Αποτελζςματα που μπορεί να 

επιφζρει ζνα ορκό εκπαιδευτικό ςφςτθμα (κετικά ςτοιχεία από Τομείσ). Το ςυγκεκριμζνο κζμα - ερϊτθμα, 

όμωσ, δεν ζχει μόνο αυτό το ηθτοφμενο, αλλά ουςιαςτικά απαιτεί να παρουςιάςουμε και τα ςθμερινά 

εκείνα προβλιματα τθσ κοινωνίασ μασ, ςτθν καταπολζμθςθ των οποίων μπορεί να ςυμβάλει θ εκπαίδευςθ 

ωσ φορζασ διαπαιδαγϊγθςθσ (αρνθτικά ςτοιχεία από Τομείσ - Εγχρονιςμόσ). Ακόμθ, ηθτά ν' αναλφςουμε και 

τα μειονεκτιματα του ςθμερινοφ ςχολείου που πρζπει να εκλείψουν, ϊςτε αυτό να επιτελζςει τθν 

αποςτολι του ςτθ ςθμερινι εποχι), και τουσ τρόπουσ, ϊςτε να επιτευχκεί κάτι τζτοιο. 

 

5. Ερωτιματα αναφερόμενα ςε δεδομζνθ άποψθ 

Υπάρχουν κζματα, όπου δίνεται μία άποψθ ι ζνα απόςπαςμα από δοκίμιο και ηθτείται θ προςωπικι μασ 

κζςθ. Σ' αυτι τθν περίπτωςθ αναλφουμε τθν άποψθ του ςυγγραφζα και μποροφμε ςτθ ςυνζχεια να 

διαφοροποιθκοφμε, αφοφ αυτι θ δυνατότθτα υποδθλϊνεται από τθ διατφπωςθ του κζματοσ. Πταν, 

βζβαια, μασ δίνεται θ άποψθ χωρίσ κανζνα ηθτοφμενο, τεκμθριϊνουμε μόνο τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ, κι αν 

υπάρχει προςωπικι μασ διαφοροποίθςθ, τθν παρουςιάηουμε πολφ ςφντομα. 
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Ραραδείγματα: 

 «Τα μαηικά μζςα ενθμζρωςθσ δεν πλθροφοροφν, υποβάλλουν τον πολίτθ ςε κακθμερινι εντατικι πλφςθ 

εγκεφάλου, με αποτζλεςμα να μθν αφινουν κανζνα περικϊριο, για ν' αποφαςίςει ο ίδιοσ τι κα κάνει, 

υπαγορεφοντασ τισ αποφάςεισ του». Ροια είναι θ προςωπικι ςασ άποψθ ςχετικά με το παραπάνω 

απόςπαςμα; 

Επειδι το κζμα ηθτά τθ γνϊμθ μασ για το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα, που αναφζρεται ςτθν αρνθτικι 

επίδραςθ των ΜΜΕ ςτον άνκρωπο, και επειδι ωσ γνωςτόν τα ΜΜΕ δεν ζχουν μόνο αρνθτικι επίδραςθ 

ςτουσ πολίτεσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ ανάπτυξθ κα παρουςιάςουμε καταρχάσ τα Αρνθτικά Αποτελζςματα τθσ 

κακισ χριςθσ των ΜΜΕ, και ςτθ ςυνζχεια κα καταδειχκεί και θ Κετικι τουσ Επίδραςθ (Τομείσ). 

 

 «Θ τθλεόραςθ με το ςφγχρονο τρόπο λειτουργίασ τθσ ςυμβάλλει ςτθν όξυνςθ τθσ νεανικισ 

εγκλθματικότθτασ». Να ςχολιάςετε τθν άποψθ. 

Σ' αυτι τθν περίπτωςθ αναλφουμε διεξοδικά τθν παραπάνω άποψθ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια μποροφμε να 

γράψουμε πολφ ςφντομα και οριςμζνα κετικά χαρακτθριςτικά τθσ τθλεόραςθσ, κακϊσ και άλλα αίτια που 

οδθγοφν ςτο φαινόμενο. 

 

6. Ελεφκερα ερωτιματα 

Τα ερωτιματα αυτά χαρακτθρίηονται «ελεφκερα», γιατί ηθτοφν το γενικότερο προβλθματιςμό μασ ςχετικά 

με κάποιο πρόβλθμα ι φαινόμενο, χωρίσ να δίνουν μια ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ ςτο γράφοντα. Και 

επειδι ςτθν κοινωνία μασ δεν ιςχφει το απόλυτο αλλά το ςχετικό, θ απάντθςθ μασ είναι του τφπου «ναι μεν, 

αλλά» ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, με ζμφαςθ ςυνικωσ ςτο «αλλά», εφόςον θ κοινωνία μασ διζρχεται 

μια κρίςθ πολυδιάςτατθ. 

Ζτςι, λοιπόν, ςτισ απαντιςεισ αυτοφ του τφπου, ςτο πρϊτο μζροσ γράφονται ςυνικωσ κετικά ςτοιχεία, 

εφόςον δεν μποροφμε και να αμφιςβθτιςουμε τισ δυνατότθτεσ που μζχρι ενόσ ςθμείου προςφζρονται 

ςιμερα (κετικι Απόδειξθ από Τομείσ). Στο δεφτερο μζροσ επιςθμαίνεται το κυρίωσ πρόβλθμα με ςφντομθ 

ςυμπτωματολογία, αναλυτικι Αιτιολογία και Αποτελζςματα (αρνθτικι Απόδειξθ από Τομείσ). 

 

Ραραδείγματα: 

 «Ριςτεφετε ότι ο ςθμερινόσ πολίτθσ είναι ςυνεπισ ςτθ επιτζλεςθ των υποχρεϊςεων του ι εμμζνει 

κυρίωσ ςτθ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων του;» Να απαντιςετε ςτο ερϊτθμα υποκζτοντασ ότι 

διατυπϊνετε τισ απόψεισ ςασ ςε λόγο που εκφωνείτε ςτθ «Βουλι των Εφιβων». 

 

Στο ςυγκεκριμζνο κζμα κ' αναλυκεί πρϊτα θ περίπτωςθ εκείνων των πολιϊν (όχι τθσ πλειοψθφίασ) που 

ζχουν ςυνειδθτοποιιςει τα κακικοντα τουσ, τα επιτελοφν και αγωνίηονται για μια καλφτερθ κοινωνία 

(Απόδειξθ - κετικά ςτοιχεία από τουσ Τομείσ). Μποροφμε μάλιςτα να αιτιολογιςουμε το φαινόμενο αυτό 

μζςα από αντιπροςωπευτικά κετικά δεδομζνα τθσ εποχισ μασ. Αυτι θ απάντθςθ καλφπτει το ςχιμα που 

δϊςαμε ωσ προσ το ζνα μζροσ του (« ναι μεν»). 

Πμωσ, όπωσ αναφζρκθκε, θ ζμφαςθ δίνεται ςτο «αλλά», που ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ταυτίηεται με 

τθν ανάλυςθ του προβλιματοσ τθσ αδιαφορίασ των πολιτϊν για τισ υποχρεϊςεισ τουσ (Συμπτϊματα, Αίτια, 

Επιπτϊςεισ).  
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 «Δζχονται οι ςθμερινοί νζοι τισ κατάλλθλεσ επιρροζσ κατά τθ διαμόρφωςθ προςωπικότθτασ τουσ;» 

«Ναι μεν» οι ςθμερινοί νζοι δζχονται κετικζσ επιδράςεισ κατά τθ διαμόρφωςθ τουσ (καλό βιοτικό 

επίπεδο, πλθροφόρθςθ, δθμοκρατικό πολίτευμα και άλλα κετικά ςτοιχεία από τουσ Τομείσ), «αλλά» τα 

νοςθρά φαινόμενα που βιϊνει θ ςθμερινι κοινωνία μασ, όπου διζρχεται κρίςθ κυρίωσ ο θκικοπνευματικόσ 

πολιτιςμόσ δεν υπάρχει ανάλογα καλι ποιότθτα ηωισ, μπορεί ν' αποτελζςουν αναςχετικοφσ παράγοντεσ με 

πολλζσ επιπτϊςεισ ςτουσ προςανατολιςμοφσ, ςτισ αξίεσ τουσ και ςτθ γενικότερθ ςυγκρότθςθ τθσ προ-

ςωπικότθτασ τουσ (Αίτια + Αρνθτικά Αποτελζςματα από τουσ Τομείσ).  

Σθμείωςθ: Πταν το «ελεφκερο ερϊτθμα» αφορά ςτουσ νζουσ, φροντίηουμε να είμαςτε περιςςότερο 

ελαςτικοί δίνοντασ ίςωσ μεγαλφτερθ ι ίςθ ζκταςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ κετικισ διάςταςθσ («Ναι μεν ...). 

 

7. Ρεριπτϊςεισ ηθτουμζνων ςε κζματα με αποςπάςματα από δοκίμιο 

α' περίπτωςθ 

Ενςωματϊνονται ςτο απόςπαςμα διαφορετικά επιμζρουσ ςτοιχεία (ςυνικωσ με μια κλιμάκωςθ) που 

αποτελοφν λζξεισ ι εκφράςεισ-κλειδιά, και απαιτείται για κακζνα ξεχωριςτι ανάλυςθ, αφοφ 

μεταςχθματιςτοφν ςε ηθτοφμενα. 

 

Ραράδειγμα: 

 «Είμαςτε επιβάτεσ του ίδιου πλανιτθ, που ο ζνασ εξαρτάται από τον άλλον, πλιρωμα του ίδιου 

καραβιοφ. Και αν είναι καλό να αντιτάςςονται οι πολιτιςμοί ο ζνασ ςτον άλλον, για να ευνοοφνται οι 

νζεσ ςυνκζςεισ, είναι απαίςιο να αλλθλοςπαράηονται». (Saint Exupery, «Γθ των ανκρϊπων») 

1θ φράςθ-κλειδί, ηθτοφμενο: «Είμαςτε ... καραβιοφ»: Αίτια αλλθλεξάρτθςθσ των λαϊν ςιμερα. 

2θ φράςθ-κλειδί, ηθτοφμενο: «Και αν ... ςυνκζςεισ»: Απόδειξθ - κετικά αποτελζςματα τθσ διατιρθςθσ τθσ 

πολιτιςτικισ ταυτότθτασ και εκνικισ φυςιογνωμίασ κάκε λαοφ, αλλά και των δθμιουργικϊν ανταλλαγϊν 

ανάμεςα τουσ (Τομείσ). 

3θ φράςθ-κλειδί, ηθτοφμενο: «Είναι απαίςιο να αλλθλοςπαράηονται»: Κα γραφτοφν Αίτια αλλά και 

Συμπτϊματα - Αποτελζςματα των ςκλθρϊν ανταγωνιςμϊν και ςυγκροφςεων ανάμεςα ςτουσ λαοφσ (ςυνικθ 

Αίτια - Τομείσ). 

 

β' περίπτωςθ 

Το απόςπαςμα μπορεί να ζχει ζνα ενιαίο κεντρικό νόθμα και ςυνολικά ζνα ηθτοφμενο. 

 

Ραράδειγμα: 

 «Θ μάηα ςυντρίβει κακετί που είναι διαφορετικό, κακετί που υπερζχει, που είναι χαριςματικό, ατομικό, 

εκλεκτό. Ο κακζνασ που δεν είναι ςαν τον κακζνα, που δεν ςκζφτεται ςαν τον κακζνα κινδυνεφει ν' 

αφανιςτεί». (Γκαςζτ) 

Το απόςπαςμα προςδιορίηει το φαινόμενο τθσ μαηοποίθςθσ και αυτό ςυνολικά πραγματεφεται, γι' αυτό 

κα προςπακιςουμε να το αναλφςουμε διεξοδικά (Αίτια - Αποτελζςματα - Τρόποι). 
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ε) Τυπολογία κεμάτων ζκκεςθσ 

Λ. ΚΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΛΘ ΔΛΑΤΥΡΫΣΘ 

Τα κζματα αυτά περιζχουν μιαν απλι διατφπωςθ τθσ μορφισ "Θ διαφιμιςθ ςτθ ηωι μασ" ι "Θ κρίςθ ςτο 

κεςμό τθσ ςφγχρονισ οικογζνειασ". Ρρόκειται για ζναν τφπο κεμάτων που αφινει αρκετζσ ελευκερίεσ ςτο 

μακθτι, γιατί δε λειτουργοφν περιοριςτικά ςυγκεκριμζνα ερωτιματα. Οι ελευκερίεσ όμωσ αυτζσ μποροφν ν’ 

αποτελζςουν τροχοπζδθ ςτθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ, όταν ο μακθτισ δε ςυμπεριλάβει όλεσ τισ 

παραμζτρουσ του κζματοσ - που βζβαια δεν κατονομάηονται. 

Ραράδειγμα ανάπτυξθσ με βάςθ το κζμα: "Θ κρίςθ ςτο κεςμό τθσ ςφγχρονθσ οικογζνειασ". 

1. Ρρόλογοσ: 

Αναλφουμε τθν ζνταξθ τθσ κρίςθσ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ ςτισ γενικότερεσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ. Θ 

ςφγχρονθ κοινωνία είναι κοινωνία αντιπαραδοςιακι, ανακεωρθτικι. Οι άνκρωποι επανατοποκετοφνται ςε 

αξίεσ, κεςμοφσ ποφ ρφκμιηαν ωσ τϊρα τθ ηωι τουσ. Μζςα ςτο γενικότερο αυτό κλίμα αμφιςβιτθςθσ 

εντάςςεται και θ κρίςθ που παρατθρείται ςτο κεςμό τθσ οικογζνειασ. 

2. Κυρίωσ κζμα: 

i. Ρεριγραφι φαινομζνου: Θ κρίςθ περιςςότερο από ορατι. 

ii. Μεταβατικι παράγραφοσ: Το πρόβλθμα είναι οξφτατο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Θ αντιμετϊπιςθ 

του επιβάλλει τθν ανεφρεςθ των αιτιϊν που το προκαλοφν και όχι τθν εξόρκιςι του με θκικολογικοφσ 

αφοριςμοφσ. 

iii. Τεκμθρίωςθ: 

α. Εναλλακτικοί τρόποι ςυμβίωςθσ. Απελευκζρωςθ από προκαταλιψεισ παρελκόντοσ,  

β. Φεμινιςτικό κίνθμα. Ράλθ τθσ γυναίκασ για αλλαγι των ςχζςεων τθσ με το ανδρικό φφλο. 

γ. Τάςεισ ανεξαρτθτοποίθςθσ, χειραφζτθςθσ των παιδιϊν. 

δ. Γενικότερο πρόβλθμα επικοινωνίασ που παρατθρείται ςτθν εποχι μασ. 

iv. Μεταβατικι παράγραφοσ: Θ κρίςθ ςτο κεςμό τθσ οικογζνειασ αντανακλά το μεταβατικό χαρακτιρα τθσ 

ςθμερινισ κοινωνίασ. Απαιτείται ζνα διάςτθμα προςαρμογισ των κεςμϊν ςτισ νζεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ. 

Δεν πρόκειται για πλιρθ αμφιςβιτθςθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, όπωσ πολλοί πιςτεφουν. 

v. Αντιμετϊπιςθ: 

α. Θ οικογζνεια αποτελεί αναντικατάςτατο κοινωνικό κεςμό με τθν ζννοια ότι εξαςφαλίηει ψυχικι 

ιςορροπία και ςυναιςκθματικι κάλυψθ ςτο παιδί. 

β. Μζςα ς' αυτό το πλαίςιο πρζπει να λειτουργιςει και ο προβλθματιςμόσ των μελϊν τθσ οικογζνειασ. 

γ. Αμοιβαίεσ υποχωριςεισ. Φπαρξθ διαλόγου. 

3. Επίλογοσ: 

Θ κρίςθ των κεςμϊν αντανακλά πάντα τισ κοινωνικζσ μεταβολζσ. Επομζνωσ, θ κρίςθ τθσ οικογενείασ 

αντανακλά το μεταβατικό χαρακτιρα τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, μιασ κοινωνίασ δυναμικισ. Θ οικογζνεια 

επιβίωςε ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και κα επιβιϊςει και ςιμερα, ζςτω και αν απαιτείται ζνα 

διάςτθμα απαραίτθτθσ προςαρμογισ. 
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II. ΚΕΜΑΤΑ ΜΕ ΔΛΛΘΜΜΑΤΛΚΘ ΔΛΑΤΥΡΫΣΘ 

Τα κζματα αυτά περιζχουν μια διλθμματικι διατφπωςθ τθσ μορφισ: "Θ ειςβολι τθσ μθχανισ ςτθ ηωι των 

ανκρϊπων αποτελεί ευλογία αλλά και κατάρα" ι "κετικζσ και αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτον άνκρωπο από τθ 

λειτουργία τθσ τθλεόραςθσ". Σ' αυτι τθν περίπτωςθ καλοφμαςτε να διερευνιςουμε και τισ δφο πλευρζσ ι 

κζςεισ ςε πρϊτθ φάςθ. Στθ ςυνεχεία οφείλουμε να κάνουμε ςφγκριςθ διατυπϊνοντασ παράλλθλα και τθν 

τελικι μασ κρίςθ. 

Ραράδειγμα ανάπτυξθσ με βάςθ το κζμα: "H κετικι και θ αρνθτικι παρουςία τθσ διαφιμιςθσ ςτισ μζρεσ 

μασ". 

1. Ρρόλογοσ: 

Στισ ςφγχρονεσ καταναλωτικζσ κοινωνίεσ θ διαφιμιςθ αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα τθσ οικονομικισ και 

κοινωνικισ ηωισ. Συγκεκριμζνα, θ ςφγχρονθ κοινωνία χαρακτθρίηεται από τθν παραγωγι των προϊόντων ςε 

μαηικζσ ποςότθτεσ, πρόκειται δθλαδι για μια κοινωνία αφκονίασ και υπερπροςφοράσ αγακϊν. Πμωσ για να 

καταναλωκοφν όλα αυτά τα προϊόντα απαιτείται να τεκοφν ςε λειτουργία κάποιοι μθχανιςμοί προϊκθςθσ 

τουσ. Ο ςθμαντικότεροσ από αυτοφσ, ειδικότερα μετά τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, είναι θ διαφιμιςθ. 

2. Ραρουςίαςθ α' κζςθσ - κετικά ςτοιχεία: 

α. Αυξάνει τθν πϊλθςθ των προϊόντων και τα κζρδθ των επιχειριςεων. 

β. Τονϊνει τον ανταγωνιςμό και οδθγεί ςτθν οριςτικι βελτίωςθ των προϊόντων. 

γ. Διευρφνει τθ δυνατότθτα επιλογϊν του καταναλωτι. 

δ. Αποτρζπει μονοπωλιακζσ καταςτάςεισ. 

ε. Δθμιουργεί νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

3. Ραρουςίαςθ β' κζςθσ - αρνθτικά ςτοιχεία: 

α. Συντελεί ςτθν πλφςθ εγκεφάλου του καταναλωτι. Ο τελευταίοσ δεν μπορεί να διακρίνει το χριςιμο από 

το άχρθςτο και το ωφζλιμο από το περιττό. 

β. Ζνασ τζτοιοσ πακθτικόσ καταναλωτισ είναι επιρρεπισ και ςτθν κατανάλωςθ πολιτικϊν μθνυμάτων. 

γ. Οδθγεί ςτθν ζξαρςθ τθσ βίασ και τθσ εγκλθματικότθτασ. 

δ. Συντελεί ζμμεςα ςτθν καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

ε. Εμπορευματοποιεί ανκρωπινά ςυναιςκιματα και ανάγκεσ. 

ςτ. Αποξενϊνει τον άνκρωπο από τον εςωτερικό του κόςμο. 

η. Γίνεται θ ίδια ιδεολογία, κοςμοαντίλθψθ, κοςμοκεωρία. 

4. Σφγκριςθ -Απολογιςμόσ - Τελικι κρίςθ:  

Ππωσ διαπιςτϊνει κανείσ υπάρχουν και οι αρνθτικζσ και οι κετικζσ πλευρζσ τθσ διαφιμιςθσ. Ο απολογιςμόσ 

μπορεί να γίνει με βάςθ τον τρόπο που προςεγγίηει κανείσ τθ διαφιμιςθ. 

α. Σφμφωνα με ζνα οικονομίςτικο μοντζλο οργάνωςθσ των κοινωνιϊν τα κετικά ςτοιχεία πλεονεκτοφν και 

βαραίνουν περιςςότερο. 

β. Σφμφωνα με ζνα ανκρωπιςτικό μοντζλο θ διαφιμιςθ πρζπει να καταργθκεί τουλάχιςτο με τθ ςθμερινι 

τθσ μορφι. 

γ. Θ ςφνκεςθ ανάμεςα ςτισ δφο αυτζσ ςτάςεισ μπορεί να είναι θ ακόλουκθ: είναι απαραίτθτθ θ διαφιμιςθ, 

αλλά με κάποιεσ προχποκζςεισ που κα λαβαίνουν υπόψθ τθν αξιοπρζπεια του καταναλωτι και κα ςζβονται 

τθν προςωπικότθτα του. 
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ΛΛΛ. ΚΕΜΑΤΑ ΡΟΥ ΡΕΛΕΩΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΛΜΕΝΑ ΗΘΤΟΥΜΕΝΑ 

Ρρόκειται για κζματα που το ηθτοφμενο τουσ ορίηεται ςαφϊσ με ζνα ι περιςςότερα ερωτιματα. Ζχουμε τισ 

παρακάτω κατθγορίεσ: 

1. Κζματα με ζνα δεδομζνο (γενικό) και ζνα ι πολλά ηθτοφμενα. 

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ: Θ ςφγχρονθ κοινωνία μαςτίηεται από το φαινόμενο τθσ αλλοτρίωςθσ. 

α)Ροια είναι τα αίτια που δθμιουργοφν το πρόβλθμα; β) Ρϊσ κα μποροφςε να ξεπεραςτεί; 

 

2. Κζματα με πολλά ηθτοφμενα και δεδομζνα. 

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ: Αναντίρρθτα τα τελευταία χρόνια θ κοινωνία μασ χαρακτθρίηεται από ςυμπτϊματα "ανομίασ , 

δθλαδι εξαςκζνθςθσ των κοινωνικϊν κεςμϊν μζχρι ςθμείου αφανιςμοφ. Αποτζλεςμα τθσ ανομίασ είναι ότι 

ο κακζνασ προςπακεί να επιβιϊςει χρθςιμοποιϊντασ ατομικζσ λφςεισ και επιδιϊκοντασ άμεςα 

αποτελζςματα. Ρϊσ βλζπετε να εκδθλϊνεται αυτι θ ανομία ςτθν κοινωνικι ηωι και ποφ αποδίδετε τα αίτια 

τθσ; 

 

3. Κζματα χωρίσ δεδομζνα 

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ: Ροια είναι τα αίτια τθσ αποξζνωςθσ των ανκρϊπων ςιμερα; Ρωσ κα μποροφςε να 

αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο; 

 

4. Κζματα που περιζχουν αποςπάςματα και ερωτιςεισ. Εδϊ τα αποςπάςματα ενζχουν κζςθ δεδομζνου 

ι δεδομζνων. 

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ: "Το πϊσ κρίνουμε και το κριτιριο που μεταχειριηόμαςτε, όταν αποτιμοφμε μια διάκεςθ ι 

πράξθ των ςυνανκρϊπων μασ, εξαρτάται απ' τον τρόπο, με τον οποίο ζχουμε τοποκετθκεί απζναντι ςτθ ηωι 

και ςτα αγακά τθσ". (Ε. Ρ. Ραπανοφτςοσ). 

1. Ροιοι είναι οι λόγοι που οδθγοφν ςτθ διαφορετικότθτα των κριτθρίων; 

2. Ρϊσ ο άνκρωποσ κα μποροφςε να φκάςει ςτο ςωςτό και ςτθν αλικεια; 

3. Ροιεσ είναι οι κετικζσ και αρνθτικζσ πλευρζσ αυτισ τθσ υποκειμενικότθτασ; 

 

Μοντζλο ανάπτυξθσ με βάςθ όλεσ τισ κατθγορίεσ κεμάτων που περιζχονται ςτο ςυγκεκριμζνο τφπο 

κεμάτων: 

1 .Ρρόλογοσ. 

2.Κυρίωσ κζμα: 

α. Ανάλυςθ δεδομζνου ι δεδομζνων που τίκεται είτε ςαφϊσ είτε ζμμεςα από αποςπάςματα (όταν βζβαια 

υπάρχει δεδομζνο). Θ ανάλυςθ είναι ςφντομθ, απλϊσ επιβεβαιϊνουμε το δεδομζνο. 

β. Ρροςζγγιςθ του ηθτοφμενου ι των ηθτουμζνων προςπακϊντασ θ προςζγγιςθ να είναι όςο το δυνατόν 

πλθρζςτερθ. 

3. Επίλογοσ. 
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IV. ΚΕΜΑΤΑ ΡΟΥ ΔΛΑΤΥΡΫΝΟΝΤΑΛ ΜΕ ΤΘ ΜΟΨΘ ΡΟΤΑΣΕΫΝ 

1. Το κζμα μπορεί να είναι μόνο μία πρόταςθ. Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχουν τουλάχιςτο δφο ζννοιεσ 

γφρω από τισ οποίεσ κα περιςτραφεί θ ανάπτυξθ. 

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ: α. Το πρόβλθμα τθσ μθχανισ είναι κατά βάκοσ το πρόβλθμα τθσ ελευκερίασ του ανκρϊπου 

->(ςυςχετιςμόσ του προβλιματοσ τθσ μθχανισ με το πρόβλθμα τθσ ελευκερίασ). 

β. Ελευκερία και δθμοκρατία -> (ςυςχετιςμόσ τθσ ελευκερίασ με τθ δθμοκρατία). 

 

2. Το κζμα μπορεί να είναι δφο προτάςεισ. Σ' αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχουν ςκζλθ εννοιϊν γφρω από τα 

οποία κα περιςτραφεί θ ανάπτυξθ. 

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ: Θ πίςτθ ςε μια ιδζα και ο αγϊνασ για τθν πραγμάτωςθ τθσ αποτελοφν δθμιουργικζσ δυνάμεισ 

για τον άνκρωπο. Συχνά όμωσ θ πίςτθ εξάπτει το φανατιςμό και τθν επικετικότθτα με αποτελζςματα 

αρνθτικά και για το άτομο και για τθν κοινωνία-> 

(Συςχετιςμόσ τθσ πίςτθσ ςε μια ιδζα και του αγϊνα για τθν πραγμάτωςθ τθσ: α. Ωσ δυνάμεισ δθμιουργίασ, β. 

Ωσ δυνάμεισ καταςτρεπτικζσ για το άτομο και τθν κοινωνία, με τθν ζννοια ότι προάγουν το φανατιςμό και 

τθν επικετικότθτα). 

 

V. ΚΕΜΑΤΑ ΑΡΟ ΔΟΚΛΜΛΑ Ι ΑΛΛΑ ΚΕΛΜΕΝΑ 

Ρρόκειται για κζματα που δεν περιζχουν ςυγκεκριμζνα ηθτοφμενα. Συνικωσ είναι αποςπάςματα από 

δοκίμια, από λογοτεχνικά ι άλλα κείμενα γενικότερου προβλθματιςμοφ που παρατίκεται αυτοφςια και 

χωρίσ παραπζρα διευκρινιςεισ. Ζχουμε να κάνουμε δθλαδι με τον πλζον δφςκολο τφπο κεμάτων, αφοφ 

πρζπει ο μακθτισ μόνοσ του "να αποκρυπτογραφιςει" το κζμα. 

Σ' αυτά τα κζματα ο μακθτισ, για να μπορζςει να τα προςεγγίςει, ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει τισ εξισ 

κινιςεισ: 

1θ κίνθςθ: Εντοπιςμόσ και ερμθνεία των δφςκολων ςθμείων (αλλθγοριϊν, διφοροφμενων εννοιϊν). 

2θ κίνθςθ: Μετατροπι του κζματοσ με βάςθ τισ ερμθνείεσ που δϊςαμε ςτθν πρϊτθ κίνθςθ ςε μια πιο 

χαλαρι και πιο προςιτι ςε μασ μορφι (όχι απλι "μετάφραςθ"). 

 

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ: "Ροτζ άλλοτε οι ςτζγεσ των ςπιτιϊν των ανκρϊπων δεν ιταν τόςο κοντά θ μία ςτθν άλλθ, όςο 

ςιμερα και ποτζ άλλοτε οι καρδιζσ των ανκρϊπων δεν ιταν τόςο μακριά ι μια ςτθν άλλθ, όςο είναι 

ςιμερα". 

 (Το κζμα δόκθκε ςτισ εξετάςεισ του 1984). 

 

ΤΟΡΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ: 

1θ κίνθςθ: Οι "ςτζγεσ" ςπιτιϊν κοντά όςο ποτζ άλλοτε. Οι "ςτζγεσ είναι υλικό ςφμβολο. Ρερικλείουν τθν 

τεχνολογία, τθν επιςτιμθ, τισ μεγάλεσ πόλεισ, δθλαδι τα χαρακτθριςτικότερα δείγματα του ςυγχρόνου 

πολιτιςμοφ. Αυτά φζρνουν κεωρθτικά κοντφτερα τουσ ανκρϊπουσ. 

Πμωσ, ουςιαςτικά οι "καρδιζσ" μακριά όςο ποτζ άλλοτε. Οι "καρδιζσ" είναι πνευματικό ςφμβολο. 

Ρερικλείουν τθν επικοινωνία, τθν πνευματικι και ψυχικι επαφι μεταξφ των ανκρϊπων. Αυτά όμωσ 

απουςιάηουν. 
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2θ κίνθςθ: Κατά ςυνζπεια, τίκεται πρόβλθμα επικοινωνίασ, πρόβλθμα αποξζνωςθσ. Αυτό είναι και το 

δεδομζνο. Τα ηθτοφμενα είναι: 1 Ρϊσ οδθγικθκαν οι άνκρωποι ς' αυτό το ςθμείο: 2. Ροιεσ οι ςυνζπειεσ: 3. 

Τι μπορεί να γίνει; 

 

ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΘ 

Το δεδομζνο είναι το ίδιο το πρόβλθμα. Ραρουςιάηει μια ςχζςθ. Αν αγνοιςουμε αυτι τθ ςχζςθ (τουσ 

όρουσ, τισ ζννοιεσ που το αποτελοφν), τότε τα ερωτιματα μζνουν μετζωρα και οι απαντιςεισ τουσ δεν 

ζχουν λόγο φπαρξθσ. Ο μακθτισ, επίςθσ, πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι θ διατφπωςθ ενόσ κζματοσ μπορεί 

να ςυνδυάηει ςτοιχεία από διαφορετικοφσ τφπουσ κεμάτων. Κατά ςυνζπεια, οφείλει να ζχει τθν ετοιμότθτα 

και τθν ικανότθτα για τθν "ανάμειξθ" διαφορετικϊν ςχεδιαγραμματικϊν οδθγιϊν. Τζλοσ, όλοι οι μακθτζσ 

οφείλουν να είναι άκρωσ προςεκτικοί, όταν προςεγγίηουν τθ διατφπωςθ ενόσ κζματοσ ζκκεςθσ. Θ 

"εφςτοχθ" ανάγνωςθ είναι το "κλειδί" τθσ επιτυχίασ. Κάκε όμωσ βιαςτικι και επιπόλαιθ ανάγνωςθ μπορεί 

να αποβεί μοιραία. 

 

Δ. ΕΡΛΚΟΛΝΫΝΛΑΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ 

Σφμφωνα με τισ νζεσ απαιτιςεισ των εξετάςεων το κείμενο που πρόκειται να ςυνκζςουμε, πρζπει να 

είναι ενταγμζνο ςτο κατάλλθλο πλαίςιο επικοινωνίασ. Το επικοινωνιακό πλαίςιο διαφοροποιείται 

ανάλογα με το κεματικό κφκλο και τον επιδιωκόμενο ςκοπό. 

Είναι αναγκαίο, επομζνωσ, όταν εξετάηουμε τον προφορικό ι γραπτό λόγο κάποιου, να λαμβάνουμε, 

πάντοτε, υπόψθ μασ: 

Α. τον πομπό: ποιοσ μιλάει ι γράφει 

Β. το δζκτθ: ςε ποιον απευκφνεται 

Γ. το ςκοπό: για ποιο ςκοπό μιλάει ι γράφει 

Δ. το μινυμα: ποιο μινυμα απευκφνει ο πομπόσ ςτο δζκτθ και πϊσ το διατυπϊνει. 

Οι ιδιαίτερεσ, λοιπόν, περιςτάςεισ/ςυνκικεσ κατά τισ οποίεσ εκφωνείται ζνασ λόγοσ ι για τισ οποίεσ 

γράφεται ζνα κείμενο, ςυνιςτοφν το επικοινωνιακό πλαίςιο. Λαμβάνοντασ, ςυνεπϊσ, υπόψθ μασ τθν 

επικοινωνιακι περίςταςθ, ςυνκζτουμε το περιεχόμενο ενόσ κειμζνου και, κυρίωσ, χρθςιμοποιοφμε τθν 

κατάλλθλθ γλϊςςα, το ανάλογο φφοσ, τισ αναγκαίεσ προςφωνιςεισ, τον τίτλο του κ.λπ. 

Τα ςυνθκζςτερα είδθ κειμζνων που ηθτοφνται, ανάλογα με τισ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ, να 

ςυνκζςουμε, είναι: το δοκίμιο, το άρκρο - επιφυλλίδα, ο προςχεδιαςμζνοσ προφορικόσ λόγοσ: ειςιγθςθ, 

ο λόγοσ/ ομιλία, θ επιςτολι, και ςπανιότερα, το προςωπικό θμερολόγιο. 

 

1. Δοκίμιο 

α. ΑΡΟΔΕΛΚΤΛΚΟ ΔΟΚΛΜΛΟ 

ΔΟΜΘ: 

1. Ρρόλογοσ: Ειςάγουμε το κζμα μασ και καταγράφουμε τθν προςωπικι μασ κζςθ ςχετικά με το 

ςυγκεκριμζνο κζμα. 

2. Ανάλυςθ - ανάπτυξθ: Σε ζνα δοκίμιο ςτο κυρίωσ κζμα υποςτθρίηουμε με κατάλλθλθ επιχειρθματολογία 

τισ απόψεισ και τισ ιδζεσ μασ.  
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Ανάλογα με το κζμα: 

 Διαςαφθνίηουμε το πρόβλθμα - κζμα 

 Αναφερόμαςτε ςτα αίτια τθσ κζςθσ-άποψθσ – φαινομζνου κτλ. 

 Γράφουμε τισ ςυνζπειεσ - επιπτϊςεισ - αποτελζςματα  

 Ρροτείνουμε λφςεισ θ μζτρα που πρζπει να λθφκοφν  

 Ραρουςιάηουμε αντίκετεσ απόψεισ και τισ αναιροφμε 

3. Επίλογοσ 

 Συμπζραςμα  

 Σφντομθ επανζκκεςθ τθσ αρχικισ μασ κζςθσ 

 

β. ΣΤΟΩΑΣΤΛΚΟ ΔΟΚΛΜΛΟ 

ΔΟΜΘ: 

1. Αναφορά κεντρικισ ιδζασ-ςκζψθσ 

2. Ραράκεςθ ιδεϊν, ςκζψεων, προβλθματιςμϊν που ςυνδζονται περιςςότερο ι λιγότερο ςυνειρμικά με 

τθν κεντρικι ιδζα  

3. Κλείςιμο 

 

2. Άρκρο- Επιφυλλίδα 

ΔΟΜΘ:   

1. Τίτλοσ: ςοβαρόσ, ςφντομοσ, περιεκτικόσ, χιουμοριςτικόσ, ειρωνικόσ, με υπονοοφμενα ι πιο κλαςικόσ 

(ακόμθ και ελλειπτικι πρόταςθ – όχι ζντονθ χριςθ ρθμάτων), ανάλογα με το κζμα που κα πραγματεφεται. 

Δεν πρζπει να είναι επανάλθψθ τθσ εκφϊνθςθσ τθσ ζκκεςθσ. Ρρζπει να ζχει ςχόλιο και να είναι 

εντυπωςιακόσ. 

2. Ρρόλογοσ (κζμα –κζςθ): (α’ παράγραφοσ) Θ αφόρμθςθ του άρκρου γίνεται από ζνα ςφγχρονο κζμα, ζνα 

γεγονόσ που απαςχολεί τθν επικαιρότθτα. Συνοπτικά παρουςιάηουμε το πρόβλθμα και υποςτθρίηουμε τθν 

κεντρικι κζςθ. (Κατάλλθλεσ φράςεισ : Σιμερα / Χκεσ/ Τισ τελευταίεσ μζρεσ, όλοι γίναμε μάρτυρεσ, 

ςυγκλονιςτικαμε από…) 

3. Δεδομζνο: αναλυτικι παρουςίαςθ του προβλιματοσ με χριςθ τεκμθρίων (παραδείγματα, γεγονότα) 

4. Κυρίωσ κζμα –ανάπτυξθ: αναλφουμε τισ κζςεισ μασ. Ξεκινάμε από τθν κεντρικι κζςθ που ζχουμε δϊςει 

ςτον πρόλογο και μετά αναλφουμε τισ υπόλοιπεσ.  

Ανάλογα με το κζμα: 

 Διαςαφθνίηουμε το πρόβλθμα - κζμα 

 Αναφερόμαςτε ςτα αίτια τθσ κζςθσ-άποψθσ – φαινομζνου κτλ. 

 Γράφουμε τισ ςυνζπειεσ - επιπτϊςεισ - αποτελζςματα  

 Ρροτείνουμε λφςεισ θ μζτρα που πρζπει να λθφκοφν  

 Ραρουςιάηουμε αντίκετεσ απόψεισ και τισ αναιροφμε 
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4. Επίλογοσ:  

 Συμπζραςμα  

 Σφντομθ επανζκκεςθ τθσ αρχικισ μασ κζςθσ ι τονίηουμε μια κζςθ.  

 

Ρεριεχόμενο: το άρκρο ζχει επικαιρικό χαρακτιρα, δθλαδι αφορμάται πάντα από ζνα επίκαιρο 

γεγονόσ, το οποίο ςχολιάηει ι ερμθνεφει. Τζτοια κείμενα αναφζρονται ςε επίκαιρα κζματα/προβλιματα, 

όπωσ είναι.· θ βία και θ εγκλθματικότθτα, τα ναρκωτικά, οι αρνθτικζσ επιδράςεισ τθσ διαφιμιςθσ, θ 

μοναξιά, θ καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ κ.λπ. Το κζμα πρζπει να παρουςιάηεται με 

αντικειμενικά – πλθροφοριακά ςτοιχεία αλλά και υποκειμενικά ςχόλια – αξιολογιςεισ για τθν ερμθνεία του. 

Γλϊςςα: αναφορικι λειτουργία (δθλωτικι-κυριολεκτικι), χριςθ γ' προςϊπου, γιατί το άρκρο απζχει 

ςαφϊσ από τθ λογοτεχνία και κινείται ςτο χϊρο τθσ ερμθνευτικισ δθμοςιογραφίασ. Για αυτό δεν ζχει 

προςωπικό και οικείο τόνο. Ωςτόςο, με κάποια ςτοιχεία προφορικότθτασ (αμεςότθτα) με ςτόχο τθν 

προςζγγιςθ του αναγνϊςτθ. 

Φφοσ: ςοβαρό, αντικειμενικό, επίςθμο, απρόςωπο. 

Στόχοσ:  είναι είτε θ πλθροφόρθςθ του αναγνϊςτθ ωσ προσ τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ είτε θ κακοδιγθςθ 

του ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ άποψθσ για τθ επικαιρότθτα. 

 

Σφντομο παράδειγμα 

"Στθν τάξθ ςασ διαβάηετε το κείμενο που ςασ δόκθκε και ςυμφωνείτε ότι ο Σαρτόρι υπερβάλλει. Να 

γράψετε ζνα κείμενο (άρκρο) που να μθν υπερβαίνει τισ 500 λζξεισ για τθ ςχολικι ςασ εφθμερίδα, ςτο 

οποίο να υποςτθρίξετε τθν άποψθ ότι θ τθλεόραςθ ζχει και κετικζσ πλευρζσ και ότι οι ςυνζπειεσ ποφ 

φοβάται ο ςυγγραφζασ κα μποροφςαν να αποφευχκοφν". 

(Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ β' Λυκείου, Ιοφνιοσ 1999).  

Ενδεικτικι ανάπτυξθ  

Οι κετικζσ επιδράςεισ των ΜΜΕ  (τίτλοσ) 

Αναμφίβολα, τα ΜΜΕ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου. Ο 

ενθμερωτικόσ και ψυχαγωγικόσ τουσ χαρακτιρασ... κ.λπ. ( Χριςθ μόνο του γ' προςϊπου. Τριμερισ ανάπτυξθ 

του κζματοσ: πρόλογοσ, κφριο μζροσ, επίλογοσ). 

 

3. Ρροςχεδιαςμζνοσ Ρροφορικόσ Λόγοσ (ομιλία, ειςιγθςθ) 

α)Ειςιγθςθ  

ςε ςυνζδριο, ςυνζλευςθ, εκδιλωςθ, Δθμοτικό ςυμβοφλιο κ.λπ. –Ομιλία ςτθ Βουλι των Εφιβων, ςε 

ςυνζδριο, ςε μακθτικό Συμβοφλιο, λόγοσ πολιτικοφ ςτο λαό. 

ΔΟΜΘ: 

1. Ωαιρετιςμόσ -Ρροςφϊνθςθ: "Κφριοι ςφνεδροι", "Κυρίεσ και κφριοι", "Αγαπθτοί ςυμμακθτζσ 

/ςυνάδελφοι", "Αγαπθτοί ςυμπολίτεσ, "Αξιότιμοι κφριοι", "Σεβαςτοί κακθγθτζσ", "Κυρίεσ και κφριοι 

βουλευτζσ”.  

2. Ρρόλογοσ: Ειςαγωγι ςτο κζμα με ςφντομθ και ςαφι διατφπωςθ τθσ κζςθσ του ομιλθτι –και 

αναφορά ςτθν αφορμι για τθν εκφϊνθςθ ομιλίασ.  
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3. Σφντομθ προειςαγωγικι παράγραφοσ (ιςτορικι αναδρομι) 

4. Κυρίωσ κζμα -ανάπτυξθ:  

 Ζκκεςθ επιχειρθμάτων που αποδεικνφουν/αιτιολογοφν τθν ορκότθτα τθσ κζςθσ του ομιλθτι. 

 Ραρουςίαςθ και αναίρεςθ τθσ αντίκετθσ άποψθσ. 

 Επίκλθςθ ςυναιςκιματοσ. 

 Αναφορά ςε οφζλθ που κα προκφψουν από τθν αποδοχι τθσ άποψθσ του ομιλθτι ι ςε κινδφνουσ 

που κα υπάρξουν από τθν απόρριψθ τθσ εκδοχισ του ομιλθτι. 

5. Επίλογοσ: Διατφπωςθ ευχισ, προτροπισ, πρόβλεψθσ κ.τ.λ. 

6. Αποφϊνθςθ-τυπικό κλείςιμο: "Σασ ευχαριςτϊ που με ακοφςατε" ι "Ευχαριςτϊ για τθν 

προςοχι ςασ" ι "Σασ ευχαριςτϊ για τθν ακρόαςθ" ι "Σασ ευχαριςτϊ".  

 

Ρροςφϊνθςθ τοποκετείται ςτο αριςτερό τμιμα του λόγου - ςτθ γραπτι διατφπωςθ του –και 

ακολουκείται από κόμμα. Χρθςιμοποιοφμε πάντα το β’ πλθκυντικό. 

Αποφϊνθςθ: πρόκειται για τον καταλθκτικό χαιρετιςμό προσ το ακροατιριο. Χρθςιμοποιοφμε πάντα το 

β’ πλθκυντικό πρόςωπο. 

Γλϊςςα για ειςιγθςθ: αναφορικι λειτουργία. Χριςθ, κατά βάςθ του γ' προςϊπου ςτο μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ ειςιγθςθσ, για να αποδοκεί με αντικειμενικό τρόπο το ςοβαρό περιεχόμενο τθσ και να μθν 

αποβεί μια ςυναιςκθματικοφ τφπου επικοινωνία. Επειδι θ ειςιγθςθ γράφεται, για να διαβαςτεί ςε ζνα 

ακροατιριο, πρζπει, μετά τθν προςφϊνθςθ, να ξεκινιςουμε χρθςιμοποιϊντασ το α' ενικό και το β' 

πλθκυντικό πρόςωπο. 

 

β) Ομιλία 

Γλϊςςα: μικτι (χριςθ ςυνδυαςμοφ προςϊπων: α' ενικοφ, α' πλθκυντικοφ, β’ πλθκυντικοφ, ςτα 

ςθμεία που πρζπει να δοκεί ζνα κλίμα αμεςότθτασ και οικειότθτασ, και γ' ενικοφ ι πλθκυντικοφ, 

όταν αναφζρονται επιχειριματα). 

Φφοσ: επίςθμο, ςοβαρό. Ο λόγοσ πρζπει να είναι εφλθπτοσ. Να μθν υπάρχουν πλατειαςμοί. Να μθν υπάρχει 

διάκεςθ επίδειξθσ. Ωςτόςο, ενδείκνυται να χρθςιμοποιοφμε διάςπαρτα ςτο κείμενο μασ β’ πρόςωπο 

(ιδιαίτερα ςτισ ομιλίεσ) και ερωτιςεισ μζςω των οποίων αποφεφγεται ο ξφλινοσ λόγοσ και το τυποποιθμζνο 

απρόςωπο φφοσ. Συνιςτϊνται οι επαναλιψεισ τθσ προςφϊνθςθσ με ακριβϊσ τον ίδιο ι παρεμφερι τρόπο. 

Θ προφορικότθτα του λόγου διαςφαλίηεται με ςφντομεσ φράςεισ, με ρθτορικζσ ερωτιςεισ, ςθμεία ςτίξθσ 

(!). Γενικά, χρθςιμοποιοφμε α’ , β’, γ’,  πρόςωπα του ριματοσ.  

 

α) Σφντομο παράδειγμα ειςιγθςθσ 

"Ωσ μζλοσ του δεκαπενταμελοφσ ςυμβουλίου του Λυκείου ςου εκπροςωπείσ τουσ ςυμμακθτζσ ςου ςε 

μια εκδιλωςθ τθσ περιοχισ ςου που ζχει ωσ κζμα το φυςικό περιβάλλον και τθν ποιότθτα ηωισ. Να 

διαμορφϊςεισ μια ειςιγθςθ με τθν οποία κα παρουςιάςεισ τισ επιπτϊςεισ τθσ υπερκατανάλωςθσ ςτον 

άνκρωπο και το φυςικό περιβάλλον προτείνοντασ και τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του". (500-600 λζξεισ). 

(Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ Γ Λυκείου, Μάιοσ 2003) 
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Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

Κυρίεσ και κφριοι, 

με αφορμι τθν ενδιαφζρουςα εκδιλωςθσ ςασ, κα ικελα, εκπροςωπϊντασ τουσ ςυμμακθτζσ του 

Λυκείου μου, να εκκζςω τισ κζςεισ μασ για το φαινόμενο τθσ υπερκατανάλωςθσ και των ςυνεπειϊν του.... 

(Συνεχίηουμε ςε επίςθμο φφοσ και χρθςιμοποιϊντασ τθν αναφορικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ του κειμζνου μασ. Μετά από δφο ι τρεισ παραγράφουσ μποροφμε να επανζλκουμε 

χρθςιμοποιϊντασ το α' ενικό και β' πλθκυντικό πρόςωπο, για να διατθριςουμε τθν επαφι με τουσ 

ακροατζσ τθσ εκδιλωςθσ). Συνεχίηοντασ κα ικελα, ακόμθ, να ςασ επιςθμάνω πωσ... (Φτάνοντασ ςτθν 

τελευταία παράγραφο κλείνουμε ωσ εξισ). 

Τελειϊνοντασ επικυμϊ να τονίςω... 

Σασ ευχαριςτϊ που με ακοφςατε. 

β)Σφντομο παράδειγμα ομιλίασ 

"Υποκζςτε ότι ςυμμετζχετε ςτθ Βουλι των Εφιβων, εκπροςωπϊντασ το ςχολείο ςασ. Να ςυνκζςετε ζνα 

λόγο/ομιλία που κα εκφωνιςετε ςτουσ ςυναδζλφουσ ςασ με κζμα τθ ςθμαςία του εκελοντιςμοφ ςτθν 

εποχι μασ". (400-500 λζξεισ). 

 

Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Η εποχι μασ χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ ςοβαρϊν κοινωνικϊν και παγκόςμιων προβλθμάτων που 

απαιτοφν τθ ςυμπόρευςθ και τθν αλλθλεγγφθ των μελϊν του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου, και ιδιαίτερα 

των νζων για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ. Γνωρίηω τισ ευαιςκθςίεσ ςασ για... (Συνεχίηουμε με τθ χριςθ / 

προςϊπου, για να εκκζςουμε τθν κατάςταςθ ι να εκφράςουμε τα επιχειριματα μασ, και με εναλλαγι των 

άλλων προςϊπων, όταν επιδιϊκουμε ζνα κλίμα αμεςότθτασ και προςζγγιςθσ των δεκτϊν). 

Σασ ευχαριςτϊ που με ακοφςατε 

 

Τυπικζσ φράςεισ που μποροφν να προςαρμοςτοφν ςε ειςιγθςθ/ομιλία 

Εφόςον καλοφμαςτε να εκκζςουμε τισ απόψεισ μασ με μια ειςιγθςθ/ομιλία, κα μποροφςαμε να 

χρθςιμοποιιςουμε τον πρόλογο που ακολουκεί κατάλλθλα προςαρμοςμζνο ςτα δεδομζνα και κυρίωσ ςτα 

ηθτοφμενα του κζματοσ:  

Ρροςφϊνθςθ: Κυρίεσ και Κφριοι, 

Ειςαγωγι/Ρρόλογοσ  

Ωσ εκπρόςωποσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ του ςχολείου μασ, κα ικελα, εκφράηοντασ τισ απόψεισ μασ για 

το ενδιαφζρον/επίκαιρο/επίμαχο/φλζγον κζμα/πρόβλθμα τθσ/του..., να ςυμμεριςτϊ το ενδιαφζρον/τθν 

ανθςυχία/τθν αγωνία ςασ γι' αυτό. Ρρόκεςθ μασ /Σκοπόσ τθσ ειςιγθςθσ μασ/τθσ ομιλίασ μασ είναι να 

ςυμβάλουμε ςτθν ανάπτυξθ γόνιμου/εποικοδομθτικοφ προβλθματιςμοφ όχι μόνο για να κατανοιςουμε ςε 

όλθ του τθν ζκταςθ/βάκοσ/μζγεκοσ το κζμα/ηιτθμα/πρόβλθμα που μασ απαςχολεί/εξετάηουμε, αλλά και 

για να καταλιξουμε ςε χριςιμα ςυμπεράςματα/προτάςεισ τα οποία κα μασ βοθκιςουν ςτθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του. 
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Κλείςιμο (αποφϊνθςθ, όχι επίλογοσ) 

Κυρίεσ και κφριοι, το κζμα του/τθσ... δεν εξαντλείται, αςφαλϊσ, ςτα όρια μιασ ειςιγθςθσ /ομιλίασ, παρά 

τθν πρόκεςθ και τθ φιλοδοξία που μπορεί να ζχει ο ειςθγθτισ/ομιλθτισ του. Γι' αυτό ηθτϊ τθν επιείκεια ςτισ 

κρίςεισ ςασ και ςασ ευχαριςτϊ για τθν κατανόθςθ και το ενδιαφζρον με το οποίο με ακοφςατε. 

 

4. Επιςτολι 

Διακρίνεται ςε: α) τυπικι επίςθμθ και β) ςε φιλικι 

α) Τυπικι /Επίςθμθ 

ΔΟΜΘ: 

1. τόποσ και θμερομθνία: (ςτο άνω δεξιό μζροσ τθσ επιςτολισ). 

2. Ρροςφϊνθςθ: (ακριβϊσ από κάτω αριςτερά):  "Αξιότιμε κφριε Υπουργζ" ι "Αξιότιμε κφριε πρόεδρε του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου..." ι "Κφριε Διμαρχε", "Αξιότιμε κφριε Χ" (όταν ξζρουμε το όνομα του αποδζκτθ) 

“Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ”. 

Θ προςφϊνθςθ μπορεί να εκφζρεται απζριττα ι να εμπλουτίηεται με κατάλλθλουσ για τθν επικοινωνιακι 

περίςταςθ προςδιοριςμοφσ π.χ. "Αξιότιμε κφριε διευκυντά…",  "Εκλεκτοί κφριοι ςφνεδροι…" 

3. Ρρόλογοσ: -περιζχει ταυτότθτα και ιδιότθτα  του αποςτολζα 

 -περιζχει το λόγο – ςκοπό για τον οποίο γράφεται θ επιςτολι 

 -περιζχει ςυνοπτικι αναφορά ςτο πρόβλθμα- κζμα 

 περιζχει τθν κεντρικι κζςθ του αποςτολζα πάνω ςτο πρόβλθμα 

4. Δεδομζνο: αναλυτικι παρουςίαςθ προβλιματοσ με χριςθ τεκμθρίων (παραδείγματα,  γεγονότα). 

5. Κυρίωσ κζμα: αναλφουμε τισ κζςεισ μασ με επιχειριματα, ξεκινϊντασ απ’ τθν κεντρικι κζςθ που ζχουμε 

δϊςει ςτον πρόλογο. 

6. Επίλογοσ: δθλϊνουμε ότι ολοκλθρϊνουμε τθν επιςτολι (π.χ. κλείνοντασ, ολοκλθρϊνοντασ τθν 

επιςτολι…), διατυπϊνουμε με ςαφινεια τθ βαςικι μασ πρόταςθ –αίτθμα –ιδζα που αποτελεί το 

ςυμπζραςμα,  

7. Αποφϊνθςθ: - ευχαριςτοφμε τον αποδζκτθ τθσ επιςτολισ για το χρόνο που μασ αφιζρωςε με επίςθμο 

φφοσ "Με τιμι" ι "Με βακφτατθ εκτίμθςθ" ι "Με ςεβαςμό" ι ‘’ Ράντα ςτθ διάκεςθ ςασ’’ . 

 

Σθμείωςθ 1θ : Στο μζςο τθσ επιςτολισ μποροφμε να προςφωνιςουμε πάλι χωρίσ το "Αξιότιμε" μπροςτά 

π.χ. Κφριε Χ… 

Σθμείωςθ 2θ : το φφοσ του επιςτολικοφ κειμζνου ςυναρτάται με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ και μπορεί 

να είναι: οικείο (ωσ ζνα βακμό), ςοβαρό, επίςθμο, επικετικό ι παρακλθτικό. 

Γλϊςςα: κυριαρχεί θ αναφορικι λειτουργία λόγω του τυπικοφ και επίςθμου χαρακτιρα του κειμζνου, 

αςχζτωσ αν χρθςιμοποιοφμε εναλλαγι των προςϊπων (α' ενικό, β’ πλθκυντικό, γ' ενικό ι πλθκυντικό), για 

να αποδοκεί ο χαρακτιρασ του κειμενικοφ είδουσ. Ράντωσ προτιμάται θ απλι –κακθμερινι γλϊςςα 

Φφοσ: ςοβαρό- επίςθμο.  

Σκοπόσ: θ επικοινωνία με τον παραλιπτθ για τθν ενθμζρωςθ του ςχετικά με κάποια γεγονότα –κζματα. 
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Σφντομο παράδειγμα 

"Τϊρα που ζφταςε θ ςτιγμι τθσ αποφοίτθςθσ ςασ από το Λφκειο, αξιοποιϊντασ τισ εμπειρίεσ τθσ 

ςχολικισ ςασ ηωισ, να γράψετε μια επιςτολι προσ τον Υπουργό Ραιδείασ, ςτθν οποία Θα διατυπϊνετε 

τεκμθριωμζνα τισ απόψεισ ςασ για τισ αλλαγζσ που Θα Θζλατε να γίνουν ςτο ςχολείο, προκειμζνου αυτό να 

ανταποκρίνεται αποτελεςματικότερα ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ". (500 - 600 λζξεισ). 

(Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ Γ Λυκείου, Λοφνιοσ 2000). 

 

Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

Ηράκλειο, 15 Ιουνίου 2011 

Αξιότιμε κφριε Υπουργζ 

ωσ απόφοιτοσ Λυκείου, με βάςθ τισ εμπειρίεσ μου, επικυμϊ να ςασ εκφράςω τισ απόψεισ μου για τισ αλ-

λαγζσ. .. επιηθτϊντασ να ςυμβάλω ςτθν αναβάκμιςθ του περιεχομζνου και των λειτουργιϊν του. Αρχικά, κα 

ικελα να επιςθμάνω... (Συνεχίηουμε ςε γ' πρόςωπο, όταν χρειάηεται να εκκζςουμε επιχειριματα). Στθ 

ςυνζχεια, κεωρϊ αναγκαίο να ςασ αναφζρω… κ.λπ. 

Με τιμι 

(ονοματεπϊνυμο) 

(Υπογραφι) 

 

Ολοκλθρωμζνο παράδειγμα επίςθμθσ επιςτολισ: 

Ακινα, 20/11/2010 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ (Χ) Δθμοκρατίασ  

Αξιότιμε κφριε Ρρόεδρε, 

Με τθν παροφςα επιςτολι επικυμοφμε να ενϊςουμε τθ φωνι μασ με όλουσ εκείνουσ τουσ απλοφσ 

πολίτεσ, τουσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ και τισ διεκνείσ οργανϊςεισ, που από καιρό τϊρα ζχουν εκφραςτεί 

αρνθτικά για τθν επικείμενθ εκτζλεςθ του κανατοποινίτθ Γ.Μ. 

Η ςτάςθ μασ απορρζει απ' τθν εδραιωμζνθ πεποίκθςθ πωσ θ ενοχι του είναι εξαιρετικά αμφίβολθ και 

πωσ θ καταδίκθ του ςυνιςτά προϊόν δικαςτικισ πλάνθσ. Φρονοφμε λοιπόν πωσ δικαιότερθ κα ιταν θ 

αναψθλάφθςθ τθσ υπόκεςθσ, παρά το εςπευςμζνο κλείςιμο τθσ με τον πιο τραγικό τρόπο για τον πικανϊσ 

ακϊο πρωταγωνιςτι τθσ. 

Ρεριςςότερο όμωσ απορρζει απ' τθν πίςτθ μασ πωσ θ κανατικι ποινι αποτελεί το πλζον ακατάλλθλο 

ποινικό μζςο για τθν απονομι του δικαίου. Θεωροφμε πωσ θ επιβολι κα εκτζλεςθ τθσ ακυρϊνουν το 

δικαίωμα ςτθ μεταμζλεια, ςτραγγαλίηουν το ςεβαςμό προσ τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια και εντζλει 

εξομοιϊνουν τθν πολιτιςμζνθ κοινωνία με τουσ ςτυγνότερουσ εγκλθματίεσ. 

Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ ςασ απευκφνουμε ζκκλθςθ για απονομι χάριτοσ. Σασ ηθτοφμε να μθ 

ςυναινζςετε ςτο ζγκλθμα που πρόκειται να διαπραχκεί και να κάνετε χριςθ τθσ εξουςίασ ςασ, για να το 

εμποδίςετε. 

Η τφχθ μιασ ανκρϊπινθσ ηωισ εναπόκειται ςτθν κρίςθ ςασ και χιλιάδεσ άνκρωποι απ' τον κόςμο 

προςμζνουν μ' ελπίδα τθν απόφαςθ ςασ. Ρροςδοκία όλων είναι να δϊςετε ακόμα ευκαιρία ςτθ ηωι και ζτςι 

να λαμπρφνετε τθ χϊρα και το πρόςωπο ςασ με κορυφαία πράξθ ανκρωπιάσ και αγάπθσ. 

Με ςεβαςμό 

(ονοματεπϊνυμο) 

(υπογραφι) 

Σθμείωςθ: Στισ τυπικζσ επιςτολζσ θ αποφϊνθςθ ακολουκείται απ' το ονοματεπϊνυμο και τθν υπογραφι 
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αποςτολζα, αλλά αυτό πρζπει οπωςδιποτε να αποφευχκεί ςτο κείμενο παραγωγισ λόγου εξετάςεων. 

 

β) Ψιλικι επιςτολι 

ΔΟΜΘ: (βλ. επίςθμθ επιςτολι) 

1. Ρροςφϊνθςθ: "Αγαπθτζ Κϊςτα" ι "Φίλε Κϊςτα", Αγαπθμζνε/θ, Ρολυαγαπθμζνε/θ κ.τ.λ. 

2. Αποφϊνθςθ: "Φιλικά" ι "Με αγάπθ" ι "Με αιςκιματα φιλίασ", ι ‘’Ρολλά φιλιά’’, ι Με φιλικοφσ 

χαιρετιςμοφσ 

 

Γλϊςςα: εξαρτάται από το κζμα τθσ επιςτολισ. Πμωσ ςε κάκε ανάλογθ περίπτωςθ χρθςιμοποιοφμε μια 

μικτι γλϊςςα (αναφορικι και ςυγκινθςιακι), για να τονιςτεί και θ ςοβαρότθτα του ηθτιματοσ αλλά και ο 

οικείοσ τόνοσ που χαρακτθρίηει μια φιλικι επιςτολι. Χριςθ εναλλαγισ προςϊπων, για να αποδοκεί ο 

φιλικόσ τόνοσ. 

Φφοσ: άμεςο, οικείο, ελεφκερο κι αυκόρμθτο. 

Σκοπόσ: θ επικοινωνία με τον παραλιπτθ για τθν ενθμζρωςθ του ςχετικά με κάποια γεγονότα –κζματα ι 

θ εκμυςτιρευςθ κάποιων ςτοχαςμϊν ι επικυμιϊν. 

 

Σφντομο παράδειγμα 

"Η Διεκνισ Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό κοινωνικό γεγονόσ που προςελκφει το γενικό 

ενδιαφζρον. Υποκζςτε ότι ςασ δίνεται θ ευκαιρία να τθν επιςκεφτείτε μαηί με κάποιο φίλο ςασ που κατοικεί 

ςε μια άλλθ χϊρα τθσ Ευρϊπθσ. Για το ςκοπό αυτό του γράφετε μια επιςτολι, με τθν οποία τον προςκαλείτε 

ςτθν Ελλάδα. Στθν επιςτολι ςασ να αναφζρετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ κεωρείτε ςθμαντικι αυτι τθν 

επίςκεψθ.)" (400-500 λζξεισ) 

(Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ β' Λυκείου, Σεπτζμβριοσ 2001). 

Ενδεικτικι ανάπτυξθ 

Αγαπθτζ Κϊςτα, 

με τθν επιςτολι μου αυτι με ιδιαίτερθ χαρά επικοινωνϊ μαηί ςου και ςου εκφράηω τα αιςκιματα φι-

λίασ... Ππωσ γνωρίηεισ ςτισ αρχζσ του Σεπτζμβρθ ςτθ πόλθ μασ διοργανϊνεται θ Διεκνισ Ζκκεςθ 

Θεςςαλονίκθσ ςτθν οποία ο επιςκζπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να... (Στθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφμε γ' πρόςωπο, 

όταν καταγράφουμε τα επιχειριματα μασ αναφορικά με τθ ςθμαςία τθσ επίςκεψθσ. Ζπειτα, ςυνεχίηουμε 

εναλλάςςοντασ τθ ςυγκινθςιακι και τθν αναφορικι γλϊςςα και τα πρόςωπα που χρθςιμοποιοφμε). 

Με αιςκιματα φίλιασ 

 

Ολοκλθρωμζνο παράδειγμα φιλικισ επιςτολισ: 

Θες/νίκθ, 23/11/2011 

Γιϊργο, 

Μζρεσ τϊρα μια λευκι ςελίδα κόλασ αναφοράσ είναι με φροντίδα ακουμπιςμζνθ ςτθν άκρθ του 

γραφείου μου και με λαχτάρα περιμζνει να ςου μεταφζρει τα προβλιματα και τουσ προβλθματιςμοφσ μου. 

Μα ποφ καιρόσ και δφναμθ... 

Χτεσ, νόμιςα πωσ τα βρικα. Ριρα το ςτυλό, τράβθξα μπροςτά μου τθ ςελίδα και ‘κει ςτθν πρϊτθ αράδα, 
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καρρϊ, με πιρε... ο φπνοσ. Ήταν τρεισ τα ξθμερϊματα... 

Ρίςτεψε με, νιϊκω πωσ πνίγομαι. Πλοσ αυτόσ ο όγκοσ των μακθμάτων με πλακϊνει. Διαγωνίςματα, 

βακμοί, εξετάςεισ με κυνθγοφν και ανάςα δε μ' αφινουν να πάρω. Χτεσ μ' ζπιαςε ο αδελφόσ μου να 

απαγγζλλω ςτον φπνο μου αποςπάςματα απ' τθν Ιςτορία και μια άλλθ φορά Αρχζσ Οικονομίασ. 

Και να πεισ πωσ δε μ' αρζςουν τα μακιματα! Κακζνα και ζνασ κθςαυρόσ γνϊςθσ. Ξζρεισ, άλλωςτε, πωσ 

τθσ ευκολίασ και τθσ νωκρότθτασ ποτζ δεν ιμουν. 

Αλλά, βρε αδελφζ, ζχει και θ κοφραςθ τα όρια τθσ. Και τα διαγωνίςματα τθσ προθγοφμενθσ βδομάδασ 

(πζντε μασ ζβαλαν οι ακεόφοβοι) μου τα κφμιςαν για τα καλά. Τι να κάνεισ όμωσ; Το κακικον, βλζπεισ. 

Σκζψου, όμωσ, πϊσ κα 'ταν το διάβαςμα, αν ελευκερωνόταν από βακμοφσ, διαγωνίςματα και εξετάςεισ. 

Φαντάςου πωσ κα πιγαινεσ ςτο ςχολείο, χωρίσ αυτό το πλάκωμα ςτθν ψυχι. Και θ γνϊςθ κα ιταν εκεί και 

κα ςε περίμενε χωρίσ καταναγκαςμοφσ και βιαςφνεσ. 

Ξζρω, κα πεισ πωσ ονειρεφομαι ςτον ξφπνιο μου! Μπα! Μάλλον ςτον φπνο μου. Κοντεφει πια να 

ξθμερϊςει και απ' ό,τι φαίνεται ο φπνοσ με βρίςκει ξανά ςτο γραφείο. 

Σε χαιρετϊ 

(όνομα) 

Τυπικζσ φράςεισ που μποροφν να προςαρμοςτοφν ςε επίςθμθ επιςτολι. 

Εφόςον καλοφμαςτε να εκκζςουμε τισ απόψεισ μασ με μια επίςθμθ επιςτολι, κα μποροφςαμε να 

χρθςιμοποιιςουμε τον πρόλογο που ακολουκεί κατάλλθλα προςαρμοςμζνο ςτα δεδομζνα και κυρίωσ ςτα 

ηθτοφμενα του κζματοσ:  

 

Ακινα, 24/11/2010 

Ρροςφϊνθςθ: Κφριε/Κυρία ... (ιδιότθτα αυτοφ/τισ προσ τον οποίο/α απευκυνόμαςτε, π.χ. 

Διευκυντά/Διευκφντρια, Υπουργζ) 

Ειςαγωγι/Ρρόλογοσ 

Με τθν επιςτολι μου αυτι, κα ικελα, ωσ εκπρόςωποσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ του ςχολείου μασ: 

(ζκφραςθ απόψεων/ενθμζρωςθ/διατφπωςθ προτάςεων) να αναφερκϊ ςτο…/να ςασ ενθμερϊςω/να 

εκφράςω τισ παρατθριςεισ μασ για το καίριο/ςοβαρό κζμα/ηιτθμα/πρόβλθμα τθσ/του.... Στόχοσ μασ είναι 

να αναδείξουμε και να φωτίςουμε οριςμζνεσ πλευρζσ/πτυχζσ του από τθν οπτικι γωνία/ςκοπιά των 

μακθτϊν και να διατυπϊςουμε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ με τθν ελπίδα ότι μπορεί να είναι χριςιμεσ για τθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του/τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί. (Υποβολι αιτιματοσ) Να 

ςασ παρακαλζςω/να ςασ υποβάλω το αίτθμα μασ να... Θα κζλαμε, επίςθσ, αν δεν κάνουμε κατάχρθςθ του 

πολυτίμου χρόνου ςασ, να μασ επιτρζψετε να ςασ εξθγιςουμε τουσ λόγουσ που μασ οδιγθςαν ςτθν 

ενζργεια αυτι. 

Κλείςιμο/αποφϊνθςθ 

Με τθν ευαιςκθςία που γνωρίηουμε ότι ςασ διακρίνει για τα εκπαιδευτικά κζματα/για τα προβλιματα 

που απαςχολοφν τουσ μακθτζσ ελπίηουμε ότι κα λάβετε υπόψθ ςασ τισ παρατθριςεισ μασ/κα ειςακουςτοφν 

οι προτάςεισ μασ/ότι κα ανταποκρικείτε ςτο/ςτα αίτθμα μασ/αιτιματά μασ και κα προβείτε ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ικανοποίθςθ του/τουσ. 

Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ 

(ονοματεπϊνυμο) 

(υπογραφι) 
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5. Ρροςωπικό Θμερολόγιο 

Το θμερολόγιο ζχει προςωπικό χαρακτιρα - γραμμζνο ςε α’  ενικό πρόςωπο ωσ επί το πλείςτον, δεν ζχει 

κακόλου προςφϊνθςθ ι ζχει τθν προςφϊνθςθ «Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο» (προαιρετικι), και 

περιλαμβάνει θμερομθνία και μια τοπικι ζνδειξθ. Ζχει επικαιρικό και αυτοβιογραφικό χαρακτιρα και 

αφορά: αφιγθςθ ςθμαντικϊν γεγονότων προςωπικισ ηωισ, παρουςίαςθ γενικότερων ηθτθμάτων τθσ 

κοινωνικισ ηωισ που ζλκυςαν τθν προςοχι του γράφοντα, ζκκεςθ ςυναιςκθμάτων, ςτοχαςμϊν - κρίςεων. 

Στθ γλϊςςα χρθςιμοποιοφμε  απλό κακθμερινό λόγο, το φφοσ είναι άμεςο, εξομολογθτικό, αυκόρμθτο με 

διάκεςθ εκμυςτιρευςθσ, ενδεχομζνωσ λυρικό με ςυναιςκθματικι φόρτιςθ. Σκοπόσ θ αυτοεπικοινωνία -

εςωτερικόσ διάλογοσ ι θ καταγραφι προσ διατιρθςθ ςτθ μνιμθ ςθμαντικϊν γεγονότων. 

 

ΡΑΑΔΕΛΓΜΑ  

"Υποκζςτε ότι γράφετε τουσ προβλθματιςμοφσ ςασ ςχετικά με τα κριτιρια επιλογισ επαγγζλματοσ ςτο 

προςωπικό ςασ θμερολόγιο εκφράηοντασ τθ δυςκολία επαγγελματικισ επιλογισ ς' αυτι τθν κρίςιμθ φάςθ 

τθσ ηωισ ςασ. " 

Ακινα 12-5-01 

(Ρροαιρετικι προςφϊνθςθ)Αγαπθμζνο μου θμερολόγιο, 

Βρίςκομαι ςτο δωμάτιο μου και μόλισ πριν από λίγο τελείωςα τα μακιματα μου. Σκζφτομαι ακόμα τθ 

χκεςινι ςυηιτθςθ με τουσ γονείσ μου για τθν επιλογι του μελλοντικοφ επαγγζλματοσ. 

Πλοι κεωροφν τθν απόφαςθ αυτι απλι. Εγϊ κακόλου. Οι δυςκολίεσ αρχίηουν κιόλασ από τθ Β' Λυκείου, 

όπου ο μακθτισ καλείται να διαλζξει μια κατεφκυνςθ. Τα διλιμματα και τα ερωτιματα που ζρχονται ςτο 

νου μου είναι πολλά, αιςκάνομαι ότι πνίγομαι. Να διαλζξω ζνα επάγγελμα που κα με ικανοποιεί ψυχικά ι 

να ακολουκιςω το επάγγελμα του πατζρα μου, ο οποίοσ ζχει ζτοιμο το ιατρείο για να δουλζψω; Ρολλά 

παιδιά τθσ θλικίασ μου μάλλον κα προτιμοφςαν τθ δεφτερθ λφςθ, που είναι και πιο εφκολθ. Συνικωσ, οι 

περιςςότεροι νζοι ακολουκοφν το επάγγελμα τθσ οικογενειακισ παράδοςθσ ι αυτό που τζλοσ πάντων 

ανταποκρίνεται ςτα απωκθμζνα των γονιϊν τουσ. Η κοινωνία, με τα ςτερεότυπα και τισ διάφορεσ 

προκαταλιψεισ που ζχει δθμιουργιςει γφρω από το επάγγελμα, οδθγεί τουσ νζουσ, ζμμεςα βζβαια και με 

ζντεχνουσ τρόπουσ, ςτθν επιλογι του επαγγζλματοσ τουσ με βάςθ κυρίωσ τισ οικονομικζσ απολαβζσ και τθν 

κοινωνικι αναγνϊριςθ. Ρόςεσ φορζσ ζχω ακοφςει γείτονεσ μασ να λζνε: «Α, αυτόσ είναι γιατρόσ· κοίταξε τον 

αζρα που ζχει!» ι «Αυτόσ ο δικθγόροσ ακολοφκθςε το επάγγελμα του πατζρα του και πρόκοψε». 

«Ρρόκοψε» όμωσ με ποια ζννοια; Απζκτθςε χριματα και γνωριμίεσ; Εγϊ δεν προτιμϊ αυτι τθν προκοπι. 

Θα ικελα να διαλζξω ζνα επάγγελμα επειδι αρζςει ςε μζνα και όχι ςτουσ γονείσ ι τουσ γείτονεσ μου. 

Ρολλζσ φορζσ είχα ςκεφτεί να γίνω ηωγράφοσ ι μουςικόσ, αλλά... Τα εμπόδια πολλά. Ρϊσ ζνασ νζοσ, που 

κζλει να είναι ανεξάρτθτοσ, να μθ ςκεφτεί το χριμα; Από τθν άλλθ, αυτό το επάγγελμα μπορεί να με 

ικανοποιιςει ψυχικά και να με οδθγιςει ςε μια εςωτερικι ιςορροπία, αφοφ κα ξζρω πωσ το διάλεξα με 

βάςθ τισ δυνατότθτεσ μου, τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα μου. Μζςα από το επάγγελμα που μου αρζςει, 

μπορϊ να αξιοποιιςω καλφτερα τισ ψυχικζσ και θκικζσ αρετζσ μου και να προςφζρω περιςςότερα ςτο 

κοινωνικό ςφνολο. Γιατί, όταν το επάγγελμα είναι αποτζλεςμα πίεςθσ και εξαναγκαςμοφ, τότε ο νζοσ, αλλά 

και κάκε άνκρωποσ, αντιμετωπίηει τθν εργαςία του ςαν μια υπόκεςθ ρουτίνασ, με αποτζλεςμα να οδθγείται 

ςε ψυχικό αδιζξοδο και απογοιτευςθ. 

Δφςκολθ λοιπόν θ απόφαςθ αυτι, θ οποία είναι και κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ ηωι του νζου. Από τθ 

μια, οι γονείσ να ςε «πιζηουν» πωσ κφριο κριτιριο για τθν επιλογι του επαγγζλματοσ είναι το χριμα και, από 

τθν άλλθ, ο νζοσ με τισ ευαιςκθςίεσ του να προςπακεί να τουσ πείςει για το δευτερεφοντα ρόλο του 

κζρδουσ. 
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Πμωσ τϊρα πρζπει να τελειϊνω. Είναι αργά και αφριο ζχω πρωινό ξφπνθμα. Ελπίηω, τθν επόμενθ φορά 

που κα ςου γράψω, οι προβλθματιςμοί μου πάνω ς' αυτό το κζμα να είναι λιγότεροι. 

(Ρροαιρετικι αποφϊνθςθ) Καλθνφχτα,  

Ιωάννα 

Ε. ΤΟΡΟΛ ΜΕΤΑΒΑΣΘΣ ΑΡΟ ΗΘΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΗΘΤΟΥΜΕΝΟ 

1. Με μεταβατικζσ λζξεισ- φράςεισ 

Αναλυτικότερα: 

 Για αίτια: Πταν ξεκινάμε τουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν - ενιςχφουν το κζμα μασ: 

Στθ διαμόρφωςθ του (παράγοντα - φαινομζνου κλπ) ςθμαντικότατο ρόλο διαδραματίηει... —Τα 

βακφτερα αίτια (του φαινομζνου τθσ κοινωνικισ αυτισ μάςτιγασ κλπ) πρζπει αναηθτθκοφν... —Το 

φαινόμενο ςυνδζεται άμεςα... —Το πρόβλθμα αυτό ανάγεται ςε πολλά και ςφνκετα αίτια... —Το 

μεγαλφτερο μερίδιο ευκφνθσ ςτθ διαμόρφωςθ του .../τθσ... αναλογεί... — Κατά πρϊτο λόγο για το 

φαινόμενο ευκφνεται... —Ρρωταρχικι αιτία του, τθσ ....αποτελεί… —Τθν πρϊτθ ευκφνθ για το(ν), τθ(ν)... 

ζχει— Η βαςικότερθ αιτία του φαινομζνου είναι … 

 

 Για ςυνζπειεσ – αποτελζςματα: Πταν ξεκινάμε τισ ςυνζπειεσ- επιπτϊςεισ: 

Πλα αυτά ζχουν ωσ αποτζλεςμα… —Ανυπολόγιςτεσ είναι όμωσ οι επιπτϊςεισ... — Στισ (κετικζσ ι 

αρνθτικζσ) επιδράςεισ ςυγκαταλζγονται... —Ζνα άλλο ςφμπτωμα., όχι αμελθτζο, είναι και τοφτο... — 

Βαςικι ςυνζπεια όλων αυτϊν... — Άμεςο αποτζλεςμα όςων ζχουν λεχκεί είναι... —Απόρροια όςων 

ζχουν αναφερκεί είναι... Απότοκοσ όςων ζχουν αναφερκεί είναι... —Αν κελιςει κάνεισ να επιςθμάνει τα 

αποτελζςματα του/τθσ/κα.... —Τα βραχυπρόκεςμα/μακροπρόκεςμα /μεςοπρόκεςμα αποτελζςματα 

είναι... —Βαςικι ςυνζπεια όλων αυτϊν είναι…— Ρρωταρχικό αποτζλεςμα αυτϊν είναι—- Επόμενο 

λοιπόν, είναι— Εξαιτίασ, λοιπόν, όλων αυτϊν— Ζτςι λοιπόν, επομζνωσ, κατά ςυνζπεια… 

 

 Για τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ – δεοντολογίασ –προχποκζςεισ: Πταν ξεκινάμε τουσ τρόπουσ 

αντιμετϊπιςθσ ι τθ δεοντολογία: 

Για να αρκεί το φαινόμενο χρειάηεται πρϊτα - πρϊτα... — Ρρωταρχικό τρόπο αντιμετϊπιςθσ του /τθσ... 

αποτελεί... —Τθν πρϊτθ ευκφνθ για τθν άρςθ τον φαινομζνου φζρει... που οφείλει... —Είναι επιτακτικι 

ανάγκθ λοιπόν... —Ο βαςικότεροσ τρόποσ επίλυςθσ του προβλιματοσ είναι.. —.Οφείλει λοιπόν ο/θ... —

Μπορεί όμωσ να αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο, αν... —Τθ λφςθ ςτο πρόβλθμα κα δϊςει... — Αυτό που κα 

αποτελοφςε βαςικό τρόπο ίαςθσ του προβλιματοσ είναι... —Καταρχάσ θ ίαςθ του προβλιματοσ 

βρίςκεται.. —Το φαινόμενο κα αντιμετωπιςτεί ριηικά, αν... —Επιτακτικι προβάλει θ ανάγκθ τθσ άμεςθσ 

δραςτθριοποίθςθσ...—Αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ κρίνεται θ ςυμβολι... 

 

 Ρροςκικθ: Πταν ςυνδζουμε όμοιουσ όρουσ (παράγοντεσ, ςυνζπειεσ κ.λπ.): 

Εκτόσ από αυτό…— Αξίηει ακόμθ, να τονιςτεί ότι…— Οφείλουμε ακόμθ, να επιςθμάνουμε ότι…—

Χρειάηεται επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι... —Επίςθσ... —Ραράλλθλα... —Ακόμθ... —Επιπλζον... —

Επιπροςκζτωσ... —Εκτόσ από αυτό... —Δεν πρζπει να λθςμονοφμε ακόμθ ότι... —Χρειάηεται επίςθσ να 

ςθμειωκεί... —Αξίηει, επιπλζον, να αναφερκοφμε... —Σε ςυνάρτθςθ με τα προθγοφμενα... — Άμεςα 

ςυνυφαςμζνο με τα προθγοφμενα... —Στο ίδιο μικοσ κφματοσ κινείται...— Τζλοσ… 
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 Στθν αρχι τθσ παραγράφου γενικά: 

Είναι γεγονόσ ότι… —Είναι φανερό ότι—…. Χωρίσ αμφιβολία… —Αναντίρρθτα… —Είναι αναμφιςβιτθτο 

το ότι… —Αξίηει ακόμθ να τονιςτεί ότι… —Αναμφίβολα… —Ραράλλθλα.... 

 

 Για χρονικι ςφνδεςθ: 

Ταυτόχρονα... —Συγχρόνωσ... —Αρχικά.. —.Φςτερα... —Στθ ςυνζχεια... —Ενϊ... —Κατά τθ διάρκεια... 

 

 Για αντίκεςθ - εναντίωςθ 

Και όμωσ... — Εντοφτοισ... — Απεναντίασ... — Σε αντίκεςθ... —Αντίκετα... —Από τθν άλλθ πλευρά... —Σε 

πλιρθ αντιδιαςτολι... —Ωσ αντίλογοσ... —Ρολλοί είναι εκείνοι που δε... — Αν ςτραφοφμε τϊρα ςε 

αντίκετθ πορεία... —Στον αντίποδα βρίςκεται... 

 

 Για επεξιγθςθ - διευκρίνιςθ 

Ρροκειμζνου να καταςτοφν ςαφζςτερα όςα προαναφζρκθκαν... —Με άλλα λόγια... —Συγκεκριμζνα... —

Ειδικότερα... 

 

 Για ζμφαςθ 

Ιδιαίτερα ςθμαντικό κεωρείται... —Αξίηει να τονιςτεί... —Εκείνο που προζχει... —Ράνω απ' όλα όμωσ... 

—Ξεχωριςτόσ λόγοσ, όμωσ, πρζπει να γίνει... — Εκείνο που ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία... —Εξαιρετικι 

ςπουδαιότθτα όμωσ αποκτά....—Είναι περιττό να τονιςτεί... —Είναι γνωςτό ότι... —Δεν υπάρχει 

αμφιβολία... —Είναι κοινόσ τόποσ... —Είναι γεγονόσ ότι... — Είναι ςαφζσ ότι…— Αποτελεί 

πραγματικότθτα το γεγονόσ ότι... — Κατά κοινι ομολογία... —Υποςτθρίηεται ςυχνά ότι... —Λζγεται ςυχνά 

ότι... —Ειδικότερα... —Ρράγματι... —Ριο ςυγκεκριμζνα… —Αναλυτικότερα... — Γι' αυτό λοιπόν... —Με 

άλλα λόγια... —Φυςικά...Βζβαια... —Αναντίρρθτα... —Αρχικά... — Στθν περίπτωςθ αυτι... — Αυτό ιςχφει 

ςτο μζτρο που... —Είναι αλικεια ότι... — Με αφετθρία τθ (κζςθ - άποψθ) αυτι... — Κατά ςυνζπεια είναι 

ανάγκθ... — Σε μια τζτοια περίπτωςθ... —Στο πλαίςιο αυτό κατανοοφμε... — Με δεδομζνα τα παραπάνω 

δεν εκπλιςςει το γεγονόσ ότι... —Αυτό είναι ευνόθτο, αφοφ... —Είναι χριςιμο να τονιςτεί επίςθσ ότι... —

Είναι φανερό ότι... 

 

 Για ζναρξθ τθσ πρόταςθσ κατακλείδα 

Αβίαςτα, λοιπόν, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα.. —Συνοψίηοντασ μποροφμε να επιςθμάνουμε... —Γίνεται, 

επομζνωσ, εφκολα, αντιλθπτό... —Εφκολα, λοιπόν, μπορεί κανείσ να ςυμπεράνει... — Από τθ μζχρι τϊρα 

αποδεικτικι διαδικαςία γίνεται φανερό... —Εφκολα, λοιπόν, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα... 

 

 Συνϊνυμα του «πρζπει»: 

Επιβάλλεται να... —καλό κα ιταν να...είναι ανάγκθ / κρίνεται απαραίτθτο / απαιτείται / αρμόηει ... —

οφείλει να... —είναι επιβεβλθμζνο... —χρειάηεται... — είναι απαραίτθτο... —αποτελεί αναγκαιότθτα... —

χρζοσ/ κακικον/ ςτόχοσ μασ είναι... — καλό/ χριςιμο κα ιταν... κακίςταται/κρίνεται αναγκαίο... —

προβάλλει ωσ αναγκαιότθτα το αίτθμα... —ευκφνθ όλων αποτελεί... —το μόνο ορατό μζςο διεξόδου... —

αρκεί να... —είναι επιτακτικι ανάγκθ λοιπόν... —αίτθμα των καιρϊν είναι... —ευχισ ζργο κα ιταν... 
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2. Με τθ χριςθ ερϊτθςθσ  

Ραράδειγμα όπου θ κεματικι πρόταςθ ταυτίηεται με τθν ερϊτθςθ: 

....(Αποτζλεςμα: ) πλθκωριςμόσ ςτθν κυκλοφορία επιςτθμόνων, ανεργία ςτισ κατθγορίεσ των υπαλλιλων 

του κολάρου, πλθγωμζνεσ από τθν αδράνεια τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ, εξζγερςθ αδικοφμενων.... 

Ροφ και πότε κα απορροφθκοφν οι φιλόλογοι και οι νομικοί, οι κεολόγοι και οι φυςικοί, οι αρχιτζκτονεσ 

και οι τοπογράφοι μασ που κατά εκατοντάδεσ ρίχνονται ςτθν αγορά εργαςίασ αναηθτϊντασ τφχθ; Οι 

περιςςότεροι από τουσ νζουσ αυτοφσ εγκατζλειψαν τα χωριά και τθν πρωτογενι παραγωγικι διαδικαςία 

των πατζρων τουσ, προςπζραςαν τθν περιοχι τθσ δευτερογενοφσ οικονομίασ. 

Ε. Ραπανοφτςοσ 

 

3. Με τθν κατάλλθλθ αξιοποίθςθ τθσ πρόταςθσ-κατακλείδασ 

Ραράδειγμα: 

Ιταν ζνασ καιρόσ όπου ο ςεβαςμόσ αξιωνόταν με το ζτςι κζλω, από εκείνον που τφχαινε να ζχει ζνα 

χρονικό μόνο προβάδιςμα. Ο κόςμοσ γνϊριςε πρεςβφτερουσ ανάξιουσ που απαιτοφςαν το ςεβαςμό και 

μόνο γιατί ζτςι τουσ ςυνζφερε και γιατί είχαν τθν εξουςία να τον επιβάλουν. Ο καιρόσ αυτόσ, ασ το πάρουμε 

απόφαςθ, ζχει περάςει. 

Ράει ο καιρόσ όπου ζνα επιτιδειο μθδενικό απαιτοφςε το ςεβαςμό επειδι κατόρκωςε να ςκαρφαλϊςει 

ςε μια κακζδρα.... 

Α. Τερηάκθσ 

 

4. Με επανάλθψθ μιασ ι περιςςότερων λζξεων-κλειδιϊν  

Από τθν προθγοφμενθ παράγραφο επαναλαμβάνονται μία ι περιςςότερεσ λζξεισ (κλειδιά). 

Ραράδειγμα: 

…Λζγοντασ πρότυπα εννοοφμε μια ςχθματοποιθμζνθ εικόνα μιασ ςειράσ από αξίεσ αρμονικά 

ςυνδυαςμζνεσ μεταξφ τουσ, που εκφράηουν επιδιωκόμενουσ από ζναν άνκρωπο ςτόχουσ. Σε κάκε κοινωνία 

άλλοτε άτυπα και άλλοτε ςυςτθματικά προβάλλονται διάφορα πρότυπα...  

Γίνεται ςαφζσ ότι θ αποδοχι προτφπων από τουσ νζουσ ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ τουσ να 

οριοκετιςουν ςτόχουσ ηωισ και να δϊςουν διεξόδουσ ςτουσ προβλθματιςμοφσ τουσ... 

Δ. Φαρμάκθσ 
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Κεφάλαιο 7 

Θ ΓΛΫΣΣΑ ΤΟΥ ΚΕΛΜΕΝΟΥ 
 

Α. ΜΟΨΟΣΥΝΤΑΚΤΛΚΘ ΔΟΜΘ ΤΟΥ ΚΕΛΜΕΝΟΥ 

 

1. Το ριμα και θ ςθμαςία του 

 

α) θματικά ςφνολα – Ονοματικά ςφνολα 

θματικό ςφνολο ονομάηεται το τμιμα τθσ πρόταςθσ όπου θ βαςικι, κεντρικι λζξθ είναι το ριμα και τα 

ςυμπλθρϊματα του. Τα ρθματικά ςφνολα ςτο κείμενο προςδιορίηουν κάτι ςυγκεκριμζνο π.χ. επιλφω το 

πρόβλθμα... 

Ονοματικό ςφνολο ονομάηεται το τμιμα τθσ πρόταςθσ όπου θ βαςικι, κεντρικι λζξθ είναι το ουςιαςτικό 

και τα ςυμπλθρϊματά του. Τα ονοματικά ςφνολα προςδίδουν πυκνότθτα ςτο κείμενο και προςδιορίηουν 

κάτι γενικό και αφθρθμζνο π.χ. Θ επίλυςθ προβλιματοσ... 

 

β) θματικζσ εγκλίςεισ 

Οι ρθματικζσ εγκλίςεισ φανερϊνουν: 

 Οριςτικι: κάτι το βζβαιο και πραγματικό ι κάτι που είναι δυνατό/πικανό να ςυμβεί. 

 Υποτακτικι: επικυμία ι κάτι που ενδζχεται να γίνει αλλά και προτροπι, απορία ι προςταγι. 

Σχθματίηεται βάηοντασ πριν από το ριμα ζνα από τα μόρια ασ, να ι ζναν από τουσ ςυνδζςμουσ για να, 

όταν, αν, πριν, μόλισ ι το απαγορευτικό μθ/μθν. 

 Ρροςτακτικι: προςταγι, προτροπι, απαγόρευςθ ι ευχι. 

Σθμείωςθ: Οι εγκλίςεισ του ριματοσ επθρεάηουν το φφοσ του κειμζνου 

 

γ) θματικοί χρόνοι 

Οι ρθματικοί χρόνοι φανερϊνουν αφενόσ τθ χρονικι βακμίδα (παρελκόν, παρόν, μζλλον) και αφετζρου τον 

τρόπο ενζργειασ, δθλαδι τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό που δθλϊνει το ριμα (εξακολουκθτικά, 

ςτιγμιαία, ςυντελεςμζνα).  

Συγκεκριμζνα: 

Λ. Ραρελκοντικοί χρόνοι: 

Ραρατατικόσ φανερϊνει πωσ κάτι γινόταν ςτο παρελκόν εξακολουκθτικά ι με επανάλθψθ, π.χ. διάβαηα. 

Αόριςτοσ: διευκρινίηει ότι κάτι ζγινε ςτο παρελκόν, ανεξάρτθτα αν διιρκεςε πολφ ι λίγο, π.χ. διάβαςα. 

Υπερςυντζλικοσ: δθλϊνει ότι κάτι είχε γίνει ςτο παρελκόν και τελείωςε, πριν γίνει κάτι άλλο π.χ. είχα 

διαβάςει. 
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ΛΛ. Ραροντικοί χρόνοι: 

Ενεςτϊτασ χρθςιμοποιείται: 

 για να δθλϊςει κάτι που γίνεται ςτο παρόν εξακολουκθτικά, π.χ. διαβάηω 

 για να δθλϊςει κάτι που επαναλαμβάνεται. 

 για να προςδϊςει παραςτατικότθτα ςτον λόγο (ιςτορικόσ ενεςτϊτασ αντί αορίςτου). 

Ραρακείμενοσ: φανερϊνει ότι κάτι ζχει γίνει ςτο παρελκόν και παραμζνει ςυντελεςμζνο τθ ςτιγμι (τϊρα) 

που μιλάμε, π.χ. ζχω διαβάςει. 

ΛΛΛ. Μελλοντικοί χρόνοι: 

Στιγμιαίοσ μζλλοντασ: δθλϊνει ότι κάτι κα γίνει ςτο μζλλον χωρίσ ςυνζχεια ι επανάλθψθ, π.χ. κα διαβάςω 

Εξακολουκθτικόσ μζλλοντασ: δθλϊνει ότι κάτι κα γίνεται ςτο μζλλον με αδιάκοπθ ςυνζχεια ι με 

επανάλθψθ, π.χ. κα διαβάηω. 

Συντελεςμζνοσ μζλλοντασ: φανερϊνει ότι κάτι κα ζχει τελειϊςει/ολοκλθρωκεί ςτο μζλλον, πριν γίνει κάτι 

άλλο, π.χ. κα ζχω διαβάςει. 

Σθμείωςθ: Θ ηωντάνια, θ παραςτατικότθτα και θ πειςτικότθτα του λόγου ςε ζνα κείμενο εξαρτϊνται και 

από τον ρθματικό χρόνο που χρθςιμοποιείται. 

 

δ) θματικά πρόςωπα 

 α' ενικό πρόςωπο: προςδίδει ςτθν ζκφραςθ προςωπικό/εξομολογθτικό τόνο, ςτο φφοσ του κειμζνου 

αμεςότθτα και δθμιουργεί οικεία ςχζςθ με τον αναγνϊςτθ. Γενικότερα, εκφράηει προςωπικά βιϊματα, τισ 

ςκζψεισ του ςυγγραφζα. Είναι το πρόςωπο που κυριαρχεί ςτο θμερολόγιο, ςτθν επιςτολι, ςτο ςτοχαςτικό 

δοκίμιο. 

 β' ενικό πρόςωπο: προςδίδει ςτον λόγο αμεςότθτα, οικειότθτα/παραινετικό τόνο. Χρθςιμοποιείται για 

τθν πρόκλθςθ ςυναιςκθμάτων του δζκτθ. 

 γ' ενικό πρόςωπο: ο ςυγγραφζασ παρουςιάηει τισ απόψεισ του ωσ αντικειμενικζσ και γενικά 

αποδεκτζσ, αφοφ εμφανίηεται να καταγράφει τθν πραγματικότθτα ωσ αποςταςιοποιθμζνοσ παρατθρθτισ. 

 α' πλθκυντικό πρόςωπο: προςδίδει ςτθν ζκφραςθ αμεςότθτα και οικειότθτα, αφοφ ο ςυγγραφζασ και 

ο αναγνϊςτθσ (πομπόσ/δζκτθσ) εμφανίηουν κοινι οπτικι γωνία, δθμιουργϊντασ τθν αίςκθςθ τθσ 

ςυλλογικότθτασ- κακολικότθτασ/ςυμμετοχισ. Μάλιςτα ενεργοποιεί τον αναγνϊςτθ να διαβάςει προςεκτικά 

το κείμενο του κεωρείται κατάλλθλο πρόςωπο για ζνα πολιτικό κείμενο. 

 β' πλθκυντικό πρόςωπο: υποδθλϊνει παραίνεςθ και ενιςχφει τθν αμεςότθτα και τθν οικειότθτα ςτθ 

ςχζςθ πομποφ και δζκτθ. Χρθςιμοποιείται για τθν πρόκλθςθ των ςυναιςκθμάτων του δζκτθ. 

 γ' πλθκυντικό πρόςωπο: προςδίδει αντικειμενικότθτα ςτισ απόψεισ/ιδζεσ του ςυγγραφζα, αφοφ 

παρουςιάηονται ωσ γενικά αποδεκτζσ και ο ςυγγραφζασ αποςταςιοποιείται και αντιμετωπίηει τα πράγματα 

ωσ απλόσ παρατθρθτισ. 

Σθμείωςθ: Το είδοσ και το φφοσ ενόσ κειμζνου προςδιορίηονται από το ρθματικό πρόςωπο που 

χρθςιμοποιείται. 
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2. Σφνδεςθ προτάςεων 

Οι προτάςεισ, ανάλογα με τον τρόπο που ςυνδζονται, παρατακτικά ι υποτακτικά, προςδιορίηουν τον 

λόγο ενόσ κειμζνου, δθλαδι αν είναι απλόσ και λιτόσ ι ςφνκετοσ και πυκνόσ. Ειδικότερα: 

 

α. Ραρατακτικι ςφνδεςθ 

Κακιςτά τον λόγο απλό, λιτό και άμεςο, δίχωσ επεξθγιςεισ/ αιτιολογιςεισ. Συνδζει ιςοδφναμεσ προτάςεισ, 

κφριεσ ι όμοιεσ δευτερεφουςεσ με τθ χριςθ παρατακτικϊν ςυνδζςμων. Οι παρατακτικοί ςφνδεςμοι είναι: 

1. Συμπλεκτικοί: και (κι), οφτε, μιτε, ουδζ, μθδζ. 

2. Διαηευκτικοί/ διαχωριςτικοί: ι. Είτε. 

3. Αντικετικοί: αλλά, μα, όμωσ, ωςτόςο, μόνο, παρά, μολαταφτα, ζξαλλου, (οι αντικετικοί ςφνδεςμοι ενϊ, 

αν και, μολονότι χρθςιμοποιοφνται κανονικά ςτθν υποτακτικι ςφνδεςθ ι. 

4. Συμπεραςματικοί: λοιπόν, ϊςτε, άρα, επομζνωσ. 

5. Επεξθγθματικοί: δθλαδι. 

 

β. Υποτακτικι ςφνδεςθ 

Κακιςτά τον λόγο πυκνό, ςφνκετο. Δθλϊνει ικανότθτα ςτθν ζκφραςθ και ενιςχφει τθν παραςτατικότθτα και 

πειςτικότθτα του λόγου Συνδζει προτάςεισ ανόμοιεσ, δθλαδι κφριεσ με δευτερεφουςεσ ι δευτερεφουςεσ 

ανόμοιεσ με τθ χριςθ υποτακτικϊν ςυνδζςμων. Οι υποτακτικοί ςφνδεςμοι είναι: 

1 Ειδικοί: πωσ. ότι, που. 

2. Αιτιολογικοί: γιατί, επειδι, αφοφ. 

3. Ωρονικοί: όταν, ςαν, ενϊ, κακϊσ, αφοφ, αφότου, πριν, μόλισ, προτοφ, ϊςπου, ωςότου, οπότε, όςο που, 

άμα.  

4. Υποκετικοί: αν, εάν (και οι χρονικοί ςφνδεςμοι ςαν, άμα με ςθμαςία υποκετικοφ ςυνδζςμου). 

5. Εναντιωματικοί: αν και, ενϊ, μολονότι. 

6. Τελικοί: για να, να. 

7. Αποτελεςματικοί: ϊςτε (να), που. 

8. Διςτακτικοί: μθ(ν), μιπωσ 

 

Αναφορικζσ προτάςεισ 

Μια ιδιαίτερθ κατθγορία δευτερευουςϊν προτάςεων, που θ χριςθ τουσ είναι πολφ ςυχνι ςτον λόγο, 

αποτελοφν οι αναφορικζσ προτάςεισ. Αναφζρονται ςε ζναν όρο -κφριο ι δευτερεφοντα- μιασ άλλθσ 

πρόταςθσ, τθσ κφριασ. 

Οι αναφορικζσ προτάςεισ διακρίνονται με κριτιριο τθ ςυντακτικι λειτουργία τουσ ςε: 

1. Αναφορικζσ ονοματικζσ: επζχουν τθ κζςθ ονοματικοφ προςδιοριςμοφ (ςτο υποκείμενο ι ςτο 

αντικείμενο του ριματοσ τθσ πρόταςθσ εξάρτθςθσ τθσ, παράκεςθσ, επεξιγθςθσ κ.λπ.) και ςυνικωσ 

ειςάγονται με αναφορικζσ αντωνυμίεσ, π.χ. ο οποίοσ, όποιοσ, οποιοςδιποτε, όςοσ, που (όταν αναφζρεται ςε 

ονόματα) κ.λπ. 

2. Αναφορικζσ επιρρθματικζσ: προςδιορίηουν ζναν επιρρθματικό προςδιοριςμό και ειςάγονται με 

αναφορικά επιρριματα: 
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• Τοπικά: όπου, οπουδιποτε, που (όταν αναφζρονται ςε επιρρθματικό προςδιοριςμό). 

• Χρονικά: οπότε, οποτεδιποτε. 

• Τροπικά: όπωσ, κακϊσ. 

• Ροςοτικά: όςο, οςοδιποτε 

Ραραδείγματα: 

1. Ο επιςτιμονασ ο οποίοσ ζχει ανεπτυγμζνο το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ (=αναφορικι ονοματικι πρόταςθ) 

προςφζρει με τισ ανακαλφψεισ του ςτθν ανκρωπότθτα. 

2. Ππου κι αν γυρίςεισ το βλζμμα ςου (=αναφορικι επιρρθματικι πρόταςθ), διαπιςτϊνεισ τθν αιςκθτικι 

υποβάκμιςθ. 

 

Επίςθσ, διακρίνονται ςε:  

1. .Αναφορικζσ προςδιοριςτικζσ: αναφζρονται ςε ζναν ονοματικό όρο μιασ άλλθσ πρόταςθσ και 

αποτελοφν αναγκαίουσ προςδιοριςμοφσ τθσ προθγοφμενθσ πρόταςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ζνα 

ολοκλθρωμζνο νόθμα. 

2. Αναφορικζσ παρακετικζσ ι προςκετικζσ: αναφζρονται ςε ζναν ονοματικό όρο μιασ άλλθσ πρόταςθσ, 

χωρίηονται με κόμμα και δεν αποτελοφν απαραίτθτο ςυμπλιρωμα για τθν ολοκλιρωςθ του νοιματοσ, 

αλλά μποροφν να παραλειφκοφν. 

Ραραδείγματα: 

1. Το μάκθμα που μου αρζςει είναι θ Λςτορία *αναφορικι προςδιοριςτικι πρόταςθ, γιατί αποτελεί 

αναγκαίο προςδιοριςμό τθσ λζξθσ «μάκθμα»+. 

2. Διαβάηω το μάκθμα τθσ Λςτορίασ, που είναι το αγαπθμζνο μου (μάκθμα) [αναφορικι παρακετικι ι 

προςκετικι πρόταςθ, γιατί δεν αποτελεί αναγκαίο ςυμπλιρωμα του λόγου+. 

 

3. Ενεργθτικι πακθτικι ςφνταξθ 

• Στθν ενεργθτικι ςφνταξθ τονίηεται το υποκείμενο τθσ ενζργειασ που δθλϊνει το ριμα, δθλαδι το 

πρόςωπο ι το πράγμα που δρα/ενεργεί. 

• Στθν πακθτικι ςφνταξθ τονίηεται το γεγονόσ/αποτζλεςμα τθσ ενζργειασ. 

 

Μετατροπι ενεργθτικισ ςφνταξθσ ςε πακθτικι και αντίςτροφα 

α. Στθ μετατροπι τθσ ενεργθτικισ ςφνταξθσ ςε πακθτικι, το υποκείμενο του ριματοσ γίνεται ποιθτικό 

αίτιο , το ριμα γίνεται πακθτικό ςτον ίδιο χρόνο και το αντικείμενο του ριματοσ γίνεται υποκείμενο, π.χ.: 

Ενεργθτικι ςφνταξθ -> Ρακθτικι ςφνταξθ 

Ο γεωργόσ οργϊνει το χωράφι. -> Το χωράφι οργϊνεται από το γεωργό. 

 

Αν το ενεργθτικό ριμα είναι δίπτωτο, το ζμμεςο αντικείμενο ςυνικωσ διατθρείται, μπορεί όμωσ να γίνει 

εμπρόκετο, π.χ.: 

Ενεργθτικι ςφνταξθ -> Ρακθτικι ςφνταξθ 
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Το ςχολείο του ζδωςε βραβείο. -> Του δόκθκε βραβείο από το ςχολείο. 

Ο κακθγθτισ εξζταςε το μακθτι αρχαία. -> Ο μακθτισ εξετάςτθκε από τον κακθγθτι  

  αρχαία. 

 

Αν το ενεργθτικό ριμα παίρνει δφο αιτιατικζσ, τθ μία αντικείμενο και τθν άλλθ κατθγοροφμενο 

αντικειμζνου, τότε το αντικείμενο του ενεργθτικοφ ριματοσ γίνεται υποκείμενο του πακθτικοφ ςε πτϊςθ 

ονομαςτικι, ενϊ το κατθγοροφμενο αντικειμζνου γίνεται κατθγοροφμενο υποκειμζνου ςε ονομαςτικι 

πτϊςθ, π.χ. : 

Ενεργθτικι ςφνταξθ -> Ρακθτικι ςφνταξθ 

Οι πολίτεσ εξζλεξαν τον Χ βουλευτι. -> Ο Χ εκλζχτθκε από τουσ πολίτεσ βουλευτισ.  

 

β. Στθ μετατροπι τθσ πακθτικισ ςφνταξθσ ςε ενεργθτικι, το υποκείμενο του ριματοσ γίνεται αντικείμενο, 

το ριμα γίνεται ενεργθτικό ςτον ίδιο χρόνο και το ποιθτικό αίτιο γίνεται υποκείμενο, π.χ.: 

Ρακθτικι ςφνταξθ -> Ενεργθτικι ςφνταξθ 

Θ αντιπολίτευςθ επικρίκθκε από τον πρόεδρο -> Ο πρόεδροσ επζκρινε τθν αντιπολίτευςθ. 

 

4. Ευκφσ και πλάγιοσ λόγοσ  

Θ διατφπωςθ ενόσ κειμζνου γίνεται είτε ςε ευκφ είτε ςε πλάγιο λόγο. Συνικωσ ςε ζνα κείμενο υπάρχουν 

και τα δφο είδθ διατφπωςθσ:  

Ευκφσ λόγοσ: απόδοςθ των λόγων ι των ςκζψεων κάποιου από τον ίδιο, π.χ. –Κα περάςω ςτο 

Ρανεπιςτιμιο 

Ρλάγιοσ λόγοσ: απόδοςθ των λόγων ι των ςκζψεων κάποιου από άλλο πρόςωπο, π.χ. Ο Κϊςτασ είπε ότι κα 

περάςει ςτο Ρανεπιςτιμιο. 

 

Στον πλάγιο λόγο οι προτάςεισ εξαρτϊνται από ζνα λεκτικό, αιςκθτικό, γνωςτικό, προτρεπτικό, 

κελευςτικό ι ερωτθματικό ριμα. 

Μετατροπι του ευκφ λόγου ςε πλάγιο 

Κατά τθ μετατροπι του ευκφ λόγου ςε πλάγιο μεταβάλλονται:  

α. Οι κφριεσ προτάςεισ κρίςεωσ ςε ειδικζσ προτάςεισ. 

Ραράδειγμα 

Ευκφσ λόγοσ: - Είμαι πλοφςιοσ (κφρια πρόταςθ κρίςεωσ). 

Ρλάγιοσ λόγοσ:  Ο Κροίςοσ είπε ότι είναι πλοφςιοσ (ειδικι πρόταςθ). 

β. Οι κφριεσ προτάςεισ επικυμίασ ςε βουλθτικζσ προτάςεισ. 
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Ραράδειγμα 

Ευκφσ λόγοσ: -Ανοίξτε τισ πφλεσ (κφρια πρόταςθ επικυμίασ). 

Ρλάγιοσ λόγοσ: Ο ςτρατθγόσ διζταξε να ανοίξουν τισ πφλεσ (βουλθτικι πρόταςθ). 

γ. Οι ευκείεσ ερωτιςεισ ςε πλάγιεσ ερωτθματικζσ προτάςεισ. 

Ραράδειγμα 

Ευκφσ λόγοσ- Θ αρετι είναι διδακτι; (ευκεία ερωτθματικι πρόταςθ). 

Ρλάγιοσ λόγοσ: Ο Σωκράτθσ ρϊτθςε (τον Ρρωταγόρα), αν θ αρετι είναι διδακτι (πλάγια ερωτθματικι 

πρόταςθ). 

 

5. Μικροπερίοδοσ –μακροπερίοδοσ  

Το φφοσ ενόσ κειμζνου εξαρτάται και από τθ διατφπωςθ του λόγου ςε μικρζσ ι μακρζσ περιόδουσ. 

Συγκεκριμζνα: 

• Θ διατφπωςθ ςε μικρζσ περιόδουσ διαμορφϊνει λόγο απλό, που διευκολφνει τθν κατανόθςθ των 

νοθμάτων από τον δζκτθ και προςδίδει ζμφαςθ και ηωντάνια ςτο κείμενο. 

• Θ διατφπωςθ ςε μακρζσ περιόδουσ προχποκζτει πολφπλοκθ οργάνωςθ και ευχζρεια ςτθ χριςθ του 

λόγου, διαςαφθνίηει τισ ςχζςεισ μεταξφ των εννοιϊν (επεξιγθςθ, αιτιολόγθςθ κ.ά.), δθμιουργεί ςφνκετο 

φφοσ και ςυντελεί ςτθ γριγορθ και δυναμικι εξζλιξθ του κειμζνου. 

 

6. Τα ςθμεία ςτίξθσ 

Πταν μιλοφμε, ανεβάηουμε ι κατεβάηουμε τθ φωνι μασ, ςταματάμε λίγο ι περιςςότερο, αλλάηουμε τον 

τόνο τθσ φωνισ μασ, ρωτάμε, αποροφμε ι καυμάηουμε, για να γίνουν καλφτερα κατανοθτά, από άλλουσ, 

όςα λζμε. Δθλαδι χρωματίηουμε τθ φωνι μασ και τονίηουμε τισ λζξεισ που κζλουμε περιςςότερο να 

προςζξει ο άλλοσ, που μασ ακοφει. 

Στο γραπτό λόγο για να το πετφχουμε αυτό χρθςιμοποιοφμε τα ςθμεία ςτίξθσ. Μ' αυτά δείχνουμε ποφ 

τελειϊνει μια ςκζψθ, ποφ κζλουμε να ςταματιςουμε, πϊσ να χρωματίςουμε τθ φωνι μασ. Τα ςθμεία ςτίξθσ 

ξεκουράηουν τον ομιλθτι και τον αναγνϊςτθ. Άρα, αν δεν χρθςιμοποιιςουμε ςωςτά τα ςθμεία ςτίξθσ, το 

γραπτό μασ χάνει από τθν αξία του. 

 

Τα κυριότερα ςθμεία ςτίξθσ είναι: 

1. Τελεία (.): βάηουμε ςτο τζλοσ μιασ πρόταςθσ ι μιασ περιόδου, όταν τελειϊνει το ολοκλθρωμζνο νόθμα, 

που εκφράηουμε και υποδεικνφει ότι πρζπει να γίνει διακοπι τθσ φωνισ. 

Ρ.χ. Ο άνκρωποσ, αλλά και κάκε λαόσ, χρειάηεται ζνα ςκοπό ςτθ ηωι του. Αυτό τον ενεργοποιεί. Του δίνει 

νόθμα και ουςία. 

2. Άνω τελεία ι άνω ςτιγμι ( ˙ ): ςθμειϊνεται, για να δθλϊςει μικρότερθ διακοπι από τθν τελεία και 

μεγαλφτερθ από το κόμμα. Συγκεκριμζνα τίκεται εντόσ μιασ περιόδου, για να διαχωρίςει προτάςεισ που 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςχζςθ επεξιγθςθσ, ςυμπλιρωςθσ ι αντίκεςθσ, προςδίδοντασ ζμφαςθ ςτον 

λόγο. Βάηουμε, όταν το νόθμα είναι αρκετά ολοκλθρωμζνο, αλλά όχι τζλειο. 

Ρ.χ. Ρζντε μινεσ απουςιάηει˙ πζντε ολόκλθρουσ μινεσ. Ωςτόςο δεν ςτενοχωριζται˙ δεν ςκζφτεται ακόμθ να 

επιςτρζψει. 
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3. Κόμμα ( , ): Είναι το κυριότερο ςθμείο ςτίξθσ και το χρθςιμοποιοφμε ςυχνά για να χωρίςουμε προτάςεισ, 

νοιματα, όμοιουσ όρουσ, λζξεισ, πριν και μετά τθν κλθτικι προςφϊνθςθ, πριν και μετά τισ δευτερεφουςεσ 

προτάςεισ, εκτόσ από τισ ειδικζσ, τισ πλάγιεσ ερωτθματικζσ, τισ ενδοιαςτικζσ (διςτακτικζσ) και τισ 

βουλθτικζσ. Θ ςωςτι χριςθ του βοθκά ςτθν ανάγνωςθ και ςτθν κατανόθςθ του κειμζνου. 

π.χ.: Ταξίδεψε, είδε και ζμακε πολλά. 

4. Ερωτθματικό (; ): Το βάηουμε ςτο τζλοσ μιασ φράςθσ με τθν οποία ρωτάμε κάτι και αποτελεί ςχολιαςτικό 

ςθμείο ςτίξθσ. Με τθ χριςθ του ο ςυγγραφζασ εκφράηει ςυνικωσ προβλθματιςμό ι απορία και επιδιϊκει 

να αφυπνίςει, να κινθτοποιιςει, να προκαλζςει το ενδιαφζρον του δζκτθ και να διεγείρει ςυναιςκιματα, 

προςδίδοντασ ςτον λόγο ζμφαςθ, ηωντάνια και παραςτατικότθτα. Μετά το ερωτθματικό. όταν κλείνει θ 

ερϊτθςθ, αρχίηουμε με κεφαλαίο γράμμα. 

5. καυμαςτικό ( ! ): Βάηουμε ςτο τζλοσ μιασ λζξθσ ι πρόταςθσ, όταν κζλουμε να εκφράςουμε καυμαςμό, 

χαρά, ζκπλθξθ, λφπθ, φόβο, ςυγκίνθςθ, ενκουςιαςμό, κακϊσ και για να δθλωκεί θ υπερβολι. Και αυτό 

αποτελεί ςχολιαςτικό ςθμείο ςτίξθσ. Μετά το καυμαςτικό αρχίηουμε με κεφαλαίο γράμμα αρκεί θ πρόταςθ 

που ακολουκεί να μθν αποτελεί ςυνζχεια τθσ επιφωνθματικισ. 

π.χ. Ρϊσ να το πιςτζψω! 

Μακάρι να προκόψει! 

6. Ραρζνκεςθ ( ): Μζςα ςτθν παρζνκεςθ κλείνουμε μια λζξθ ι μια φράςθ, που επεξθγεί ι ςυμπλθρϊνει 

ζνα νόθμα.  

π.χ. Καλοί αγωγοί τθσ κερμότθτασ είναι τα μζταλλα (ςίδερο, χαλκόσ, άργυροσ...)  

Οι γονείσ μου πιγαν διακοπζσ ςτο νθςί τθσ Αφροδίτθσ (Κφπρο). 

7. Διπλι τελεία ( : ): Είναι δφο τελείεσ θ μια επάνω ςτθν άλλθ. Σθμειϊνεται: 

• πριν από φράςεισ που αποδίδονται αυτοφςιεσ, όπωσ ειπϊκθκαν, 

• πριν από ριςεισ, γνωμικά και παροιμίεσ, 

• πριν από απαρίκμθςθ, 

• όταν παρουςιάηουμε τα αποτελζςματα μιασ πράξθσ, ενόσ φαινομζνου ι ενόσ προβλιματοσ. 

8. Αποςιωπθτικά (...): Τα βάηουμε ςτο τζλοσ μιασ πρόταςθσ ι μιασ λζξθσ, όταν κζλουμε να γράψουμε κάτι 

ακόμθ, αλλά το παραλείπουμε, το αποςιωποφμε είτε γιατί διακόπθκε θ ομιλία είτε για διάφορουσ λόγουσ 

(από ςυγκίνθςθ, ςεβαςμό, περιφρόνθςθ, ςυμπάκεια, προβλθματιςμό, αμφιςβιτθςθ, ειρωνεία, 

υπαινιγμό...). Αποτελοφν ςχολιαςτικό ςθμείο ςτίξθσ 

π.χ. Ροιοσ ξζρει, τι κάνει... 

9. Ειςαγωγικά ( « » ): Τα χρθςιμοποιοφμε για να δθλϊςουν: 

• επανάλθψθ αυτοφςιων των λόγων άλλων, π.χ.: Θ μθτζρα μου μάσ είπε αυςτθρά: «Μθν κάνετε 

φαςαρία». 

• ειρωνικι/απαξιωτικι αναφορά ςε κάτι, 

• μεταφορικι χριςθ μιασ ζννοιασ. 

10.Ραφλα (-): Θ παφλα ςθμειϊνεται ςτον διάλογο, για να δθλϊςει τθν αλλαγι του προςϊπου που μιλάει. 

11.Διπλι παφλα (- -): Ανάμεςα ςε δφο παφλεσ εμπεριζχεται μια φράςθ, θ οποία επεξθγεί ι ςυμπλθρϊνει τα 

γραφόμενα και αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν κατανόθςθ του λόγου. 
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12.Κάκετθ γραμμι (/): Θ κάκετθ γραμμι χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ανάμεςα ςε λζξεισ ςυνϊνυμεσ ι με 

παραπλιςιο ςθμαςιολογικό περιεχόμενο, προςδίδοντασ ζμφαςθ ςτον λόγο. 

 

7. Λεξιλογικζσ επιςθμάνςεισ 

Συνϊνυμα:  λζξεισ που ζχουν τθν ίδια περίπου ςθμαςία. Ρ.χ. ξθμερϊνει - χαράηει.  

Αντϊνυμα:  λζξεισ που ζχουν αντίκετθ περίπου ςθμαςία. Ρ.χ. ταχφτθτα - βραδφτθτα. 

Ταυτόςθμα: λζξεισ που θ ςθμαςία τουσ είναι ακριβϊσ ίδια. Ρ.χ. ςτζγθ - ςκεπι.  

Ομόρριηα:   λζξεισ που ζχουν όμοια ρίηα. Ρ.χ. γράφω —>γραφι. 

Ραράγωγα: λζξεισ που ςχθματίηονται από το κζμα άλλθσ λζξθσ με τθν προςκικθ κατάλθξθσ. π.χ. αρχι -> 

αρχίηω. 

Ομϊνυμα: ομόθχεσ λζξεισ, αλλά με διαφορετικι ςθμαςία και ορκογραφία. π.χ. κλείνω - κλίνω. 

Ραρϊνυμα: λζξεισ που μοιάηουν μεταξφ τουσ ωσ προσ τον γραμματικό τφπο, τον τονιςμό ι τθν προφορά, 

αλλά ζχουν διαφορετικι ςθμαςία. π.χ. είδθ - ιδθ. Κάποια παρϊνυμα διαφζρουν και ωσ προσ τον τονιςμό 

(τονικά παρϊνυμα). Ρ.χ. μόνθ - μονι. 

 

Για τθν αναηιτθςθ λζξεων που ανικουν ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ ςτθριηόμαςτε ςτθν ετυμολογία των 

λζξεων (άπλεσ λζξεισ ->ρίηα, ςφνκετεσ λζξεισ -> ςυνκετικά τουσ ςτοιχεία, α' και β ςυνκετικό) και ςτα 

ςυμφραηόμενα. 

• Σχθματιςμόσ ςφνκετθσ λζξθσ με βάςθ τα ςυνκετικά μζρθ μιασ άλλθσ λζξθσ  

Ρ.χ. τροποποιϊ <τροποσ+ποιω: δφςτροποσ, αρτοποιόσ 

• Σχθματιςμόσ πρόταςθσ από λζξθ. 

Σφνταξθ πρόταςθσ με ολοκλθρωμζνο νόθμα 

Ρ.χ. δθμοκρατία: Συνικωσ, μιλϊντασ για δθμοκρατία εννοοφμε το πολίτευμα ςτο οποίο θ εξουςία απορρζει 

και αςκείται από τον λαό. 

• Επεξιγθςθ μιασ λζξθσ με περιφραςτικι μορφι 

Ρ.χ. κοινωνικοποίθςθ: θ ομαλι ζνταξθ του ατόμου ςτο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Β. ΛΕΛΤΟΥΓΛΕΣ ΤΘΣ ΓΛΫΣΣΑΣ 

Θ λζξθ αν και αποτελεί το μικρότερο μζροσ του λόγου, εντοφτοισ ζχει μεγάλθ βαρφτθτα ςε μια πρόταςθ, 

είτε ςτον γραπτό, είτε ςτον προφορικό λόγο. Γι’ αυτό και καμία λζξθ δεν χρθςιμοποιείται τυχαία. Συχνά ζχει 

πολλζσ ςθμαςίεσ (πολυςθμία) που εξαρτάται από τθ λειτουργία τθσ μζςα ςτθν πρόταςθ. Συγκεκριμζνα αν 

χρθςιμοποιείται με τθν κυριολεκτικι, λογικι, αναφορικι ι και δθλωτικι ςθμαςία τθσ ι αν με τθ 

μεταφορικι, ςυγκινθςιακι, ποιθτικι ι και ςυνυποδθλωτικι τθσ ζννοια. Ρ.χ. Θ καρδιά του ανκρϊπου (ο 

μυσ). Θ Άννα τρϊει πάντα τθν καρδιά του μαρουλιοφ . Ζφταςε ςτθν καρδιά του προβλιματοσ  

Συγκεκριμζνα: 

1. Αναφορικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ 

 Ο πομπόσ χρθςιμοποιεί λζξεισ ι φράςεισ με τθν κυριολεκτικι τουσ ςθμαςία (δθλωτικι χριςθ τθσ 

γλϊςςασ). 
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 Θ γλϊςςα λειτουργεί με λογικό τρόπο, δθλαδι απευκφνεται ςτθ λογικι του δζκτθ. 

 Ο πομπόσ αποςκοπεί ςτθν πλθροφόρθςθ. 

2. Ροιθτικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ  

 Ο πομπόσ χρθςιμοποιεί λζξεισ ι φράςεισ με τθ μεταφορικι τουσ ςθμαςία -εικόνεσ, παρομοιϊςεισ 

κ.λπ. - (ςυνυποδθλωτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ). 

 Θ γλϊςςα λειτουργεί με ςυνειρμικό τρόπο, δθλαδι απευκφνεται ςτο ςυναίςκθμα του δζκτθ. 

 Ο πομπόσ αποςκοπεί ςτθ διζγερςθ ςυναιςκθμάτων με ςυγκινθςιακά φορτιςμζνο λόγο. 

Ραραδείγματα: 

1. Με αναφορικι λειτουργία: «Το ςχολείο οφείλει να παρζχει ςτουσ νζουσ επαγγελματικό προςανατολιςμό 

και πλθροφόρθςθ για τα επαγγζλματα και τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ». () 

2. Με ποιθτικι λειτουργία: «Μζςα όμωσ ς' αυτό το μεταβατικό και ρευςτό τοπίο λάμπει θ ελπίδα ότι ο 

άνκρωποσ κα τικαςεφςει τον εαυτό του και κα χρθςιμοποιιςει τθ νζα γνϊςθ, για να ηεςτακεί και όχι να 

αυτοπυρπολθκεί».  

 

Αναφορικι λειτουργία  

(Κυριολεκτικι ι Λογικι ι Δθλωτικι) 

 

Ροιθτικι λειτουργία  

(Μεταφορικι ι Συγκινθςιακι ι Συνυποδθλωτικι) 

ςτακμόσ τρζνου 

πικρόσ καφζσ 

ηεςτό νερό 

το φωσ του ιλιου 

οι ρίηεσ του δζντρου 

ςτακμόσ ηωισ 

πικρά δάκρυα 

ηεςτι αγκαλιά 

το φωσ τθσ γνϊςθσ 

οι πολιτιςμικζσ ρίηεσ του ζκνουσ μασ 

 

 

Γ.ΣΩΘΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ 

Στο κακθμερινό μασ λόγο, όπωσ και ςτα λογοτεχνικά κείμενα (πεηά ι ποιθτικά) για αιςκθτικοφσ, κυρίωσ, 

λόγουσ, είναι ςυχνό το φαινόμενο θ χριςθ διαφόρων ςχθμάτων λόγου, επειδι δίνουν ςτο λόγο ηωντάνια 

και παραςτατικότθτα. 

Κάποια ςχιματα λόγου που χρθςιμοποιοφμε με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα είναι τα παρακάτω:  

 

1. Μεταφορά: Είναι το ςχιμα λόγου που μια λζξθ δε χρθςιμοποιείται με τθν αρχικι τθσ ςθμαςία, τθν 

κυριολεκτικι, αλλά με μια άλλθ διαφορετικι, που δεν είναι, όμωσ άςχετθ με αυτι. 

Θ μεταφορά κεωρείται επιτυχθμζνθ, όταν υπάρχει κοινό γνϊριςμα και κοινι ςθμαςία μεταξφ τθσ 

κυριολεκτικισ ζννοιασ τθσ λζξθσ και τθσ μεταφορικισ. Αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ςχιματα λόγου 
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και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε κάκε είδοσ του πεηοφ ι του ποιθτικοφ λόγου. Ρροςκζτει ηωντάνια, 

εκφραςτικότθτα και παραςτατικότθτα ςτο λόγο, όπωσ γλαφυρότθτα (παραςτατικότθτα, κομψότθτα) και 

χάρθ ςτο φφοσ. 

Ραράδειγμα μεταφοράσ: Αυτόσ ζχει ατςάλινα νεφρα (μεταφζρουμε ςε ζνα πρόςωπο ατςάλινα νεφρα, που 

αντζχουν, δθλαδι, και ςτισ πιο δυνατζσ ςυγκινιςεισ). 

Στον αντίποδα τθσ μεταφοράσ βρίςκεται θ: 

 

2. Κυριολεξία: Χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ ςτο λόγο (γραπτό ι προφορικό) με τθν πραγματικι τθσ ςθμαςία. 

Δθλαδι κυριολεξία είναι να βρίςκουμε τθν κατάλλθλθ λζξθ για κάκε ζννοια/ςκζψθ, ιδζα, που κζλουμε να 

εκφράςουμε. 

Θ κυριολεξία δίνει ςτο λόγο ακρίβεια και ςαφινεια, γι’ αυτό και χρθςιμοποιείται ςτα επιςτθμονικά 

κείμενα, ςτα αποδεικτικά δοκίμια, όταν κζλουμε να πείςουμε κάποιον, να τον πλθροφοριςουμε, να τον 

ενθμερϊςουμε... 

Ραράδειγμα κυριολεξίασ: Με τθν εργαςία ο άνκρωποσ γίνεται παραγωγικόσ και δθμιουργικόσ. 

 

3. Ραρομοίωςθ: Είναι το ςχιμα λόγου που παραλλθλίηουμε κάτι ι το ςυγκρίνουμε με κάτι άλλο, που 

μοιάηουν μεταξφ τουσ. Ο παραλλθλιςμόσ των δφο εννοιϊν γίνεται με τα: ςαν, όπωσ, κακϊσ, ωσ, όμοιοσ, 

παρόμοιοσ. .. Για να κεωρείται πετυχθμζνθ θ παρομοίωςθ, καλό κα είναι οι ζννοιεσ που ςυγκρίνονται να 

είναι ευκολονόθτεσ, πραγματικζσ, εξακριβωμζνεσ. 

Θ παρομοίωςθ δίνει ςτο λόγο (προφορικό ι γραπτό) χάρθ, ομορφιά, δφναμθ, αρμονία, ενϊ τα νοιματα 

μασ, οι ςυλλογιςμοί μασ αποκτοφν ιςχφ. 

Ραράδειγμα παρομοιϊςεων 

α) Με το ςαν: Κόκκινοσ ςαν παντηάρι, 

β) Με το όπωσ: Είναι κίτρινοσ όπωσ τα φφλλα των δζνδρων το φκινόπωρο, γ) Με το κακϊσ: Το πρόςωπο του 

ςυννεφιάηει, κακϊσ ο μαρτιάτικοσ ουρανόσ. 

 

4. Ρροςωποποίθςθ: Είναι το ςχιμα λόγου με το οποίο δίνουμε ηωι ςτα άψυχα πράγματα, ηϊα, 

αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, νεκροφσ. Συγκεκριμζνα τα δίνουμε ιδιότθτεσ, ικανότθτεσ και ςυνικειεσ, που αφοροφν 

πρόςωπα. Τα παρουςιάηουμε δθλαδι ςαν ηωντανά πρόςωπα, με ψυχι και ςυναιςκιματα. Για να κεωρείται 

επιτυχθμζνθ θ προςωποποίθςθ, καλό κα είναι να αποφεφγονται οι υπερβολζσ. 

Αποτελεί ζνα από τα πιο εκφραςτικά ςχιματα λόγου. Στα δθμοτικά τραγοφδια, ςτον Πμθρο, ςτθν 

ποίθςθ, ςτθ πεηογραφία, ςτα παιδικά αναγνϊςματα ςυναντοφμε πολλζσ πετυχθμζνεσ προςωποποιιςεισ. 

Ραράδειγμα προςωποποιιςεων: Ο Πλυμποσ και ο Κίςςαβοσ τα δφο βουνά μαλϊνουν (μαλϊνουν τα βουνά). 

 

5. Μετωνυμία: Είναι το ςχιμα κατά το οποίο μεταξφ δφο εννοιϊν που ζχουν ςτενι ςυνάρτθςθ 

χρθςιμοποιείται θ μία ζννοια αντί τθσ άλλθσ. Ζτςι, αντί του ζργου χρθςιμοποιείται ο δθμιουργόσ, αντί του 

περιεχομζνου εκείνο που το περιζχει, αντί του ςυγκεκριμζνου το αφθρθμζνο, αντί τθσ αιτίασ το 

αποτζλεςμα... 
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Ωσ ςχιμα χρθςιμοποιείται τόςο ςτο γραπτό, όςο και ςτον προφορικό λόγο. Βζβαια, χρειάηεται να είμαςτε 

προςεκτικοί, για να μθ δθμιουργοφνται κενά και αςάφειεσ. Στο ςχιμα αυτό ανικουν και οι γνωςτζσ 

εκφράςεισ: το ράςο (αντί κλιροσ), το χακί (αντί ςτρατόσ)... 

Ραράδειγμα μετωνυμίασ: Μελζτθςε ςυςτθματικά τον Πμθρο (αντί τα ζργα του Ομιρου). 

 

6. Αντίκεςθ: Είναι το ςχιμα λόγου κατά το οποίο ςυςχετίηουμε δφο διαφορετικά πράγματα, ζννοιεσ ι 

παρουςιάηουμε το ίδιο πράγμα τθν ίδια ζννοια ςε δφο αντίκετεσ καταςτάςεισ. 

Θ αντίκεςθ αποτελεί ζνα από τα ςπουδαιότερα ςχιματα λόγου, γιατί με αυτιν πετυχαίνουμε τθν 

ποικιλία του φφουσ, τθν παραςτατικότθτα των εικόνων, τθ ηωθρότθτα των ςυναιςκθμάτων, τθ χάρθ και τθν 

αρμονία του λόγου. Χρθςιμοποιείται ςε όλα τα είδθ του λόγου και καλό κα είναι να είμαςτε προςεκτικοί και 

ακριβείσ ςτθ χριςθ τθσ. Θ ανεπιτυχισ ςυςχζτιςθ αντίκετων πραγμάτων ι εννοιϊν δεν οδθγεί ςτον 

επιδιωκόμενο ςκοπό. 

Ραράδειγμα αντίκεςθσ: Γφριηε πάνω - κάτω, πζρα - δϊκε 

 

7 Ειρωνεία: Είναι το ςχιμα λόγου, κατά το οποίο χρθςιμοποιοφμε λζξεισ ι φράςεισ που ζχουν εντελϊσ 

διαφορετικι ι αντίκετθ ςθμαςία. Ωσ ςχιμα το χρθςιμοποιοφμε, κυρίωσ, ςτισ κακθμερινζσ μασ ςυηθτιςεισ, 

αλλά και ςτον ποιθτικό λόγο. 

Για να είναι επιτυχθμζνθ θ ειρωνεία, ωσ ςχιμα λόγου δεν αρκεί μόνον θ κατάλλθλθ επιλογι των λζξεων, 

αλλά και οι ανάλογοι μορφαςμοί, κινιςεισ, ο κατάλλθλοσ τόνοσ τθσ φωνισ και το ανάλογο χρϊμα (εννοείται 

ςτον προφορικό λόγο). 

Ραράδειγμα ειρωνείασ: Τι ζξυπνοσ που είςαι! (δθλαδι τι κουτόσ) 

 

8. Αλλθγορία: Είναι το ςχιμα του λόγου κατά το οποίο άλλα λζμε και άλλα εννοοφμε. Με ζντονεσ 

εκφράςεισ, φανερϊνουμε διαφορετικζσ ζννοιεσ από εκείνεσ που διατυπϊνουμε. Ωσ ςχιμα χρθςιμοποιείται, 

κυρίωσ, ςτουσ μφκουσ, ςτα παραμφκια, ςτα αινίγματα... Επιτυχθμζνεσ αλλθγορίεσ εντοπίηουμε ςτα Ομθρικά 

ζπθ, ςε ζργα δραματικϊν και λυρικϊν ποιθτϊν, ςτθν ποίθςθ, ςτον πεηό λόγο... 

Ραράδειγμα αλλθγορίασ: Άναψε ο γιαλόσ και κάθκαν τα ψάρια (αντί ζγινε μεγάλθ φαςαρία). 

 

9. Αναλογία: Είναι το ςχιμα λόγου κατά το οποίο παραλείπονται μία ι περιςςότερεσ λζξεισ ι φράςεισ, 

γιατί εννοοφνται κατ' αναλογίαν προσ τα προθγοφμενα ι τα επόμενα, αλλά αλλαγμζνεσ. 

Χρθςιμοποιείται, κυρίωσ, ςτον προφορικό λόγο. Για να κεωρείται επιτυχθμζνθ θ αναλογία απαιτεί τζχνθ και 

προςοχι. 

Ραράδειγμα αναλογίασ: Τθν επόμενθ θμζρα δεν ζφυγα, όπωσ είχα ςκοπό (να φφγω). 

 

10.Ρολυςφνδετο: Είναι το ςχιμα του λόγου κατά το οποίο δφο ι περιςςότεροι όμοιοι όροι ι φράςεισ 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςυμπλεκτικοφσ ι διαχωριςτικοφσ ςυνδζςμουσ. 

Το αντίκετο του ςχιμα είναι το αςφνδετο όπου όμοιοι όροι ι φράςεισ δεν ςυνδζονται μεταξφ τουσ. 

Ραραδείγματα: Ο Δθμιτρθσ είναι ειλικρινισ και τίμιοσ και ςυνεπισ και ευγενισ και οικονόμοσ (αντί: 

ειλικρινισ, τίμιοσ, ςυνεπισ, ευγενισ, οικονόμοσ). 
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Δ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΕΛΜΕΝΟΥ 

Το φφοσ είναι ο τρόποσ που χρθςιμοποιοφμε για να εκφράςουμε ςτο γραπτό ι προφορικό λόγο τισ 

ςκζψεισ, τισ ιδζεσ, τα ςυναιςκιματα μασ... Στθ λογοτεχνία φφοσ είναι ο τρόποσ ζκφραςθσ του ςυγγραφζα. 

Κάκε κείμενο (δοκίμιο, άρκρο, επιςτολι, απομνθμονεφματα κ.ά.), ανάλογα με το είδοσ του, παρουςιάηει 

διαφορετικό φφοσ. Ζχοντασ ωσ κριτιρια τθ ςφνταξθ, τθ ςφνδεςθ των προτάςεων, το λεξιλόγιο, τα 

ρθματικά πρόςωπα, τθ χριςθ μικρϊν ι μακρϊν περιόδων λόγου, τα ςχιματα λόγου, τθν πρόκεςθ του 

ςυντάκτθ/ςυγγραφζα μποροφμε να το χαρακτθρίςουμε ωσ: 

 Απλό: Ο ςυγγραφζασ εκφράηεται φυςικά χωρίσ πολλά κοςμθτικά επίκετα ι ςχιματα λόγου. 

 Γλαφυρό ι μζςο: Ο ςυγγραφζασ χρθςιμοποιεί κοςμθτικά επίκετα, ςχιματα λόγου. 

 Υψθλό ι μεγαλοπρεπζσ: Ο ςυγγραφζασ ζχει υψθλό τόνο, υψθλζσ ιδζεσ, ανωτερότθτα ςκζψεων, 

ςυναιςκθμάτων. 

 Μεικτό: ςυγγραφζασ χρθςιμοποιεί γνωρίςματα φφουσ που ανικουν ςε περιςςότερα είδθ φφουσ. 

Επιπλζον, το φφοσ ενόσ κειμζνου μπορεί να είναι: απλό, λιτό, φυςικό, επίςθμο, ςοβαρό, χιουμοριςτικό, 

ςαρκαςτικό, ειρωνικό, ςαρκαςτικό, προτρεπτικό, οικείο, εξομολογθτικό, προςωπικό, επιςτθμονικό, 

επιτθδευμζνο, εξεηθτθμζνο, φιλοςοφικό, λυρικό ςτοχαςτικό, ςφνκετο... 

 

Στοιχεία που κάνουν το φφοσ οικείο 

1. Θ χριςθ του α' ενικοφ και β' ενικοφ προςϊπου, όπωσ και του β' πλθκυντικοφ. 

2. Ο διάλογοσ. 

3. Οι ρθτορικζσ ερωτιςεισ. 

4. Ο ευκφσ λόγοσ. 

5. Τα παραδείγματα. 

6. Ο μφκοσ. 

7. Θ ςαφινεια.  

8. Το χιοφμορ. 
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Bϋ   ΜΕΟΣ 

 

 

ΔΛΑΓΑΜΜΑΤΑ   ΚΕΜΑΤΫΝ   ΚΑΛ   ΚΛΤΘΛΑ   ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ 
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ΛΑΚΫΝΛΚΟΤΘΤΑ 
Λ. Οριςμόσ – ανάλυςθ ζννοιασ 

Με τον όρο λακωνικότθτα εννοοφμε τθν ικανότθτα ζκφραςθσ ενόσ ατόμου με ςυντομία, ταυτόχρονα όμωσ 

με περιεκτικότθτα και μεςτότθτα. Τθ χωρίσ βερμπαλιςμοφσ, ςφντομθ ομιλία κακιζρωςαν οι αρχαίοι 

Σπαρτιάτεσ και ιταν άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με το γενικότερο τρόπο ηωισ τουσ που υπιρξε λιτόσ και 

εγκρατισ. Οι Σπαρτιάτεσ ωσ ζμβλθμα τουσ είχαν τθν πεικαρχία, αρετι που επεκτάκθκε και ςτον τρόπο 

ζκφραςθσ. Άλλωςτε, το μζτρο αποτζλεςε βαςικι αξία όλων των αρχαίων Ελλινων, τόςο ςτον τρόπο ηωισ, 

όςο και ςτθν ζκφραςθ τουσ, με τουσ Σπαρτιάτεσ να μζνουν ονομαςτοί για τθν ικανότθτα τουσ να 

εκφράηονται με ςυντομία και ςυγχρόνωσ με ευςτοχία. Με το «λακωνίηειν εςτί φιλοςοφείν» λοιπόν διλωναν 

τθν προτίμθςθ τουσ ςτθ λιτι αλλά μεςτι ζκφραςθ, που τθ κεωροφςαν δείγμα βακυςτόχαςτου, 

ςυγκροτθμζνου και ϊριμου πνεφματοσ. 

Μάλιςτα και ςτθν εποχι μασ το να μπορεί να εκφράηεται κάποιοσ απλά και εφςτοχα δθλϊνει πνευματικι 

καλλιζργεια, ςωςτι χριςθ τθσ γλϊςςασ, αλλά και λιτότθτα τόςο ςτον τρόπο ςκζψθσ, όςο και ςτον τρόπο 

ηωισ. Γι' αυτό, αρκετοί υποςτθρίηουν ότι ο λακωνιςμόσ αποτελεί και αντίλθψθ ηωισ. 

 

ΛΛ. Το «λακωνίηειν εςτί φιλοςοφείν» (αξία λακωνικότθτασ): 

 Ρροάγεται ωσ αξία θ λιτι, ςαφισ και ξεκάκαρθ διατφπωςθ των απόψεων μασ πάνω ςε ζνα ηιτθμα που 

ζχουμε προςεγγίςει με περίςκεψθ, ςοβαρότθτα και υπευκυνότθτα. Με τθ λακωνικότθτα αποδεικνφουμε 

ότι το κζμα που κίγουμε το κατζχουμε, το ελζγχουμε απόλυτα, το ζχουμε μελετιςει ςε βάκοσ. 

 Ρροχποκζτει και υποδθλϊνει οργανωμζνθ ςκζψθ, βακιά αίςκθςθ και γνϊςθ των πραγμάτων. Επίςθσ, 

προχποκζτει κριτικι ικανότθτα δθλ. διαχωρίηουμε το ουςιϊδεσ από το επουςιϊδεσ, λειτουργοφμε 

αφαιρετικά, ϊςτε να πετφχουμε τθν ακριβολογία. Επομζνωσ, θ προςοχι μασ επικεντρϊνεται ςτθν ουςία 

του κζματοσ που μελετάμε. 

 Αποφεφγονται οι πλατειαςμοί, οι άςκοπεσ και περιττζσ αναλφςεισ που είτε ζχουν ωσ ςτόχο το 

φραςτικό εντυπωςιαςμό, είτε δθλϊνουν τθν αδυναμία μασ να εςτιάςουμε ςτθν ουςία. Άρα ο λακωνικόσ 

λόγοσ ζχει ωσ κφριο χαρακτθριςτικό τθ λιτότθτα που οδθγεί ςε πυκνότθτα.  

 Ταυτόχρονα προχποκζτει και υποδθλϊνει και βακιά γνϊςθ του ςυςτιματοσ τθσ γλϊςςασ, που οδθγεί ςε 

ςωςτι χριςθ τθσ γλϊςςασ. Πταν ωσ ομιλθτζσ καλοφμαςτε να επιλζξουμε από τα εκφωνιματα που 

υπάρχουν διακζςιμα ςτο νοθτικό μασ λεξικό, θ επιλογι του κατάλλθλου για τθν κάκε περίςταςθ 

επικοινωνίασ, αποδεικνφει τθ γλωςςικι μασ ικανότθτα. 

 Κερδίηουμε τθν προςοχι του ςυνομιλθτι (ι αναγνϊςτθ) μασ, διατθροφμε αμείωτο του ενδιαφζρον του, 

αφοφ αποφεφγουμε τθ ςπατάλθ χρόνου (ι χϊρου ςτο γραπτό λόγο), τθ φλυαρία, τα άςκοπα λόγια. 

Κακιςτοφμε ζτςι ςαφείσ τισ προκζςεισ μασ και αποτελεςματικι τθν επικοινωνία μασ. 

 Γενικά, ο ςφντομοσ, ςαφισ και περιεκτικόσ λόγοσ υπερτερεί ςε ςοβαρότθτα και προςδίδει εγκυρότθτα 

και αξιοπιςτία ςτον ομιλθτι. 

 

ΛΛΛ. Θ κακϊσ εννοοφμενθ λακωνικότθτα  

Θ λακωνικότθτα αποτελεί αρετι με το κετικό και υγιζσ περιεχόμενο τθσ, δθλαδι τθν απλι, λιτι και 

ταυτόχρονα εφςτοχθ διατφπωςθ. Σε καμία περίπτωςθ δεν ταυτίηουμε τθ λακωνικότθτα με τον 

αποςπαςματικό, τον υπαινικτικό λόγο, αυτόν που αφινει λογικά κενά ι που δθμιουργεί αμφιβολίεσ 

ςτθν κατανόθςθ, χωρίσ να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των περιςτάςεων επικοινωνίασ. Πςο 
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αναποτελεςματικζσ για τθν επικοινωνία είναι οι ρθτορείεσ και οι περιττολογίεσ, εξίςου αναποτελεςματικι 

αποδεικνφεται και θ ελλιπισ πλθροφόρθςθ ι θ αδυναμία ανάπτυξθσ και τεκμθρίωςθσ των απόψεων μασ, 

όπου αυτό απαιτείται. Κι αυτό γιατί με τθ κακϊσ εννοοφμενθ «λακωνικότθτα»: 

 Κινδυνεφουν να γίνουν πιο «ςτεγνζσ» οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, να ςυρρικνωκεί ο διάλογοσ και θ 

επικοινωνία και, άρα, να υπάρξει αποξζνωςθ. 

 Υπάρχει περίπτωςθ να φτάςουμε ςε ιδιαίτερα εκτεταμζνθ χριςθ αρκτικόλεξων / ςυντομογραφιϊν, που 

κωδικοποιοφν τθ γλϊςςα και τθ διαβρϊνουν. 

 Φτωχαίνει θ τζχνθ - ασ μθν ξεχνάμε ότι θ λογοτεχνία είναι ςυνυφαςμζνθ με τθ διάνκιςθ του λόγου και 

τθν καλλιζπεια. 

 Αποδεικνυόμαςτε ανεπαρκείσ χριςτεσ τθσ γλϊςςασ ςε όλεσ τισ περιςτάςεισ επικοινωνίασ που απαιτοφν 

αναλυτικότερθ ζκφραςθ (βλ. παρακάτω). 

 

IV. Θ λακωνικότθτα επιβάλλεται ιδιαίτερα ςτθν εποχι μασ: 

 Σε κάκε είδουσ «ςυνκιματα» οποιουδιποτε χϊρου τα χρθςιμοποιεί, π.χ.: πολιτικά ςυνκιματα —> 

δίνουν τισ βαςικζσ ιδεολογικζσ γραμμζσ των κομμάτων / ακλθτικά —>οι φίλακλοι κάνουν ςαφι τα 

ςυναιςκιματα τουσ / διαφθμιςτικά (slogan) —> επιτυγχάνεται εφκολοσ και άμεςοσ επθρεαςμόσ του κοινοφ. 

 Σε ρθτά και αποφκζγματα —> θ λεκτικι τουσ δφναμθ και θ διαχρονικότθτα τουσ ζγκειται ςτθ λακωνικι 

μορφι τουσ. 

 Σε ανακοινϊςεισ διαφόρων ειδϊν, π.χ.: προςκλιςεισ, αγγελίεσ, δελτία καιροφ, ιατρικά ανακοινωκζντα...-

> επιλεκτικά δίνονται ςτοιχεία ςφντομα με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ ςε πολφ βαςικά ςθμεία (τόποσ, χρόνοσ, 

πρόςωπα, κεματολογία). 

 Σε μθνφματα που ςχετίηονται με ςφγχρονα τεχνολογικά μζςα, π.χ.: τθλεφωνικά μθνφματα, υπενκυμίςεισ, 

τθλεγραφιματα...-> εξαςφαλίηουν ακρίβεια και ςυντομία ςτθν πλθροφόρθςθ. 

 Σε οδθγίεσ χριςθσ προϊόντων —> ςφντομα, περιεκτικά και με ακρίβεια δίνονται τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά τθσ λειτουργίασ, ϊςτε να διευκολυνκεί ο καταναλωτισ για τθ χριςθ τουσ. 

 Στθ ειδθςεογραφία που αφορά ςτουσ τίτλουσ ενθμζρωςθσ / ανακοινϊςεισ / ζκτακτα δελτία / 

περιλθπτικζσ παρουςιάςεισ γεγονότων...-> οικονομία χρόνου & γριγορθ και αποτελεςματικι πλθροφόρθςθ 

κοινοφ. 

 Σε προγράμματα κάκε είδουσ, π.χ.: λειτουργίασ ςχολείων, ακλθτικϊν χϊρων / πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, 

κεάτρων, κινθματογράφων, τθλεόραςθσ / ομιλιϊν, διαλζξεων...-> ηθτοφμενο είναι να δοκοφν τα κφρια 

ςθμεία ςχεδιαςμοφ ι λειτουργίασ τουσ, ϊςτε να ζχει ο ενδιαφερόμενοσ δυνατότθτα επιλογισ. 

 Γενικότερα : θ λακωνικότθτα είναι απαραίτθτθ ςε οποιονδιποτε τομζα κεωρείται επιτακτικι θ ανάγκθ 

για εξοικονόμθςθ χρόνου, χϊρου και δυνάμεων (ιςχφει ιδιαίτερα ςτθ ςφγχρονθ εποχι, κακϊσ ο άνκρωποσ 

δζχεται καταιγιςμό πλθροφοριϊν και μθνυμάτων). 

 

V. Ρότε είναι απαραίτθτθ θ αναλυτικι ζκφραςθ; 

 Στθ διδαςκαλία, τθν παράδοςθ, τθν επίλυςθ αποριϊν... —>απαραίτθτο το να γίνουν κατανοθτζσ οι 

λεπτομζρειεσ, να εξθγθκοφν αναλυτικά κάποια ςτοιχεία, να υπάρξει επανάλθψθ για εμπζδωςθ. 

 Στθν αποςαφινιςθ όρων, τθ διευκρίνιςθ εννοιϊν (π.χ.: επιςτθμονικζσ διαλζξεισ, ςεμινάρια, ςυνζδρια, 

όπου χρειάηεται να εκτεκοφν αναλυτικά τα δεδομζνα και τα πορίςματα ερευνϊν), ο Στο δικαςτικό χϊρο, 
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όπου όλεσ οι μαρτυρίεσ, τα γεγονότα, οι κατακζςεισ οφείλουν να είναι αναλυτικότατα δοςμζνα, ϊςτε να 

οδθγιςουν ςτθν απονομι δικαιοςφνθσ. 

 Στισ αςτικζσ υποκζςεισ (ςυμβόλαια, ςυμφωνίεσ, κλθροδοτιςεισ, γενικότερα ςε πράξεισ που ςτόχο ζχουν 

να κάνουν ςαφείσ τισ προκζςεισ των ςυμβαλλομζνων ι να τουσ προςτατεφςουν από αμφιςβθτιςεισ και 

διεκδικιςεισ). 

 Σε οποιαδιποτε περίςταςθ επικοινωνίασ καλοφμαςτε να αναπτφξουμε και να επεξθγιςουμε κάποιο 

κζμα, χωρίσ να αφιςουμε περικϊρια για ελλιπι κατανόθςθ και παρερμθνείεσ. Αυτό μπορεί να εκτείνεται 

από τισ προςωπικζσ μασ ςχζςεισ ωσ τθ γενικότερθ δράςθ μασ ωσ κοινωνικϊν και πολιτικϊν όντων, κακϊσ — 

ςε κάκε περίςταςθ — με το διάλογο και τθν αναλυτικι ζκκεςθ των απόψεων μασ μποροφμε να 

ξεκακαρίςουμε τισ κζςεισ μασ, να ςτθρίξουμε τισ επιλογζσ μασ, να επιλφςουμε τισ διαφωνίεσ μασ, αλλά και 

να φζρουμε τα επιχειριματα για να πείςουμε τουσ ςυνομιλθτζσ μασ ςχετικά με το κφροσ των απόψεων μασ. 

 

VI.Λακωνικότθτα και εςωςτρζφεια  

Μοιάηουν ςυνδεδεμζνεσ (κοινό ςτοιχείο : ολιγολογία / και θ ςπαρτιατικι κοινωνία ιταν εςωςτρεφισ : 

ξενθλαςία), όμωσ : δεν υπάρχει αμφίδρομθ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ δφο ζννοιεσ. Ο εςωςτρεφισ ςυνικωσ 

είναι και λακωνικόσ, το αντίςτροφο δε ςθμαίνει ότι ιςχφει υποχρεωτικά. 

Λακωνικότθτα = τάςθ για ζκφραςθ λιτι, ςφντομθ & περιεκτικι και εφςτοχθ, ςαφισ διατφπωςθ απόψεων. 

Εςωςτρζφεια = τάςθ ανκρϊπου να κλείνεται ςτον εαυτό του, να εγκλωβίηεται ςτον εςωτερικό του κόςμο, 

να μθν εκφράηεται, να αποκόπτεται από τουσ άλλουσ. Μποροφμε, λοιπόν, να αναφζρουμε ότι: 

1. Θ λακωνικότθτα είναι ζνασ εκφραςτικόσ τρόποσ που δεν αναιρεί το ςυνομιλθτι, αντίκετα ζχει 

απαιτιςεισ από αυτόν (οξυδζρκεια, ευςτροφία, γριγορθ αντίλθψθ). 

2. Ο λακωνικόσ άνκρωποσ δεν αποκλείει το διάλογο, αλλά ςυνειςφζρει ςε αυτόν (βακιά γνϊςθ, κρίςθ, 

ςυμπυκνωμζνα νοιματα)  

3. Θ λακωνικι ζκφραςθ όχι απλά δεν αποτελεί φραγμό ςτθν επικοινωνία (όπωσ ςυμβαίνει με τθν 

εςωςτρζφεια), αντίκετα είναι παράμετροσ ουςιαςτικισ επικοινωνίασ : απαιτεί ακριβολογία, ευςτοχία, 

ζλεγχο και επιλογι των κατάλλθλων εκφωνθμάτων. 

4. Θ λακωνικότθτα προχποκζτει πρόκεςθ για επικοινωνία, θ εςωςτρζφεια όχι. Και αν υπάρχει πρόκεςθ, κα 

επιτευχκεί ζτςι κι αλλιϊσ θ επικοινωνία, είτε με αναλυτικότθτα, είτε με ςυντομία, είτε μθ λεκτικά (γλϊςςα 

ςϊματοσ / νοθματικι). 

 

Ραρατιρθςθ: 

Σφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ θ μεςότθτα είναι αρετι. Ζτςι και θ λακωνικότθτα, ωσ επικοινωνιακι κυρίωσ 

εκδιλωςθ, βρίςκεται ανάμεςα ςτθ φλυαρία και ςτθν εςωςτρζφεια. 
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ΑΚΤΛΚΟΛΕΞΑ 

Τα αρκτικόλεξα είναι γλωςςικά διαμορφϊματα που απορρζουν από τθ ςφνκεςθ των αρχικϊν (αρκτικϊν) 

γραμμάτων ςυνεχόμενων λζξεων, οι οποίεσ ςυνικωσ απαρτίηουν τίτλουσ, επωνυμίεσ, ςυμβολικοφσ όρουσ... 

Τα αρκτικόλεξα είναι γνωςτά και ωσ ακρωνφμια. Ρ.χ.: Ο.Τ.Ε. = Οργανιςμόσ Τθλεπικοινωνιϊν Ελλάδασ. Θ 

επικράτθςθ και θ εκτεταμζνθ χριςθ τουσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι αποτελοφν φαινόμενα με ιδιαίτερο 

επιςτθμονικό και κοινωνικό ενδιαφζρον. 

 

Λ. Αίτια του φαινομζνου: 

 Τάςθ ανκρϊπου για «οικονομία» : καλφτερα δυνατά αποτελζςματα με τθν ελάχιςτθ δυνατι προςπάκεια 

ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ (τάςθ που υπάρχει και ςτθ γλϊςςα, οικονομία γλϊςςασ, βαςικι αρχι που τθ 

διζπει). 

 Ανάγκθ ανκρϊπου για εξοικονόμθςθ χϊρου, χρόνου, δυνάμεων, ειδικά ςτθ ςφγχρονθ εποχι που οι 

ρυκμοί είναι ταχφτατοι και εντονότατοι. 

 Κάποια αρκτικόλεξα είναι κακιερωμζνα ευρζωσ, ςυνεπϊσ είναι πιο εφκολα ανακλιςιμα ςτθ μνιμθ, αλλά 

και διευκολφνουν τθν επικοινωνία, κακϊσ αντιλαμβανόμαςτε ςε τι αναφζρονται, ενϊ δεν μποροφμε να 

κυμόμαςτε ακριβϊσ τισ λζξεισ που τα ςυνκζτουν. 

 Χριςθ ορολογίασ (ειδικά ςτα Μ.Μ.Ε., αλλά και ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ) και είςοδοσ ξζνων 

όρων με αυτι τθ μορφι (cd, mp3, dvd...). 

 

ΛΛ. Επιπτϊςεισ του φαινομζνου  

α) ςτθ δομι τθσ γλϊςςασ: 

 Ραραποίθςθ και κατάργθςθ γραμματικϊν και φωνολογικϊν κανόνων τθσ γλϊςςασ (δθμιουργοφνται 

άκλιτοι τφποι ->παραβίαςθ μορφολογικϊν κανόνων. / προκφπτουν ςφμφωνα ι ςυμφωνικά ςυμπλζγματα 

ςτο τζλοσ -ι μθ- των λζξεων, π.χ. ΥΡ.Ε.Ρ.Κ. —> δεν υπάρχει τζτοιοσ ςυνδυαςμόσ ςυμφϊνων ςτα ελλθνικά). 

 Κακόθχεσ φράςεισ => χάνεται θ μουςικότθτα, θ αρμονία τθσ γλϊςςασ. 

 Αυτοματοποίθςθ / εκμθχανιςμόσ / ςυνκθματοποίθςθ λόγου => ςυρρίκνωςθ περιεχομζνου εννοιϊν, 

αναιρείται ο ςυγκινθςιακόσ χαρακτιρασ τθσ γλϊςςασ. 

 Θ ανεξζλεγκτθ ςφντμθςθ δεν αποτελεί δθμιουργικότθτα, κακϊσ πολλζσ φορζσ δυςχεραίνει τθν 

επικοινωνία  

β) ςτθν επικοινωνία: 

 Από όλα τα προθγοφμενα αντιλαμβανόμαςτε ότι ο λόγοσ μπορεί να γίνει δυςνόθτοσ (φανταςτείτε μια 

πρόταςθ του τφπου: «Δθλϊςτε Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α κ.τ.λ. ςτουσ Θ/Υ τθσ Α.Τ.Ε. για αγορά Λ.Χ., pc, TV, 

κ.ο.κ.»), ςε ςθμείο που να αποκλείονται από τθν επικοινωνία όςοι δε γνωρίηουν τθ χριςθ ι τθ ςθμαςία 

αρκτικόλεξων. 

 Κατ' αυτόν τον τρόπο χάνεται και θ ουςία τθσ επικοινωνίασ: οι ςυνομιλθτζσ πρζπει να διακζτουν μεγάλθ 

ικανότθτα απομνθμόνευςθσ, ϊςτε να αναςφρουν από τθ μνιμθ τουσ όρουσ ςτουσ οποίουσ αντιςτοιχοφν τα 

ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνται. Ρροςπακοφν, λοιπόν, να κυμθκοφν ϊςτε να αντιλθφκοφν τα όςα 

λζγονται, με αποτζλεςμα να αναλϊνονται ςε αυτιν τθν προςπάκεια κι όχι ςτθ ςυνειςφορά ςτο δθμιουργικό 

διάλογο. 
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 Θ εκτεταμζνθ χριςθ αρκτικόλεξων δεν επιφζρει μόνο ςυρρίκνωςθ τθσ γλϊςςασ, αλλά και πνευματικι 

ςυρρίκνωςθ, κακϊσ γλϊςςα και ςκζψθ ςυνδζονται άρρθκτα μεταξφ τουσ. 

 Ο κωδικοποιθμζνοσ λόγοσ ζχει ωσ αποτζλεςμα μια «ψυχρι» επικοινωνία, χωρίσ τισ διαφοροποιιςεισ 

φφουσ και τισ λεξιλογικζσ επιλογζσ που διαμορφϊνουν το λεκτικό κάκε ομιλθτι (και, άρα, κάνουν τα 

εκφωνιματα κατάλλθλα για τισ διαφορετικζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ). 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

Κείμενο 

Λακωνικότθτα 

Στισ κακθμερινζσ μασ ςυηθτιςεισ αλλά και τισ διάφορεσ εκπομπζσ, ραδιοφωνικζσ ι τθλεοπτικζσ, ακοφμε 

ςυχνά τθν προτροπι: απάντθςε μου με ςυντομία, απάντθςε μου επί τθσ ουςίασ, απάντθςε μου με 

λακωνικότθτα. Τι όμωσ είναι θ λακωνικότθτα και ποια θ ςθμαςία τθσ για τθν επικοινωνία μασ; Με τον όρο 

λακωνικότθτα εννοοφμε τθ ςφντομθ διατφπωςθ των απόψεων μασ, προφορικά ι γραπτά, χωρίσ να 

παραβλάπτεται θ πλθρότθτα του νοιματοσ. 

Θ ικανότθτα τθσ ςφντομθσ και ακριβοφσ απόδοςθσ των νοθμάτων κεωροφνταν ςτθν αρχαιότθτα αρετι. Οι 

Σπαρτιάτεσ και οι Λάκωνεσ, γενικότερα, φθμίηονταν ιδιαίτερα για το ςφντομο τρόπο ζκφραςθσ τουσ και 

αυτό το επιβεβαιϊνει και ο όροσ λακωνικότθτα. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, μάλιςτα, είχαν προςδϊςει ςτθν αρετι 

αυτι και φιλοςοφικι διάςταςθ, όπωσ διαφαίνεται και από τθν εφςτοχθ άποψθ: «το λακωνίηειν εςτί 

φιλοςοφείν». Επίςθσ και άλλεσ ςυμβουλζσ και προτροπζσ τουσ αναφζρονταν ςτθν αρετι αυτι. Οι φράςεισ: 

«Μθν εν πολλοίσ ολίγα λζγε, αλλά εν ολίγοισ πολλά», «Ουκ εν τω πολλω το ευ, αλλά εν τω ευ το πολφ» 

φανερϊνουν τθ ςθμαςία που ζδιναν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ςτθ ςυντομία του λόγου. 

Θ ςθμαςία τθσ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι είναι μεγάλθ. Καταρχάσ εντοπίηουμε τισ ςυηθτιςεισ και τθν 

επιχειρθματολογία μασ ςτο ηθτοφμενο και μόνο ς' αυτό. Οι πλατειαςμοί, οι περιττολογίεσ και οι 

παρεκβάςεισ οδθγοφν ςε φυγόκεντρο τρόπο ςυηιτθςθσ, με αποτζλεςμα να ελλοχεφει ο κίνδυνοσ 

αποπροςανατολιςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ. Θ προςοχι των ςυνομιλθτϊν, πικανϊσ να ςτραφεί, 

εςκεμμζνα, ι όχι, ςε δευτερεφουςεσ πλευρζσ του κζματοσ και να δυςχεραίνεται θ δυνατότθτα ορκϊν 

διαπιςτϊςεων και ςυμπεραςμάτων. 

Ραράλλθλα, με τθ λακωνικότθτα ο λόγοσ γίνεται λιτόσ, ςαφισ, πυκνόσ και κυριολεκτικόσ. Οι αρετζσ αυτζσ 

είναι ςθμαντικζσ, όχι μόνο γιατί οι ςυ-νομιλθτζσ κατανοοφν το περιεχόμενο του κζματοσ, αλλά και γιατί 

διευκολφνεται θ επιχειρθματολογία των διαλεγομζνων. Με τον τρόπο αυτό αποφεφγονται οι παρανοιςεισ, 

οι αοριςτολογίεσ, οι αμφίςθμεσ φράςεισ και οι ςυνομιλθτζσ με ςαφι γνϊςθ των δεδομζνων οδθγοφνται ςε 

αςφαλι ςυμπεράςματα. 

Ακόμθ, με τθ λακωνικότθτα κερδίηεται πολφτιμοσ χρόνοσ. Φωτίηονται γρθγορότερα οι πλευρζσ των 

ςυηθτοφμενων Κεμάτων, διατυπϊνονται ευχερζςτερα οι εκτιμιςεισ, οδθγοφμαςτε ταχφτερα ςε 

ςυμπεράςματα και προ-βαίνουμε ζγκαιρα ςτθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων ι τθ διόρκωςθ εςφαλμζνθσ 

πορείασ. 

Κα ιταν παράλειψθ να μθν επιςθμάνουμε ότι θ λακωνικότθτα ςυντελεί και ςτο να παρακολουκοφν οι 

ακροατζσ, οι ςυνομιλθτζσ και οι αναγνϊςτεσ με περιςςότερο ενδιαφζρον τθ διαπραγμάτευςθ του δζματοσ. 

Ο περιεκτικόσ ςφντομοσ και ςαφισ λόγοσ ςτθ διατφπωςθ των νοθμάτων είναι εφλθπτοσ και δεν κουράηει, 

όπωσ γίνεται, αν χαρακτθριςτικό τθσ αφιγθςθσ είναι θ φλυαρία, θ λογοκοπία και θ απεραντολογία. 

Οφείλουμε να επιςθμάνουμε πωσ θ λακωνικότθτα αποτελεί αρετι, μόνο όταν με λίγεσ λζξεισ αποδίδεται 

πλιρωσ το νόθμα, το περιεχόμενο όλων όςων κζλουμε να ποφμε. Θ λεξιπενία, θ ατζλεια ςτθν ζκφραςθ ι 

ςτθν απόδοςθ του νοιματοσ δεν είναι αρετζσ αλλά αδυναμίεσ ζκφραςθσ. Επίςθσ, όταν θ λακωνικότθτα 

είναι αποτζλεςμα εςωςτρζφειασ, καταςτρατθγεί το διάλογο και δθμιουργεί προςκόμματα ςτθν επικοινωνία 

των ατόμων. Ακόμθ, κα πρζπει να γνωρίηουμε πωσ, για να εκφραςτεί κάποιοσ με λακωνικότθτα, δεν είναι 

εφκολο εγχείρθμα. Απαιτείται άνετοσ χειριςμόσ τθσ γλϊςςασ, πεικαρχία λόγου, βακιά γνϊςθ του κζματοσ 

και ξεκάκαρθ άποψθ γι' αυτό. 
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Ωςτόςο υπάρχουν και οι περιπτϊςεισ που ο λόγοσ επιβάλλεται να είναι αναλυτικόσ. Πταν το απαιτεί θ 

πνευματικι ςτάκμθ του ακροατθρίου ι όταν αναφερόμαςτε ςε περιγραφζσ και αφθγιςεισ, που παίηει ρόλο 

και θ λεπτομζρεια, απαιτείται θ αφιγθςθ να είναι λεπτομερισ και διεξοδικι. Ακόμθ ςτο ςχολείο, κατά τθ 

διδαςκαλία οριςμζνων ενοτιτων και εννοιϊν ι τθν αφιγθςθ των γεγονότων, απαιτείται αναλυτικι 

ζκφραςθ ςε ςχζςθ πάντα όχι μόνο με τθ δυςκολία του κζματοσ, αλλά και τθν αντιλθπτικι ικανότθτα των 

μακθτϊν, τθ δυνατότθτα κατανόθςθσ και αφομοίωςθσ όςων διδάςκονται. 

 

Ραναγιϊτθσ Σαλαγιάννθσ 

«Λόγοσ και αντίλογοσ», ςελ. 121-122 

Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 100 -120 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Ρωσ επιτυγχάνεται θ ςυνοχι μεταξφ των ζξι τελευταίων παραγράφων του κειμζνου; 

(10 μονάδεσ) 

2. Με ποιουσ τρόπουσ/ μεκόδουσ αναπτφςςεται θ δεφτερθ και θ τρίτθ παράγραφοσ του κειμζνου; Ροια 

είναι τα δομικά τθσ μζρθ; 

(5 μονάδεσ) 

3. α) Με τισ λζξεισ επιχειρθματολογία και καταςτρατθγεί του κειμζνου να ςχθματίςετε από μια φράςθ 

που να αναδεικνφει το περιεχόμενο τουσ. 

 β) Να γράψετε από ζνα ςυνϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου χωρίσ να 

αλλοιϊνεται το περιεχόμενο του: εςκεμμζνα, διαλεγομζνων, εςφαλμζνθσ, εφλθπτοσ. 

(10 μονάδεσ) 

4. «Η λεξιπενία, θ ατζλεια ςτθν ζκφραςθ ι ςτθν απόδοςθ του νοιματοσ δεν είναι αρετζσ αλλά αδυναμίεσ 

ζκφραςθσ»: να αναπτφξετε το περιεχόμενο τθσ περιόδου ςε 60 -80 λζξεισ. 

(10 μονάδεσ) 

Ραραγωγι κειμζνου: 

Ροιεσ είναι οι προχποκζςεισ που απαιτοφνται για τθ δυνατότθτα λακωνικισ διατφπωςθσ των ςκζψεϊν μασ; 

Και ποια είναι τα πλεονεκτιματα τθσ λακωνικότθτασ ςτθν ζκφραςθ αλλά και ςτον τρόπο ηωισ των 

ανκρϊπων; (400 -500 λζξεισ) 

(40 μονάδεσ)  
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ΤΕΩΝΛΚΘ ΚΑΛ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

A. ΤΕΩΝΟΛΟΓΛΑ 

Θ τεχνολογία είναι θ πρακτικι εφαρμογι των ποριςμάτων των κετικϊν επιςτθμϊν με τθ βοικεια τθσ 

μθχανισ, κακϊσ και το ςφνολο των γνϊςεων γφρω απ' αυτι τθν εφαρμογι. 

Από μόνθ τθσ δεν αποτελεί οφτε αξία οφτε απαξία. Ανάλογα με τθ χριςθ τθσ από τον άνκρωπο μπορεί ν' 

αποβεί είτε ωφζλιμθ είτε ολζκρια... 

 

I. ΚΕΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Γνϊςθ - άνοδοσ πνευματικοφ επιπζδου, απαλλαγι από προλιψεισ, δειςιδαιμονίεσ. 

2. Ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ ςε εκνικι και παγκόςμια βάςθ (ΜΜΕ). 

3. Ψυχικι ικανοποίθςθ από τθν αίςκθςθ τθσ δθμιουργίασ, τθσ κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ προςφοράσ. 

4. Μείωςθ μόχκου (θ μθχανι αντικακιςτά τον άνκρωπο) και αφξθςθ ελεφκερου χρόνου. 

5. Ρροςφζρει ποικίλεσ δυνατότθτεσ ςτθ διαςκζδαςθ και τθν ψυχαγωγία. 

6. Συντελεί ςτθν ευκολότερθ επικοινωνία ατόμων και λαϊν. Ρροάγει τον κοςμοπολιτιςμό. 

7. Μζςω τθσ τεχνολογίασ και τθσ επαφισ των λαϊν πραγματοποιοφνται ευκολότερα πολιτιςτικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ (τζχνθ, γλϊςςα κ.λπ.) 

8. Αφξθςθ παραγωγικότθτασ, ειδίκευςθ, αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων, κάλυψθ υλικϊν αναγκϊν, άνοδοσ 

του βιοτικοφ επιπζδου του ανκρϊπου. 

9. Εξζλιξθ μζςων μεταφοράσ - ανάπτυξθ τθσ παραγωγισ ς' όλουσ τουσ κλάδουσ: εμπόριο, γεωργία, 

βιομθχανία. 

10.Με τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ (τεχνολογία υψθλισ ςτάκμθσ) ταξινομείται, οργανϊνεται και 

αρχειοκετείται καλφτερα θ γνϊςθ. 

11.Αντιμετωπίηονται τα προβλιματα υγείασ και αυξάνεται ο μζςοσ όροσ ηωισ, γιατί θ μθχανι και θ 

ειδίκευςθ ςυμβάλλουν ςτθν πρόοδο τθσ Λατρικισ, τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ αςκενειϊν. 

12.Ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ του διαςτιματοσ – αναηιτθςθ ηωισ ςε άλλουσ πλανιτεσ για επίλυςθ ηωτικϊν 

επίγειων προβλθμάτων. 

 

II. ΑΝΘΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Ρροςκόλλθςθ ςτθ μθχανι και κατ' επζκταςθ ςτθν φλθ, άρα απομάκρυνςθ απ' το αγακό τθσ πνευματικισ 

καλλιζργειασ. 

2. Εγκλωβιςμόσ ςτθν ειδίκευςθ, πνευματικι μονομζρεια, απομάκρυνςθ απ' τθ ςφαιρικι μόρφωςθ. 

3. Κακι χριςθ των ΜΜΕ (τεχνολογία υψθλισ ςτάκμθσ) που οδθγεί ςτθν προπαγάνδα, ςτθν 

παραπλθροφόρθςθ και ςτθν ετεροκατεφκυνςθ του πολίτθ. 

4. Υιοκζτθςθ υλιςτικοφ και χρθςιμοκθρικοφ πνεφματοσ που οδθγεί ςτον ωφελιμιςμό και τθν θκικι 

χαλάρωςθ. 

5. Άγχοσ απ' τουσ γριγορουσ ρυκμοφσ τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθν προςπάκεια του ςφγχρονου 

ανκρϊπου να τουσ ακολουκιςει. 
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6. Θ κακιλωςθ ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ ι γενικότερα ςτα προϊόντα τθσ τεχνολογίασ οδθγεί ςτθν 

αποξζνωςθ των ανκρϊπων και τθν κρίςθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων. Καλλιεργείται, επίςθσ, ο ςτείροσ 

ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ανκρϊπων για το ποιόσ κα προςεγγίςει περιςςότερο τα αγακά τθσ τεχνολογίασ. 

7. Μθχανοποίθςθ και τυποποίθςθ τθσ διαςκζδαςθσ (π.χ. θλεκτρονικά παιχνίδια και μόνο), άρα και 

εμπορευματοποίθςθ του ίδιου του ελεφκερου χρόνου. 

8. Αςφδοτθ εκμετάλλευςθ τθσ φφςθσ μζςω τθσ μθχανισ - απομφηθςθ των φυςικϊν πόρων. 

9. Τυποποίθςθ του ανκρϊπου, πλιξθ και κορεςμόσ. 

10.Θ κακι χριςθ τθσ τεχνολογίασ (π.χ. ΜΜΕ) ζχει αρνθτικζσ - επικίνδυνεσ προεκτάςεισ ακόμθ και ςτθν 

πολιτικι, π.χ. τυφλόσ κομματιςμόσ, πολιτικι προπαγάνδα κ.λπ. 

11.Θ τεχνολογία ελζγχεται απ' τα ανεπτυγμζνα κράτθ, τα οποία τθ μεταχειρίηονται ωσ μζςον πολιτιςτικισ 

διείςδυςθσ, για να εκμεταλλεφονται και να χειραγωγοφν τα αναπτυςςόμενα. 

12.Θ κακι χριςθ τθσ μθχανισ οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ εξοπλιςμϊν που απειλοφν όχι μόνο τθν ειρινθ αλλά 

και τθν ίδια τθν φπαρξθ του ανκρϊπου ςτθ γθ. 

13.Ρροςκόλλθςθ ςτθ μθχανι ςθμαίνει και προοδοπλθξία, απομάκρυνςθ του ανκρϊπου από τθν παράδοςθ 

και τισ αξίεσ που ςυνδζονται με αυτιν, δθλαδι τθν τζχνθ, τθ γλϊςςα, τθν παράδοςθ κ.λπ. 

14.Υποδοφλωςθ ςτθν τεχνολογία, υπερεργαςία και απουςία ςτοιχειϊδουσ ελεφκερου χρόνου. 

 

Β. ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

Θ εκπαίδευςθ αποτελεί κεμελιϊδθσ κοινωνικό κεςμό, που μζςα από ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ ςτοχεφει 

ςτθ μετάδοςθ γνϊςεων και αξιϊν, προκειμζνου ο νζοσ ν' αφομοιϊςει τουσ ςυλλογικοφσ κανόνεσ και να 

ενταχκεί ομαλά ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

Εκπαίδευςθ                            Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια (γενικι παιδεία) 

 

                         Τριτοβάκμια (ειδικι παιδεία) ι Ανϊτερθ και Ανϊτατθ 

 

Δθμόςια Λδιωτικι 

 

Ανκρωπιςτικι παιδεία / εκπαίδευςθ: είναι αυτι που πιςτεφει ςτον άνκρωπο, ςτθν ιδιαίτερθ αξία και τθ 

μοναδικότθτα του, τον ςζβεται και αποςκοπεί ςτθν πολφπλευρθ μόρφωςθ και τθν ευρφτερθ καλλιζργεια 

του. 

Τεχνοκρατικι παιδεία / εκπαίδευςθ: είναι εκείνθ που με τισ γνϊςεισ, τισ αξίεσ και τα πρότυπα που 

προςφζρει ςτουσ νζουσ, τουσ προετοιμάηει ϊςτε να γίνουν αυριανοί ειδικοί επιςτιμονεσ - τεχνοκράτεσ. 

Είναι μια παιδεία / εκπαίδευςθ περιςςότερο εξειδικευμζνθ, που προετοιμάηει τουσ νζουσ για τθν είςοδο 

τουσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και τθν παροχι κάποιων ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν μζςα απ' το αυριανό 

τουσ επάγγελμα. 
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Ραρατιρθςθ: Το ηθτοφμενο δεν είναι να παραγκωνίςουμε τθν τεχνοκρατικι εκπαίδευςθ, που είναι 

απαραίτθτθ ςτθ ςυνεχϊσ και ραγδαία αναπτυςςόμενθ τεχνολογικά εποχι μασ, αλλά να ςυνδυάςουμε τθν 

ειδίκευςθ με τθ ςφαιρικι μόρφωςθ και τθν πολφπλευρθ καλλιζργεια, δθλαδι τθν τεχνοκρατικι παιδεία 

(εκπαίδευςθ κυρίωσ ςτα Ανϊτερα - Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα) με τθν ανκρωπιςτικι παιδεία (κυρίωσ 

ςτθν Ρρωτοβάκμια και τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθσ), μζςω τθσ οποίασ ο άνκρωποσ και καλλιεργείται 

ευρφτερα αλλά και προετοιμάηεται για τθν ζνταξθ του ςε μια κοινωνία με μεγάλθ επιςτθμονικι και τεχνολο-

γικι ανάπτυξθ. 

 

ΡΫΤΟΒΑΚΜΛΑ - ΔΕΥΤΕΟΒΑΚΜΛΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ (Σχολείο) 

I. Κετικά ςθμερινοφ ςχολείου 

1. Δωρεάν εννιάχρονθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 

2. Μεγαλφτερθ ελευκερία ςτισ ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν, περιοριςμόσ δογματιςμοφ και 

αυταρχιςμοφ και κλίμα δθμοκρατικότθτασ. 

3. Ο νζοσ κοινωνικοποιείται, ζρχεται ς' επαφι μ' άλλα άτομα, διαφορετικοφ ι ίδιου φφλου, διαφορετικισ ι 

ίδιασ κοινωνικοοικονομικισ προζλευςθσ, θλικίασ κ.λπ. και μακαίνει να υπακοφει ςτουσ κανόνεσ τθσ ομάδασ 

κ.λπ. 

4. Μυείται ςτθν εργατικότθτα (ιδιαίτερα ςτα ςθμερινά ςχολεία επικρατεί θ εντατικοποίθςθ των ςπουδϊν). 

5. Ο δάςκαλοσ δεν αντιμετωπίηεται ωσ αυκεντία - υπάρχει διάλογοσ και δυνατότθτα αμφιςβιτθςθσ ςε 

πολφ μεγαλφτερο βακμό ςιμερα. 

6. Χρθςιμοποιοφνται (κεωρθτικά κυρίωσ) προϊόντα τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (π.χ. Θ/Υ, οπτικοακουςτικά 

μζςα) ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 

II. Αρνθτικά ςθμερινοφ ςχολείου 

1. Το ςφςτθμα μάκθςθσ ευνοεί τθ ςτείρα αποςτικιςθ και τον άγονο εγκυκλοπαιδιςμό και προωκεί τθν 

πολυμάκεια και όχι τθν ευρυμάκεια. 

2. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία τυποποιείται και χάνει τθ φανταςία και τθν πρωτοτυπία τθσ. 

3. Οι εκπαιδευτικοί δεν επιμορφϊνονται κατάλλθλα μζςα από ειδικά ςεμινάρια ι είναι ανειδίκευτοι ςε 

αντικείμενα που καλοφνται να διδάξουν. 

4. Θ βακμοκθρία ενιςχφει το άγχοσ και καλλιεργεί το ςτείρο ανταγωνιςμό μεταξφ των μακθτϊν κι όχι τθ 

δθμιουργικι άμιλλα. 

5. Το περιεχόμενο των ςχολικϊν βιβλίων είναι ςυνικωσ αποςπαςματικό, παρωχθμζνο και ςυχνά πρόχειρο. 

6. Ο μονοδιάςτατοσ χαρακτιρασ τθσ ςθμερινισ εκπαίδευςθσ αλλά και θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ υποδομισ δεν 

προςφζρουν ερεκίςματα για καλλιζργεια ποικίλων ενδιαφερόντων, ϊςτε ο νζοσ να μυθκεί ςτο πνεφμα τθσ 

αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου. 

7. Θ προετοιμαςία των νζων για τθν πολιτικοποίθςθ τουσ δεν ολοκλθρϊνεται, κακϊσ ο κεςμόσ των 

μακθτικϊν κοινοτιτων υπολειτουργεί και δε γίνεται με ουςιαςτικό τρόπο θ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ 

πολιτικισ αγωγισ. 

8. Ο ΣΕΡ με τον τρόπο διδαςκαλίασ του δεν οδθγεί το νζο ςτθν ανακάλυψθ των κλίςεων του οφτε και του 

παρζχει ενθμζρωςθ για εναλλακτικζσ επαγγελματικζσ επιλογζσ. 
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9. Δεν προωκείται ςτο βακμό που κα ζπρεπε θ ουςιαςτικι εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και θ επαφι 

του νζου με τισ γλωςςικζσ του ρίηεσ. Οι εκδθλϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράδοςθ ζχουν πλζον τυπικό 

χαρακτιρα. 

10. Τελικά θ εκπαίδευςθ δεν προςφζρει ανκρωπιςτικι παιδεία, θ γνϊςθ γίνεται χρθςιμοκθρικι και το 

πτυχίο αργότερα αποτελεί το μοναδικό ςκοπό. 

 

ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘ ΤΟΥ ΣΩΟΛΕΛΟΥ 

III. Στόχοι ενόσ υγιοφσ ολοκλθρωμζνου ςχολείου 

1. Θ πνευματικι καλλιζργεια των νζων ανκρϊπων ωσ αναγκαία προχπόκεςθ τθσ κοινωνικισ προόδου είναι 

απόρροια μιασ κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ, γιατί δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ νζουσ να διευρφνουν τουσ 

πνευματικοφσ τουσ ορίηοντεσ, ν' αναπτφξουν τον κριτικό ςτοχαςμό, και επομζνωσ να ελζγξουν γόνιμα τα 

μθνφματα που δζχονται κακθμερινά από το περιβάλλον τουσ. Αυτό κα τουσ καταςτιςει ικανοφσ ν' 

αντιςτακοφν ςτθν πνευματικι ςφγχυςθ που παρατθρείται ςτθν εποχι μασ, λόγω υπερπλθροφόρθςθσ 

κυρίωσ από τα ΜΜΕ, και να μθ γίνονται υποχείριο όςων επιδιϊκουν τθ χειραγϊγθςθ και τθ μαηοποίθςι 

τουσ για να εξυπθρετιςουν τα δικά τουσ ςυμφζροντα. Ζτςι, λαμβάνοντασ μια γενικι παιδεία, οι νζοι 

μποροφν ν' απομακρυνκοφν από τθν πνευματικι μονομζρεια που ςιμερα είναι χαρακτθριςτικι λόγω και 

τθσ τυφλισ προςκόλλθςθσ των περιςςότερων ανκρϊπων ςτθν ειδίκευςθ. Αυτό, βζβαια, δε ςθμαίνει ότι μια 

ιδανικι εκπαίδευςθ κα είναι ςιμερα απομακρυςμζνθ από τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Αντίκετα, ζχει χρζοσ 

να προςφζρει κατάλλθλα ερεκίςματα ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε αργότερα να ενταχκοφν ομαλά ςε μια κοινωνία 

τεχνολογικά - οικονομικά αναπτυγμζνθ, δίχωσ αυτό βζβαια να ςυνεπάγεται ότι ςτο όνομα αυτοφ του 

ςτόχου λθςμονεί τον γενικότερο θκικοπνευματικό τθσ ρόλο. 

2. Μια εκπαίδευςθ προςαρμοςμζνθ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ ςτοχεφει ςτθ διαμόρφωςθ ατόμων με 

εςωτερικι ςυγκρότθςθ που διαπνζονται από τθν αίςκθςθ του μζτρου και του κακικοντοσ, καλλιεργοφν τθν 

εντιμότθτα και τθν ειλικρίνεια, ζχουν οράματα και υψθλοφσ ςτόχουσ, προκειμζνου να μπορζςουν να 

αναβακμίςουν τθν επίπεδθ και θκικά αλλοτριωμζνθ κοινωνία μασ, μια κοινωνία που ςε μια εποχι θκικισ 

ρευςτότθτασ και ςυνεχοφσ μετάβαςθσ δεν ζχει ςτακερζσ αρχζσ και ςτακερά ςθμεία αναφοράσ. Αντίκετα, οι 

υπεφκυνοι και θκικά καλλιεργθμζνοι πολίτεσ προζρχονται από μια εκπαίδευςθ που αναπτφςςει το αίςκθμα 

τθσ ευκφνθσ και του ανκρωπιςμοφ. Θ ςχολικι κοινότθτα, λοιπόν, όταν λειτουργεί με τον κατάλλθλο τρόπο, 

είναι ςε κζςθ να διαπλάκει ανκρϊπουσ θκικά και κοινωνικά ευαίςκθτουσ, τουσ οποίουσ κα οδθγιςει ςτον 

αγϊνα για τθ διεκδίκθςθ καλφτερων όρων ςυμβίωςθσ, αποτρζποντασ τουσ από το κλίμα τθσ θκικισ και 

ςυναιςκθματικισ χαλάρωςθσ που κυριαρχεί ςιμερα. Επίςθσ, μπορεί να τουσ απομακρφνει από τθν 

ανϊφελθ διαςκζδαςθ που διαιωνίηει τθν πλιξθ, τθν ανία και τθν απανκρωποποίθςθ του ςφγχρονου νζου. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ζνα υγιζσ ςχολείο, καλλιεργϊντασ ςτουσ νζουσ υψθλά ενδιαφζροντα ςχετικά με τθ φφςθ, 

τθν άκλθςθ, τθν τζχνθ, τθν παράδοςθ ι το βιβλίο τουσ προφυλάςςει από τθν εμπορευματοποίθςθ και τθ 

βιομθχανοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου τουσ, κζτοντασ τισ βάςεισ για τθ διαμόρφωςθ πιο ολοκλθρωμζνων 

προςωπικοτιτων. 

3. Εκτόσ όμωσ από τθν εςωτερικι πλθρότθτα, το ςχολείο οφείλει να δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ 

προχποκζςεισ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ κοινωνίασ και τθ διαςφάλιςθ του δθμοκρατικοφ 

πολιτεφματοσ. Ρράγματι, το υγιζσ ςχολείο εκίηει το νζο ςτο πνεφμα τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ 

ςυνεργαςίασ, με αποτζλεςμα να καλλιεργεί τθν κοινωνικι ςυνείδθςθ με τθν οποία τα νζα άτομα 

αναπτφςςουν ουςιαςτικζσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, αντιμαχόμενα το ωφελιμιςτικό πνεφμα τθσ εποχισ μασ. 

Δρουν με πνεφμα ςυλλογικότθτασ και αγωνίηονται για τθν εδραίωςθ τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ αξιοκρατίασ, 

για τθν προάςπιςθ των κοινωνικϊν ελευκεριϊν και τθν άμβλυνςθ φαινομζνων περικωριοποίθςθσ -που 

αποδεικνφουν τθν αντιδθμοκρατικότθτα κάποιων μελϊν τθσ κοινωνίασ- και μακαίνουν ν' αγωνίηονται για 
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τθν αναβάκμιςθ των κεςμϊν, τθρϊντασ ευςυνείδθτα τουσ κανόνεσ τθσ ςυλλογικισ πραγματικότθτασ. Μζςα 

από το πνεφμα τθσ άμιλλασ και τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ φιλίασ και τθσ διαλλακτικότθτασ που ζχει χρζοσ να 

καλλιεργιςει ςτουσ μακθτζσ ζνα ςωςτό ςχολείο, μποροφν να περιοριςτοφν αργότερα τα φαινόμενα βίασ, 

εγκλθματικότθτασ" και ρατςιςμοφ, που γνωρίηουν ζξαρςθ ςιμερα και κλυδωνίηουν τθν κοινωνικι 

ςτακερότθτα. 

4. Θ πολιτιςτικι άνκθςθ ςαφϊσ προωκείται από τθ δθμιουργικι πνοι τθσ νεολαίασ, που, για να ςυμβάλει 

ςτθν πρόοδο των γραμμάτων, των τεχνϊν και των επιςτθμϊν, χρειάηεται κατάλλθλα εναφςματα από το 

ςχολείο. Μόνο με τθ ςωςτι λειτουργία του μπορεί να ςτρζψει τουσ νζουσ ςτθ γνιςια καλλιτεχνικι 

δθμιουργία και τα ποιοτικά καλλιτεχνικά κεάματα, ϊςτε ν' αποφευχκοφν μορφζσ τζχνθσ που ναρκϊνουν 

τθν αιςκθτικι και κατευκφνουν τουσ νζουσ ςτθ μαηικι υποκουλτοφρα. 

Ακόμθ και θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ μακροπρόκεςμα μπορεί να λάβει χαρακτιρα πιο ανκρωποκεντρικό, 

αφοφ κα ςτοχεφει περιςςότερο ςτθν προάςπιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και γενικότερα ςτθν 

αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του πολίτθ, και όχι μόνο ςτθν άνοδο του βιοτικοφ του επιπζδου.  

Αν δθλαδι το ςθμερινό ςχολείο και φυτϊριο των αυριανϊν επιςτθμόνων με-ταλαμπαδεφςει ς' αυτοφσ 

γνιςια ανκρωπιςτικά ιδεϊδθ και πάψει να παρζχει κυρίωσ χρθςιμοκθρικι γνϊςθ και να ςτθρίηεται ςτον 

άγονο εγκυκλοπαιδιςμό, τότε κα δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ για μια επιςτιμθ πιο κοντά ςτον 

άνκρωπο και τισ ανάγκεσ του, θ οποία κα παφςει να εξυπθρετεί ςυμφζροντα οικονομικϊν και πολιτικϊν 

κζντρων. 

5. Με άξονα, επομζνωσ, αυτι τθν πνευματικι κωράκιςθ, πάντα με τθν αρωγι του ςχολείου, καλλιεργείται 

ςτουσ πολίτεσ ιςχυρό εκνικό και διεκνιςτικό φρόνθμα, εφόςον θ παιδεία οδθγεί ςτθν καλλιζργεια τθσ 

εκνικισ ςυνείδθςθσ. Ζτςι κα διαςφαλίηονται οι παραδόςεισ και θ πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά, ςε μια εποχι 

όπου κυριαρχεί θ διείςδυςθ των ανεπτυγμζνων κρατϊν ςτα αναπτυςςόμενα με κάκε μορφι (οικονομικι, 

πολιτιςτικι), αλλά και οι πολίτεσ, είτε ο απλόσ λαόσ είτε θ θγεςία, κα ςτοχεφουν ςτο αγακό τθσ ειρινθσ, 

που κινδυνεφει ςιμερα από τθν αναβίωςθ του εκνικιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ, κακϊσ κ' αγωνίηονται για το 

ςεβαςμό ςτ' ανκρϊπινα δικαιϊματα, ανεξαρτιτωσ φυλισ, χρϊματοσ ι κρθςκείασ. Κα επιτευχκεί ακόμθ θ 

δθμιουργικι ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ ζντονων προβλθμάτων, 

όπωσ θ ανεργία, θ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ και θ τρομοκρατία. 

6. Για να μπορζςει όμωσ μια κοινωνία ν' ανταποκρικεί ςτουσ πόκουσ και τα οράματα τθσ, χρειάηεται ιςχυρι 

και αναπτυξιακι οικονομία, που κι αυτι ςχετίηεται με τθν ορκι λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, 

εφόςον οι μορφωμζνοι άνκρωποι είναι και παραγωγικοί. Καταρχάσ, ο νζοσ που ζχει λάβει μια 

ολοκλθρωμζνθ παιδεία, κα μπορεί με ορκά κριτιρια να επιλζξει τον εργαςιακό του χϊρο και ζτςι, 

αγαπϊντασ το επάγγελμα του, κα ςυντελζςει ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ, ςτθν ανάπτυξθ οικονομικϊν 

κλάδων και ςτθν άνκιςθ μιασ ανταγωνιςτικισ οικονομίασ ςε ςχζςθ με τα άλλα κράτθ. Πλα αυτά κα 

επιτευχκοφν με ανκρωπιςτικι επαγγελματικι ςυνείδθςθ, γιατί τότε είναι δυνατι θ εξομάλυνςθ 

φαινομζνων φοροδιαφυγισ, φοροκλοπισ και γενικότερα παραοικονομίασ. Άλλωςτε και ο ςυνεχισ αγϊνασ 

για τεχνολογικι πρόοδο και διεφρυνςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ προχποκζτει τθν φπαρξθ ευρφτερα 

μορφωμζνων πολιτϊν που αντιλαμβάνονται ότι θ τεχνολογία και θ οικονομικι ανάπτυξθ πρζπει να 

υπθρετοφν τον άνκρωπο και όχι να αποτελοφν αυτοςκοπό. Μια τζτοια αντίλθψθ οφείλει να μεταδίδει 

εγκαίρωσ και ζνα υγιζσ ςχολείο ςτουσ νζουσ, οι οποίοι κα αποτελζςουν τουσ αυριανοφσ πολίτεσ. 
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IV. Συγκεκριμζνα μζτρα για τθν αναβάκμιςθ του ςχολείου  

Σχολείο: 

1. Αλλαγι νοοτροπίασ - να μθ κεωρείται θ μζςθ εκπαίδευςθ προκάλαμοσ για τθν είςοδο ςτα ανϊτερα και 

ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα. 

2. Το ςχολείο να αποτελεί κεςμό γενικισ παιδείασ και όχι φορζα ειδικϊν γνϊςεων. 

3. Ανανζωςθ μακθμάτων με ουςιαςτικι διείςδυςθ ςε ςφγχρονα αντικείμενα (οικονομικόσ κφκλοσ) – 

πολλαπλό βιβλίο και οργάνωςθ - εφοδιαςμόσ βιβλιοκθκϊν. 

4. Γνϊςθ ψυχολογίασ του παιδιοφ και διάκεςθ για ουςιαςτικι προςζγγιςθ. 

5. Από τθν πλευρά των μακθτϊν: ςεβαςμόσ ςτουσ κανόνεσ του ςχολείου, περιοριςμόσ προκατάλθψθσ 

απζναντι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

6. Δάςκαλοσ: επιτελεί ςφνκετο κοινωνικό ρόλο, χρειάηεται να ζχει αγάπθ για το μακθτι - γνϊςεισ. 

 

Κράτοσ - Ρολιτεία: 

1. Οικονομικι ενίςχυςθ - κονδφλια για τθν παιδεία. 

2. Επίγνωςθ τθσ βαρυςιμαντθσ αποςτολισ του ςχολείου από μζρουσ των πολιτικϊν, ϊςτε ο 

προγραμματιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ να κεμελιϊνεται ςε μια ενιαία ςυλλογιςτικι, ανεξάρτθτθ από τισ 

κυβερνθτικζσ εναλλαγζσ. 

3. Οικονομικά κίνθτρα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

4. Οι κατευκφνςεισ τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει να είναι: ανκρωπιςτικι, εκςυγχρονιςτικι, εκνικι αλλά και 

ευρωπαϊκι. 

5. Μςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ - υγιισ δθμοκρατία. 

 

 

Γ. ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΕΣ ΚΑΛ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

ΕΡΛΩΕΛΘΜΑΤΑ - ΣΚΕΪΕΛΣ ΥΡΕ ΤΘΣ ΩΘΣΘΣ ΤΫΝ Θ/Υ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

1. «Θ επικοινωνία ανκρϊπου - υπολογιςτι δεν μπορεί παρά να είναι ανκρωποκεντρικι. Ο άνκρωποσ 

αποτελεί τόςο τθν αφετθρία όςο και τον τελικό αποδζκτθ. Αυτό, βζβαια, δε ςθμαίνει ότι ζνασ υπολογιςτισ 

δεν είναι ςε κζςθ να ξεκινιςει -φαινομενικά- ζνα διάλογο ηθτϊντασ από το χριςτθ κάποιεσ πλθροφορίεσ, 

προκειμζνου να τισ επεξεργαςτεί. Ράντα όμωσ πρζπει να προθγείται λεπτομερειακι ανάλυςθ από τον 

άνκρωπο-χριςτθ του είδουσ των πλθροφοριϊν που κα πρζπει να ηθτθκοφν, των επεξεργαςιϊν που πρζπει 

αυτζσ να υποςτοφν και, τζλοσ, του τρόπου με τον οποίο κα πρζπει να παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα. Ο 

ανκρωποκεντρικόσ αυτόσ χαρακτιρασ τθσ επικοινωνίασ ανκρϊπου -  δεν αναμζνεται να τροποποιθκεί παρ' 

όλεσ τισ προςπάκειεσ που γίνονται ν' αποκτιςουν οι υπολογιςτζσ τθ δυνατότθτα να εκτελοφν από μόνοι 

τουσ κάποιεσ ενζργειεσ βαςιηόμενοι ςε προαποκθκευμζνεσ γνϊςεισ ι κανόνεσ». 

2. «Ράντα γοθτευόμαςταν απ' τθν ιδζα να επεκτείνουμε το ανκρϊπινο μυαλό αποκτϊντασ και 

επεξεργαηόμενοι πλθροφορίεσ. Οι Θ/Υ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζςα που κα βοθκιςουν ςτθν 

προςπάκεια επζκταςθσ του μυαλοφ μασ». Lois Wilmoth 
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3. «Ο Θ/Υ δεν πρόκειται να μειϊςει το ρόλο του εκπαιδευτικοφ. Αντίκετα, οι νζεσ απαιτιςεισ είναι ποιοτικά 

μεγαλφτερεσ. Με τθ βοικεια των νζων εργαλείων θ αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευτικϊν μπορεί ν' 

αυξάνει απεριόριςτα».Η. G. Shane 

-«Οι Θ/Υ ποτζ δε κ' αντικαταςτιςουν τον εκπαιδευτικό. Του επιτρζπουν, όμωσ, να ζχει περιςςότερο χρόνο 

για τον πραγματικό του ρόλο: τθν ανκρϊπινθ επικοινωνία του με το μακθτι».  John Carlson 

-Ο δάςκαλοσ είναι εκείνοσ που κα παράςχει τισ εγκυρότερεσ πλθροφορίεσ-οδθγίεσ για τθ ροι των 

μακθμάτων ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία, τα χαρακτθριςτικά του ςχολικοφ προγράμματοσ ανά μάκθμα 

και κα κακορίςει τισ ερωτιςεισ που ςυνικωσ κατανοοφνται δφςκολα από τουσ μακθτζσ. 

4. «Θ μεγαλφτερθ ίςωσ ωφζλεια που μποροφμε να περιμζνουμε από τθ χριςθ των Θ/Υ είναι ότι θ μάκθςθ 

μπορεί ν' αντιμετωπίηεται όλο και περιςςότερο από τα παιδιά ωσ μια διαδικαςία ευχάριςτθ και 

ενδιαφζρουςα κακεαυτι και όχι για κάποια μελλοντικι χρθςιμότθτα». R. C. Nelson, G. Η. Krockover 

5. «Οι Θ/Υ δεν μποροφν να κάνουν τίποτα, αν εμείσ δε κζλουμε να το κάνουν. Και δεν μποροφν να κάνουν 

τίποτα, αν εμείσ δεν μποροφμε να το ςχεδιάςουμε προθγουμζνωσ (να το προγραμματίςουμε). Κα πρζπει να 

ξεπεράςουμε τισ προκαταλιψεισ μασ απζναντι ςτισ μθχανζσ και να ςκεφτοφμε ότι οι άνκρωποι είναι πάντα 

υπεφκυνοι για τισ οποιεςδιποτε δυςάρεςτεσ εμπειρίεσ μασ». John Carlson 

6. Οι Θ/Υ μειϊνουν τθν προςπάκεια για αποςτικιςθ και μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν οργάνωςθ του 

γνωςτικοφ υλικοφ. 

7. Θ πρωτοβουλία για προγραμματιςμό, για ερωτιματα και διερεφνθςθ των προβλθμάτων ανικει 

αποκλειςτικά ςτο μακθτι, γιατί κανζνασ  δεν είχε ζτοιμεσ απαντιςεισ, παρά μόνο εκείνεσ για τισ οποίεσ 

προγραμματίςτθκε. 

8. Ο προγραμματιςμόσ ενόσ Θ/Υ προχποκζτει ευρφτθτα ςτθ γνϊςθ, ευελιξία ςτθ ςκζψθ και ικανότθτα ςτθν 

πρόβλεψθ ςφαλμάτων. Λειτουργεί, δθλαδι, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ πνευματικισ καλλιζργειασ και τθσ 

αντιδογματικισ ςκζψθσ. 

-Ο Θ/Υ μπορεί να γίνει ο κακρζφτθσ του τρόπου με τον οποίο ςκεφτόμαςτε. Ζτςι, ζχει τθ δυνατότθτα ο 

μακθτισ να «βλζπει» τθ ςκζψθ του (ζνα μζροσ τθσ βζβαια) αποτυπωμζνθ ςτο πρόγραμμα και τθ μζκοδο 

που ο ίδιοσ οργάνωςε. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί ευκολότερα να τθ βελτιϊςει και τθ διευρφνει. Ο μακθτισ, 

δθλαδι, γίνεται δάςκαλοσ του εαυτοφ του. Το παιδί είναι υποχρεωμζνο να ανακαλφπτει τα λάκθ του για να 

κάνει το πρόγραμμα να λειτουργιςει. Ζχει λοιπόν ανά πάςα ςτιγμι επίγνωςθ των πνευματικϊν του 

λειτουργιϊν. 

9. Ο μακθτισ είναι ςε κζςθ να ςκζφτεται και να γράφει ελεφκερα κακϊσ και να αναπτφςςει τισ ιδζεσ του, 

ζχοντασ επίγνωςθ ότι μπορεί αργότερα να «ξαναδεί» το κείμενο και να επιφζρει όποιεσ και όςεσ αλλαγζσ 

επικυμεί. 

10.Θ δυνατότθτα καταςκευισ προγραμμάτων είναι αυτι που προςφζρει ςτο παιδί τθν αίςκθςθ ότι ελζγχει 

τθ ςυςκευι αυτι, αφοφ είναι το ίδιο που τθσ υπαγορεφει τι ακριβϊσ να κάνει. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι 

ακόμθ και παιδιά προςχολικισ θλικίασ μποροφν (με τθν κακοδιγθςθ των δαςκάλων τουσ) να 

προγραμματίςουν ζναν υπολογιςτι και αυτό τοφσ βοθκά ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Μάλιςτα, ζχει βρεκεί 

ότι παιδιά θλικίασ 9-11 ετϊν μποροφν, πάλι με τον προγραμματιςμό, να κατανοιςουν ζννοιεσ τθσ 

αφαιρετικισ λογικισ, κάτι που κανονικά κεωρείται επίτευγμα μεταγενζςτερο ςτθν εξελικτικι πορεία του 

παιδιοφ. 

- Συμπεραςματικά, ζνα πρόγραμμα διδακτικό με Θ/Υ, που ζχει λάβει υπόψθ του ότι το παιδί δεν είναι 

απλϊσ μια ςκεπτόμενθ μθχανι, αλλά ζνα αναπτυςςόμενο άτομο που ζχει ςυναιςκιματα, κίνθτρα και ζνα 

δικό του τρόπο αντίδραςθσ, που ανικει ςε μία ομάδα με κάποιο ρόλο, που προζρχεται από μια οικογζνεια 
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με δικά τθσ χαρακτθριςτικά, ζνα πρόγραμμα και που επιφυλάςςει ζναν ενεργό ρόλο ςτο δάςκαλο αξιοποιεί 

τθν εμπειρία του και κακιςτά τθ διδαςκαλία περιςςότερο ευζλικτθ και δθμιουργικι, είναι ζνα πρόγραμμα 

που ζχει τισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να πετφχει ςτουσ ςτόχουσ του. 

 

ΕΡΛΩΕΛΘΜΑΤΑ - ΣΚΕΪΕΛΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΩΘΣΘΣ ΤΫΝ  Θ/Υ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

1. Στθν επικοινωνία ανκρϊπου – Θ/Υ, όςο κι αν φαίνεται ότι ο άνκρωποσ αποφαςίηει, τα πράγματα είναι 

λίγο διαφορετικά: ξζρουμε ότι υπάρχουν γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ (Basic, Pascal, Logo κ.λπ.) ςτισ οποίεσ ο 

χριςτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςαρμόςει τθ ςκζψθ του και τθ δφναμθ τθσ, προκειμζνου ν' 

ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ κάκε γλϊςςασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ διαίςκθςθ και ο 

ςυναιςκθματιςμόσ του (λειτουργίεσ χριςιμεσ ακόμθ και για τθν αντιμετϊπιςθ μακθτικϊν προβλθμάτων) 

ατονοφν και αχρθςτεφονται μπροςτά ςτον . 

2. Ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ κινδφνουσ είναι θ λαχτάρα τθσ αποτελεςματικότθτασ. Οι περιςςότεροι 

μακθτζσ δε κα ενδιαφζρονται τόςο για τθ ςωςτι διερεφνθςθ ενόσ προβλιματοσ και τθν επιλογι τθσ πιο 

πρόςφορθσ μεκόδου για τθν επίλυςθ του, όςο για το αποτζλεςμα και τθν ορκότθτα του. 

3. Θ μυκοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ είναι δυνατόν να δθμιουργιςει τθν εντφπωςθ ότι, όπωσ κάκε 

τεχνολογικό επίτευγμα, ζτςι και οι Θ/Υ ιςοδυναμοφν με τθν άνεςθ, τθν ανάπαυςθ και τθν ξεκοφραςθ. 

Επομζνωσ, δεν υπάρχει λόγοσ να κουραςτοφμε, αφοφ ςκζφτονται αυτοί για λογαριαςμό μασ. 

4. «Στισ ΘΡΑ, ενϊ διάφορεσ μελζτεσ δείχνουν ελάττωςθ των επιδόςεων ςτα μακθματικά, ςτθν ικανότθτα 

ανάγνωςθσ, ςτθ δυνατότθτα εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων με ςυλλογιςμό και ςτο προςεγμζνο γράψιμο, τα 

ςχολεία υιοκετοφν τθ νζα τεχνολογία (τουσ ) ωσ αντίδοτο ς' αυτά τα προβλιματα».  

Κώςτασ Χουρμουηιάδθσ 
5. Θ χρθςιμοποίθςθ των Θ/Υ ςτθν εκπαίδευςθ είναι δυνατόν να υποβιβάςει τθν επικοινωνία δαςκάλου - 

μακθτι ςε ανοφςια ςυνεργαςία «τεχνικοφ» επιπζδου. 

6. Οι Θ/Υ δεν ζχουν τθ δικι τουσ ςκζψθ. Ρϊσ κα εμποδιςτεί όμωσ θ ψευδαίςκθςθ ότι είναι φορείσ τθσ 

απόλυτθσ ελευκερίασ; 

7. Θ χριςθ των Θ/Υ αποξενϊνει το μακθτι από το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Τον μακαίνει να 

εμπιςτεφεται μόνο τθν οκόνθ του υπολογιςτι του. Ρεριορίηει τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςτο ςχολείο και τθ 

ςυμμετοχι ςτισ μακθτικζσ κοινότθτεσ, αφοφ οι μακθτζσ κακθλϊνονται μπροςτά από τουσ . 

8. «Ο κόςμοσ των υπολογιςτϊν είναι αντιανκρϊπινοσ: τα παιδιά μετατρζπονται ςε νοφμερα μζςα ςε μια 

κάλαςςα αρικμϊν. Χάνουν τθν όραςθ τουσ και γίνονται μαλκακά ξοδεφοντασ τόςο χρόνο μπροςτά ςτθν 

οκόνθ του υπολογιςτι, είτε για εργαςία είτε για παιχνίδι».  Richard C. Nelson 

9. Θ πρϊιμθ ειςαγωγι τθσ επεξεργαςίασ κειμζνου ςτο ςχολείο μπορεί να μθν είναι επικυμθτι, γιατί ίςωσ 

εμποδίηει τθν εξζλιξθ των λεπτϊν κινθτικϊν δεξιοτιτων του παιδιοφ. 

10. Φαίνεται πωσ τα παιδιά μποροφν ν' απαςχολοφνται με τον υπολογιςτι ςε ομάδεσ, αλλά δεν είναι 

ακριβϊσ γνωςτι οφτε θ αποτελεςματικότθτα τθσ ομαδικισ αυτισ δουλειάσ οφτε ο ρόλοσ του παιδιοφ ςτθν 

ομάδα. 

11. Επειδι θ ςυςτθματικι και επιτυχισ χριςθ του Θ/Υ , κατά τθν οποία το παιδί μακαίνει να δίνει εντολζσ 

και να κάνει τον  να δουλεφει για το ίδιο, προςφζρει ςτο παιδί τθν αίςκθςθ ότι ελζγχει το περιβάλλον του, 

υπάρχει κίνδυνοσ μια τζτοια κατάςταςθ να μθν είναι ευεργετικι για τα παιδιά που δεν ζχουν ζντονο 

εξωπροςωπικό ζλεγχο. 

12. Κίνδυνοσ παραγκωνιςμοφ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και, κατ' επζκταςθ, κίνδυνοσ άγονου μιμθτιςμοφ, 

ξενομανίασ και αλλοίωςθσ τθσ πολιτιςτικισ και εκνικισ φυςιογνωμίασ των παιδιϊν. 
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ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘΣ ΤΘΣ ΑΝΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΔΑΣΘΣ ΤΫΝ Θ/Υ ΣΤΑ ΣΩΟΛΕΛΑ / ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΓΛΑ ΜΥΘΣΘ 

ΤΫΝ ΡΑΛΔΛΫΝ ΣΤΟΥΣ Θ/Υ. 

1. Τα παιδιά μιασ ςχολικισ τάξθσ ζχουν αςφαλϊσ πολλά κοινά χαρακτθριςτικά, αλλά και αξιοςθμείωτεσ 

διαφορζσ. Το κζμα των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του παιδιοφ μπορεί να κεωρθκεί ωσ το κριςιμότερο 

ςτοιχείο που κα κακορίςει ςε μεγάλο βακμό τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ τθσ πλθροφορικισ ςτθν 

εκπαίδευςθ. Ο δάςκαλοσ μπορεί να επιφζρει όλεσ εκείνεσ τισ τροποποιιςεισ ςτθ διδακτικι του μζκοδο, π.χ. 

όταν διαπιςτϊνει πωσ κάτι δεν ζγινε κατανοθτό από τουσ μακθτζσ ι ότι δεν προχωροφν όλοι οι μακθτζσ του 

με τον ίδιο ρυκμό. 

2. Κα πρζπει ο Θ/Υ να προγραμματίηεται κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε ν' ανταποκρίνεται όςο γίνεται ςτισ 

ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ και τισ αδυναμίεσ κάκε μακθτι. Ζτςι, ενδεικτικά, ζνα πρόγραμμα μπορεί να είναι 

αρκετά ευζλικτο και να προςφζρει τθν ευκαιρία ςτο μακθτι να προχωρεί με το δικό του ρυκμό και να κάνει 

τισ δικζσ του τροποποιιςεισ ςτθ ροι του προγράμματοσ. 

3. Τα προγράμματα των Θ/Υ πρζπει να είναι ελκυςτικά ωσ προσ το κζμα, να ζχουν ςαφινεια και να 

ανταποκρίνονται ςτα παιδικά ενδιαφζροντα. Ωσ προσ τα κζματα και τθν τεχνικι τουσ, μάλιςτα, πρζπει να 

είναι ςυνδεδεμζνα με τθν πραγματικι ηωι. 

4. Να ζχουν το ςτοιχείο του νζου, του καινοφργιου, του απροςδόκθτου, να προάγουν τθ δθμιουργικότθτα 

του παιδιοφ, επιτρζποντασ του να δοκιμάηει, και να πειραματίηεται. 

5. Να προςφζρουν ξεκάκαρεσ απαντιςεισ ςτο μακθτι και να του ανακοινϊνουν τθν επιτυχία του. 

6. Να περιλαμβάνουν όςο γίνεται μεγαλφτερο μζροσ του ψυχιςμοφ του παιδιοφ (αιςκιςεισ, κινιςεισ). 

7. Το κράτοσ να χρθματοδοτεί τα ςχολεία για αγορά νζων Θ/Υ . 

8. Ο νζοσ δεν πρζπει να προςκολλάται τυφλά και να κακθλϊνεται μπροςτά ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι τισ 

περιςςότερεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ του, γιατί αυτό τον οδθγεί γενικά ςε μια χρθςιμοκθρικι και ςτείρα 

τεχνοκρατικι αντίλθψθ για τισ θκικζσ αξίεσ. Χρειάηεται λοιπόν μζτρο, ςωςτι κακοδιγθςθ από τουσ φορείσ 

αγωγισ, υπεφκυνθ και ςυνετι χριςθ των  κακϊσ και ςτροφι ςε άλλα ενδιαφζροντα και ςε ποικίλεσ μορφζσ 

ψυχαγωγίασ, ϊςτε ο νζοσ να μθν είναι μονοδιάςτατοσ αλλά να βρίςκει τισ απαραίτθτεσ ιςορροπίεσ. 

9. Επίςθσ, είναι απαραίτθτο το παιδί να ζρχεται και ς' επαφι με τθν παράδοςθ για ν' αποφφγει τον κίνδυνο 

να γίνει προοδόπλθκτο. Κι εδϊ πάλι είναι κακοριςτικι θ ςυμβολι των φορζων αγωγισ. 

10.Ο ρόλοσ του δαςκάλου τθσ τάξθσ είναι ςφνκετοσ και κακοριςτικόσ. Αςφαλϊσ, εκείνοσ εποπτεφει τθ 

μακθςιακι διαδικαςία, αφοφ χρθςιμοποιεί τον  ωσ μζςο για να διδάξει τουσ μακθτζσ. Είναι εκείνοσ ο 

οποίοσ μπορεί να αξιολογιςει τθν αποτελεςματικότθτα του εγχειριματοσ με τον ζλεγχο του επιπζδου των 

γνϊςεων των μακθτϊν του. Οφείλει, λοιπόν, να παρακολουκεί ςτενά τθν πορεία και τθν πρόοδο του κάκε 

μακθτι, είτε όταν δουλεφει μόνοσ του με τον Θ/Υ είτε μζςα ςε ομάδα, ϊςτε να επεμβαίνει εξιςορροπθτικά - 

διορκωτικά, όταν και όπου υπάρχει ανάγκθ, για να καλυφκοφν κενά, αδυναμίεσ ι παραλείψεισ ςτθ 

μακθςιακι διαδικαςία. 

11.Χαρακτθριςτικό είναι επίςθσ το μορφωτικό - οικονομικό - πολιτιςμικό υπόβακρο των παιδιϊν και 

ουςιαςτικά των οικογενειϊν τουσ. Αυτό μειϊνει ι αυξάνει ςε μεγάλο βακμό τθ δυνατότθτα χριςθσ και 

αξιοποίθςθσ τθσ νζασ τεχνολογίασ. Είναι, επομζνωσ, αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ θ ςυμβολι τθσ οικογζνειασ 

και των νζων. Αν υπάρχει Θ/Υ ςτο ςχολείο, πρζπει να υπάρχει και ςτο ςπίτι για κατ' οίκον εργαςία. 

Οι γονείσ πρζπει να είναι ικανοί και πρόκυμοι να βοθκιςουν το παιδί, ζςτω και μόνο ψυχολογικά, μζςω του 

γόνιμου διαλόγου και να του καλλιεργιςουν το ενδιαφζρον για τθ νζα τεχνολογία, βοθκϊντασ το να 

ςυνειδθτοποιιςει ότι οι αδαείσ ςτθν πλθροφορικι κα είναι οι λειτουργικά αναλφάβθτοι του καιροφ τουσ. 
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12.Τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα θ τθλεόραςθ μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ζχουν χρζοσ να ενθμερϊνουν 

και να ευαιςκθτοποιοφν τα άτομα από πολφ νεαρι θλικία, βοθκϊντασ τα να μυθκοφν ςτον κόςμο των Θ/Υ. 

Τθν ίδια ςτιγμι, βζβαια, οφείλουν να τουσ ανοίγουν και άλλουσ ορίηοντεσ, δίνοντασ ερεκίςματα και για 

άλλεσ δθμιουργικζσ εναςχολιςεισ, ϊςτε ν' αποφευχκεί θ μθχανοποίθςθ, θ τυποποίθςθ και θ πνευματικι 

μονομζρεια. 



Θεωρία και διαγράμματα κεμάτων. Ζκφραςθ – Ζκκεςθ Β’ Λυκείου 

  Επιμζλεια: Χαρά Ανδρονίδθ  146 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

Κείμενο:  

Τεχνολογικζσ καινοτομίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

Ακόμθ και οι πιο παραδοςιακοί παιδαγωγοί του δυτικοφ κόςμου ζχουν αντιλθφκεί πλζον ότι θ τεχνολογία 

παρζχει ςτθν εκπαίδευςθ κάποιεσ δυνατότθτεσ πρωτόγνωρεσ και τθν ωκεί προσ ιδιαίτερα ενδιαφζρουςεσ 

αλλαγζσ. Για παράδειγμα, μασ επιτρζπει να διερευνοφμε υποκετικά ερωτιματα, να προςομοιϊνουμε 

καταςτάςεισ και φαινόμενα, να κάνουμε ορατά πράγματα που διαφορετικά κα ζμεναν αόρατα και να 

κατανοοφμε με ςαφινεια αφθρθμζνεσ ζννοιεσ. Αυτι θ παραδοχι δεν ζγινε βεβαίωσ από τθ μια θμζρα ςτθν 

άλλθ. Από τθν κλαςικι αντίλθψθ ωσ τθ μοντζρνα εκδοχι κφλθςε πολφ νερό και... διαφωνίεσ ςτο αυλάκι τθσ 

κοινωνίασ. 

Ο πρϊτοσ ςτόχοσ που κζτει θ κοινωνία του 21ου αιϊνα για τθ ςχολικι αναδόμθςθ είναι θ μεταςτροφι τθσ 

εκπαιδευτικισ φιλοςοφίασ, ϊςτε θ εκπαίδευςθ να αρχίηει με βάςθ τισ ανάγκεσ του μακθτι. Αντί, δθλαδι, το 

παιδί να προςαρμόηεται ςε ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν, κα πρζπει το πρόγραμμα αυτό να ανταποκρίνεται 

ςτισ απαιτιςεισ του παιδιοφ. Οι πολυπλθκείσ τάξεισ παιδιϊν με το ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και 

ςφςτθμα βακμολόγθςθσ περιμζνουν ότι το παιδί μασ κα βρει κάπου εκεί τθ κζςθ του και θ μάκθςθ κα βρει 

ζδαφοσ να ριηϊςει. Αυτι θ αντίλθψθ κρίνεται πλζον ανεπαρκισ και ηθτείται να αντικαταςτακεί από ζνα 

πολφπλευρο αγκάλιαςμα του παιδιοφ: ηθτοφνται αλλαγζσ που κα επιτρζψουν τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

κάκε παιδιοφ, τϊρα και ςτο μζλλον. Μοχλοί επίτευξθσ μιασ τζτοιασ αλλαγισ κεωροφνται θ ςυμμετοχι τθσ 

τοπικισ κοινωνίασ και των γονιϊν ςτθ ςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ και θ ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν 

παιδαγωγικι διαδικαςία. 

Ο αμζςωσ επόμενοσ ςτόχοσ τθσ αναδόμθςθσ είναι να αλλάξει το περιβάλλον μάκθςθσ. Το ηθτοφμενο μιασ 

εκπαίδευςθσ που κα ανταποκρίνεται ςτισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε παιδιοφ μπορεί να βρεκεί μόνο μζςα από τθν 

ευελιξία διαμόρφωςθσ του μακθςιακοφ του περιβάλλοντοσ. Και εδϊ εμφανίηεται πλζον ωσ πολφτιμοσ 

αρωγόσ θ νζα τεχνολογία με τισ δυνατότθτεσ που παρζχει. Θ τάξθ του αυριανοφ ςχολείου δε κα 

περικλείεται πλζον από τουσ γνωςτοφσ τζςςερισ τοίχουσ, αλλά κα «μεταφζρεται», όπου το παιδί μπορεί να 

μάκει: κάκε τάξθ κα είναι ςυνδεδεμζνθ μζςω του Διαδικτφου με ζναν απζραντο ιςτό μάκθςθσ, όπου το 

παιδί κα μπορεί να ςτραφεί, για να βρει γνϊςεισ, παραδείγματα, απαντιςεισ και λφςεισ ςτα κζματα που 

του ανατζκθκαν, να βρίςκει ςυμμακθτζσ που ζχουν το ίδιο κζμα, να μπαίνει ςε ομάδεσ εργαςίασ και 

παρζεσ με κοινά μορφωτικά ενδιαφζροντα. Θ τθλεεκπαίδευςθ και τα CD πολυμζςων κα είναι τα βαςικά 

εργαλεία αυτισ τθσ τάξθσ. 

Ραράλλθλα όμωσ κα πρζπει να αλλάξει και ο ρόλοσ του δαςκάλου. Από τον ωσ τϊρα ρόλο του μεταδότθ 

γνϊςθσ, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να περάςει ςε εκείνον του καταλφτθ αυτοδιδαςκαλίασ των μακθτϊν. 

Με άλλα λόγια, χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία για να εντοπίηει τισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε 

μακθτι, ϊςτε να του βρίςκει τα κατάλλθλα μονοπάτια αναηιτθςθσ τθσ γνϊςθσ, ο εκπαιδευτικόσ κα 

επιςτρζφει ςτον αυκεντικό -και ξεχαςμζνο- ρόλο του ςωκρατικοφ δαςκάλου. Κα πάψει πλζον να βλζπει 

τουσ μακθτζσ του ωσ πακθτικοφσ αποδζκτεσ τθσ διδαςκαλίασ του και κα τουσ παρζχει ευρφτερα χρονικά 

περικϊρια να κρίνουν, να απορροφοφν, να διανοοφνται, να εφαρμόηουν, να ςυνκζτουν και να 

οραματίηονται. Κα τουσ ενκαρρφνει να βιϊνουν εμπειρίεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, να ςκζφτονται ςε 

υψθλότερο επίπεδο και να αναλαμβάνουν ατομικά τθν υπευκυνότθτα να μακαίνουν οι ίδιοι και να 

βοθκοφν άλλουσ να μακαίνουν. Ο ίδιοσ κα τουσ βοθκάει να βρίςκουν τθν αναγκαία πλθροφορία εφκολα και 

γριγορα, κακϊσ και να αναλϊνουν χρόνο και ενζργεια ςτθν αξιοποίθςθ τθσ. Ο δάςκαλοσ κα είναι το 

επίκεντρο τθσ αναηιτθςθσ τθσ γνϊςθσ, αλλά ποτζ πια θ αυκεντία ζκφραςθσ τθσ. Ο Σωκράτθσ, δυόμιςι 

χιλιάδεσ χρόνια μετά, φαίνεται ότι είχε -και ςε αυτό- δίκιο. 

Τάςου Καφαντάρθ *ΤΟ ΒΘΜΑ, 12-01 -2003] 
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Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 100 - 120 λζξεισ. 

(μονάδεσ 25) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Με ποιεσ λζξεισ - φράςεισ εξαςφαλίηεται θ ςφνδεςθ των παραγράφων του κειμζνου; 

(μονάδεσ 5) 

2. Για κάκε παράγραφο του κειμζνου να δϊςετε ζναν πλαγιότιτλο. 

(μονάδεσ 5) 

3. Με ποιον τρόπο αναπτφςςεται θ πρϊτθ παράγραφοσ του κειμζνου; 

(μονάδεσ 5) 

4. α. παραδοςιακοί, ςαφινεια, προςαρμόηεται, αρωγόσ, αυκεντικό, αναλϊνουν: να δϊςετε για κακεμία 

από τισ παραπάνω λζξεισ του κειμζνου μία ςυνϊνυμθ, χωρίσ να αλλοιϊνεται το νόθμα των προτάςεων. 

(μονάδεσ 6) 

 β. παραδοςιακοί, ςαφινεια: να δϊςετε από ζνα αντϊνυμο. 

(μονάδεσ 4) 

5. «Θ τεχνολογία παρζχει ςτθν εκπαίδευςθ δυνατότθτεσ πρωτόγνωρεσ». Να αναπτφξετε τθν παραπάνω 

άποψθ ςε μια παράγραφο 90 - 100 λζξεων. 

(μονάδεσ 10) 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου 

Κάτω από ποιεσ προχποκζςεισ το ςχολείο κα μυιςει το παιδί ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και κα το προςτατεφςει 

απ' αυτζσ; 

Υποκζςτε ότι αρκρογραφείτε ςε ςχολικι εφθμερίδα. (450-500 λζξεισ) 

(40μονάδεσ) 
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ΕΛΕΥΚΕΟΣ ΩΟΝΟΣ 

Οριςμόσ: 

Ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο άνκρωποσ δεν εργάηεται, δεν ζχει υποχρεϊςεισ και μπορεί να τον διακζςει όπωσ 

αυτόσ κζλει, για να ικανοποιιςει τα ενδιαφζροντα και τισ επικυμίεσ του. 

 

I. ΑΝΑΓΚΑΛΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΚΕΟΥ ΩΟΝΟΥ/ ΡΟΣΨΟΑ ΤΘΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΘΣ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 

1. Απαλλαγι από το άγχοσ που επιβάλλει ο ζντονοσ ρυκμόσ ηωισ - ανανζωςθ των ςωματικϊν και ψυχικϊν 

δυνάμεων του ατόμου - > ψυχικι και ςυναιςκθματικι ιςορροπία. 

2. Καλλιζργεια πολφπλευρων ενδιαφερόντων ωσ αντιςτάκμιςμα τθσ πνευματικισ μονομζρειασ που 

επιβάλλει θ ςτεγνι εξειδίκευςθ. 

3. Ουςιαςτικι ενίςχυςθ των ανκρϊπινων ςχζςεων, επαφι με τθν οικογζνεια, τουσ φίλουσ -> 

ςυναιςκθματικι κάλυψθ του ατόμου. 

4. Εκτόνωςθ των δθμιουργικϊν δυνάμεων του ανκρϊπου· διζξοδοσ για τθν φανταςία του, τον 

αυκορμθτιςμό του-> αποφυγι φαινομζνων βίαιθσ εκτόνωςθσ. 

5. Μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα του ατόμου ςτθν εργαςία του. 

6. Δθμιουργικι απαςχόλθςθ με δραςτθριότθτεσ που διευρφνουν τουσ πνευματικοφσ ορίηοντεσ του ατόμου, 

αςκοφν τθν κριτικι του ικανότθτα-» ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτασ του ανκρϊπου. 

7. Ενεργι ςυμμετοχι ςτο "πολιτικό γίγνεςκαι"-> αγϊνασ για τθ λφςθ κοινϊν προβλθμάτων και τθ βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

8. Επαφι με τθν τζχνθ, τον πολιτιςμό. 

 

II. ΑΝΤΛΨΑΣΘ ΤΟΥ ΣΥΓΩΟΝΟΥ ΤΟΡΟΥ ΗΫΘΣ 

α)  Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ διακζτει περιςςότερο ελεφκερο χρόνο: 

• Θ μθχανι ειςιχκθ ςτον εργαςιακό χϊρο και 

 αφξθςε τθν παραγωγικότθτα, 

 απάλλαξε τον άνκρωπο από τθ χειρωνακτικι εργαςία —> απαλλαγι από κόπο και εξοικονόμθςθ 

χρόνου. 

• Θ εξζλιξθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και μεταφοράσ εκμθδζνιςε τισ αποςτάςεισ. 

• Με τουσ ςυνδικαλιςτικοφσ αγϊνεσ κατζκτθςε: 

 τθν οκτάωρθ εργαςία, 

 τθν πενκιμερθ απαςχόλθςθ, 

 τθν ετιςια άδεια, 

 το κεςμό τθσ αργίασ για τισ μζρεσ των γιορτϊν, 

 τθν αφξθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, 

 το κεςμό τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ. 

Εντοφτοισ, τα παράπονα για ζλλειψθ ελεφκερου χρόνου είναι ςιμερα ιδιαίτερα ςυχνά. 
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β) Αιτίεσ ζλλειψθσ του ελεφκερου χρόνου παρά το βακμό εξζλιξθσ: 

 Θ καταναλωτικι μανία του ςφγχρονου ανκρϊπου -> επιβολι πιεςτικϊν αναγκϊν, που 

πολλαπλαςιάηονται ςυνεχϊσ και ωκοφν το άτομο ς' ζνα αδιάκοπο κυνθγθτό του χρόνου για τθν 

ικανοποίθςθ τουσ -> καταφυγι ςε δεφτερθ εργαςία, υπερωριακι απαςχόλθςθ -> μείωςθ του ελεφκερου 

χρόνου. 

 Οι ςυνκικεσ ηωισ ςτισ ςφγχρονεσ μεγαλουπόλεισ -> μεγάλεσ αποςτάςεισ - κυκλοφοριακό πρόβλθμα. 

 Λδιαίτερα ςυρρικνωμζνοσ είναι ο ελεφκεροσ χρόνοσ των νζων λόγω του αγϊνα τουσ να αποκτιςουν όςο 

το δυνατό περιςςότερα εφόδια για τθν μελλοντικι επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ. 

 Άγχοσ, ζντονοσ ρυκμόσ ηωισ, ςωματικι και ψυχικι κόπωςθ -> ζλλειψθ διάκεςθσ για δθμιουργικι 

αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου. 

 Αποπροςανατολιςμόσ του ςφγχρονου ανκρϊπου - αδυναμία του να κζςει ουςιαςτικζσ προτεραιότθτεσ 

ςτθ ηωι του      ->υλιςτικι νοοτροπία που οδθγεί ςτθ χρθςιμοκθρικι αντιμετϊπιςθ του ελεφκερου χρόνου -

> ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ προςπακεί να «ςκοτϊςει» τον ελεφκερο χρόνο του, αντί να τον αξιοποιιςει 

δθμιουργικά. 

Συμπζραςμα: Το πρόβλθμα δεν ζγκειται ςτθν ολικι ζλλειψθ ελεφκερου χρόνου, αλλά ςτο γεγονόσ ότι ο 

άνκρωποσ δεν τον αξιοποιεί δθμιουργικά. 

 

III. ΛΟΓΟΛ ΡΑΚΘΤΛΚΘΣ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΚΕΟΥ ΩΟΝΟΥ 

1. Το πνεφμα του άκρατου υλιςμοφ που επικρατεί εγκλωβίηει το ςφγχρονο άνκρωπο ςτο κυνιγι του 

χριματοσ και τον αποπροςανατολίηει από τθν πραγματικι ποιότθτα τθσ ηωισ. 

2. Θ παιδεία που παρζχεται ςτισ μζρεσ μασ δεν είναι ανκρωπιςτικι, οφτε αποςκοπεί ςτθν πολφπλευρθ 

ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτασ τθσ νεολαίασ μασ -> ζλλειψθ κριτικισ ςκζψθσ, απουςία ποιοτικϊν 

κριτθρίων επιλογισ, αποτυχία των κλίςεων και των ενδιαφερόντων των νζων. 

3. Εμφάνιςθ τθσ βιομθχανίασ του ελεφκερου χρόνου + ζλλειψθ κριτικισ ςκζψθσ -> επιβολι ςυγκεκριμζνων 

τρόπων αξιοποίθςθσ του (τθλεόραςθ, θλεκτρονικά παιχνίδια, τηόγοσ κλπ). 

4. Θ γενικότερθ επικράτθςθ τθσ υποκουλτοφρασ ωσ τρόπου ηωισ, κακϊσ αυτι φαίνεται περιςςότερο 

εφπεπτθ και ξεκοφραςτθ για το ςφγχρονο καταπονθμζνο, αγχωμζνο και καταπιεςμζνο άνκρωπο 

 ->πακθτικότθτα και αδράνεια, 

 ->αναηιτθςθ περιςςότερο εκτόνωςθσ κι όχι δθμιουργικϊν εναςχολιςεων. 

5. Ευκφνθ πολιτείασ - απουςία μζριμνασ για τθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου: 

γυμναςτιρια, βιβλιοκικεσ, κζατρα, πάρκα, οργανωμζνεσ εκδρομζσ ςτθ φφςθ κλπ. 

 

IV. ΣΥΝΕΡΕΛΕΣ ΤΟΥ ΨΑΛΝΟΜΕΝΟΥ 

1. Τυποποίθςθ τθσ ηωισ - πλιξθ, άγχοσ -> ψυχολογικόσ μαραςμόσ. 

2. Καταφυγι ςε μθχανοποιθμζνθ και νόκθ ψυχαγωγία. 

3. Αποξζνωςθ των ανκρϊπων -> αλλοτρίωςθ. 

4. Μονομερισ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ toy ανκρϊπου: εναποκζτει τισ ευκφνεσ ςτθν ζλλειψθ του 

ελεφκερου χρόνου και παραμελεί πτυχζσ τθσ ηωισ απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ του: πνευματικι 

καλλιζργεια, επαφι με τθν τζχνθ, τον πολιτιςμό. 
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5. Αδράνεια - εφθςυχαςμόσ του ανκρϊπου -> πολιτικι πακθτικότθτα και ουδετερότθτα, αδιαφορία για τα 

κοινά, άρνθςθ του να αγωνιςτεί για τθν επίλυςθ οικουμενικϊν προβλθμάτων και για τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ ηωισ του. 

6. Επίδραςθ και ςτον τρόπο ηωισ: αλλαγι των διατροφικϊν ςυνθκειϊν + άγχοσ -> υποβάκμιςθ ποιότθτασ 

ηωισ. 

 

V. ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘ ΨΑΛΝΟΜΕΝΟΥ 

1. Είναι ανάγκθ να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι για το πρόβλθμα του ελεφκερου χρόνου υπεφκυνοι είμαςτε οι 

ίδιοι, με τθ ςτενόμυαλθ αντίλθψθ μασ ότι θ ηωι μασ αναβακμίηεται με τθν υλικι ευδαιμονία. Εκείνο που 

χρειάηεται λοιπόν είναι αλλαγι νοοτροπίασ. Απαιτείται λοιπόν: 

α) Λεράρχθςθ αναγκϊν. 

β) Ουςιαςτικζσ προτεραιότθτεσ ςτθ ηωι. 

γ) Επανατοποκζτθςθ του ανκρϊπου απζναντι ςτον ελεφκερο χρόνο-> είναι ανάγκθ να 

ςυνειδθτοποιιςουμε ότι δεν αποτελεί "χαμζνο χρόνο" αλλά ευκαιρία για τθν ουςιαςτικι ψυχαγωγία: 

τθν επαφι με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, τθ δθμιουργικι απαςχόλθςθ με δραςτθριότθτεσ που διευρφνουν 

τουσ πνευματικοφσ ορίηοντεσ του ανκρϊπου και του δίνουν τθ ςιγουριά ότι δε "ςκοτϊνει" τον ελεφκερο 

χρόνο του, αλλά τον απολαμβάνει. 

2. Αναβακμιςμζνθ - ανκρωποκεντρικι παιδεία, θ οποία κα: 

α) Εφοδιάηει με ιςχυρι κρίςθ το άτομο. 

β) Δθμιουργεί αιςκθτικά κριτιρια. 

γ) Ρροβάλλει πρότυπα δθμιουργικισ αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου. 

3. Ευκφνθ πολιτείασ: 

α) Δθμιουργία υλικοτεχνικισ υποδομισ (γυμναςτιρια, βιβλιοκικεσ, κζντρα νεότθτασ, κλπ),  

β) Ζλεγχοσ ΜΜΕ και εξυγίανςθ των υποποιοτικϊν προγραμμάτων τουσ. 

γ) Ζλεγχοσ γενικότερα των εμπορευματοποιθμζνων μορφϊν ψυχαγωγίασ. 

 

VI. ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΘ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΟΥ ΕΛΕΥΚΕΟΥ ΩΟΝΟΥ 

1. Ανάγνωςθ βιβλίων 

 διεφρυνςθ πνευματικϊν οριηόντων, 

 εμπλουτιςμόσ γνϊςεων και καλλιζργεια φανταςίασ, 

 ψυχικι χαλάρωςθ και διαφυγι από τα κακθμερινά προβλιματα. 

2. Επαφι με καλζσ τζχνεσ (μουςεία, πινακοκικεσ, κζατρο, κινθματογράφοσ, μουςικι, χορόσ κλπ) 

 ςμιλεφει τα αιςκθτικά κριτιρια, 

 εξευγενίηει τα ςυναιςκιματα και καλλιεργεί ευαιςκθςίεσ, 

 επαναςυνδζει το ςφγχρονο άνκρωπο με τθν ζννοια του ανκρωπιςμοφ. 

3. Συμμετοχι ςε πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 
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 βοθκά τον άνκρωπο να αντιμετωπίςει τθν παράδοςθ βιωματικά και ν' αντιλθφκεί τθν πραγματικι τθσ 

αξία, 

 ο πολιτιςμόσ αποτελεί δίαυλο επικοινωνίασ μεταξφ των ανκρϊπων. 

4. Εναςχόλθςθ με τον ακλθτιςμό 

 ςυμβάλλει ςτθ ςωματικι ευεξία, 

 αποφορτίηει από το άγχοσ και τθν πίεςθ, 

 δθμιουργεί πνεφμα ομαδικότθτασ και ςυνεργαςίασ. 

5. Συναναςτροφζσ με φιλικά πρόςωπα 

 αναπτφςςει τθν κοινωνικότθτα, 

 εξυγιαίνει τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ που ςιμερα περνοφν κρίςθ, 

 ενιςχφει τθ ςυναιςκθματικι αςφάλεια, 

 ευνοεί τθν ανάπτυξθ του διαλόγου. 

6. Θ εναςχόλθςθ με τον εραςιτεχνιςμό 

 αποκαλφπτει τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα, 

 ενιςχφει τθ δθμιουργικότθτα και τθν ανάγκθ για προςωπικι ζκφραςθ. 

7. Τα ταξίδια 

 γνωριμία με άλλουσ λαοφσ, ανταλλαγι πολιτιςτικϊν ςτοιχείων, 

 ενίςχυςθ οικουμενικοφ πνεφματοσ μζςα ςτα πλαίςια τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, 

 διεφρυνςθ πνευματικϊν οριηόντων. 

8. Εξορμιςεισ ςτθ φφςθ 

 Συμβάλλει ςτθν ψυχικι θρεμία και χαλάρωςθ, κακϊσ απαλλάςςει από το άγχοσ τθσ μεγαλοφπολθσ 

 αποτελεί αφορμι για ςυγκζντρωςθ, περιςυλλογι και αυτοκριτικι. 
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Κριτιριο αξιολόγθςθσ 

Κείμενο 

Νζοι και ψυχαγωγία  

Ράρα πολλοί νζοι αποφεφγουν τισ εξωοικιακζσ μορφζσ ψυχαγωγίασ, κλείνονται ςτο ςπίτι τουσ και ςτον 

εαυτό τουσ και ηθτοφν τθν απόλαυςθ ςτθν τθλεόραςθ και ςτο video και εντελϊσ πρόςφατα ςτα θλεκτρονικά 

παιχνίδια, που υποκακιςτοφν τθν ανκρϊπινθ ςυντροφιά. Αυτό πζρ' από το γεγονόσ ότι αποτελεί τθ 

χειρότερθ μορφι πακθτικισ ψυχαγωγίασ, αποξενϊνει το νζο από το ευρφτερο περιβάλλον του, τον κάνει 

κλειςτό και εςωςτρεφι τφπο, αδιάφορο για τα όςα ςυμβαίνουν γφρω του. Αυτό ςυνεπιφζρει μια περαιτζρω 

κακίηθςθ και πνευματικι αποδυνάμωςθ τθσ νεολαίασ, που ζχει ςιγά - ςιγά καταργιςει τθν αγορά του 

ποιοτικοφ εντφπου και περιορίηεται ςε περιοδικά προβολισ ειδϊλων. Δεν είναι απορίασ άξιο, λοιπόν, που 

το μεγαλφτερο μζροσ των ςθμερινϊν παιδιϊν αγνοεί τον Χριςτιανό Μπαχ αλλά ξζρει τα πάντα για τθ Μα-

ντόνα.5 

Με τθν προβολι οριςμζνων τρόπων ψυχαγωγίασ -ι μάλλον επιβολι- οι νζοι εκίηονται τελικά ς' ζναν 

τρόπο ηωισ, ςε μια μορφι ψυχαγωγίασ, που δεν είναι ςε κζςθ να εγκρίνουν ι όχι. Δζχονται αυτό που τουσ 

παρζχεται, χωρίσ ν’ αντιτάςςουν ς' αυτό τθν επιλεκτικι τουσ ικανότθτα, που με τον καιρό εξατμίηεται. 

Συνθκίηουν ςτθν πλθκϊρα των κεαμάτων ι ακουςμάτων κι όχι ςτθν ποιτθτα που προςφζρει θ αιςκθτικι 

απόλαυςθ. Πχι μονάχα χάνουν τθ χαρά, που προςφζρει θ δθμιουργία προςωπικϊν ζργων αλλά και τθν 

αιςκθτικι ςυγκίνθςθ που προςφζρει θ επαφι μ' ζνα ζργο τζχνθσ. Δεν πρζπει ν' αποδοκεί ςε κάποια 

αόριςτθ ςυγκυρία το γεγονόσ ότι το αιςκθτικό κριτιριο των περιςςότερων νζων ζχει αλλοιωκεί κατά τρόπο 

φρικτό. Κεωροφν όμορφο αυτό που ζχουν μάκει να βλζπουν και ν' ακοφνε, δθλαδι το φτθνό, το χυδαία 

εμπορικό, το βάναυςα εντυπωςιακό, το αιςκθςιακά διεγερτικό. Θ κακι ποιότθτα των μζςων και τρόπων 

ψυχαγωγίασ, που τουσ προςφζρεται οδθγεί τουσ νζουσ ςτθ γενίκευςθ. Το ποιοτικά ανϊτερο ι 

παραγκωνίηεται και τοποκετείται ςτο χϊρο του δφςκολου, του ακατανόθτου ι ςυγκρίνεται και 

ιςοβακμίηεται με το κατϊτερο και απορρίπτεται. 

Σιμερα, μζςα ςτο γενικότερο πλαίςιο μιασ καταναλωτικισ κοινωνίασ ακόμθ και θ διαςκζδαςθ ζγινε 

καταναλωτικό προϊόν που αγοράηεται και πουλιζται. Θ λεγόμενθ «βιομθχανία του ελεφκερου χρόνου», 

χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνικζσ του Marketing, επιβάλλει ςτουσ νζουσ οριςμζνα ςτερεότυπα ςυμπεριφοράσ, 

όςον αφορά τον τρόπο ψυχαγωγίασ. Οι νζοι, για να μθν απομονωκοφν από τουσ ςυνομιλθτζσ τουσ, 

αναγκάηονται να τ' αποδεχτοφν δζχονται «να χάςουν το πρόςωπο τουσ για να μοιάςουν με τουσ άλλουσ». 

Από τισ ψυχαγωγικζσ εκδθλϊςεισ τουσ λείπει ο αυτοςχεδιαςμόσ, ο αυκορμθτιςμόσ, θ γνθςιότθτα. Ακόμθ 

και κάποιεσ υςτερικζσ εκδθλϊςεισ είναι μζςα ςτο πρόγραμμα· ζνα είδοσ «ψυχαγωγικοφ χάπενινγκ». 

Εφόςον οι νζοι είναι to τραγοφδι τουσ, ςιμερα το τραγοφδι ελζγχεται από κάποιεσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ, 

που κακορίηουν ζναν ενιαίο τρόπο ψυχαγϊγθςθσ για όλθ τθ νεολαία τθσ γθσ. Βζβαια, το τραγοφδι πρζπει 

να ενϊνει αλλ' όχι να ιςοπεδϊνει θ να ομοιοποιεί και να περνά ςτο χϊρο τθσ νεολαίασ κάποια φποπτα 

μθνφματα και κάποιου: φποπτουσ τρόπουσ ηωισ. Θ ετεροκατευκυνόμενθ, όμωσ, διαςκζδαςθ δεν ικανοποιεί 

τισ βακφτερεσ ανάγκεσ των νζων, αφοφ πρωταρχικά μζςω αυτισ αποςκοπείται θ εξαςφάλιςθ του κζρδουσ. 

Γι' αυτό, άλλωςτε, αντιμετωπίηει τουσ νζουσ ςαν οικονομικά μεγζκθ κι όχι ςαν αυτόνομεσ προςωπικότθτεσ, 

με ανεπτυγμζνθ κρίςθ, βοφλθςθ κι ευαιςκθςία. Θ ψυχαγωγία από αγωγι τθσ ψυχισ γίνεται αγωγι προσ 

κατανάλωςθ. 

Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ ο νζοσ ςυχνά κυριεφεται από μια πακθτικότθτα. Οι διάφορεσ μορφζσ 

ψυχαγωγίασ, όπωσ ο χορόσ και το τραγοφδι, δε λειτουργοφν ωσ ερεκίςματα, που κα προτρζψουν να 

                                                             
5 Τα ονόματα αφοροφν ςτον Λωάννθ Χριςτιανό Μπαχ (1735-1782) γιο του μεγάλου Λω. Σεβαςτιανοφ Μπαχ, και ςτθ διάςθμθ 

τραγουδίςτρια Μαντόνα. Πχι βζβαια τθν Ραναγία. 
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εκφραςτεί μ' ζνα. δικό του δυναμικό και δθμιουργικό τρόπο ψυχαγωγίασ. Αντίκετα, τον ωκοφν ςε μια 

πακθτικι ςτάςθ ηωισ, ςε πανομοιότυπεσ μορφζσ διαςκζδαςθσ που τον διδάςκουν απάκεια και αδιαφορία. 

Συχνά το τραγοφδι γίνεται ζνασ άμεςοσ ι ζμμεςοσ τρόποσ προβολισ των ναρκωτικϊν, κάποιων 

αντικοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν και ψυχοφκόρων ιδεολογιϊν. Σιμερα το μοντζρνο τραγοφδι διαμορφϊνει 

όχι μόνο τθ γλϊςςα αλλά και τθ ςκζψθ των νζων. Αυτό εξθγεί το γιατί το λεξιλόγιο τθσ ελλθνικισ νεολαία: 

βρίκει από ξενικά ςτοιχεία ι από λζξεισ δικεν λαϊκζσ, που προωκοφνται από κάποια τραγοφδια μιασ νζασ 

αργκό, που εκφράηει τον πρόςφατο μουςικό μασ λαϊκιςμό, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά εμβόλιο 

ανοθςίασ ςτθ ςκζψθ και ςτθ γλϊςςα των νζων παιδιϊν. 

Απ' όλα αυτά διαπιςτϊνουμε ότι ο ςφγχρονοσ τρόποσ ψυχαγωγίασ δεν εξαρτάται ςε μεγάλο ποςοςτό 

από τθ κζλθςθ των ίδιων των νζων. Απλά τουσ μεταβάλλει ςε άκριτουσ δζκτεσ απολαφςεων. Μζςω τθσ 

ελεγχόμενθσ ψυχαγωγίασ περνοφν και οι νζοι τρόποι εξάρτθςθσ. Κι επειδι οι νζοι όλου του κόςμου 

αντιμετωπίηουν τα ίδια προβλιματα, ρζπουν προσ ζναν ενιαίο τρόπο διαςκζδαςθσ. Πμωσ από αυτό 

επωφελοφνται οι πολυεκνικζσ διςκογραφικζσ εταιρείεσ, για να διαμορφϊςουν ζνα παγκόςμιο· πρότυπο 

ψυχαγωγίασ, ςφμφωνα με τα δικά τουσ ςυμφζροντα. Σιμερα, το τραγοφδι εκφράηει κατά κάποιον τρόπο 

τθν ιδεολογία των νζων. Μζςα από αυτι τθν «ιδεολογία» επιχειρείται θ αποεκνικοποίθςθ των λαϊν και θ 

αποκοπι τθσ νεολαίασ από τθν εκνικι τουσ κουλτοφρα. Δεν υποβοθκοφνται ςιμερα οι προςπάκειεσ, που 

κα ζδιναν τισ δυνατότθτεσ ςτουσ νζουσ να βρουν τρόπουσ και μζςα ψυχαγωγίασ ςτθ δικι τουσ κουλτοφρα. 

Σαράντοσ I. Καργάκοσ, Ρροβλθματιςμοί, Ζνασ διάλογοσ με τουσ νζουσ, 

τομ. Γϋ, εκδ. Gutemberg, ςελ. 105-109. 

Ραρατθριςεισ: 

A. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου με 110-130 λζξεισ.  

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. α. Να γράψετε τον πλαγιότιτλο των παραγράφων του κειμζνου. 

 β. Να δϊςετε δφο διαφορετικοφσ τίτλουσ ςτο κείμενο· ςτον ζναν να τονίηεται θ ψυχαγωγία ςτον άλλο οι 

νζοι. 

(10 μονάδεσ) 

2. α. Να γράψετε πζντε διαρκρωτικζσ λζξεισ του κειμζνου και να προςδιορίςετε τθ ςθμαςία τουσ. 

 β. Να ελζγξετε το κείμενο ωσ προσ τθν ενότθτα. 

(10 μονάδεσ) 

3. α. Να γράψετε πζντε ςφνκετεσ λζξεισ του κειμζνου. Στθ ςυνζχεια, με το ζνα από τα ςυνκετικά κάκε λζξθσ 

να ςχθματίςετε μία άλλθ ςφνκετθ. 

 β. Να μετατρζψετε τθ ςφνταξθ των παρακάτω προτάςεων ςε ενεργθτικι ι πακθτικι αντίςτοιχα: 

- «το μεγαλφτερο μζροσ των ςθμερινϊν παιδιϊν αγνοεί τον Χριςτιανό Μπαχ.» 

- «Το ποιοτικά ανϊτερο ι παραγκωνίηεται και τοποκετείται ςτο χϊρο του δφςκολου, του ακατανόθτου ι 

ςυγκρίνεται και ιςοβακμίηεται με το κατϊτερο και απορρίπτεται». 

(7 μονάδεσ) 

4. Ροια είναι θ δομι και ο τρόποσ ανάπτυξθσ των παρακάτω παραγράφων: 
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I. «Με τθν προβολι οριςμζνων τρόπων ψυχαγωγίασ...και το κατϊτερο απορρίπτεται». 

II. «Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ...ςτθ γλϊςςα των νζων παιδιϊν». 

(8 μονάδεσ) 

Γ. Ραραγωγι κείμενου 

Στο κείμενο διατυπϊνονται πολλοί από τουσ λόγουσ και τα αποτελζςματα τθσ λεγόμενθσ νόκθσ 

ψυχαγωγίασ. Με ποιουσ τρόπουσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, μπορεί να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα τθσ 

ψυχαγωγίασ των ςυγχρόνων νζων; (500-600 λζξεισ.) 

(40 μονάδεσ) 
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ΡΛΘΟΨΟΘΣΘ 
«Κακζνασ ζχει το δικαίωμα τθσ ελευκερίασ τθσ γνϊμθσ και τθσ ζκφραςθσ, που ςθμαίνει το δικαίωμα να μθν 

υφίςταται δυςμενείσ ςυνζπειεσ για τισ γνϊμεσ του, και το δικαίωμα να αναηθτεί, να παίρνει και να διαδίδει 

πλθροφορίεσ και ιδζεσ, με οποιοδιποτε μζςο ζκφραςθσ, και από όλο τον κόςμο.» 

(Οικουμενικι Διακιρυξθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, άρκρο 19) 

I. ΟΛΣΜΟΣ 

Ρλθροφόρθςθ είναι θ παροχι και πρόςλθψθ πλθροφοριϊν για πράξεισ, γεγονότα κ.λπ. Ενϊ παλαιότερα το 

μοναδικό μζςον πλθροφόρθςθσ ιταν θ γραπτι ι θ προφορικι επικοινωνία, ςιμερα τθν επιτζλεςθ αυτοφ 

του ζργου ζχουν αναλάβει κατεξοχιν τα ΜΜΕ (θλεκτρονικά και ζντυπα), τα οποία απευκφνονται ςε μεγάλα 

πλικθ ανκρϊπων. Γι' αυτό άλλωςτε καλοφνται μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ. 

 

II.  ΚΕΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΡΛΘΟΨΟΘΣΘΣ 

Με τθν προχπόκεςθ ότι θ πλθροφόρθςθ είναι ακριβισ, αντικειμενικι και ςυντελείται ςε χϊρεσ που 

διζπονται από δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ, ςυμβάλλει ςτθ γενικότερθ αναβάκμιςθ του πολιτιςμοφ. 

Ειδικότερα: 

• Ο πολίτθσ, με τθ βοικεια των δορυφορικϊν καναλιϊν, ενθμερϊνεται ςφαιρικά για τισ εξελίξεισ που 

λαμβάνουν χϊρα ςε παγκόςμιο επίπεδο, γεγονόσ εξαιρετικά ςθμαντικό, κακϊσ ςτα πλαίςια τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ, θ ηωι των ανκρϊπων μιασ χϊρασ επθρεάηεται άμεςα από τα διεκνι τεκταινόμενα. 

• Δθμιουργείται γόνιμοσ προβλθματιςμόσ γφρω από κοινά προβλιματα (οικολογικό, ναρκωτικά, 

ρατςιςμόσ κλπ) => δραςτθριοποιοφνται οι πολίτεσ και αναλαμβάνεται κοινι δράςθ για τθν επίλυςθ τουσ. 

• Συμβάλλει κακοριςτικά ςτθν επικοινωνία των ανκρϊπων ανά τον κόςμο και μεταλαμπαδεφονται 

πανανκρϊπινεσ αξίεσ => καταρρίπτονται ςτερεότυπεσ, ςκοταδιςτικζσ αντιλιψεισ => αποδυναμϊνονται 

ρατςιςτικά φαινόμενα. 

• Διαφωτίηει το άτομο πάνω ςε κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά κζματα που επθρεάηουν άμεςα τθ ηωι 

του (π.χ. οικονομικι πολιτικι μιασ κυβζρνθςθσ) 

• Θ πλθροφόρθςθ γφρω από τα γεγονότα ςυχνά ςυνοδεφεται και από τθν ερμθνεία τουσ (ερμθνευτικι 

δθμοςιογραφία) => γίνεται αρωγόσ ςτθν διεφρυνςθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ και ςτθν εμβάκυνςθ των 

γνϊςεων του ατόμου. 

• Θ αντικειμενικι πλθροφόρθςθ ςυντελεί αποφαςιςτικά ςτον ιδεολογικό προςανατολιςμό των πολιτϊν => 

βοθκά ςτθν υγιι πολιτικοποίθςθ τουσ. 

• Θ πολυφωνία ςτθν πλθροφόρθςθ διαςφαλίηει τισ δθμοκρατικζσ αξίεσ, κεμελιϊνει και προςτατεφει τα 

δθμοκρατικά πολιτεφματα. 

• Ρροβάλλει και προαςπίηει τα ανκρϊπινα δικαιϊματα => δθμιουργεί ιςχυρι κοινι γνϊμθ => ενιςχφει τθ 

δθμοκρατία, κακϊσ αυτι ςτθρίηεται ςτθ λαϊκι κυριαρχία. 

• Πταν ςτοχεφει ςτθ διαφάνεια, αποκαλφπτει και καταδικάηει τυχόν ανομιματα και αταςκαλίεσ εκ μζρουσ 

των πολιτικϊν. Συχνά, μάλιςτα, τα αποτρζπει => εξυγίανςθ πολιτικισ ηωισ 

• Μζςω τθσ διαφιμιςθσ προβάλλει νζα προϊόντα και τισ ιδιότθτεσ τουσ => αναβάκμιςθ βιοτικοφ επιπζδου. 
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III. ΤΟΡΟΛ ΡΑΑΡΛΘΟΨΟΘΣΘΣ 

• Μονομερισ κοινοποίθςθ τθσ είδθςθσ 

• Σκόπιμοσ τονιςμόσ και υπογράμμιςθ οριςμζνων ςθμείων 

• Αποςιϊπθςθ ι και παραποίθςθ του περιεχομζνου τθσ 

• Μζγεκοσ των άρκρων, κζςθ τουσ ςτθ ςελιδοποίθςθ τθσ εφθμερίδασ 

• Χριςθ φορτιςμζνων τίτλων 

• Διαπλοκι του γεγονότοσ με το ςχόλιο ςτθν είδθςθ 

 

IV. ΑΝΘΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΡΑΑΡΛΘΟΨΟΘΣΘΣ  

Πταν θ πλθροφόρθςθ δεν είναι απρόςκοπτθ, αλλά κατευκφνεται από πάςθσ φφςεωσ ςυμφζροντα, 

μεταβάλλεται ςε υποπλθροφόρθςθ ι και παραπλθροφόρθςθ, επιφζροντασ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ. 

• Θ αντικειμενικότθτα των πλθροφοριϊν εξοςτρακίηεται πολλζσ φορζσ από τθν υποκειμενικότθτα. Θ 

αλικεια νοκεφεται, προκειμζνου να υπθρετθκοφν ςκοπιμότθτεσ. 

• Χαμθλισ ποιότθτασ πλθροφόρθςθ, που ςκοπό ζχει τθν ικανοποίθςθ τθσ αρρωςτθμζνθσ περιζργειασ του 

κοινοφ. 

• Αποπροςανατολιςμόσ τθσ κοινισ γνϊμθσ από τα πραγματικά ουςιϊδθ προβλιματα και κζματα τθσ 

επικαιρότθτασ => αναςτολι τθσ ςυλλογικισ κοινωνικισ δράςθσ 

• Υπθρετεί τθν προπαγάνδα, κακϊσ ςυχνά υποκινείται από ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ παρατάξεισ και 

υποτάςςεται ςτισ επιδιϊξεισ τουσ => πνευματικόσ, ιδεολογικόσ και πολιτικόσ ετεροκακοριςμόσ και 

δθμαγωγία. 

• Ρλιττει ςοβαρά τθ δθμοκρατία, αφοφ εκείνθ ςτθρίηεται ςτθν αμερόλθπτθ ενθμζρωςθ, ςτθν ελευκερία 

πολιτικισ βοφλθςθσ κι όχι ςτθν πολιτικι τφφλωςθ. 

• Καταςτρατθγείται το φψιςτο ανκρϊπινο δικαίωμα ςτθν αντικειμενικι ενθμζρωςθ => εγκαινιάηεται μια 

νζα μορφι δουλείασ - θ πνευματικι. 

• Ακρωτθριάηεται θ κριτικι ςκζψθ => ο άνκρωποσ μετατρζπεται ςε πακθτικό και πεικινιο ανδρείκελο. 

«Οι δικτατορίεσ του μζλλοντοσ κα ζχουν ωσ όργανο επιβολισ τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ κι όχι το 

ςτρατό» (Ουμπζρτο Ζκο) 

• Συντθρεί και κακιερϊνει ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ => όξυνςθ φανατιςμοφ και ρατςιςμοφ => διάςπαςθ 

κοινωνικισ ςυνοχισ. 

• Ειςβάλλει ςτθν προςωπικι ηωι δθμοφιλϊν προςϊπων, παραβιάηοντασ το αναφαίρετο δικαίωμα τουσ 

ςτθν αυτοδιάκεςθ και ςυντθρεί τθ ςκανδαλολογία. 

• Ρροβάλλει -αν όχι επιβάλλει- καταςτροφικά πρότυπα (εγκλιματα, βία, ναρκωτικά, κλοπι, πορνεία, κ.λπ) 

=> οξφνει και διαιωνίηει ςοβαρά φαινόμενα κοινωνικισ πακογζνειασ. 

• Δθμιουργία υπερκαταναλωτικϊν προτφπων μζςα απ' τθν πλθκϊρα των διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων. 

 

«Θ ενθμζρωςθ δεν είναι πια ζνα όργανο για τθν παραγωγι αγακϊν, αλλά ζγινε θ ίδια το κυριότερο από τα 

αγακά. Θ ενθμζρωςθ ζγινε βαριά βιομθχανία» (Ουμπζρτο Ζκο) 
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V. ΑΛΤΛΑ ΕΚΨΥΛΛΣΜΟΥ ΤΘΣ ΡΛΘΟΨΟΘΣΘΣ 

• Τα ΜΜΕ, ωσ ιδιωτικζσ πλζον επιχειριςεισ, διζπονται από τουσ νόμουσ τθσ αγοράσ, οι οποίοι ςυγκλίνουν 

ςτο κζρδοσ => ςτο βωμό τθσ εμπορικισ επιτυχίασ κυςιάηεται θ ποιότθτα τθσ ενθμζρωςθσ. 

• Θ ιδεολογικι και οικονομικι εξάρτθςθ των ΜΜΕ που γίνονται ςυγκαλυμμζνα όργανα πολιτικισ 

παραπλθροφόρθςθσ και προπαγάνδασ υποςκελίηεται θ αρχι τθσ αλικειασ. 

• Ζλλειψθ ςτελζχωςθσ από δθμοςιογράφουσ-λειτουργοφσ, οπλιςμζνουσ με το δζον δθμοςιογραφικό ικοσ 

και τθν κατάλλθλθ παιδεία. 

• Κατά τθν εργαςία του δθμοςιογράφου υπειςζρχονται υποκειμενικοί παράγοντεσ, (όπωσ θ πολιτικι και 

κομματικι του τοποκζτθςθ, θ ψυχικι του διάκεςθ), οι οποίοι θκελθμζνα ι ακζλθτα μποροφν να 

δθμιουργιςουν προβλιματα ςτθν αντικειμενικότθτα των ειδιςεων. 

• Θ γενικότερθ κρίςθ που διζρχονται οι κεςμοί και οι αξίεσ. Διανφουμε μιαν εποχι ρευςτότθτασ και 

ζλλειψθσ θκικϊν αναςτολϊν. 

• Ο ανεπαρκισ κϊδικασ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ και ο ελλιπισ ζλεγχοσ των ΜΜΕ από κρατικοφσ 

φορείσ (Εκνικό Συμβοφλιο αδιοτθλεόραςθσ) που αφινουν περικϊρια για δθμοςιογραφικι αςυδοςία. 

• Θ ταχφτατθ πολυεδρικι και πολυςιμαντθ επικαιρότθτα, θ οποία δεν αφινει χρονικά περικϊρια τόςο 

ςτουσ δθμοςιογράφουσ, όςο και ςτο κοινό να εμβακφνουν και να αγγίξουν τθν αλικεια τθσ. 

• Θ γλϊςςα των ΜΜΕ μοιάηει περιςςότερο με κραυγαλζουσ ιχουσ, που ςτόχο ζχουν τθν πρόκλθςθ 

ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ κι όχι τθν κακαρι ενθμζρωςθ => επιφανειακότθτα κι αντιςτράτευςθ τθσ 

αλικειασ. 

• Ειδικότερα για τθν τθλεόραςθ: «Θ εικόνα και το χρϊμα καμπϊνουν και κολϊνουν τθν ευκυκριςία μασ. 

Μειϊνουν ι μεγεκφνουν τα γεγονότα. Αποκρφπτουν λεπτομζρειεσ, αλλά και υπερτονίηουν άλλεσ. Είναι 

φευγαλζα και δε μασ αφινουν περικϊρια να εμβακφνουμε. Μζνουμε πάντα με τθν πρϊτθ εντφπωςθ.» 

Κυριάκοσ Ρλθςισ 

• Θ ελλιπισ παιδεία του κοινοφ, που το ζχει καταςτιςει ράκυμο, νωχελικό και πακθτικό δζκτθ των 

μεταδιδόμενων πλθροφοριϊν. 

 

VI. ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΟΚΘΣ ΡΛΘΟΨΟΘΣΘΣ 

• Αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των ΜΜΕ: κακοριςμόσ κεςμικοφ πλαιςίου που κα εγγυάται τθν 

απεξάρτθςθ από τον κρατικό παρεμβατιςμό και τισ ευρφτερεσ πολιτικζσ και οικονομικζσ ςκοπιμότθτεσ. 

• Κατοχφρωςθ τθσ ανεξαρτθςίασ του δθμοςιογράφου ζναντι των πιζςεων τθσ οικονομικοπολιτικισ 

εξουςίασ. 

• Συνειδθτοποίθςθ του ρόλου, τθσ τεράςτιασ δφναμθσ και τθσ ευκφνθσ τουσ απζναντι ςτο κοινό => 

παραμεριςμόσ τθσ κερδοςκοπικισ αντίλθψθσ και υιοκζτθςθ υγιοφσ, ςοβαρισ και αμερόλθπτθσ ςτάςθσ. 

• Δθμοκρατικό πολίτευμα, το οποίο κα κατοχυρϊνει τθν ελευκεροτυπία και τθν ελευκερία ςτοχαςμοφ και 

κα αποτρζπει φαινόμενα λογοκριςίασ. 

• Ανακεϊρθςθ και ουςιαςτικι εφαρμογι του κϊδικα δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ: κακοριςμόσ 

επαγγελματικισ μεκόδου (απαραίτθτων τεχνικϊν γνϊςεων) και ικουσ (φπαρξθ κακολικισ παιδείασ), ϊςτε 

να εξαςφαλίηεται θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ανκρωπιςτικισ αποςτολισ και τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ του 

δθμοςιογραφικοφ λειτουργοφ. 
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• Μζριμνα τθσ πολιτείασ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ΜΜΕ και των πολιτιςτικϊν φορζων με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ τθσ προςφερόμενθσ πλθροφόρθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ πολιτικισ και πνευματικισ θγεςίασ 

για τθν ζμπρακτθ εφαρμογι των αρχϊν τθσ αντικειμενικισ και υπεφκυνθσ πλθροφόρθςθσ. 

• Οργάνωςθ τθσ ανκρωπιςτικισ εκπαίδευςθσ, ϊςτε να δθμιουργεί αντιςτακμίςματα ςτα αλλοτριωτικά 

πρότυπα του δυτικοφ τεχνοκρατιςμοφ, πρόταςθ των θκικοπνευματικϊν αξιϊν ζναντι του άκρατου υλιςμοφ 

τθσ διαφιμιςθσ => προετοιμαςία των νζων για τθν αποκωδικοποίθςθ των μθνυμάτων με τελικό ςτόχο τθ 

ςυγκρότθςθ ϊριμου και απαιτθτικοφ κοινοφ. 

• Άρςθ τθσ πακθτικισ αποδοχισ των πλθροφοριϊν, διαςταφρωςθ και κριτικόσ ζλεγχοσ, αντίςταςθ με 

ζμπρακτο τρόπο κατά του υπερκαταναλωτιςμοφ, τθσ χειραγϊγθςθσ, του ευτελοφσ ψυχαγωγικοφ κεάματοσ 

και τθσ μαηοποίθςθσ. 
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Κριτιριο αξιολόγθςθσ 

Κείμενο 

 

[Ραραπλθροφόρθςθ]  

Θ εκπλιρωςθ τθσ ςωςτισ πλθροφόρθςθσ απαιτεί ποιότθτα και αντικειμενικότθτα, που διαμορφϊνονται 

μζςα ςε μια παράδοςθ, που, δυςτυχϊσ, απουςιάηει ςε μεγάλο βακμό από τον Τφπο τθσ χϊρασ μασ. 

Θ κολοβωμζνθ είδθςθ, θ ζντονα «χρωματιςμζνθ» πλθροφορία, ο κραυγαλζοσ και άςχετοσ με το 

περιεχόμενο τίτλοσ, θ κριτικι, ανάλογα και με μζτρο πολιτικζσ ι κοινωνικζσ ςυμπάκειεσ ι αντιπάκειεσ και 

διαςυνδζςεισ, το ιςχνό ωσ ανφπαρκτο πραγματικό και ηωντανό ρεπορτάη, θ εντελϊσ εκλεκτικι, αυκαίρετθ 

και επειςοδιακι ενθμζρωςθ για το τι ςυμβαίνει ςτθν οικονομία, τθν πολιτικι, τθν κουλτοφρα, τθν επιςτιμθ 

ςε παγκόςμια κλίμακα με αποτζλεςμα τθν αβάςταχτθ οςμι και απόγευςθ ενόσ επαρχιωτιςμοφ, είναι 

δείγματα υπανάπτυξθσ και υπολειτουργίασ του Τφπου. 

Εκείνο το οποίο δυςτυχϊσ ζχει λθςμονθκεί ςτθν εποχι μασ είναι, ότι θ ελευκεροτυπία κατοχυρϊνεται 

ςαν κεμελιϊδεσ ςυνταγματικό δικαίωμα, διότι εξυπθρετεί τθν αρχι τθσ δθμοςιότθτασ, που είναι βαςικι 

οργανωτικι αρχι τθσ Δθμοκρατίασ. Δθμοςιότθτα με τθν ζννοια αυτι ςθμαίνει ελεφκερθ και αδζςμευτθ 

κυκλοφορία τθσ πλθροφορίασ ςαν προχπόκεςθσ του δθμόςιου διάλογου, δθμόςιασ άςκθςθσ κριτικισ, 

δθμόςιου ελζγχου. Με ποιον ςτόχο; Τθν ανταλλαγι γνωμϊν, απόψεων, κζςεων, που οδθγοφν ς' ζνα ςτάδιο 

ςτο ξεκακάριςμα όλων των πλευρϊν των προβλθμάτων, που απαςχολοφν μια κοινωνία ςκεπτόμενων 

ανκρϊπων και ς' ζνα δεφτερο ςτθ ηφμωςθ, που καταςτάλαγμα τθσ είναι ο ςχθματιςμόσ και θ ενεργοποίθςθ  

τθσ κοινισ γνϊμθσ. Επομζνωσ, ςτθ βάςθ αυτι τα κριτιρια «επιλογισ» κα ζπρεπε να διαμορφϊνονται μζςα 

ς' αυτό το δεδομζνο πλαίςιο εξυπθρζτθςθσ αυτοφ του κεμελιϊδουσ ςτόχου τθσ ελευκεροτυπίασ.  

Το γεγονόσ αυτισ τθσ πράγματι αςφλλθπτθσ απόκλιςθσ από άποψθ ιεράρχθςθσ, ζμφαςθσ, 

ςθμαςιολόγθςθσ κ.λπ. από εφθμερίδα ςε εφθμερίδα, αποτελεί αδιαμφιςβιτθτθ απόδειξθ αυκαιρεςίασ. 

Μιασ αυκαιρεςίασ, θ οποία, κατά τθ γνϊμθ μου, μειϊνει αποφαςιςτικά τθ λειτουργικότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα του Τφπου και οπωςδιποτε υποςκάπτει το κφροσ πάνω ςτο οποίο ςτθρίηεται θ 

άςκθςθ τθσ δθμόςιασ αποςτολισ του. Θ «επιλογι», βεβαίωσ, γίνεται με κριτιρια κακαρά κυκλοφοριακά - 

εμπορικά. Θ γενικευμζνθ πια τεχνικι του εντυπωςιαςμοφ, θ προαγωγι του άκριτου ςυναιςκθματιςμοφ και 

τθσ αντιλογικισ, που τείνουν να διαμορφϊςουν τον άνκρωπο τθσ εποχισ μασ ςε άβουλο και πακθτικό δζκτθ 

μθνυμάτων ζχει ςυμπαραςφρει ςε μεγάλο βακμό τον Τφπο προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ άςκθςθσ μιασ μαηικοφ 

χαρακτιρα προαγωγισ και εκμαυλιςμοφ(=διαφκοράσ) των μαηϊν. Κατεφκυνςθ, φυςικά, ς' όλθ τθ γραμμι 

αντίκετθ προσ το νόθμα τθσ ελευκεροτυπίασ, που ξεκινάει και τελειϊνει ςτο υπεφκυνο και ςκεπτόμενο 

άτομο και όχι ςε ανεφκυνα και μονοδιάςτατα «μόρια» μιασ οποιαςδιποτε μάηασ. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ζνα αδιόρατο πλζγμα άμεςων και ζμμεςων ςυμφερόντων κατευκφνει και 

διαπλάκει το τελικό προϊόν που αγοράηουμε ςτα περίπτερα. Αυτό βζβαια είναι το χαρακτθριςτικό κάκε 

καπιταλιςτικισ επιχείρθςθσ και δεν κα πρζπει να λθςμονάμε ότι ζνα φφλλο, που κ' αγνοιςει τον παράγοντα 

ςυμφζροντα - διαςυνδζςεισ και κα λειτουργιςει ςτθ βάςθ τθσ αυςτθρισ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ 

και αντικειμενικότθτασ, το λιγότερο που κα χάςει είναι κάκε μορφισ διαφιμιςθ, που είναι γνωςτό τι 

ςθμαςία ζχει για τα οικονομικά κάκε εφθμερίδασ. Επομζνωσ, είναι μια γενικότερθ οικονομικοκοινωνικι 

πραγματικότθτα, που αντανακλάται ςτον τρόπο λειτουργίασ του Τφπου. 

Αν εξαιρζςει κανείσ τα λεγόμενα κομματικά ζντυπα, που εκφράηουν ςυγκεκριμζνα μαηικά κοινωνικο-

πολιτικά ςυμφζροντα και επιδιϊξεισ, ο υπόλοιποσ Τφποσ είναι λιγότερο ι περιςςότερο δεςμευμζνοσ με τθν 

ζννοια ότι θ αμερολθψία του κινείται μζςα ςτα δεδομζνα πλαίςια, που κακορίηουν ςκοτεινζσ διαςυνδζςεισ 

και «ςκοπιμότθτεσ». Με τον τρόπο αυτόν αςφαλϊσ πραγματοποιείται ζνα είδοσ μερικισ αυτοκατάργθςθσ 
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και αυτοεξουδετζρωςθσ του Τφπου, ο οποίοσ πράγματι είναι θ τζταρτθ εξουςία ςτθ Δθμοκρατία, όταν 

λειτουργεί ςωςτά. Ρολλζσ από τισ «αλικειεσ», που ςερβίρει ο Τφποσ όχι μόνο δεν εξυπθρετοφν τθ 

Δθμοκρατία, αλλά ςυςκοτίηουν τα πράγματα, δυςχεραίνουν τον πολιτικό διάλογο και πολλζσ φορζσ 

δθμιουργοφν μια ατμόςφαιρα τεχνθτισ ζνταςθσ πολφ επικίνδυνθσ για τθν υπόςταςθ τθσ. 

Βεβαίωσ, θ γραμμι τθσ εφθμερίδασ υπαγορεφεται ςε μεγάλο βακμό και ο τρόποσ παρουςίαςθσ και θ 

διαφορά τονιςμοφ αποτελεί μια κζςθ. Θ δφναμθ του Τφπου και απ' αυτι τθν άποψθ είναι τεράςτια, διότι 

ςτθν αγχϊδθ εποχι μασ ο πολίτθσ δεν ζχει καιρό να εμβακφνει και να ελζγξει. Ρλθροφορείται και ενθμε-

ρϊνεται για όλα τα κζματα από τθν πολιτικι ωσ τθν τζχνθ και από τθν οικονομία ωσ τθν επιςτιμθ από τον 

κακθμερινό Τφπο. Από τθν ςτιγμι, που ο τρόποσ παρουςίαςθσ είναι μονομερισ, ανεπαρκισ ι και 

λακεμζνοσ, ο Τφποσ ςυμβάλλει ςτθ γενικι ςφγχυςθ και προχειρολογία, που χαρακτθρίηει τθν κοινωνία τθσ 

διαφιμιςθσ, του υπερκαταναλωτιςμοφ και τθσ «αφκονίασ». Ο άνκρωποσ, αντί να γίνεται κριτικότεροσ και 

ορκολογικότεροσ, γίνεται όλο και ςε μεγαλφτερο βακμό ανευκυνότεροσ και εξωκατευκυνόμενοσ, πακθτικόσ 

δζκτθσ και «ςυλλζκτθσ πλθροφοριϊν», όπωσ τόςο εφςτοχα είπε ζνασ πολφ ςθμαντικόσ αμερικανόσ 

κεωρθτικόσ. 

Βαςίλθσ Φίλιασ, Κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ, Σφγχρονθ Εποχι, Ακινα 1989, ςελ. 186-188 

 

Ραρατθριςεισ: 

A. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου  100-120 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

 

Β. Αςκιςεισ 

1. α. Να γράψετε ποιεσ από τισ κζςεισ τθσ ςτιλθσ Βϋ αποτελοφν ςωςτζσ απαντιςεισ ςτθ ςτιλθ Αϋ, ςφμφωνα 

με το κείμενο που ςασ ζχει δοκεί. 

 ΣΤΘΛΘ Αϋ  ΣΤΘΛΘ Βϋ 

 Δθμοςιότθτα 1. δθμόςιοσ διάλογοσ  

   2. ελεφκερθ διακίνθςθ πλθροφορίασ 

   3. ελευκεροτυπία 

   4. προχπόκεςθ για προςωπικι προβολι 

   5. ζλεγχοσ τθσ προςωπικισ ηωισ 

   6. κυκλοφορία τθσ πλθροφορίασ ωσ προχπόκεςθσ δθμόςιου ελζγχου 

 

 β. Να γράψετε τρεισ διαφορετικοφσ τίτλουσ για το κείμενο με: ι. ςχόλιο επικριτικό, ιι. ςχόλιο δραματικό, 

ιιι. ουδζτερο τίτλο. 

(10 μονάδεσ) 

2. Να γράψετε τουσ πλαγιότιτλουσ των πζντε πρϊτων παραγράφων του κειμζνου. 

(5 μονάδεσ) 
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3. α. Να αντικαταςτιςετε τισ παρακάτω λζξεισ τθσ τζταρτθσ παραγράφου με άλλεσ νοθματικά ιςοδφναμεσ, 

χωρίσ να αλλάξει το νόθμα του κειμζνου: απόκλιςθσ, αποφαςιςτικά, υποςκάπτει, προαγωγι, εκμαυλιςμό. 

 β. Να γράψετε τα ςυνκετικά των παρακάτω λζξεων τθσ πζμπτθσ παραγράφου. Στθ ςυνζχεια, με το 

δεφτερο ςυνκετικό τθσ κακεμιάσ, να γράψετε μια άλλθ ςυνκζτθ λζξθ, ςτθν οποία τϊρα να ζχει κζςθ πρϊ-

του ςυνκετικοφ: κατευκφνω, ςυμφζρον, δθμοςιογραφικόσ, διαφιμιςθ, εφθμερίδα.  

(10 μονάδεσ) 

4. α. Ροια είναι θ δομι και θ μζκοδοσ/τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ ζβδομθσ παραγράφου: «Βεβαίωσ θ γραμμι... 

αμερικανόσ κεωρθτικόσ»; Τι πετυχαίνει ο ςυγγραφζασ μ' αυτό τον τρόπο ανάπτυξθσ; 

 β. Στο απόςπαςμα «Το γεγονόσ αυτισ... δθμόςιασ αποςτολισ του» τθσ τζταρτθσ παραγράφου, να 

εντοπίςετε τισ λζξεισ ι φράςεισ που αποτελοφν το ςχόλιο του ςυγγραφζα. 

(10 μονάδεσ) 

 

Γ. ΡΑΑΓΫΓΘ ΚΕΛΜΕΝΟΥ 

Στθν εφθμερίδα, που εκδίδει το ςχολείο ςασ, αναλάβατε να ςυμμετάςχετε με ζνα άρκρο 500 - 600 λζξεων, 

ςτο οποίο κα αναφζρετε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο κόςμοσ παραςφρεται από τθν παραπλθροφόρθςθ, 

τισ ςυνζπειεσ τθσ, κακϊσ και το ρόλο που μπορεί να παίξει το ςχολείο ςτθν άμβλυνςθ του φαινομζνου.  

(40 μονάδεσ 
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ΜΕΣΑ ΜΑΗΛΚΘΣ ΕΝΘΜΕΫΣΘΣ 
I. ΟΛΣΜΟΣ 

Μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ονομάηονται τα μζςα που μεταδίδουν μθνφματα, πλθροφορίεσ, πολιτιςτικά 

προϊόντα και απευκφνονται προσ ζνα απεριόριςτο αρικμό προςϊπων, ανεξάρτθτα από το κοινωνικό 

ςτρϊμα ι τθν κοινωνικι κατθγορία ςτθν οποία ανικουν. 

Διαίρεςθ: α. θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ (τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, κινθματογράφοσ κλπ) 

  β. ζντυπα μζςα ενθμζρωςθσ (εφθμερίδεσ, περιοδικά, βιβλία, διαφθμιςτικά ζντυπα κλπ) 

 

II. ΑΛΤΛΑ ΕΞΕΛΛΞΘΣ ΤΫΝ Μ.Μ.Ε. ΣΤΘ ΣΥΓΩΟΝΘ ΕΡΟΩΘ 

1. Θ τεχνολογία θ οποία αναπτφχκθκε με εκπλθκτικι ταχφτθτα και τζκθκε ςτθν υπθρεςία τθσ 

πλθροφόρθςθσ (θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, εξζλιξθ τθσ τυπογραφίασ, δορυφόροι κ.ά). 

2. Θ ανάγκθ ταχφτερθσ επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ, που κακίςταται επιτακτικι λόγω των ραγδαίων 

κοινωνικοπολιτικϊν εξελίξεων του 20ου αιϊνα. 

3. Θ οργάνωςθ και ο οικονομικόσ ανταγωνιςμόσ τθσ εποχι μασ (πρακτορεία, διαφιμιςθ). 

 

ΛΛΛ. Ο ΟΛΟΣ ΤΫΝ ΜΜΕ 

Ο ρόλοσ που καλοφνται να παίξουν τα μζςα ενθμζρωςθσ ποικίλει και καλφπτει - με προχπόκεςθ τθν ορκι 

λειτουργία τουσ - ζνα μεγάλο φάςμα βαςικϊν ανκρϊπινων αναγκϊν. 

Μποροφμε να μιλάμε για ενθμερωτικό, πολιτικό, πνευματικό, κοινωνικό, θκικό, ψυχαγωγικό ρόλο των 

Μ.Μ.Ε. 

 

Α) ΚΕΤΛΚΟΣ 

• Ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για γεγονότα, προβλιματα ςε τοπικό, εκνικό αλλά και παγκόςμιο 

επίπεδο. 

• Ραροχι πλθροφόρθςθσ ςε ποικίλουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ (ακλθτιςμόσ, πολιτιςμόσ,  

επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ, κλπ) 

• Ενθμερϊνουν για τισ πολιτικζσ εξελίξεισ και διακινοφν πολιτικζσ ιδζεσ. Διαμορφϊνουν πολιτικζσ 

ςυνειδιςεισ 

• Αναπτφςςουν διάλογο και ελζγχουν τθν εξουςία=> ςυμβάλλουν ςτθν πολιτικι διαφάνεια 

• Στθρίηουν τθ δθμοκρατία, θ οποία κεμελιϊνεται μόνο ςτθν υγιι πολιτικοποίθςθ των πολιτϊν και ςτθν 

υγιι πολιτικι ηωι ενόσ τόπου, (ειδικότερα ο τφποσ ζχει χαρακτθριςτεί και ωσ «τζταρτθ εξουςία»). 

• Καλλιζργεια τθσ κριτικισ ικανότθτασ των ατόμων, ανάπτυξθ του γόνιμου προβλθματιςμοφ, ενθμζρωςθ 

για τα κοινωνικοπολιτικά δρϊμενα => ενεργι ςυμμετοχι του πολίτθ ςτα κοινά. 

• Επιμόρφωςθ, προαγωγι του μορφωτικοφ επιπζδου: παροχι γνϊςεων για όλα τα κζματα ακόμα και τα 

πιο εξειδικευμζνα ςυχνά με τρόπο εκλαϊκευμζνο, μεταβίβαςθ ςτο ευρφ κοινό ςφγχρονων αλλά και 

προγενζςτερων πολιτιςτικϊν επιτευγμάτων (ειδικότερα ο Τφποσ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ «ςχολείο του 

λαοφ»). 

• Με τον πλουραλιςμό και τθν ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν δθμιουργοφνται ολοκλθρωμζνεσ 

προςωπικότθτεσ, απαλλαγμζνεσ από δογματιςμό και ακριςία. 
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• Ρροβολι των γραμμάτων και των τεχνϊν =>διαμόρφωςθ αιςκθτικισ αντίλθψθσ. 

• Μετάδοςθ των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων και παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ των λαϊν=> προϊκθςθ τθσ 

επικοινωνίασ μεταξφ των λαϊν, καλλιζργεια τθσ ιδζασ τθσ ειρινθσ, αλλά και τθσ οικουμενικότθτασ του 

κόςμου: 

«Με τθν υπερτελειοποίθςθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ θ υδρόγειοσ ςφαίρα ζγινε ζνα πλανθτικό 

χωριό.» (Μακ Λοφαν) 

• Διαφωτιςμόσ, ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ γφρω από τα ςφγχρονα κοινωνικά προβλιματα και 

τα μεγάλα προβλιματα τθσ ανκρωπότθτασ (οικολογικό, ναρκωτικά, Aids, προβλιματα επιβίωςθσ ςτισ χϊρεσ 

του τρίτου κόςμου, καταπάτθςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων...) => ανάλθψθ ατομικισ και ςυλλογικισ 

δράςθσ για τθν απάλειψθ τουσ. 

• Συμβολι ςτθν εξυγίανςθ τθσ κοινωνικοπολιτικισ ηωισ: άςκθςθ ελζγχου ςτθν εξουςία, αποκάλυψθ των 

αταςκαλιϊν, ςτθλίτευςθ τθσ εκμετάλλευςθσ του ανκρϊπου από τον άνκρωπο, άρκρωςθ κριτικοφ λόγου  

διαφϊτιςθ, κακοδιγθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ. 

• Αποτελοφν τθ «φωνι του λαοφ», κακϊσ προβάλλουν τα κοινωνικά αιτιματα και παρζχουν τθ 

δυνατότθτα ελεφκερθσ ζκφραςθσ των πολιτϊν. 

• Ρροβολι θκικϊν, ανκρωπιςτικϊν προτφπων και αξιϊν, όπωσ ειρινθ, δικαιοςφνθ, φιλία των λαϊν 

ιςοτιμία των δφο φφλων κλπ. 

• Κυρίωσ θ τθλεόραςθ και το ραδιόφωνο αποτελοφν ζναν από τουσ οικονομικότερουσ τρόπου ψυχαγωγίασ 

για τισ λαϊκζσ μάηεσ. 

• Ρροβολι κεατρικϊν ζργων, κινθματογραφικϊν ταινιϊν, τθλεπαιχνιδιϊν => γόνιμθ αξιοποίθςθ του 

ελεφκερου χρόνου. 

 

Β) ΑΝΘΤΛΚΟΣ 

• Ραραπλθροφόρθςθ, αποπροςανατολιςμόσ τθσ κοινισ γνϊμθσ: ςυχνά τάςςονται ςτθν υπθρεςία 

πολιτικϊν ι οικονομικϊν ςυμφερόντων, κζτοντασ ςε υποδεζςτερο επίπεδο τθ ςωςτι ενθμζρωςθ και τθν 

υπθρζτθςθ τθσ αλικειασ. 

• «Τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ αντί να είναι κανάλια ιδεολογιϊν, ζχουν μετατραπεί τα ίδια ςε 

ιδεολογία.*...+ Μία χϊρα ανικει ς' αυτόν που ελζγχει τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ.» Umberto Eco 

• Ρροβολι υλιςτικϊν προτφπων ηωισ => όξυνςθ του καταναλωτιςμοφ.. 

• Υπονόμευςθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων: θ τθλεόραςθ κυρίωσ, υποκακιςτά το ςυνάνκρωπο και θ 

άμεςθ επικοινωνία μεταβάλλεται ςε ζμμεςθ. 

• Ρροβολι βίαιων και επικετικϊν προτφπων => άςκθςθ αρνθτικισ επίδραςθσ ιδιαίτερα, ςτον ψυχιςμό των 

νζων ανκρϊπων, εκιςμόσ ςτθ βία. 

• Κακοποίθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ: χριςθ τυποποιθμζνων εκφράςεων, κακόςχθμων νεολογιςμϊν, 

ξζνων λζξεων κυρίωσ ςτα ψυχαγωγικά προγράμματα. 

• Ρροβάλλουν «εφπεπτα» προγράμματα χαμθλισ ποιότθτασ, υποβακμίηοντασ ζτςι τθν αιςκθτικι. 

• Ο παγκόςμιοσ χαρακτιρασ τουσ ςυντελεί ςτθν απομάκρυνςθ από τισ παραδοςιακζσ αξίεσ, ενϊ 

ταυτόχρονα ενιςχφεται θ ξενομανία, θ οποία δρα αλλοτριωτικά για ζνα ζκνοσ. 
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• Ο κιτρινιςμόσ του τφπου: Ρολλζσ φορζσ τα Μ.Μ.Ε. δεν λειτουργοφν με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και τθν 

πλθροφόρθςθ, αλλά χάριν τθσ κεαματικότθτασ και τθσ ακροαματικότθτασ γίνονται ςκανδαλοκθρικά, 

προβάλλουν βία, διαςτρεβλϊνουν τα γεγονότα και παραπλθροφοροφν. 

• Ρλιττουν ςοβαρά τθν πολιτικι ηωι, κακϊσ: 

• υποβάλλουν τα άτομα ςε «πλφςθ εγκεφάλου» και τα αποπροςανατολίηουν πολιτικά. 

• υποβιβάηουν τθν κριτικι ςκζψθ με τθ ςυνεχι μετάδοςθ κακοριςμζνων πολιτικϊν μθνυμάτων 

(προπαγάνδα) => πακθτικοποίθςθ και μαηοποίθςθ των ατόμων => όξυνςθ φανατιςμοφ, χειραγϊγθςθ => 

αποςτακεροποίθςθ των δθμοκρατικϊν αξιϊν. 

• εξυπθρετοφν οικονομικζσ και κομματικζσ ςκοπιμότθτεσ και κυςιάηουν ςτο βωμό τουσ τθν αλικεια. 

• προβάλλουν και επιβάλλουν πολιτικοφσ θγζτεσ => υπονόμευςθ τθσ δθμοκρατίασ. 

 

IV. ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΟΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΫΝ ΜΜΕ 

• Δθμοκρατικό πολίτευμα: κατοχφρωςθ και διαςφάλιςθ τθσ ελευκεροτυπίασ, τθσ ελευκερίασ ζκφραςθσ, 

υποςτιριξθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ από το κράτοσ. 

• Ενθμζρωςθ ςφαιρικι, ζγκυρθ, αντικειμενικι, επιλογι και ιεράρχθςθ των κεμάτων με βάςθ ποιοτικά και 

όχι εμπορικά κριτιρια. 

• Υπεφκυνθ ςτάςθ των δθμοςιογράφων: ςεβαςμόσ ςτα δικαιϊματα του πολίτθ, ςτθν προςωπικότθτα και 

αξιοπρζπεια του ατόμου, ςυναίςκθςθ του γεγονότοσ ότι επιτελοφν λειτοφργθμα, ζργο κοινωφελζσ και όχι 

βιοποριςτικό επάγγελμα. 

• Κριτικόσ ζλεγχοσ, λογικι επεξεργαςία των μθνυμάτων για τθν εξακρίβωςθ τθσ εγκυρότθτασ τουσ από το 

άτομο-δζκτθ. 

• Κακιζρωςθ κϊδικα δεοντολογίασ τον οποίο είναι υποχρεωμζνα να ςζβονται όλα τα Μ.Μ.Ε. - επζμβαςθ 

του κράτουσ, επιβολι αυςτθρϊν ποινϊν ςε περιπτϊςεισ παραβίαςθσ του. 

• Ραροχι ανκρωπιςτικισ παιδείασ απαλλαγι από προκαταλιψεισ, αυκεντίεσ, φανατιςμοφσ, λογικι και 

κριτικι επεξεργαςία των μθνυμάτων. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ  

Κείμενο 

Ευτελείσ άνκρωποι 

Θ απόφαςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου αδιοτθλεόραςθσ για μεγάλο τθλεοπτικό ςτακμό προκάλεςε νζεσ 

ςυηθτιςεισ για το ρόλο τθσ τθλεόραςθσ. Και αυτι τθ φορά, όπωσ και όλεσ τισ τελευταίεσ, ο διάλογοσ 

διεξάγεται μεταξφ γνωςτϊν ανκρϊπων, προκαλεί το ενδιαφζρον τθσ πολιτικισ κοινωνίασ (πολιτικϊν, 

κρατικϊν αξιωματοφχων, ςυνδικαλιςτϊν, δθμοςιογράφων) δίχωσ να αγγίξει τουσ υπόλοιπουσ πολίτεσ. Θ 

γενικευμζνθ αυτι αδιαφορία για τισ περί ΜΜΕ ςυηθτιςεισ οφείλεται είτε ςτθν αναξιοπιςτία τουσ ςτθ 

ςυνείδθςθ του πολίτθ είτε ςτθ ςυναίςκθςθ ι τθν πεποίκθςθ ότι δε κα ζχουν κανζνα 

πρακτικό/εποικοδομθτικό αποτζλεςμα. 

*...+ Είναι εδϊ και χρόνια γνωςτό ότι τα ΜΜΕ παρά το ότι δίνουν ευκαιρίεσ ςτθν ελεφκερθ ζκφραςθ και 

παρά το γεγονόσ ότι μζςω αυτϊν διοχετεφεται θ πλθροφόρθςθ, όμωσ, ςε μεγάλο βακμό, δεν αποτελοφν 

μζςα προάςπιςθσ των ελευκεριϊν και των δικαιωμάτων του ςφγχρονου ανκρϊπου. Βαςικι ςυνζπεια τθσ 

κερδοςκοπικισ λειτουργίασ, κυρίωσ τθσ τθλεόραςθσ, είναι θ προςβολι κλαςικϊν ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων, όπωσ θ υπεράςπιςθ του κατθγορουμζνου, θ αξία του ανκρϊπου και αυτό ακόμθ το δικαίωμα 

ςτθν πλθροφόρθςθ. Ωσ προσ αυτό μάλιςτα το τελευταίο δικαίωμα, και για να αρκοφν κάποιεσ εκ του 

πονθροφ αμφιβολίεσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ αποτελεςματικότερθ μορφι τθσ ςφγχρονθσ λογοκριςίασ 

είναι θ υπερπλθροφόρθςθ και θ παραπλθροφόρθςθ. 

Και πάλι, για να προλάβω εκ του πονθροφ ιςχυριςμοφσ και ψευδοπροβλιματα, οφείλω να τονίςω ότι τα 

επιχειριματα των ίδιων των ΜΜΕ περί περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ τουσ, όταν κίγονται ι υφίςτανται 

κριτικι ι τιμωροφνται, είναι απλι δθμαγωγία και απόπειρα ςυγκάλυψθσ των ευκυνϊν που προκφπτουν 

από τθν πρακτικι τουσ. Πςα χαμόγελα προκαλεί το επιχείρθμα ότι ςπρϊχνοντασ το ςυνάνκρωπο ςου ςτο 

δρόμο και ρίχνοντασ τον κάτω λειτουργείσ ςτο πλαίςιο του ςυνταγματικοφ ςου δικαιϊματοσ να κινείςαι 

ελευκζρα, άλλα τόςα ακριβϊσ χαμόγελα προκαλεί και ο ιςχυριςμόσ αυτοφ που προςβάλλει ανκρϊπινα 

δικαιϊματα, ότι δικεν κινείται ςτο πλαίςιο του δικαιϊματοσ του να εκφράηεται ελευκζρα. 

Ακόμθ, πάγιοσ αναλθκισ ιςχυριςμόσ, κυρίωσ των ανκρϊπων τθσ τθλεόραςθσ, είναι πωσ τα πάςθσ 

φφςεωσ ςκουπίδια που προςφζρουν, ανταποκρίνονται ευκζωσ ςτθ ηιτθςθ του κόςμου. Ουδζν ψευδζςτερο 

του προθγουμζνου. Θ αλικεια είναι ότι θ πλειοψθφία των ανκρϊπων των χωρϊν τθσ Δφςθσ ζχουν χαμθλό 

πνευματικό επίπεδο. Ζτςι, περιεχόμενο των ςφγχρονων κρατικϊν πολιτικϊν ςτον τομζα τθσ παιδείασ, μετά 

το ξεπζραςμα του αναλφαβθτιςμοφ, είναι θ άνοδοσ του μορφωτικοφ επιπζδου. Τα ΜΜΕ λειτουργοφν ςτθν 

ακριβϊσ αντίκετθ κατεφκυνςθ. 

Αντί να προςπακοφν να δϊςουν κάτι καλφτερο, προςαρμόηονται γριγορα ςτο χαμθλό επίπεδο των 

περιςςότερων ανκρϊπων και, λειτουργϊντασ μεταξφ τουσ ανταγωνιςτικά, τελικά χειροτερεφουν το 

ςυλλογικό μορφωτικό επίπεδο. Δθμιουργοφν, ζτςι, χειρότερθσ ςτάκμθσ ηιτθςθ, τθν οποία ςπεφδουν να 

ικανοποιιςουν με ολοζνα χαμθλότερθσ ςτάκμθσ προςφορά. Για να πειςκοφμε για του λόγου το αλθκζσ, 

αρκεί να ςυγκρίνουμε αυτά που κεωροφςαμε ωσ χείριςτα τθλεοπτικά προϊόντα προ τριετίασ, με αυτά που 

κεωροφμε ςιμερα ωσ τα χειρότερα δείγματα τθλεόραςθσ. Θ επιδείνωςθ είναι προφανισ. Το ςυγκλονιςτικό 

εδϊ είναι πωσ δεν είναι κακόλου αποχαυνωμζνοι οι διευκφνοντεσ όλθ αυτι τθν εκςτρατεία αποχαφνωςθσ. 

Με το μορφωτικό τουσ επίπεδο, τα καλά τουσ ειςοδιματα, τα φφθ τουσ και τισ περιφρονθτικζσ τουσ 

ειρωνείεσ, οι οποίεσ προκφπτουν από όλα τα προθγοφμενα αλλά και από τα ποςοςτά τθλεκζαςθσ, είτε 

νίπτουν τα χζρια ωσ Ρόντιοι Ριλάτοι, όταν μιλοφν δθμόςια είτε εξαπολφουν κατθγορίεσ είτε διακθρφςςουν 

τα περί τθσ ελευκερίασ του λόγου. Ευτελι επιχειριματα, ευτελϊν ανκρϊπων. 

Α. Λοβζρδοσ, αν. κακθγθτισ Συνταγματικοφ Δικαίου ςτο Ράντειο Ρανεπιςτιμιο Εφθμ. ΤΑ ΝΕΑ 18/07/1999 
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Ραρατθριςεισ: 

Α. Ρερίλθψθ 

Να αποδϊςετε περιλθπτικά το περιεχόμενο του κειμζνου (100-120 λζξεισ). 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. α) Για κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ να γράψετε ςτο τε-τράδιο ςασ το γράμμα αρίκμθςθσ τθσ και 

δίπλα τθν ζνδειξθ Σωςτό ι Λάκοσ, ςφμφωνα με το περιεχόμενο του κειμζνου: 

ι. Οι περιςςότεροι πολίτεσ εκδθλϊνουν άμεςο ενδιαφζρον νια ςυηθτιςεισ ςχετικζσ με τθ λειτουργία των 

ΜΜΕ. 

ιι. Θ ελεφκερθ ζκφραςθ από τα ΜΜΕ είναι φυςικό να προςβάλει οριςμζνα ατομικά δικαιϊματα. 

ιιι. Τα ςφγχρονα ΜΜΕ ςτοχεφουν ςτθν άνοδο του μορφωτικοφ επιπζδου των πολιτϊν. 

ιv. Οι διευκφνοντεσ τα ΜΜΕ αντιμετωπίηουν περιφρονθτικά τισ αιτιάςεισ περί αρνθτικισ λειτουργίασ 

τουσ. 

 

 β) Να αντικαταςτιςετε τισ παρακάτω φράςεισ με άλλεσ ιςοδφναμεσ νοθματικά που να προςδίδουν 

επιςθμότερο χαρακτιρα ςτο φφοσ. 

"τα πάςθσ φφςεωσ ςκουπίδια που προςφζρουν": 

"νίπτουν τα χζρια ωσ Ρόντιοι Ριλάτοι’’  

(10 μονάδεσ) 

2. "Θ αποτελεςματικότερθ μορφι τθσ ςφγχρονθσ λογοκριςίασ είναι θ υπερπλθροφόρθςθ". Να αναπτφξετε 

το περιεχόμενο τθσ πρόταςθσ με 70-90 λζξεισ.  

(5 μονάδεσ) 

3. α) Τι δθλϊνουν οι λζξεισ: όμωσ, αξίηει να ςθμειωκεί (2θ παράγραφοσ) και ακόμθ, ζτςι (4θ παράγραφοσ) 

που ςυμβάλλουν ςτθ ςυνοχι των νοθμάτων τουσ; 

 β) "Θ απόφαςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου αδιοτθλεόραςθσ προκάλεςε νζεσ ςυηθτιςεισ για το ρόλο τθσ 

τθλεόραςθσ’’. Να μετατρζψετε τθ ςφνταξθ ςε πακθτικι. Τι εκφράηεται, γενικά, με τθν πακθτικι ςφνταξθ; 

(5 μονάδεσ) 

 

4. α) Να χρθςιμοποιιςετε τα ριματα: διακθρφςςω, ανακθρφςςω, προκθρφςςω, ςε φράςεισ, ϊςτε να 

φαίνεται θ ςθμαςία τουσ. 

 β) Χρθςιμοποιϊντασ το δεφτερο ςυνκετικό των λζξεων: προλάβω, πλθροφόρθςθ, να γράψετε από δφο 

για τθν κακεμιά παράγωγα ουςιαςτικά ι επίκετα (απλά ι ςφνκετα). 

(5 μονάδεσ) 

5. α) Στθ δεφτερθ παράγραφο του κειμζνου να αντικαταςτιςετε τισ τονιςμζνεσ λζξεισ με άλλεσ ςυνϊνυμεσ 

τουσ, χωρίσ να αλλοιϊνεται το περιεχόμενο τθσ.  

β) Να ετυμολογιςετε τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου: 

υπόλοιπουσ: δθμαγωγία: 

πλθροφόρθςθ: τθλεκζαςθ: 

(10 μονάδεσ) 
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Γ. Ραραγωγι κειμζνου: 

Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ λειτουργίασ των ςυγχρόνων μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ επθρεάηουν ςε μεγάλο 

βακμό ιδιαίτερα τουσ νζουσ. Ροια είναι, κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ ορκι ςτάςθ του ατόμου απζναντι ςτα ΜΜΕ; 

Να αναπτφξετε τισ κζςεισ ςασ ςε άρκρο που κα δθμοςιευτεί ςε εφθμερίδα. (400-500 λζξεισ). 

(40μονάδεσ) 
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ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΨΛΚΘ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΛΑ 
I.ΟΛΣΜΟΣ 

Δθμοςιογραφικι Δεοντολογία ονομάηεται ο θκικόσ κϊδικασ των δθμοςιογράφων, ο οποίοσ κακορίηει τόςο 

τουσ κεμιτοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ τουσ, όςο και τισ επιτρεπτζσ μεκόδουσ άςκθςθσ του 

δθμοςιογραφικοφ επαγγζλματοσ. 

 

II. ΣΥΓΩΟΝΑ ΨΑΛΝΟΜΕΝΑ ΑΡΑΞΛΫΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΨΛΚΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 Θ παραπλανθτικι ενςωμάτωςθ ςχολίων ςτα γεγονότα. 

 Θ χριςθ ανεπιβεβαίωτων και φποπτων ωσ προσ τθν προζλευςθ τουσ πλθροφοριϊν. 

 Θ παράλειψθ ςθμαντικϊν λεπτομερειϊν από μια είδθςθ. 

 Ο λαϊκιςμόσ που ςυνοδεφεται από υπερβολζσ. 

 Θ ονοματολογία και θ ςεναριολογία. 

 Ο ςτιγματιςμόσ προςϊπων. 

 Θ αυκαίρετθ ανάλθψθ δικαςτικϊν αρμοδιοτιτων από δθμοςιογράφουσ. 

 Θ υπερπλθροφόρθςθ που οδθγεί ςτθ λικθ ςθμαντικϊν ηθτθμάτων. 

 Ο αποπροςανατολιςμόσ του κοινοφ με τθν υπερπροβολι αςιμαντων κεμάτων. 

 

III. ΒΑΣΛΚΕΣ ΑΩΕΣ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΨΛΚΘΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΛΑΣ 

Ο Δθμοςιογράφοσ ςτθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του οφείλει να πλθρεί οριςμζνεσ προχποκζςεισ: 

α) Επαγγελματιςμόσ: 

■ Χειρίηεται άψογα τθν ελλθνικι γλϊςςα. 

■ Ζχει ςφαιρικι μόρφωςθ. 

■ Διακατζχεται από τισ αρχζσ τισ ανκρωπιςτικισ παιδείασ. 

■ Εξετάηει ςε βάκοσ τα κζματά του. 

■ Χαρακτθρίηεται από αντικειμενικότθτα και ακρίβεια. 

■ Ζχει πάντα ωσ γνϊμονα τθν αλικεια και τθ δικαιοςφνθ. 

■ Είναι καρραλζοσ και αςυμβίβαςτοσ. 

■ Είναι εχζμυκοσ και ζγκυροσ. 

■ Δεν αναλαμβάνει αυτόκλθτα το ρόλο του ειςαγγελζα. 

■ Σζβεται τον κόπο των ςυναδζλφων του και δεν καταφεφγει ςτθν κλοπι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

■ Αναγνωρίηει τα λάκθ του και αποκακιςτά τθν αλικεια. 

■ Σζβεται τθν ιδιωτικι ηωι των πολιτϊν. 
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β) Συνείδθςθ ευκφνθσ απζναντι ςτο κοινωνικό ςφνολο και ςτο κοινό του: 

■ Ραρουςιάηει τισ ειδιςεισ ςφαιρικά και αντικειμενικά. 

■ Αντιμετωπίηει ψφχραιμα και υπεφκυνα τα ευαίςκθτα κζματα, με τθν αποφυγι μερολθπτικοφ 

ςχολιαςμοφ. 

■ Αποκαλφπτει φαινόμενα παραπλθροφόρθςθσ και δθμαγωγίασ. 

■ Ελζγχει κάκε μορφι εξουςίασ. 

■ Συμβάλλει ςτθ γενικότερθ ανφψωςθ του πνευματικοφ επιπζδου των πολιτϊν. 

■ Διαφυλάςςει τισ κοινωνικζσ αξίεσ και τθν θκικι. 

■ Εργάηεται για τθν ενδυνάμωςθ των κεςμϊν. 

■ Επιτρζπει τθν ελεφκερθ ζκφραςθ όλων των απόψεων. 

■ Αποτελεί πομπό και δζκτθ των μθνυμάτων τθσ κοινισ γνϊμθσ. 

■ Σζβεται το κοινό με τθν αποφυγι του λαϊκιςμοφ και τθσ προπαγάνδασ. 

■ Αποφεφγει να προςφζρει ζτοιμα ςυμπεράςματα και λφςεισ, δίνοντασ ςτο κοινό τθ δυνατότθτα να 

χρθςιμοποιιςει τθν κριτικι του ςκζψθ. 

 

γ) Υπεράςπιςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ: 

■ Κζτει το κοινό ςυμφζρον πάνω από το ατομικό. 

■ Ρροτείνει ςυμβιβαςτικζσ λφςεισ ςε μεγάλα προβλιματα, ικανοποιϊντασ το ςφνολο τθσ κοινωνίασ. 

■ Στθλιτεφει τθ διαςπάκιςθ(=καταςπατάλθςθ) του δθμοςίου χριματοσ και τθ διαπλοκι πολιτικϊν και 

οικονομικϊν ςυμφερόντων. 

 

δ) Σεβαςμόσ ςτθν ιδιωτικι ηωι και ςτθν αξιοπρζπεια των πολιτϊν: 

■ Δεν κοινοποιεί τα ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα των πολιτϊν. 

■ Δε δθμοςιεφει πλθροφορίεσ, ακόμθ και καλά διαςταυρωμζνεσ, χωρίσ πρϊτα να προβάλλει τισ απόψεισ 

όλων των εμπλεκομζνων. 

■ Αποφεφγει τθ ςυκοφαντία και τθ λαςπολογία. 

■ Ακόμθ και όταν πρζπει να αναφερκεί ςε προςωπικά ςτοιχεία, δρα με διακριτικότθτα. 

■ Σζβεται τα ςυναιςκιματα των πολιτϊν ςε ευαίςκθτεσ ςτιγμζσ. 

 

ε) Δθμιουργία προχποκζςεων για δυνατότθτα πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτα ΜΜΕ: 

■ Δθμοκρατικι ελεφκερθ λειτουργία των ΜΜΕ 

■ Ανεξαρτθςία από κάκε είδουσ κζντρα εξουςίασ και εξυπθρζτθςθσ ςυμφερόντων 

■ Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με ςυμμετοχι εκπροςϊπων των κοινωνικϊν φορζων 

■ Συνεχισ επικοινωνία δθμοςιογράφου με το κοινό και δθμοςιοποίθςθ των προβλθμάτων, των κζςεων και 

των απόψεων του (αμφίδρομθ επικοινωνία Τφπου – κοινοφ) 
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IV. ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΛΟΓΑΨΛΚΘΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΛΑΣ 

Θ τιρθςθ των κανόνων τθσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ μπορεί επιτευχκεί μόνο με κοινι προςπάκεια. 

α) Ο ρόλοσ των δθμοςιογράφων: 

 Άςκθςθ του επαγγζλματοσ τουσ με ευςυνειδθςία και ςυναίςκθςθ τθσ κοινωνικισ τουσ ευκφνθσ. 

 Στθλίτευςθ μζςα από τα ςυλλογικά τουσ όργανα ανάρμοςτων ςυμπεριφορϊν των ςυναδζλφων τουσ. 

 Άςκθςθ πίεςθσ ςτισ επιχειριςεισ των ΜΜΕ με τθ δφναμθ που τουσ δίνει ο ςυνδικαλιςμόσ, ϊςτε να 

τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ. 

 

β) Ο ρόλοσ των ΜΜΕ: 

 Απεξάρτθςθ, με τθν οικονομικι βοικεια τθσ πολιτείασ, από τθ χειραγϊγθςθ διαφόρων οικονομικϊν 

κζντρων. 

 Επίτευξθ ςυμφωνίασ μεταξφ τουσ, ϊςτε να λειτουργοφν μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο και κάτω από 

οριςμζνουσ κανόνεσ. 

 Σεβαςμόσ ςτουσ δθμοςιογράφουσ και ςτο ζργο τουσ, ϊςτε να μθν τουσ εξωκοφν ςε ακζμιτεσ πρακτικζσ. 

 

γ) Ο ρόλοσ τθσ πολιτείασ: 

 Κζςπιςθ βαςικϊν κανόνων με βάςθ τουσ οποίουσ κα λειτουργοφν τα κανάλια και κα δουλεφουν οι 

δθμοςιογράφοι. 

 Ενδυνάμωςθ των μθχανιςμϊν ελζγχου τθσ ενθμζρωςθσ και παροχι δυνατότθτασ επιβολισ ποινϊν, όταν 

καταςτρατθγοφνται οι κανόνεσ δεοντολογίασ. 

 Διακοπι τθσ διαπλοκισ των ΜΜΕ με ιςχυροφσ πολιτικοφσ και οικονομικοφσ παράγοντεσ. 

 Ραροχι κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ μζςω του ςχολείου ι άλλων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων για να 

μποροφν οι πολίτεσ να αντιταχκοφν ςτθ χειραγϊγθςθ των ΜΜΕ. 

 Συνδρομι ςτουσ δθμοςιογράφουσ, ϊςτε να μποροφν να αντιςτακοφν ςτθ δφναμθ των ΜΜΕ μζςα από 

ζνα ιςχυρό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. 

 

δ) Ο ρόλοσ των πολιτϊν: 

 Κριτικι αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ενθμζρωςθσ που τουσ παρζχεται από τα διάφορα κανάλια. 

 Ρερικωριοποίθςθ των δθμοςιογράφων και των εκπομπϊν που παραβιάηουν τον κϊδικα 

δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ 

 Σφςταςθ ςυλλόγων, ϊςτε να μποροφν να αντιδροφν ομαδικά απζναντι ςτισ παραβιάςεισ του κϊδικα 

δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΚΕΛΜΕΝΟ 

Θ άγνοια είναι δφναμθ  

Μια από τισ βακιά ριηωμζνεσ παραδοχζσ των ςφγχρονων κοινωνιϊν είναι ότι όςο πιο πολφ γνωρίηουμε 

τόςο ορκολογικότερα μποροφμε να διαχειριςκοφμε τθ ηωι μασ. Θ ςθμερινι κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, 

ιδιαίτερα, είναι θ λογικι απόλθξθ ιδεϊν και πρακτικϊν που άρχιςαν να εμφανίηονται ςτθν Ευρϊπθ με τον 

Διαφωτιςμό: θ ορκολογικι διαχείριςθ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και τεχνολογικϊν αλλαγϊν είναι όχι 

μόνον επικυμθτι αλλά και εφικτι, ςτο μζτρο που αυξάνουμε τισ γνϊςεισ μασ. 

Σιμερα, ξζρουμε ότι αυτι θ παραδοχι είναι απλοϊκά αιςιόδοξθ για να είναι ορκι. Θ απόκτθςθ 

πλθροφοριϊν από μόνθ τθσ όχι μόνο δεν αρκεί για να αντιμετωπιςκοφν τα κοινωνικά προβλιματα, αλλά, 

αντικζτωσ, ενδζχεται μερικζσ φορζσ να τα επιδεινϊνει. Αν, λ.χ., είναι γνωςτό από τα ΜΜΕ ότι «μόνο όταν ο 

γιατρόσ πάρει φακελάκι κα ςε φροντίςει καλά», είναι πολφ πικανόν οι γνϊςτεσ αυτισ τθσ πλθροφορίασ είτε 

να προςζλκουν καχφποπτοι ςτθ ςυνάντθςθ τουσ με τον γιατρό, είτε να του ηθτιςουν να δεχκεί το φακελάκι 

που ςτατιςτικϊσ (ι, ζςτω, ςφμφωνα με τα ΜΜΕ) ο γιατρόσ υποτίκεται ότι παίρνει. 

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ άγνοια είναι προτιμότερθ από τθ γνϊςθ. Αυτι τθν ανομολόγθτθ παραδοχι 

εμπεριζχει θ πρόταςθ νόμου του κ. Α. Λοβζρδου ... να απαγορευκοφν οι μετριςεισ τθλεκζαςθσ των δελτίων 

ειδιςεων. Θ πρόταςθ αυτι αποβλζπει ςτο να πιεςκοφν οι ιδιωτικοί τθλεοπτικοί ςτακμοί να ανεβάςουν τθν 

ποιότθτα των ςχετικϊν εκπομπϊν τουσ. 

Ρϊσ κα ςυμβεί αυτό; Σιμερα, οι μετριςεισ τθλεκζαςθσ των δελτίων ειδιςεων ωκοφν τα ιδιωτικά 

κανάλια να μετζρχονται ςχεδόν οποιαδιποτε μζκοδο προκειμζνου να αυξιςουν τθν τθλεκζαςθ. Μεγάλθ 

τθλεκζαςθ ςθμαίνει πολλοφσ κεατζσ, άρα πολλοφσ αποδζκτεσ των ακριβϊν διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων, άρα 

περιςςότερεσ διαφθμίςεισ, άρα περιςςότερα ζςοδα για τουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ. Αν δεν 

πραγματοποιοφνται μετριςεισ τθλεκζαςθσ, αν δθλαδι οι ςτακμοί δεν γνωρίηουν τθ δθμοτικότθτα των 

ςχετικϊν εκπομπϊν τουσ, τότε είναι λιγότερο πικανόν να αποδυκοφν ςε ζναν φρενιρθ ανταγωνιςμό μεταξφ 

τουσ για τθν προςζλκυςθ διαφθμίςεων (αφοφ δεν κα είναι γνωςτό το μζγεκοσ τθσ τθλεκζαςθσ), άρα κα 

αναγκαςτοφν να ςκζπτονται περιςςότερο με τα κριτιρια τθσ κοινισ ευπρζπειασ, τθσ πολιτικισ αγωγισ και 

τθσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ, παρά με το κυρίαρχο ςιμερα κριτιριο τθσ μεγιςτοποίθςθσ του ιδίου 

οικονομικοφ ςυμφζροντοσ. 

Το ηθτοφμενο είναι να καταργθκεί θ ανατροφοδότθςθ του τθλεοπτικοφ παραγωγοφ με τισ πλθροφορίεσ 

για τα αποτελζςματα τθσ δράςθσ του. Θ άγνοια, εν προκειμζνω, είναι δφναμθ -δφναμθ όχι για τον 

παραγωγό αλλά για τθν ευνομοφμενθ κοινωνία. Οι ειδθςεογραφικζσ εκπομπζσ δεν ςυνιςτοφν απλϊσ ζνα 

εμπόρευμα αλλά, ςυγχρόνωσ, ζνα από τα ιςχυρότερα μζςα για τθν ενθμζρωςθ και τθ διαμόρφωςθ τθσ 

γνϊμθσ των πολιτϊν ςε μια δθμοκρατία -το πολίτευμα που κατ' εξοχιν νομιμοποιείται από τθ γνϊμθ των 

πολιτϊν. Οι μετριςεισ τθλεκζαςθσ επιτείνουν τθν εμπορευματοποίθςθ του δελτίου ειδιςεων, αφοφ οι 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ χρθςιμοποιοφνται από τουσ ςτακμοφσ για να προωκθκεί το «προϊόν» ςτθν αγορά 

διαφθμιςτικοφ χρόνου. 

Τα δελτία ειδιςεων των ιδιωτικϊν ςτακμϊν απευκφνονται ςε δφο κφριεσ αγορζσ: ςτουσ τθλεκεατζσ και 

ςτουσ διαφθμιηόμενουσ. Αποςτερϊντασ τουσ ςτακμοφσ από τθ γνϊςθ για τον βακμό δθμοτικότθτασ του 

«προϊόντοσ» τουσ, μειϊνουμε τθ δυνατότθτα τουσ να το διακινοφν ςτθ διαφθμιςτικι αγορά. Τουσ 

ςτεροφμε, κατά ςυνζπεια, το δικαίωμα να το ευτελίηουν αναηθτϊντασ τθν εντυπωςιοκθρία, προκειμζνου να 

αυξιςουν τα ποςοςτά τθλεκζαςθσ. 

Ραραδόξωσ, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, όςο λιγότερο γνωρίηουμε τόςο περιςςότερο ωφελοφμαςτε. Οι 

φιλόςοφοι του Διαφωτιςμοφ κα ζφριτταν βζβαια ςτθν ιδζα ότι θ γνϊςθ ενδζχεται να μθν είναι πάντοτε 
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δφναμθ˙ ότι θ άγνοια μπορεί μερικζσ φορζσ να είναι προτιμότερθ. Ωςτόςο, όπωσ πολφ καλά γνϊριηε ο Αρι-

ςτοτζλθσ, όταν θ γνϊςθ παφςει να είναι κοινωνικό γεγονόσ, όταν θ λειτουργικότθτα τθσ δεν βεβαιϊνεται 

«κατά λόγον» και «κατ' αρετιν», τότε αδυνατεί να οδθγιςει ςτθν «ευπραξία» -το αλθκεφειν γίνεται 

ιδιωτικι υπόκεςθ, αποςυνδζεται από το κοινωνείν. 

Χαρίδθμοσ Κ. Τςοφκασ ΤΟ ΒΗΜΑ, 10-02-2002 

Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ 

 Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου 100 –120 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Ροιοσ είναι κατά τον αρκρογράφο, ο ρόλοσ τθσ γνϊςθσ και τθσ άγνοιασ; 

(10 μονάδεσ) 

2. Στισ παρακάτω φράςεισ να εντοπίςετε τθ ςθμαςία με τθν οποία χρθςιμοποιοφνται οι τονιςμζνεσ λζξεισ 

(δθλωτικι – κυριολεκτικι, ςυνυποδθλωτικι – μεταφορικι) και να ςχθματίςετε μια φράςθ για τθν κακεμιά 

με τθν αντίκετθ ςθμαςία : 

α..  «Μία από τισ πιο βακιά ριηωμζνεσ παραδοχζσ…» 

β. «μόνο όταν ο γιατρόσ πάρει φακελάκι κα ςε φροντίςει καλά». 

γ.  «Αυτι θ ανομολόγθτθ παραδοχι εμπεριζχει…» 

δ. «…άρα πολλοφσ αποδζκτεσ των ακριβϊν διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων…» 

(5 μονάδεσ) 

3. α. Σιμερα, αλλά, αν, λ.χ., ι : τι δθλϊνει κακεμιά από τισ παρακάτω διαρκρωτικζσ λζξεισ τθσ δεφτερθσ 

παραγράφου, με τισ οποίεσ επιτυγχάνεται θ οργάνωςθ (διάρκρωςθ –ςυνοχι) των νοθμάτων τθσ; 

 β. Να γράψετε ζνα ςυνϊνυμο και ζνα αντϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ : 

ορκολογικότερα, επικυμθτι, εφικτι, απλοϊκά, επιδεινώνει. 

(10 μονάδεσ) 

4. α. Με ποιο τρόπο αναπτφςςεται θ δεφτερθ παράγραφοσ του κειμζνου; Τι επιτυγχάνει ο αρκρογράφοσ  

με τον τρόπο αυτό; 

 β. « Το ηθτοφμενο είναι να καταργθκεί …ςτθν αγορά του διαφθμιςτικοφ χρόνου…»  Ροια θ δομι τθσ 

παραγράφου; 

(10 μονάδεσ) 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου 

Μελετϊντασ το άρκρο του Χ. Τςοφκα, διαπιςτϊνεται ότι «ο φρενιρθσ (=ξζφρενοσ) ανταγωνιςμόσ για τθν 

προςζλκυςθ των διαφθμίςεων απομακρφνει τα Μ.Μ.Ε. από τθν κοινι ευπρζπεια, τθν πολιτικι αγωγι και τθ 

δθμοςιογραφικι δεοντολογία». Αρκρογραφϊντασ ςτθν εφθμερίδα του ςχολείου ςασ, αποφαςίςατε να 

καταγράψετε τισ προχποκζςεισ που κα εξαςφαλίςουν τθ κετικι λειτουργία των Μ.Μ.Ε. κακϊσ και τθ ςτάςθ 

που κα πρζπει να διαμορφϊνουν οι πολίτεσ ωσ πομποί και ωσ δζκτεσ ςτθν κακθμερινι πλθροφόρθςθ (500 – 

600 λζξεισ) 

(40 μονάδεσ)
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ΤΥΡΟΣ 

«Ο ελεφκεροσ τφποσ είναι το παντοφ και πάντοτε ανοιχτό μάτι του λαϊκοφ πνεφματοσ... Είναι ο ιδεατόσ 

κόςμοσ που αναβλφηει ςυνζχεια από τον πραγματικό και ξαναγυρίηει ςτθν πθγι του, πνεφμα πάντα πιο 

πλοφςιο, για να τον ξαναηωντανζψει πάλι...» 

Karl Marx 

 

I. ΟΛΣΜΟΣ 

Τφποσ καλείται το ςφνολο των εκδιδόμενων εφθμερίδων, περιοδικϊν και κάκε είδουσ εντφπων που 

αποβλζπουν ςτθν ειδθςεογραφία και τθν πλθροφόρθςθ. 

 

II. ΔΛΑΛΕΣΘ 

Ο τφποσ χαρακτθρίηεται ανάλογα με:  

α) τθ ςυχνότθτα ζκδοςθσ του: 

i) περιοδικόσ (θμεριςιοσ, εβδομαδιαίοσ, μθνιαίοσ, τριμθνιαίοσ κλπ) 

ii) μθ περιοδικόσ (βιβλία, φζιγ βολάν κλπ)  

β) τθ κεματικι του (πολιτικόσ, οικονομικόσ, επιςτθμονικόσ, κρθςκευτικόσ, ακλθτικόσ κλπ) 

γ) το μζςο με το οποίο διαδίδεται: 

i) γραπτόσ 

ii) θλεκτρονικόσ  

δ) τθν ποιότθτα του περιεχομζνου του: 

i) ποιοτικόσ 

ii) ςκανδαλοκθρικόσ 

 

III. ΑΛΤΛΑ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ ΚΑΛ ΔΛΑΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 

α) Θ ανακάλυψθ τθσ τυπογραφίασ και θ ταχφτατθ πρόοδοσ που ζχει ςθμειωκεί ςτον τομζα αυτό λόγω τθσ 

εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ (άνκρωποσ - ςτακμόσ ςτθν ιςτορία τθσ τυπογραφίασ υπιρξε ο Λωάννθσ 

Γουτεμβζργιοσ, 1394-1468).  

β) Θ ανάγκθ που προζκυψε εκ μζρουσ των αρχϊν να πλθροφοροφν τθν κοινι γνϊμθ για ηθτιματα που τθν 

αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα (κοινωνικά, πολιτικά κλπ),  

γ) Θ ανάγκθ του ανκρϊπου να ενθμερϊνεται, να εμπλουτίηει τισ γνϊςεισ του, να ικανοποιεί τθ φιλομάκεια 

και τθν περιζργεια του. 

δ) Ο οικονομικόσ ανταγωνιςμόσ που κυριαρχεί ςτον αιϊνα μασ κι ζχει καταςτιςει όλα τα μζςα μαηικισ 

ενθμζρωςθσ κερδοφόρεσ επιχειριςεισ. 

 

ΛV. ΓΛΑΤΛ ΟΝΟΜΑΣΤΘΚΕ Ο ΤΥΡΟΣ «ΤΕΤΑΤΘ ΕΞΟΥΣΛΑ» 

Ο τφποσ από τον 18° αιϊνα χαρακτθρίςτθκε «τζταρτθ εξουςία», γιατί: 

• Διεξάγει γόνιμθ -και αμείλικτθ, αν χρειαςτεί - κριτικι και αυςτθρό ζλεγχο ςτισ τρεισ άλλεσ εξουςίεσ 

(νομοκετικι, εκτελεςτικι, δικαςτικι). 



Θεωρία και διαγράμματα κεμάτων. Ζκφραςθ – Ζκκεςθ Β’ Λυκείου 

  Επιμζλεια: Χαρά Ανδρονίδθ  174 

• Μζςα από τθ διαφϊτιςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ, παρακινεί ςε ενεργό ςυμμετοχι, 

με ςκοπό τθν βελτίωςθ των κοινωνικοπολιτικϊν δεδομζνων. 

• Στιγματίηει τα φαινόμενα διαφκοράσ του πολιτικοφ βίου => εξυγίανςθ πολιτικισ => ςτιριξθ 

δθμοκρατικϊν, φιλελεφκερων και λαϊκϊν κομμάτων. 

• Συχνά δραςτθριοποιείται ωσ «ςυνιγοροσ του πολίτθ», αφοφ τον προςτατεφει από πολιτικζσ αποφάςεισ 

που τυχόν βλάπτουν τα ςυμφζροντα του, ενϊ ταυτόχρονα προβάλλει και υπεραςπίηει τα δίκαια αιτιματα 

των εργαηομζνων. 

• Αποτελεί γζφυρα επικοινωνίασ ανάμεςα ςε πολίτθ και πολιτεία 

 

V. ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΕΟΛΘΡΤΟΥ ΚΑΛ ΕΛΕΥΚΕΟΥ ΤΥΡΟΥ 

1. Λδιαίτερα πλεονεκτιματα του τφπου ςε ςχζςθ με τα άλλα ΜΜΕ: 

 Κάκε ζντυπο μζςο μαηικισ ενθμζρωςθσ χαρακτθρίηεται από μονιμότθτα (scripta manent). Διατθρείται 

ςτο χρόνο, μπορεί να αρχειοκετθκεί και να διαβαςτεί ακόμα και μετά από χρόνια.=> Αποτελεί ιςτορικι 

πθγι και βοικθμα ιςτορικισ μνιμθσ. 

 Είναι εφχρθςτοσ, κακϊσ μεταφζρεται οπουδιποτε με μεγάλθ ευκολία και διαβάηεται οποτεδιποτε. 

 Ο τφποσ, ςε αντίκεςθ με άλλα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (πχ τθλεόραςθ), δε δεςμεφει χρονικά τον 

αναγνϊςτθ του. Του παρζχει το χρονικά περικϊρια να τον διαβάςει επανειλθμμζνα και να προβλθματιςτεί 

πάνω ςτο ποικίλο περιεχόμενο του.=> ενδυνάμωςθ κριτικισ ςκζψθσ. => αποφυγι χειραγϊγθςθσ και 

ετεροκακοριςμοφ. 

 Ραρουςιάηει αναλυτικότερα τα γεγονότα. Δεν ςταματά ςε «ςτεγνι» παρουςίαςθ των γεγονότων, αλλά 

τα κρίνει, τα ερμθνεφει και εκφράηει γνϊμεσ γφρω από αυτά. Στζκεται ςτθν ουςία τθσ επικαιρότθτασ και δεν 

τθν προςπερνά. 

 Διακζτει μεγάλθ ποικιλία περιεχομζνου (άρκρα, επιφυλλίδεσ, χρονογραφιματα, κουίη, γελοιογραφίεσ, 

κλπ) καλφπτοντασ, ζτςι, όχι μόνον τθν ανάγκθ τθσ ενθμζρωςθσ, αλλά και τθσ ψυχαγωγίασ. 

 Κρατά τον αναγνϊςτθ ςε διαρκι επαφι με τθν ορκι χριςθ του γραπτοφ λόγου, δείχνοντασ του τθν 

απεραντοςφνθ των δυνατοτιτων και τον πλοφτο τθσ (ελλθνικισ) γλϊςςασ.=> γλωςςικόσ εμπλουτιςμόσ. 

 Είναι ζνα μζςο πλθροφόρθςθσ που δεν μζνει ςτα ςτενά όρια ενόσ κράτουσ, αλλά ταξιδεφει και ςε χϊρεσ 

όπου δεν φτάνει θ εμβζλεια άλλων μζςων (τθλεόραςθσ, ραδιοφϊνου). 

 

2. Γενικά πλεονεκτιματα του τφπου:  

Με τθν προχπόκεςθ ότι είναι πλουραλιςτικόσ:  

1. κακιερϊνει το δθμιουργικό διάλογο και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ, ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ δθμοκρατίασ. => 

ενίςχυςθ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ. 

2. Αποτελεί αγωγό διακίνθςθσ των πολιτικϊν ιδεϊν εφοδιάηει τουσ πολίτεσ με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για 

τον ϊριμο και υπεφκυνο πολιτικό τουσ προςανατολιςμό =>προάςπιςθ τθσ δθμοκρατίασ. 

3. Αςκεί γόνιμθ κριτικι ςτα πολιτικά δρϊμενα ενόσ τόπου, βάηοντασ φρζνο ςε τυχόν αταςκαλίεσ τθσ 

εκάςτοτε εξουςίασ. => ςυμβάλλει ςτθν υγιι πολιτικι ηωι. 

4. Διαφωτίηει και κακοδθγεί τθν κοινι γνϊμθ, προβλθματίηει και ευαιςκθτοποιεί γφρω από τα κοινωνικά 

τεκταινόμενα, προτείνοντασ μάλιςτα αρκετζσ φορζσ και λφςεισ ςυμβολι ςτθν ομαλι κοινωνικοποίθςθ του 

ατόμου => δθμιουργία ενεργϊν πολιτϊν. 



Θεωρία και διαγράμματα κεμάτων. Ζκφραςθ – Ζκκεςθ Β’ Λυκείου 

Επιμζλεια: Χαρά Ανδρονίδθ  175 

5. Ρροβάλλει πανανκρϊπινεσ και διαχρονικζσ αξίεσ και ιδανικά ( ελευκερία, δικαιοςφνθ, ανεξαρτθςία κλπ). 

6. Δθμιουργεί δίαυλο επικοινωνίασ ανάμεςα ςτον πολίτθ και τον κόςμο, καλλιεργϊντασ ευαιςκθςίεσ και 

γόνιμο προβλθματιςμό για κοινά κζματα και προβλιματα. => κατάρριψθ εκνικιςτικϊν προκαταλιψεων, 

απάλειψθ ρατςιςτικϊν φαινομζνων. 

«Θ ανάγνωςθ του τφπου είναι διάλογοσ με τον κόςμο», Pierre Albert 

7. Καλλιεργεί ζντονο ενδιαφζρον για τον πολιτιςμό, τα γράμματα και τισ τζχνεσ και διαμορφϊνει αιςκθτικι 

αντίλθψθ. 

8. Γνωςτοποιεί νζα προϊόντα ςτο ευρφ κοινό (διαφιμιςθ), προςφζροντασ δυνατότθτεσ επιλογισ => 

βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου. 

9. Ρροςφζρει εργαςία ςε χιλιάδεσ εργαηομζνουσ. 

10. Στθρίηει τθν οικονομία και ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ. 

11. Λδίωσ ςε περιόδουσ εκνικισ κρίςθσ (πόλεμοι) τονϊνει το εκνικό φρόνθμα κι αναπτερϊνει το θκικό. 

 

VI. ΜΕΛΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 

Ο τφποσ που δεν ακολουκεί τθ δθμοςιογραφικι δεοντολογία και δεν ζχει ωσ ςτόχο του τθν επιτζλεςθ 

κοινωνικοφ ζργου, ζχει ολζκριεσ επιδράςεισ: 

1. Είναι μερολθπτικόσ επειδι ςυχνά υποτάςςεται ςε πολιτικζσ ιδεολογίεσ και ςκοπιμότθτεσ δεν παρζχει 

αντικειμενικι ενθμζρωςθ, αλλά παραποιεί τθν αλικεια => κολϊνει, ακρωτθριάηει τθν κρίςθ. 

2. Ραραπλανεί και ετεροκακορίηει τθν κοινι γνϊμθ. 

3. Ρλιττει ςοβαρά το δθμοκρατικό πολίτευμα, κακϊσ: 

i. θ δθμοκρατία ςτθρίηεται ςτθν απόλυτθ διαφάνεια κι όχι ςτθ λαςπολογία, ςτο διαςυρμό, ςτο ψζμα 

και ςτθ ςυκοφαντία, που πολφ ςυχνά χρθςιμοποιεί ο τφποσ και όλα τα ΜΜΕ εν γζνει. 

ii. διακζτει τεράςτια δφναμθ κι αςκεί κακοριςτικι επίδραςθ (τζταρτθ εξουςία) επομζνωσ μπορεί να 

προβάλλει και να επιβάλλει πολιτικοφσ θγζτεσ, ανάλογα με τα ςυμφζροντα του. 

iii. προπαγανδίηει: προςπακεί να προβάλει με ςυςτθματικό τρόπο απόψεισ, πρόςωπα, πολιτικζσ => 

πακθτικοποιεί και μαηοποιεί τα άτομα. 

iv. αντιςτρατεφεται το κοινό ςυμφζρον, υπθρετϊντασ πολιτικά ι οικονομικά ςυμφζροντα 

ςυγκεκριμζνων ατόμων. 

4. Στοχεφει ςτο οικονομικό ςυμφζρον (διαφιμιςθ) κι επιςτρατεφεται κάκε μζςο - κεμιτό κι ακζμιτο -

προκειμζνου να το διαςφαλίςει. 

5. Ανακόπτει τθν πνευματικι και πολιτιςτικι πρόοδο. 

6. Ραραπλθροφορεί και διαςτρεβλϊνει τθν αλικεια δθμιουργεί μίςθ, πάκθ, εκκολάπτει φανατιςμοφσ. 

7. Εμπορευματοποίθςθ του τφπου λόγω του ανταγωνιςμοφ με τα άλλα ΜΜΕ => Αποβλζποντασ μονάχα 

ςτθν κερδοςκοπία υποβακμίηει όλεσ τισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ του (ενθμζρωςθ, κοινωνικοποίθςθ, 

πολιτικοποίθςθ, μόρφωςθ, ψυχαγωγία κλπ) 

8. Ενιςχφει τον υπερκαταναλωτιςμό μζςα από τον καταιγιςμό των διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων. 

9. Κακοποιεί βάναυςα τθν αιςκθτικι (πορνογραφία κλπ). 
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10. Λδιαίτερα ςε ολοκλθρωτικά ι ψευδοδθμοκρατικά κακεςτϊτα: 

i. Θ ελευκερία ζκφραςθσ και θ ελευκεροτυπία αντικακίςτανται από τθ λογοκριςία, τον προλθπτικό ι 

καταςταλτικό ζλεγχο => υποπλθροφόρθςθ 

ii. Τα ίδια τα ΜΜΕ υποβάλλονται ςε αυτολογοκριςία. ϊςτε να ςυμφωνοφν με τθν ιδεολογία και τα 

ςυμφζροντα εκείνων που τα κατευκφνουν 

iii. Το δικαίωμα ςτθν υγιι, αντικειμενικι ενθμζρωςθ καταςτρατθγείται ςυλλιβδθν και ο τφποσ 

λειτουργεί ωσ μζςο ακρωτθριαςμοφ τθσ κρίςθσ και ωσ όργανο ςτυγνισ δθμαγωγίασ. 

11. Κιτρινιςμόσ του τφπου: πρόκειται για το φαινόμενο, κατά το οποίο ο τφποσ ςτοχεφει περιςςότερο ςτθ 

ςκανδαλοκθρία, τθ χυδαιολογία, τθ ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ εισ βάροσ δθμοφιλϊν προςϊπων, 

επιδιϊκοντασ όχι να ενθμερϊςει, αλλά να ικανοποιιςει τθν αρρωςτθμζνθ περιζργεια του αναγνωςτικοφ 

κοινοφ, διαςαλεφοντασ μ' αυτόν τον τρόπο τθν θκικι βάςθ τθσ κοινωνίασ. 

 

VII. ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΟΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ 

 Εδραίωςθ δθμοκρατικϊν πολιτευμάτων προκειμζνου να είναι δυνατι θ πραγμάτωςθ τθσ ουςιαςτικισ 

ελευκεροτυπίασ που αποτελεί απαράγραπτο δικαίωμα και ςυνιςταμζνθ όλων των ατομικϊν ελευκεριϊν. 

 Ανακεϊρθςθ των κανόνων δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ και επιβολι κυρϊςεων ςε περίπτωςθ 

παραβίαςθσ τουσ. 

 Αποδζςμευςθ από πολιτικά και οικονομικά ςυμφζροντα, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να υπθρετεί τθν κακαρι 

αλικεια αντικειμενικά και αμερόλθπτα. 

 Στελζχωςθ με ικανοφσ δθμοςιογράφουσ, προικιςμζνουσ με ανϊτερο ικοσ, ςφνεςθ, ευρεία παιδεία, 

κάρροσ, ϊςτε να κρατοφν τον πιχθ τθσ ποιότθτασ τθσ ενθμζρωςθσ πάντα ψθλά. 

 Απαλλαγι από προςωπικζσ ιδιοτζλειεσ και τάςεισ αριβιςμοφ. Ο δθμοςιογράφοσ επιβάλλεται να είναι 

αδζκαςτοσ και να μάχεται κατεξοχιν υπζρ τθσ αντικειμενικισ πλθροφόρθςθσ. 

 Συνειδθτοποίθςθ τθσ κοινωνικισ αποςτολισ και ανάλθψθ του βάρουσ των ευκυνϊν που προκφπτουν 

από το ςυγκεκριμζνο λειτοφργθμα. 

 Ρολυπριςματικι παρουςίαςθ και τεκμθριωμζνθ ερμθνεία των γεγονότων, κακϊσ θ αλικεια είναι ςυχνά 

πολυδιάςτατθ. 

 Ευαιςκθςία και εγριγορςθ για όςα διαδραματίηονται ςε παγκόςμια κλίμακα. Κάκε πολίτθσ χρειάηεται 

ςφαιρικι ενθμζρωςθ, κακϊσ πλζον δεν είναι πολίτθσ τθσ χϊρασ του, αλλά πολίτθσ του κόςμου.  

 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ εκνικισ και παγκόςμιασ ιςτορίασ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κρίνουν και να 

ερμθνεφουν ουςιαςτικά τα τεκταινόμενα. 

 Διαςφάλιςθ εγκυρότθτασ, ακρίβειασ, ςαφινειασ και αποφυγι ρυπαρότθτασ, υπαινιγμϊν και 

ςκανδαλοκθρίασ. 

 Οπλιςμόσ με κάρροσ, επιμονι κι αφοςίωςθ, διότι το επάγγελμα του δθμοςιογράφου δθμιουργεί ςυχνά 

πολζμιουσ, των οποίων τα ςυμφζροντα κίγονται. 

 Ρροκειμζνου να υπάρχει υγιισ τφποσ, χρειάηεται κάποιοσ να τον απαιτεί: ζνα ϊριμο, απαιτθτικό, κριτικά 

ςκεπτόμενο και καλλιεργθμζνο αναγνωςτικό κοινό, που δεν γίνεται ανδράποδο τθσ υποκουλτοφρασ των 

ΜΜΕ. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΚΕΛΜΕΝΟ 

«Κρίςθ του Τφπου;» 

Κρίςθ του θλεκτρονικοφ μόνο ι μιπωσ (κυρίωσ) του ζντυπου Τφπου; Αναξιοπιςτία τθσ μικρισ οκόνθσ ι 

μιπωσ και τθσ εφθμερίδασ, όπωσ τθν ξζραμε παλιά, ωσ «πρωινι προςευχι του αςτοφ» και ςτακερι 

αναφορά του; Κρίςθ του δθμοςιογραφικοφ επαγγζλματοσ, αυτοφ που κάποτε εκτιμοφςε ωσ και ο Τ. Σ. Ζλιοτ 

και ςιμερα ζχει εκπζςει όςο λίγα; Αν θ τθλεόραςθ παλεφει με το κενό που θ ίδια δθμιοφργθςε, και ο 

δθμοςιογράφοσ με τα δαιμόνια που ο ίδιοσ εξζκρεψε, θ εφθμερίδα, επιβίωςθ ενόσ πολιτιςμοφ του 

γράμματοσ, δίνει τθν εξοντωτικι και ιδθ προδιαγεγραμμζνθ μάχθ με τθν εικόνα. Αλλά όχι μόνο με αυτιν. 

Γιατί πολλοί είναι οι εχκροί τθσ εφθμερίδασ, και όχι μόνο θ εικόνα. Θ ίδια τθσ θ πρϊτθ φλθ, θ είδθςθ, 

καταντά εχκρόσ τθσ, αφοφ αυτι ανικει πια ςτθν τθλεόραςθ ι το ραδιόφωνο, αφινοντασ ςτθν ζντυπθ 

δθμοςιογραφία περικϊρια μόνο για το ςχολιαςμό τθσ. Οι άνκρωποι τθσ, οι δθμοςιογράφοι, καταντοφν 

εχκροί τθσ, αφοφ δεν τθσ αφοςιϊνονται, γιατί μπορεί να είναι λίγοι. Ωςτόςο, δυςτυχϊσ, είναι επιφανείσ όςο 

ερωτοτροποφν με όλα τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ και με όλεσ τισ εξουςίεσ, ροκανίηοντασ ζτςι το κφροσ 

τθσ. Και το αναγνωςτικό κοινό τθσ, που τθ δικαίωνε, μετατρζπεται ς' ζνα δφςπιςτο αντίπαλο, που πρζπει να 

δελεαςκεί με κουπόνια και προςφορζσ για να ενδϊςει, αλλά που τελικά δεν ανταποκρίνεται ς' αυτό κακ' 

εαυτό το προϊόν τθσ εφθμερίδασ, αλλά ςτα προϊόντα που αποκτά μζςω τθσ εφθμερίδασ. 

Και για να αντιμετωπίςουν όλουσ αυτοφσ τουσ εχκροφσ, οι εφθμερίδεσ φτάνουν να υιοκετοφν 

ςτρατθγικζσ που καταφζρνουν να διαςτρεβλϊνουν τθν εικόνα και τθν ταυτότθτα τουσ, αυτιν ακριβϊσ προσ 

τθν οποία ζδειχναν εμπιςτοςφνθ και αφοςίωςθ οι παραδοςιακοί αναγνϊςτεσ τουσ. Πλεσ οι εφθμερίδεσ, ςε 

όλο τον κόςμο. Θ αλλοτινι Κυρία με τα γκρίηα του αμερικανικοφ Τφπου (οι ζγκυροι New York Times) 

ςτολίςτθκε με ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ, ακόμθ και ςτισ λογιηόμενεσ ωσ «ςοβαρζσ» ςελίδεσ τθσ εςωτερικισ 

και διεκνοφσ πολιτικισ, και κατάντθςε να κυμίηει λαϊκότερεσ και εμπορικότερεσ εφθμερίδεσ, όπωσ τθν USA 

today. Γζμιςε κουτςομπολιά και ςελίδεσ life style, ό,τι μζχρι πρότινοσ περιφρονοφςε. Θ «αριςτερι» 

Liberation βάλκθκε να αποδείξει ότι δεν ζχει τίποτα να ηθλζψει από τα εβδομαδιαία περιοδικά ποικίλθσ 

φλθσ, και αφζκθκε ς' ζνα λουτρό θδονιςμοφ και πρακτικιςμοφ κυμίηοντασ ελάχιςτα το παλιό πνεφμα τθσ 

εφθμερίδασ, που γεννικθκε ςτα 1973 από μία ιδζα του Ηαν Ρολ Σαρτρ. Θ Αγγλία βρικε τθ λφςθ ςτισ 

ευκολίεσ πλθρωμισ: εκπτϊςεισ ςτα φφλλα (όποιοσ αγοράςει τθν Independent του Σαββάτου, για 

παράδειγμα, παίρνει με ζκπτωςθ τθν Κυριακάτικθ), προςφορζσ και πριν από δφο χρόνια με πτϊςθ των 

τιμϊν. Οι Times για παράδειγμα, ζριξαν κατά πολφ τθν τιμι του φφλλου τουσ καταργϊντασ ζτςι τθ διάκριςθ 

μεταξφ ςοβαρϊν (και ακριβϊν) εφθμερίδων και φκθνϊν λαϊκϊν (π.χ. Sun, Daily Mirror). Οι ιταλικζσ 

προςφζρουν εγκυκλοπαίδειεσ και ςειρζσ κλαςικϊν κειμζνων. Οι Ελλθνικζσ; Τα πάντα. Ωσ και ςθμαίεσ! 

 Άρκρο τθσ Κατερίνασ Σχινά 

 ςτθν εφθμερίδα «Θ Κακθμερινι» (3.3.1996). 

Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ: Ν' αποδϊςετε περιλθπτικά το άρκρο που ςασ δόκθκε ςε 80 λζξεισ περίπου. 

 (25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Ροια θ νοθματικι ςχζςθ μεταξφ των δφο πρϊτων παραγράφων του κειμζνου; 

 (10 μονάδεσ) 
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2. Ροφ αποδίδετε εςείσ αυτι τθν καινοφργια τάςθ να ςυνοδεφονται οι εφθμερίδεσ από κουπόνια και 

προςφορζσ, ςτοιχεία τα οποία τισ υποβακμίηουν ωσ μζςο ενθμζρωςθσ και παιδείασ; Αναπτφξτε τισ απόψεισ 

ςασ ςε 100 λζξεισ περίπου. 

 (10 μονάδεσ) 

3. αναξιοπιςτία, διάκριςθ: Να δθμιουργιςετε μια πρόταςθ με κακεμιά απ' αυτζσ τισ λζξεισ με τθ ςθμαςία 

που ζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο και ςτθ ςυνζχεια να δϊςετε ζνα ςυνϊνυμο για κακεμιά. 

 (5 μονάδεσ) 

4. Ροια είναι θ δομι και ο τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ Β’ παραγράφου του κειμζνου; 

 (10 μονάδεσ) 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου 

Συμφωνείτε ι διαφωνείτε με τθν άποψθ ότι ο Τφποσ μπορεί να ςτθρίηει το δθμοκρατικό πολίτευμα; 

Υποςτθρίξτε τθ κζςθ ςασ με τα κατάλλθλα επιχειριματα και, εφόςον ςυμφωνείτε, δείξτε με ποιεσ 

προχποκζςεισ μπορεί ο Τφποσ να παίξει αυτόν το ρόλο; (Κζμα ςχολικοφ βιβλίου «Ζκκεςθ -Ζκφραςθ» ΟΕΔΒ, 

ςελ. 29) 

(40 μονάδεσ) 
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ΚΟΜΛΚΣ 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου: Ρολλοί πιςτεφουν πωσ τα κόμικσ αποτελοφν μζςο κοινωνικοποίθςθσ του παιδιοφ. 

Με ποια επιχειριματα κα τεκμθριϊνατε αυτι τθν άποψθ; Ροιεσ πιςτεφετε είναι οι αρνθτικζσ επιδράςεισ 

των κόμικσ ςτα παιδιά; Τισ απόψεισ ςασ κα δθμοςιεφςει το περιοδικό του ςχολείου ςασ ςε 500 – 600 λζξεισ. 

 

Σχεδιαγραμματικι απάντθςθ 

Επικοινωνιακό πλαίςιο: Άρκρο 

Μπορεί να δθμοςιευκεί ςε ςχολικι εφθμερίδα, ςε εφθμερίδα του διμου κ.λπ. Ο τίτλοσ του μπορεί να είναι 

ςοβαρόσ, ςφντομοσ, περιεκτικόσ, ειρωνικόσ, χιουμοριςτικόσ με υπονοοφμενα ι πιο κλαςικόσ (ακόμθ και 

ελλειπτικι πρόταςθ / όχι ζντονθ χριςθ ρθμάτων). Επειδι μάλιςτα το άρκρο ζχει επικαιρικό χαρακτιρα, 

δθλαδι αφορμάται ςυνικωσ από ζνα επίκαιρο γεγονόσ, το οποίο ςχολιάηει ι ερμθνεφει, είναι καλό ςτο 

άρκρο που μασ ηθτείται να γράψουμε ςτθν «παραγωγι κειμζνου» να πάρουμε ωσ αφορμι ζνα τζτοιο 

γεγονόσ. 

• Για το ςυγκεκριμζνο κζμα, ενδεικτικόσ τίτλοσ: 

«Θ κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ μζςα από τα κόμικσ και κίνδυνοι για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ» 

Α) Τα κόμικσ ωσ μζςο κοινωνικοποίθςθσ του παιδιοφ 

• Το παιδί ταυτίηεται ςυνικωσ με τουσ ιρωεσ, τουσ οποίουσ, είναι φορζσ, που προςπακεί να μιμθκεί. 

• Οι ιρωεσ αντιπροςωπεφουν ανκρϊπουσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, πρότυπα μίμθςθσ ι αποφυγισ. 

• Θ ςιγουριά των θρϊων καλφπτει τθν αναςφάλεια και απομακρφνει από τθν κακθμερινότθτα. 

• Οι ιρωεσ προςαρμόηονται και εκφράηουν τθν προβλθματικι τθσ εποχισ τουσ. 

• Θ τάςθ των θρϊων για φυγι ςτθ φφςθ ικανοποιεί τθν ανάγκθ του ανκρϊπου να επιςτρζψει ς' αυτι. 

• Θκικοποιοφν τουσ νζουσ, γιατί, ςτον αγϊνα του καλοφ με το κακό, το καλό είναι πάντα ο νικθτισ. 

 

Β)Αρνθτικζσ επιδράςεισ των κόμικσ 

• Δεν καλλιεργοφν τθν ευαιςκθςία του νζου. 

• Καλλιεργοφν τθν απάκεια, ενϊ θ αποτυχία του παιδιοφ να μιμθκεί τουσ εξωπραγματικοφσ ιρωεσ, το 

καταβάλλει ψυχολογικά. 

• Οι ενζργειεσ των θρϊων δεν είναι ςυνειδθτζσ αλλά ενςτικτϊδεισ. Ζτςι, το καλό δε φαίνεται ωσ λογικι 

επιλογι αλλά ωσ τυχαία αντίδραςθ. 

• Δθμιουργοφν αυταπάτεσ, λόγω τθσ ςυνεχοφσ επικράτθςθσ του καλοφ. 

• Θ υπερβολικι βία των κόμικσ κακιςτά βίαιθ τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν, που μιμοφνται τουσ ιρωεσ 

τουσ. 

• Ωσ ξενόφερτα, φκείρουν τα ικθ των μικρϊν παιδιϊν, πράγμα που αργότερα ςυμβάλλει ςτθν εκνικι 

αλλοτρίωςθ. 

• Αποτελοφν, για μερικοφσ, μζςο διάδοςθσ του ιμπεριαλιςμοφ (επεκτατιςμοφ - πολιτιςτικισ διείςδυςθσ). 

• Αποπολιτικοποιοφν τα παιδιά, με τθν αντίλθψθ ότι θ ψυχαγωγία δε χρειάηεται τθν πολιτικι. 

• Χαρακτθρίηονται ωσ δθμιουργιματα υποκουλτοφρασ. 

• Δεν καλλιεργοφν με τθν ψυχαγωγία που παρζχουν, τθν αγωγι τθσ ψυ¬χισ, απλά ικανοποιοφν τθν 

περιζργεια τθσ εξζλιξθσ τθσ υπόκεςθσ. 
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ΤΘΛΕΟΑΣΘ 

Λ. ΚΕΤΛΚΑ ΤΘΣ ΤΘΛΕΟΑΣΘΣ 

1. Συνδυάηει εικόνα — ιχο — κίνθςθ και γι' αυτό είναι, άμεςθ, εντυπωςιακι και παραςτατικι, 

περιςςότερο από κάκε άλλο μζςο ενθμζρωςθσ. Μασ δίνει τθ δυνατότθτα να γίνουμε αυτόπτεσ και αυτικοοι 

μάρτυρεσ γεγονότων μ' ζνα διαφορετικό τρόπο (χωρίσ ουςιαςτικά να είμαςτε). 

2. Είναι το πιο ζγκαιρο μζςο ενθμζρωςθσ, γιατί μασ πλθροφορεί άμεςα και γριγορα για οτιδιποτε 

ςυμβαίνει ςε εκνικι και παγκόςμια κλίμακα. Ζχει ζκτακτα δελτία, ανακοινϊςεισ, ανταποκρίςεισ απ' όλα τα 

μζρθ τθσ γθσ κ.λπ. 

3. Θ πλθροφόρθςθ απ' τθν τθλεόραςθ δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο και χρόνο γιατί πλθροφορεί ςυνοπτικά 

τον πολίτθ χωρίσ διειςδυτικζσ αναλφςεισ όπωσ ςυμβαίνει κυρίωσ ςτον Τφπο. Ρροςφζρει, δθλαδι, θ 

τθλεόραςθ πιο «εφπεπτθ» τροφι ςτουσ δζκτεσ και απευκφνεται ς' όλουσ, ανεξαρτιτωσ μορφωτικοφ 

επιπζδου. 

4. Συνδυάηει ςε μεγαλφτερο βακμό απ' ό,τι τ' άλλα ΜΜΕ τθν ενθμζρωςθ με τθν ψυχαγωγία (παιχνίδια, 

ςόου, ςίριαλ κ.λπ.). 

5. Συντελεί ςτθν επικοινωνία ατόμων και λαϊν και ςυμβάλλει ςτθν ανανζωςθ των ιδεϊν και ςτθ 

διεφρυνςθ των οριηόντων κακϊσ μασ βοθκά να γνωρίςου¬ με άλλουσ λαοφσ, πολιτιςμοφσ κ.λπ. 

6. Αποτελεί μζςο ψυχαγωγίασ, ιδιαίτερα ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και είναι αλθκινόσ ςφντροφοσ για 

μοναχικοφσ ανκρϊπουσ. 

7. Μζςω των διαφόρων πολιτικϊν ςυηθτιςεων βοθκά τουσ πολίτεσ να διειςδφςουν ςτο πολιτικό 

γίγνεςκαι τθσ χϊρασ, προωκεί το διάλογο και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και ςτθρίηει τθ δθμοκρατία. 

Φιλοξενϊντασ εκπροςϊπουσ διαφόρων πολιτικϊν παρατάξεων ςε ανάλογεσ εκπομπζσ ςυμβάλλει ςτθν 

πολυφωνία και δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να ενθμερωκοφν για κεςμοφσ και νομοςχζδια, 

διαμορφϊνοντασ άποψθ, και να ελζγχουν, επομζνωσ, αποτελεςματικότερα τθν πολιτικι θγεςία.  

8. Ευαιςκθτοποιεί τθν κοινι γνϊμθ για ποικίλα κοινωνικά προβλιματα, ενθμερϊνει για τθν κυκλοφορία 

διαφόρων προϊόντων μζςω τθσ διαφιμιςθσ και ςυμβάλλει ςτθν αφφπνιςθ των πολιτϊν.  

9. Γενικότερα επιτελεί ςθμαντικό ρόλο, αρκεί βζβαια οι δθμοςιογράφοι, διευκυντζσ καναλιϊν, 

αρχιςυντάκτεσ κ.λπ. να διακζτουν ικοσ και επαγγελματικι ςυνείδθςθ. 

 

ΛΛ. ΑΝΘΤΛΚΑ ΤΘΣ ΤΘΛΕΟΑΣΘΣ 

 Θκικόσ - Ρνευματικόσ Τομζασ: Θ τθλεόραςθ περιςςότερο από κάκε άλλο μζςο ενθμζρωςθσ μασ 

καταιγίηει με μθνφματα και, οδθγεί πιο εφκολα το δζκτθ ςε ςφγχυςθ και αποπροςανατολιςμό => Δεν τον 

αφινει να ςκεφτεί με τουσ γριγορουσ ρυκμοφσ εναλλαγισ των εικόνων και τθν κατ' επανάλθψθ προβολι 

των ίδιων μθνυμάτων (πλφςθ εγκεφάλου). Μάλιςτα επειδι προβάλλει πολλζσ διαφθμίςεισ, που 

προςανατολίηουν τουσ δζκτεσ ςτα καταναλωτικά πρότυπα, τουσ απομακρφνει απ' το ιδανικό του 

πνευματικοφ ανκρϊπου. Μζςω δθλαδι των τθλεοπτικϊν εκπομπϊν προβάλλεται ωσ επιτυχθμζνοσ ο 

πλοφςιοσ και διάςθμοσ και όχι ο άνκρωποσ με αξίεσ και πνευματικι καλλιζργεια. Θ τθλεόραςθ με τουσ 

ταχφτατουσ ρυκμοφσ αδρανοποιεί τθ ςκζψθ του ανκρϊπου ενϊ με τεχνικζσ ωραιοποίθςθσ και 

μθχανιςμοφσ προπαγάνδασ οδθγεί τουσ δζκτεσ ςτθ μαηοποίθςθ και τθν ετεροκατεφκυνςθ. Ο ρυκμόσ των 

τθλεοπτικϊν εκπομπϊν επιβάλλεται ςτουσ δζκτεσ, γεγονόσ που δε ςυμβαίνει με τα υπόλοιπα ΜΜΕ. 
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 Κοινωνικόσ - Ϊυχολογικόσ Τομζασ: Ρρότυπα ανικικα, βίαια και αντικοινωνικά προβάλλονται επίςθσ 

ςυχνότατα μζςα από ταινίεσ ι απ' τθ δραματοποίθςθ γεγονότων βίασ - εγκλθματικότθτασ ςε επίπεδο 

ειδθςεογραφίασ, τα οποία ςίγουρα δε βοθκοφν ςτθ διαμόρφωςθ θκικϊν προςωπικοτιτων. Αλλά και ωσ 

προσ τον ελεφκερο χρόνο, θ τθλεόραςθ ςε ςυνδυαςμό με τθ μόδα και διάφορεσ εκπομπζσ «lifestyle», οι 

οποίεσ αυξάνονται ςυνεχϊσ, προβάλλει ανοφςια πρότυπα διαςκζδαςθσ και καταςπατάλθςθσ του 

ελεφκερου χρόνου. Αυτι θ εμπορευματοποιθμζνθ διαςκζδαςθ ςε κλαμπ, καφετζριεσ, νυχτερινά κζντρα 

κ.λπ. δεν αναβακμίηει οφτε τθν αιςκθτικι οφτε τθν παιδεία του δζκτθ και ουδεμία ςχζςθ ζχει με τθ γνιςια 

ψυχαγωγία. Θ ίδια θ τθλεόραςθ ωσ μζςο ψυχαγωγίασ απομακρφνει τον άνκρωπο και περιςςότερο το νζο 

από το βιβλίο και τον οδθγεί ςτθν κακιλωςθ μπροςτά ςτθν οκόνθ και τθν αποξζνωςθ από τα άλλα μζλθ 

τθσ οικογζνειασ, ςτθν απομάκρυνςθ από τουσ φίλουσ κ.λπ. Αμβλφνεται μ' αυτό τον τρόπο ο διάλογοσ και 

πλιττονται οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, γι' αυτό και θ τθλεόραςθ κεωρείται υπεφκυνθ από πολλοφσ 

επιςτιμονεσ και αναλυτζσ για τθ μοναξιά του ςθμερινοφ ανκρϊπου. 

Επιπλζον, μζςω των διαφθμίςεων και του υπερκαταναλωτικοφ μοντζλου ηωισ, θ τθλεόραςθ διογκϊνει 

τισ ατομικζσ ανάγκεσ ςε βάροσ των κοινωνικϊν, με αποτζλεςμα να καλλιεργείται ο ςτείροσ ανταγωνιςμόσ 

μεταξφ των ατόμων για το ποιοσ κ' αποκτιςει περιςςότερα απ' τα διαφθμιηόμενα προϊόντα. Αυτό 

πυροδοτεί ταυτόχρονα και άγχοσ ςτουσ δζκτεσ, οι οποίοι χάνουν τελικά τθν εςωτερικι τουσ ελευκερία. 

 Ρολιτιςτικόσ - Εκνικόσ Τομζασ: Θ τθλεόραςθ αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ διαφλουσ για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ πολιτικισ διείςδυςθσ των ανεπτυγμζνων χωρϊν ςτισ αναπτυςςόμενεσ, οπότε 

ευνοείται θ ξενομανία. Μζςω αυτισ διοχετεφονται ξενόφερτα πρότυπα, ςυνικειεσ, τρόποι ηωισ, γλωςςικά 

πρότυπα, μοντζλα διαςκζδαςθσ κ.λπ., που είναι διαβρωτικά για τθ φυςιογνωμία των αναπτυςςόμενων 

λαϊν. Αντίκετα, προβάλλει ςπάνια ςτοιχεία τθσ παράδοςθσ, ικθ - ζκιμα κ.λπ. των ίδιων των 

αναπτυςςόμενων χωρϊν, οπότε ο κίνδυνοσ αλλοίωςθσ τθσ πολιτιςτικισ και εκνικισ ταυτότθτασ 

αυξάνεται. Θ γλϊςςα, τζλοσ, ςτθν τθλεόραςθ δεν είναι προςεγμζνθ τισ περιςςότερεσ φορζσ, οι 

παρουςιαςτζσ κάνουν εκφραςτικά λάκθ και ςτισ διαφθμίςεισ χρθςιμοποιείται ζντονα θ ςυνκθματολογία. 

Πλα αυτά ςυρρικνϊνουν τθ γλϊςςα και προςφζρουν αρνθτικά πρότυπα λεξιλογίου ςτουσ νζουσ. 

 

ΛΛΛ. ΚΛΝΔΥΝΟΛ ΓΛΑ ΤΑ ΡΑΛΔΛΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΛΟΓΛΣΤΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΘΛΕΟΡΤΛΚΫΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΫΝ 

1. Κίνδυνοσ πνευματικισ ςφγχυςθσ, μαηοποίθςθσ και αποχαφνωςθσ των παιδιϊν λόγω των πολλϊν 

μθνυμάτων και των καταιγιςτικϊν ρυκμϊν. Θ τθλεόραςθ ςυρρικνϊνει τθν πνευματικι ελευκερία, κυρίωσ 

των παιδιϊν, τα οποία δεν ζχουν μθχανιςμοφσ αυτοάμυνασ λόγω του νεαροφ τθσ θλικίασ τουσ. 

2. Αντλοφν πρότυπα από τθν τθλεόραςθ και τα πρότυπα αυτά είναι κυρίωσ υλιςτικά - καταναλωτικά. Αυτό 

δεν είναι κετικό ςτοιχείο για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτασ των παιδιϊν. 

3. Δθμιουργείται άγχοσ κατανάλωςθσ ςτα παιδιά ιδιαίτερα μζςω τθσ διαφιμιςθσ παιχνιδιϊν κ.λπ., τα 

οποία γίνονται άπλθςτα και βρίςκονται ςε διαρκι αγωνία για επίτευξθ υλικϊν ςτόχων. 

4. Αφιερϊνουν ςχεδόν όλο τον ελεφκερο χρόνο τουσ ςτθν τθλεόραςθ και απομακρφνονται από άλλα μζςα 

ψυχαγωγίασ όπωσ είναι το βιβλίο. 

5. Αποξενϊνονται απ' τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ - περιορίηεται ο διάλογοσ μζςα ςτο ίδιο τουσ το ςπίτι λόγω 

τθσ κακιλωςθσ τουσ ςτθν τθλεοπτικι οκόνθ. 

6. Κίνδυνοσ όξυνςθσ τθσ επικετικότθτασ τουσ (θρωοποίθςθ αντικοινωνικϊν τφπων μζςα από ταινίεσ, 

κινοφμενα ςχζδια με βίαιο χαρακτιρα κ.λπ.). 

7. Κίνδυνοσ ξενομανίασ και αλλοίωςθσ πολιτιςτικισ φυςιογνωμίασ μζςω προ τφπων που προβάλλει θ 

τθλεόραςθ (αλλοίωςθ γλϊςςασ κ.λπ.), κακϊσ μάλιςτα τα παιδιά προςαρμόηονται πιο εφκολα ςτο ξζνο. 
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IV. ΔΛΟΓΚΫΣΘ ΚΑΛ ΔΑΜΑΤΟΡΟΛΘΣΘ ΓΕΓΟΝΟΤΫΝ ΜΕΣΫ ΤΘΛΕΟΑΣΘΣ 

Ροιουσ κινδφνουσ εγκυμονοφν για τα άτομα-μζλθ μιασ κοινωνίασ, για τθν ίδια τθν κοινωνία και για τθν 

ίδια τθν ποιότθτα τθσ ηωισ; 

1. Τα άτομα αποπροςανατολίηονται, ετεροκατευκφνονται. 

2. Αποπροςανατολιςμόσ κοινισ γνϊμθσ από ςοβαρά κζματα. 

3. Ψυχολογικά προβλιματα από εμπορευματοποίθςθ ανκρϊπινου πόνου και αίςκθμα κατωτερότθτασ 

ςτουσ ανκρϊπουσ που ςυμμετζχουν ς' αυτζσ τισ εκπομπζσ. 

4. Οι άνκρωποι που γίνονται κφματα εκμετάλλευςθσ μποροφν να οδθγθκοφν ςτθν επικετικότθτα και τθ 

βία. 

5. Ρροκαλεί φόβο και αναςφάλεια ςτουσ δζκτεσ. 

6. Απομακρφνει από ςοβαρά πολιτικά ηθτιματα — φαλκίδευςθ δθμοκρατίασ. 

7. Υποβακμίηεται το επίπεδο των δελτίων ειδιςεων - των διαφόρων εκπομπϊν και των ΜΜΕ γενικότερα. 

 

V. ΡΟΤΑΣΕΛΣ -ΔΕΟΥΣΑ ΣΤΑΣΘ 

Ρϊσ φαντάηεςτε μια ποιοτικι αναβάκμιςθ των καναλιϊν; 

(από τθν πλευρά των ίδιων των ανκρϊπων που εργάηονται ςτθν τθλεόραςθ). 

 Να διακζτουν και γενικότερθ παιδεία και ειδικι γνϊςθ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο για το οποίο 

ενθμερϊνουν. 

 Να ενθμερϊνουν ζγκαιρα και ζγκυρα, γιατί οι εξελίξεισ είναι ραγδαίεσ. 

 Να διακρίνουν τθν είδθςθ από το ςχόλιο. 

 Να τεκμθριϊνουν τισ απόψεισ του με τα κατάλλθλα επιχειριματα. 

 Να ςζβονται τθ νοθμοςφνθ, τθν αιςκθτικι και τθν προςωπικότθτα του δζκτθ. 

 Να μθν οδθγοφνται ςτθν ςκανδαλοκθρία και να ςζβονται τθν προςωπικι ηωι των ατόμων. 

 Να είναι απαλλαγμζνοι από φανατιςμό, ςκοπιμότθτεσ και εμπάκειεσ - προκαταλιψεισ. 

 Να τθροφν τον κϊδικα επαγγελματικισ δεοντολογίασ. 

 Να είναι άνκρωποι με ικοσ, υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ και ςυναίςκθςθ πωσ επιτελοφν λειτοφργθμα. 

 Να αντιλαμβάνονται το ρόλο τουσ ωσ πνευματικϊν ανκρϊπων που δρουν διαφωτιςτικά για το κοινωνικό 

ςφνολο. 

 Να ζχουν αγάπθ για το επάγγελμα, να υπθρετοφν τθν ελεφκερθ ζκφραςθ, τθ δθμοκρατία και το διάλογο. 

 Να μθν οδθγοφνται ςτθν απεραντολογία και τθν ανοφςια φλυαρία. 

 Να δίνουν ζμφαςθ και προτεραιότθτα ςτα ςοβαρά ηθτιματα. 
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VI. Αξίεσ που πρζπει να προωκοφν τα τθλεοπτικά κανάλια ωσ φορείσ μόρφωςθσ και διαπαιδαγϊγθςθσ.  

(Ραραδείγματα από Τομείσ)  

Ρνευματικόσ Τομζασ 

 Πταν μζςω των ΜΜΕ αποκτοφμε γνϊςθ πολφπλευρθ, κρίνουμε και αξιοποιοφμε τα δρϊμενα, αποκτοφμε 

δεκτικότθτα ςε νζεσ ιδζεσ, διαμορφϊνοντασ πιο οργανωμζνθ αντίλθψθ για τα πράγματα. 

Ρολιτικόσ και Κοινωνικόσ Τομζασ 

 Πταν οι δζκτεσ μακαίνουν για ποικίλα κοινωνικοπολιτικά ηθτιματα, αναπτφςςοντασ τθν κοινωνικι τουσ 

ςυνείδθςθ και δείχνοντασ ουςιαςτικό ενδιαφζρον για τα κοινά. Πταν θ πλθροφόρθςθ είναι απροκατάλθπτθ 

και πολφπλευρθ, ο πολίτθσ αποκτά άποψθ ζχοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχει πιο αποτελεςματικά 

ςε κοινωνικοπολιτικοφσ διάλογουσ και να ελζγχει τθν πολιτικι θγεςία. Ρολίτθσ ενθμερωμζνοσ είναι αυτόσ 

που γνωρίηει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του διεκδικϊντασ με ςφνεςθ τα πρϊτα και υλοποιϊντασ με 

ςυνζπεια τισ δεφτερεσ. 

 Τζτοιοι πολίτεσ διαμορφϊνουν τισ όποιεσ παραβιάςεισ και αταςκαλίεσ των πολιτικϊν θγετϊν. Μ' αυτό 

τον τρόπο αντιμετωπίηονται επίςθσ προςπάκειεσ λαϊκιςμοφ και δθμαγωγίασ και διαςφαλίηεται θ 

δθμοκρατία. 

 Οι πολίτεσ, τζλοσ, που είναι ενθμερωμζνοι κατάλλθλα, όταν τα ΜΜΕ λειτουργοφν ςωςτά, 

ευαιςκθτοποιοφνται για τα κοινωνικά προβλιματα όπωσ ο ρατςιςμόσ, θ βία κ.λπ. και αγωνίηονται ςτθ 

ςυνζχεια για τθν επίλυςθ αυτϊν και τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ευρυκμίασ. Μόνον ενθμερωμζνοι και 

ευαιςκθτοποιθμζνοι πολίτεσ, άλλωςτε, που αγωνίηονται για δικαιοςφνθ και αξιοκρατία, μποροφν ν' 

αντιςτακοφν ςτον τυφλό κομματιςμό και τθν πόλωςθ, ψθφίηουν υπεφκυνα και αγωνίηονται για μια πιο υγιι 

Δθμοκρατία. Τα ΜΜΕ, όταν λειτουργοφν ςωςτά, αποτελοφν ςτυλοβάτεσ τθσ ελεφκερθσ ζκφραςθσ και τθσ 

πολυφωνίασ και ςυμβάλλουν ςτθν ελεφκερθ διακίνθςθ των ιδεϊν, όπωσ αρμόηει ςε μια πολιτιςμζνθ 

κοινωνία. 

Οικονομικόσ Τομζασ 

 Πταν τα ΜΜΕ λειτουργοφν ςωςτά προβαίνουν ςε ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο των διαφθμίςεων, χωρίσ 

να ςτρζφουν τουσ πολίτεσ ςτθν υπερκατανάλωςθ και τθ κεοποίθςθ του χριματοσ. Επίςθσ, ενθμερϊνουν το 

μζςο πολίτθ για ςθμαντικά οικονομικά ηθτιματα που ςχετίηονται άμεςα με τθ γενικότερθ 

κοινωνικοπολιτικι πορεία τθσ χϊρασ. Ακόμθ και για νζα δεδομζνα τθσ τεχνολογίασ ι για προβλιματα, όπωσ 

το οικολογικό κ.λπ., ενθμερϊνεται και ευαιςκθτοποιείται ο πολίτθσ όταν λειτουργοφν ςωςτά τα ΜΜΕ και 

αυτό τον κάνει να αιςκάνεται περιςςότερο αςφαλισ. 

Ρολιτιςτικόσ - Εκνικόσ - Διακρατικόσ Τομζασ 

 Πταν μζςα από τα ΜΜΕ οι πολίτεσ γνωρίηουν τθν παράδοςθ, τα ικθ και ζκιμα του τόπου τουσ, 

ενθμερϊνονται για τα πολιτιςτικά δρϊμενα ϊςτε να ςυμμετζχουν ςε αντίςτοιχεσ εκδθλϊςεισ, ενϊ τζλοσ 

μακαίνουν και για τισ διεκνείσ εξελίξεισ, ςε μια εποχι μάλιςτα που τα ςτεγανά ανάμεςα ςτουσ λαοφσ 

καταργοφνται. Τα ίδια τα ΜΜΕ ςυντελοφν ς' αυτό και βοθκοφν το μζςο πολίτθ να γίνεται αυτόπτθσ και 

αυτικοοσ μάρτυρασ γεγονότων που ζχουν γίνει ςτθν άλλθ άκρθ του κόςμου, ζχοντασ ζτςι τθν αίςκθςθ ότι 

βρίςκεται ς' ζνα πλανθτικό «χωριό», όπωσ ζλεγε ο Ρλωρίτθσ. Ακόμθ προβλθματίηεται για ςοβαρά διεκνι 

ηθτιματα, όπωσ θ πείνα ςτον Τρίτο κόςμο, οι παντοειδείσ παραβιάςεισ ανκρωπίνων δικαιωμάτων, θ 

λειτουργία διακρατικϊν ςυναςπιςμϊν, π.χ. θ Ε.Ε., και κατά κάποιον τρόπο γίνεται «κοςμοπολίτθσ» με τθν 

καλι ζννοια. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

KEIMENO 

«Ο θλεκτρονικόσ μασ λόγοσ» 

Ροια είναι, όμωσ, θ ςτάκμθ του θλεκτρονικοφ μασ λόγου; Είμαςτε ικανοποιθμζνοι από το λόγο που 

ακοφμε ςτο ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ; Είναι, τελικά, θ ποιότθτα του θλεκτρονικοφ μασ λόγου τζτοια, 

ϊςτε να τον κακιςτά πρότυπο λόγου; Ι μιπωσ ιςχφει το αντίκετο: ο πλοφςιοσ πια ςε ποςότθτα 

θλεκτρονικόσ μασ λόγοσ είναι πενιχρόσ ςε ποιότθτα, απρόςφοροσ ζωσ ακατάλλθλοσ για μίμθςθ; 

Θ γλϊςςα είναι ο άνκρωποσ. Άρα κι θ θλεκτρονικι γλϊςςα είναι, μοιραία, ο θλεκτρονικόσ μασ 

άνκρωποσ, ο δθμιουργόσ τθσ γλϊςςασ που χρθςιμοποιείται ςτα θλεκτρονικά μζςα. Κι εδϊ είναι το 

πρόβλθμα. Αν εξαιρζςει κανείσ τουσ ζμπειρουσ επαγγελματίεσ δθμοςιογράφουσ, τουσ λίγουσ καλοφσ 

επαγγελματικά γνϊςτεσ των θλεκτρονικϊν μζςων επικοινωνίασ, και τουσ επίςθσ λίγουσ προικιςμζνουσ γι' 

αυτό τον κλάδο (και ςυχνά νζουσ) ανκρϊπουσ, δθλαδι όλουσ εκείνουσ οι οποίοι, ζχοντασ τισ κατάλλθλεσ 

προχποκζςεισ, μπόρεςαν και αξιοποίθςαν τισ ευκαιρίεσ που τουσ δόκθκε να εκφραςτοφν, ζνα πλικοσ 

άλλων όψιμων «θλεκτρονικϊν ανκρϊπων» βρζκθκαν απότομα κι απροετοίμαςτοι μπροςτά ςτο μικρόφωνο, 

υποχρεωμζνοι όχι απλϊσ να μιλιςουν αλλά να μιλοφν... 

Το πρόβλθμα λοιπόν του θλεκτρονικοφ μασ λόγου είναι ότι, ξαφνικά, πολλοί άνκρωποι άρχιςαν να 

μιλοφν πολφ για πολλά κζματα με ελάχιςτθ προετοιμαςία και υπό τθν πίεςθ του αμείλικτου θλεκτρονικοφ 

(τθλεοπτικοφ και ραδιοφωνικοφ λόγου) χρόνου. Αποτζλεςμα (με πολλζσ λαμπρζσ εξαιρζςεισ, αλθκινά 

υποδείγματα ςυγκροτθμζνου λόγου): χείμαρροι φλυαρίασ, πρόχειρου ανεπεξζργαςτου, χαςματικοφ6 λόγου 

με περιοριςμζνθ ι ελάχιςτθ δθλωτικότθτα7 . Μιασ μορφισ λόγου που πλθςιάηει τα όρια του αφαςικοφ8 

λόγου, όςο ςτερείται ςυγκεκριμζνων, αναγνωρίςιμων αναφορϊν και όςο λζγεται χωρίσ να ςθμαίνει9 . Ενόσ 

λόγου που εκπζμπεται εριμθν ι εισ βάροσ τθσ πλθροφορίασ, του περιεχομζνου δθλαδι ι του 

ςθμαινόμενου. 

Με ποια κριτιρια γίνεται θ επιλογι των «θλεκτρονικϊν ανκρϊπων», ιδίωσ των νζων που φιλοδοξοφν να 

ςταδιοδρομιςουν ς' αυτά; Θ δυνατότθτα τουσ να αρκρϊςουν λόγο, δθλαδι να οργανϊςουν και να 

διατυπϊςουν τθ ςκζψθ τουσ δεν ελζγχεται άραγε ωσ προχπόκεςθ εργαςίασ ςτα θλεκτρονικά μζςα; Ροιοσ 

κα πει ςτα νζα αυτά παιδιά —κι όχι μόνο ς' αυτά— ότι κα πρζπει να μιλοφν λιγότερο, με πολλι προςοχι 

και περιςςότερθ προετοιμαςία; Ροιοσ κα τα βάλει να ξανακοφςουν μαγνθτοφωνθμζνο το λόγο που 

εκτοξεφουν εναντίον ανυπεράςπιςτων ακροατϊν ι τθλεκεατϊν ςυνοδεφοντασ το άκουςμα με γόνιμα 

ςχόλια που κα τικαςεφουν10 και κα βελτιϊνουν το λόγο τουσ; 

Συχνά οι νζοι αυτοί θλεκτρονικοί άνκρωποι —άνκρωποι ςυμπακείσ, ειλικρινείσ και άξιοι κατά τα άλλα- 

ζχουν μια διαςτρεβλωμζνθ αντίλθψθ τθσ επικοινωνίασ. Εκλαμβάνουν ωσ οικειότθτα, απλότθτα και 

αυκορμθτιςμό τθν προχειρότθτα, τθν άςθμαντολογία και τθν ζλλειψθ οποιαςδιποτε προετοιμαςίασ για το 

πϊσ κα πραγματοποιθκεί θ γλωςςικι επικοινωνία με τον ακροατι-τθλεκεατι. Ειδικά ςτο ραδιόφωνο, ο 

ενικόσ, το «εςφ», το αςτειάκι, θ χριςθ του μικροφ μόνο ι του χαϊδευτικοφ ονόματοσ μια επιφανειακι και 

επίπλαςτθ οικειότθτα προσ άγνωςτουσ, ξζνουσ κι απόμακρουσ νοθτοφσ ι υπαρκτοφσ ςυνομιλθτζσ, μόνο 

επικοινωνιακι αγζνεια κι ευτζλεια πιςτοποιεί. Κι είναι το ικοσ ακριβϊσ αυτοφ του λόγου, και λιγότερο το 

φφοσ του, που ενοχλεί. 

                                                             
6
 Χαςματικόσ= γεμάτοσ χάςματα, κενά 

7 Δθλωτικότθτα του λόγου = ο λόγοσ να ζχει περιεχόμενο, να «ςθμαίνει» κάτι με ςαφινεια, να μθν είναι κενόσ. 
8 Αφαςικόσ = αςυνάρτθτοσ, αλλοπρόςαλλοσ 
9 Σθμάινει ο λόγοσ = ζχει βακφτερο νόθμα, δθλϊνει κάτι. 
10

 Τικαςεφω το λόγο = «υποτάςςω», γίνομαι κφριοσ του λόγου, τον χειρίηομαι καλά. 
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Κι ακόμθ: πϊσ να επικοινωνιςει αποτελεςματικά ο εκφωνθτισ ι ο τθλεπαρουςιαςτισ που ςκοντάφτει 

διαβάηοντασ ζνα κείμενο ι αλλοιϊνοντασ αναγνωςτικά το νόθμα του; Και γιατί ζνασ που ζχει προφανείσ 

αρκρωτικζσ δυςχζρειεσ και άγνοια τθσ ςωςτισ αναπνοισ ςτθν εκφορά του λόγου, πρζπει -ζςτω κι αν είναι 

δθμοςιογράφοσ-να είναι κατ' ανάγκθν και ο εκτελεςτισ (με τθ διττι ζννοια τθσ λζξεωσ) ενόσ 

ειδθςεογραφικοφ κειμζνου; Και πϊσ να επικοινωνιςει ςωςτά ο ςχολιαςτισ που διαπράττει ανεπίτρεπτα 

γλωςςικά ςφάλματα, γραμματικά, ςυντακτικά και ςθμαςιακά; 

Τι δζον γενζςκαι;11  Καλφτερθ, μακρότερθ, ςκλθρι κα ζλεγα, προετοιμαςία και άςκθςθ των ανκρϊπων 

που παράγουν τον θλεκτρονικό μασ λόγο.*...+ Οι ραδιοφωνικοί και τθλεοπτικοί ςτακμοί πρζπει να γίνουν 

εργαςτιρια προετοιμαςίασ ικανϊν χειριςτϊν του λόγου, όπωσ ιταν παλιά και είναι, ίςωσ λιγότερο, και 

ςιμερα οριςμζνεσ ζγκυρεσ εφθμερίδεσ. Πςοι ζχουν τθν ευκφνθ λειτουργίασ των ραδιοφωνικϊν και 

τθλεοπτικϊν ςτακμϊν πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ζχουν ςυγχρόνωσ επωμιςκεί και ζνα ςθμαντικό 

μζροσ τθσ ευκφνθσ για τθ διαμόρφωςθ του νεοελλθνικοφ λόγου, αφοφ είναι, ςτθν πράξθ, οι δθμιουργοί των 

πιο δραςτικϊν γλωςςικϊν προτφπων για τι μεγάλεσ μάηεσ του ελλθνικοφ λαοφ. Δεν άξιηε, άραγε, 

αξιοποιϊντασ αυτι τθν τεράςτια δφναμθ, να προςφζρουν παράλλθλα με τθ ςωςτι πλθροφόρθςθ και άξια 

πρότυπα λόγου που ζμμεςα μεν, αλλά καίρια, αποτελεςματικά και δθμιουργικά κα προάγουν ςτακερά και 

ευρφτερα το νεοελλθνικό λόγο; 

Γ. Μπαμπινιϊτθσ, Ελλθνικι γλϊςςα, Gutenberg, Ακινα 1994, ςελ. 208-211 

 

Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ 

Να γραφεί θ περίλθψθ του κειμζνου ςε 130 περίπου λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Να βρείτε τθ δομι και τον τρόπο ανάπτυξθσ τθσ 5θσ παραγράφου του κειμζνου. 

(5 μονάδεσ) 

2. Να αναπτφξετε (κατά προτίμθςθ με παραδείγματα) μια παράγραφο 100-120 λζξεων με κεματικι 

περίοδο τθ φράςθ τθσ 5θσ §: κι είναι το ικοσ ακριβϊσ αυτοφ του λόγου που ενοχλεί. 

(10 μονάδεσ) 

3. «Είμαςτε ικανοποιθμζνοι... και τθν τθλεόραςθ» (I θ §): θ πακθτικι ςφνταξθ τθσ περιόδου να μετατραπεί 

ςε ενεργθτικι και θ ενεργθτικι ςε πακθτικι. 

(5 μονάδεσ) 

4. Θ χριςθ τθσ γλϊςςασ είναι ποιθτικι-μεταφορικι ςε δφο από τισ παρακάτω φράςεισ: Χείμαρροι 

φλυαρίασ (3θ §), λόγο που εκτοξεφουν (4θ §), πενιχρόσ ςε ποιότθτα (2θ §) υποδείγματα ςυγκροτθμζνου 

λόγου (3θ §). 

Να τισ βρείτε και να τισ ξαναγράψετε κάνοντασ αναφορικι - κυριολεκτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ.  

(5 μονάδεσ) 

                                                             
11

 Τι δζον γενζςακαι; = τι πρζπει να γίνει; 
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5.  α. Να αντικαταςτακοφν οι παρακάτω (υπογραμμιςμζνεσ ςτο κείμενο) λζξεισ: ςτάκμθ (1θ §), πενιχρόσ 

(1θ §), μοιραία (1θ §), πρότυπο (2θ §), προικιςμζνουσ (2θ §) με άλλεσ ςυνϊνυμεσ ϊςτε να μθν μεταβλθκεί 

το νόθμα του κειμζνου ςτα ςυγκεκριμζνα ςθμεία. 

 β. ςθμαινόμενο (3θ §): Να γράψετε (3) ςφνκετα ουςιαςτικά παραγόμενα από το κζμα λζξθσ αυτισ και να 

καταςκευάςετε με αυτά ιςάρικμεσ φράςεισ. 

(10 μονάδεσ) 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου 

Ξεκινϊντασ από τισ εμπειρίεσ ςου να διατυπϊςεισ τθ γνϊμθ ςου -και να τθν τεκμθριϊςεισ με 

παραδείγματα- ςτα εξισ δφο κζματα: 

- Ράςχει ι όχι ο τθλεοπτικόσ και ραδιοφωνικόσ λόγοσ από φλυαρία και προχειρότθτα όπωσ διατείνονται 

πολλοί κατιγοροί του; 

- Σε ικανοποιεί το επίπεδο του λόγου αυτοφ; Ι κα ικελεσ ο λόγοσ αυτόσ να είναι διαφορετικόσ; Να 

αιτιολογιςεισ τθν άποψθ ςου. 

Το κείμενο αυτό (500 -600 περίπου λζξεων) κα το διαβάςεισ ςε μια θμερίδα, που διοργανϊνουν ο τοπικόσ 

ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ και ο τοπικόσ τφποσ, με γενικό κζμα: «Θ ςυμβολι τθσ γλϊςςασ ςτθ δθμοςιογραφικι 

πλθροφόρθςθ». 

(40 μονάδεσ) 
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ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ - INTERNET 

I. ΟΛΣΜΟΛ 

Ρλθροφορικι: Επιςτιμθ τθσ πλθροφόρθςθσ. Σφνολο μεκόδων για τθ ςυλλογι, διαλογι, απομνθμόνευςθ, 

μετάδοςθ και χρθςιμοποίθςθ πλθροφοριϊν που επεξεργάηονται αυτόματα, με τθ βοικεια προγραμμάτων, 

ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. 

Διαδίκτυο: Ραγκόςμιο δίκτυο μζςω του οποίου ςυνδζονται υπολογιςτζσ και δίκτυα υπολογιςτϊν και 

επιτυγχάνεται θ μεταξφ τουσ επικοινωνία κακϊσ και θ παροχι ςτο χριςτθ τουσ διαφόρων υπθρεςιϊν. 

Ραγκόςμιοσ ιςτόσ (World Wide Web - w.w.w.): Ραγκόςμιο δικτυωτό πλζγμα ςυνδζςεων μεταξφ 

υπολογιςτϊν, το οποίο, με τθν πολυπλοκότθτα που το διακρίνει, δίνει τθν εντφπωςθ ιςτοφ. 

 

II. ΚΕΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΡΛΘΟΨΟΛΚΘΣ 

Θ πλθροφορικι ζχει ευεργετικά αποτελζςματα ςε πολλοφσ τομείσ:  

α) Κοινωνικόσ τομζασ: 

1. Σφςφιξθ των ανκρωπίνων ςχζςεων μζςα από τθ ςυηιτθςθ ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ γνωριμιϊν. 

2. Κατάργθςθ ςτερεότυπων αντιλιψεων, ρατςιςμοφ και φανατιςμοφ λόγω τθσ επικοινωνίασ με ανκρϊπουσ 

από όλο τον κόςμο. 

3. Καλφτερθ αντιμετϊπιςθ τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ τρομοκρατίασ εξαιτίασ τθσ ευκολότερθσ 

επικοινωνίασ των αςτυνομικϊν αρχϊν διαφόρων χωρϊν. 

4. Βελτίωςθ των υπθρεςιϊν κοινωνικισ πρόνοιασ μζςα από τθ χριςθ νζων ςυςτθμάτων (τθλεϊατρικι κ.λπ). 

5. Δθμιουργία οργανϊςεων πολιτϊν από όλο τον κόςμο για τθν προϊκθςθ κζςεων παγκοςμίου 

ενδιαφζροντοσ (π.χ. παγκόςμιεσ οργανϊςεισ εναντίον του πολζμου ςτο Λράκ). 

β) Οικονομικόσ τομζασ: 

1. Διευκόλυνςθ του εμπορίου και των ςυναλλαγϊν, κακϊσ όλα γίνονται μζςα από μια οκόνθ (θλεκτρονικό 

εμπόριο). 

2. Βελτίωςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν των κρατϊν, εφόςον το διαδίκτυο δίνει τθ δυνατότθτα αφξθςθσ του 

όγκου ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν. 

3. Καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ με τθ δθμιουργία νζων επαγγελμάτων. 

4. Δθμιουργία εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε νζεσ, οικονομικότερεσ, πιο αποδοτικζσ τεχνολογίεσ. 

5. Μείωςθ τθσ τιμισ των προϊόντων, κακϊσ με τθν άμεςθ παραγγελία τουσ καταργοφνται οι μεςάηοντεσ, 

γ) Ρνευματικόσ τομζασ: 

1. Διάδοςθ ςε παγκόςμιο επίπεδο νζων ιδεϊν και προβλθματιςμϊν. 

2. Ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ των χρθςτϊν, κακϊσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν μζςα από μια 

μεγάλθ ποικιλία τον κατάλλθλο γι' αυτοφσ δικτυακό προοριςμό. 

3. Ραροχι τθσ δυνατότθτασ μόρφωςθσ εξ' αποςτάςεωσ. 

4. Ρροϊκθςθ τθσ ζρευνασ με εφκολθ πρόςβαςθ ςε βιβλιογραφικό υλικό. 

5. Βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν μζςων με ποικίλο εποπτικό υλικό, 
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δ) Ρολιτιςτικόσ τομζασ: 

1. Εφκολθ πρόςβαςθ ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. 

2. Διάςωςθ, προβολι και διάδοςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

3. Γνωριμία με διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ,  

ε)  Διοικθτικόσ τομζασ: 

1. Κατάργθςθ τθσ γραφειοκρατίασ. 

2. Διάςωςθ παλαιϊν αρχείων που καταςτρζφονταν με το χρόνο. 

3. Καλφτερθ οργάνωςθ και απόδοςθ των υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

ςτ) Ρολιτικόσ τομζασ: 

1. Δυνατότθτα ζκφραςθσ τθσ προςωπικισ άποψθσ για διάφορα πολιτικά ηθτιματα. 

2. Διατφπωςθ πλθκϊρασ πολιτικϊν απόψεων => ζκφραςθ πολιτικοφ πλουραλιςμοφ -> εδραίωςθ τθσ 

δθμοκρατίασ. 

 

III. ΑΝΘΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΡΛΘΟΨΟΛΚΘΣ 

Θ πλθροφορικι ζχει και αρνθτικά αποτελζςματα ςε πολλοφσ τομείσ:  

α) Κοινωνικόσ τομζασ: 

1. Απομόνωςθ του ανκρϊπου από το κοινωνικό ςφνολο, κακϊσ κακθλϊνεται μπροςτά ςε μια οκόνθ. 

2. Τυπικζσ οικογενειακζσ ςχζςεισ. 

3. Κρίςθ των θκικϊν αξιϊν με τθν εφκολθ πρόςβαςθ όλων, ακόμθ και ανθλίκων, ςε ιςτοςελίδεσ με 

πορνογραφικό περιεχόμενο. 

4. Εμφάνιςθ νζων μορφϊν εγκλθματικότθτασ κακϊσ το νομικό πλαίςιο λειτουργίασ του είναι ανεπαρκζσ, 

β) Οικονομικόσ τομζασ: 

1. Διευκόλυνςθ διάπραξθσ οικονομικϊν εγκλθμάτων με τθ χριςθ υπερςφγχρονων θλεκτρονικϊν μζςων. 

2. Αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςτο μεγαλφτερθσ θλικίασ τμιμα του πλθκυςμοφ, που δεν είναι εξοικειωμζνο με τισ 

νζεσ τεχνολογίασ. 

3. Ακριβι πρόςβαςθ, κακϊσ θ ςφνδεςθ προχποκζτει αγορά υπολογιςτι και modem. 

4. Ευαιςκθςία ςε ιοφσ, που ζχουν τθ δυνατότθτα να καταςτρζψουν πολφτιμα αρχεία. 

5. Διεφρυνςθ του χάςματοσ ανάμεςα ςε κοινωνικζσ ομάδεσ που ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο και ςε 

εκείνεσ που δε διακζτουν. 

γ) Ρολιτιςτικόσ τομζασ: 

1. Επιβολι τθσ χριςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε παγκόςμιο επίπεδο και περικωριοποίθςθ των υπόλοιπων 

εκνικϊν γλωςςϊν 

2. Αλλοίωςθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ των λιγότερο ανεπτυγμζνων κρατϊν, με τθν επιβολι προτφπων 

και αξιϊν των πιο ιςχυρϊν. 

δ) Ρολιτικόσ τομζασ: 

1. Θ νζα γενιά, εκιςμζνθ ςε μια εικονικι πραγματικότθτα, αρνείται να πολιτικοποιθκεί και να 

αντιμετωπίςει τα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ 

2. Θ πολιτικι εξουςία τείνει να γίνει ολοκλθρωτικι, κακϊσ με τα ςφγχρονα μζςα παρακολοφκθςθσ και 

ςυγκζντρωςθσ πλθροφοριϊν μπορεί να αςκεί μεγαλφτερο ζλεγχο ςτουσ πολίτεσ. 
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3. Ραραπλθροφόρθςθ, εφκολθ διάδοςθ ακραίων ιδεϊν και απόψεων. 

 

IV. ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘ ΣΫΣΤΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΟΥ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ 

1. Κζςπιςθ βαςικϊν κανόνων δεοντολογίασ ςτθ χριςθ του διαδικτφου, με παγκόςμια ιςχφ. 

2. Ενθμζρωςθ των νζων κυρίωσ χρθςτϊν, τόςο για τουσ κινδφνουσ που ενζχει θ ανεφκυνθ χριςθ, όςο και 

για τα οφζλθ τθσ υπεφκυνθσ χριςθσ του διαδικτφου. 

3. Κινθτοποίθςθ των πολιτϊν αλλά και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων για τθν προάςπιςθ των ελευκεριϊν 

και των δικαιωμάτων τουσ. 

4. Κινθτοποίθςθ των κρατικϊν φορζων για τθν προςταςία των ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων των 

πολιτϊν, αλλά και για τθν κακολικι τιρθςθ των κανόνων τθσ δεοντολογίασ. 

 

V. ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΚΑΛ ΜΕΛΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ ΕΝΑΝΤΛ ΤΫΝ ΜΜΕ 

α) Ρλεονεκτιματα του Διαδικτφου ζναντι των ΜΜΕ: 

1. Το διαδίκτυο παρζχει τθ δυνατότθτα τθσ διαδραςτικότθτασ, δθλαδι ο χριςτθσ μπορεί να είναι 

ταυτόχρονα δζκτθσ αλλά και πομπόσ πλθροφοριϊν. 

2. Συνδυάηει με μοναδικό τρόπο εικόνα, ιχο αλλά και γραπτό λόγο. 

3. Εξαςφαλίηει μεγάλθ ποικιλία επιλογϊν για οποιαδιποτε χριςθ, μζςα από τθν φπαρξθ απειράρικμων 

δικτυακϊν τόπων. 

4. Σε αντίκεςθ με τον τφπο, ζχει τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνεται διαρκϊσ για τισ νζεσ εξελίξεισ. 

5. Ρροςφζρει τθ δυνατότθτα άμεςθσ πρόςβαςθσ ςε αρχειακό υλικό. 

6. Δίνει ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα να επιλζξει ο ίδιοσ τισ πλθροφορίεσ που τον ενδιαφζρουν, αλλά και τθ 

ςειρά με τθν οποία κα τισ προβάλλει. 

β) Μειονεκτιματα του Διαδικτφου ζναντι των ΜΜΕ: 

1. Αποτελεί ακριβό μζςο, κακϊσ χρειάηονται αρκετά χριματα, τόςο για τθν αγορά υπολογιςτι και modem, 

όςο και για τισ ςυχνζσ αναβακμίςεισ του ςυςτιματοσ. 

2. Απευκφνεται ςε ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο KOLVO, το οποίο ζχει τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία. 

3. Είναι εξαιρετικά ευαίςκθτο ςε ιοφσ, οι οποίοι δεν απειλοφν τα υπόλοιπα ΜΜΕ. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΚΕΛΜΕΝΟ 

Οι νζοι προτιμοφν το Internet από τθν TV 

*Ζρευνα ςτισ ΘΡΑ αποκαλφπτει 

Οι καιροί αλλάηουν και θ τθλεόραςθ πρζπει να καταβάλει μεγάλεσ προςπάκειεσ για να «κρατιςει» τισ 

νεαρότερεσ θλικίεσ. Στο ςυμπζραςμα αυτό καταλιγουν αμερικανοί ειδικοί, φςτερα από μελζτθ ςτοιχείων 

ζρευνασ που δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα τθν περαςμζνθ εβδομάδα από τθν εταιρεία Knowledge Networks - 

Statistical Research. Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ζχει προβλθματίςει ιδιαίτερα τουσ «εγκεφάλουσ» τθσ 

τθλεοπτικισ βιομθχανίασ, οι οποίοι προςδοκοφςαν μια «ανάταςθ» φςτερα από παρατεταμζνθ περίοδο 

φφεςθσ τθσ τθλεκζαςθσ ςτισ νεαρότερεσ θλικίεσ των τθλεκεατϊν. Τα ςφγχρονα παιδιά και οι ζφθβοι 

(θλικίασ 8-17 ετϊν) προτιμοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τισ δυνατότθτεσ που τουσ δίνει το Διαδίκτυο από τισ 

τθλεοπτικζσ ι τισ ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ. Συγκεκριμζνα, θ πλειονότθτα απάντθςε ότι αν κα ζπρεπε να 

επιλζξει μόνο ζνα θλεκτρονικό μζςο, μεταξφ ραδιοφϊνου, τθλεφϊνου, τθλεόραςθσ και Διαδικτφου, το 

τελευταίο κα αποςποφςε πανθγυρικά τισ προτιμιςεισ. Ζνα ςτα τρία παιδιά επζλεξε το Internet και μόνο το 

26% ζδωςε «ψιφο» ςτθν τθλεόραςθ. Ρρόκειται, ςθμειϊνουν οι ερευνθτζσ, για μια ςοβαρι εξζλιξθ, κακϊσ 

θ τθλεόραςθ υποχωρεί κατά 3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με τισ περυςινζσ επιδόςεισ τθσ. 

Στισ νζεσ τάςεισ, εκτόσ από τα προγράμματα, ςυντελεί αποφαςιςτικά - όπωσ λζνε οι ειδικοί - θ 

προτίμθςθ των νζων γενεϊν ςτισ αμφίδρομεσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ επιτρζπουν ςτον χριςτθ να 

διαδραματίηει πρωταγωνιςτικό ρόλο και να μθν είναι απλόσ δζκτθσ υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ ι ψυχαγωγίασ. 

Ακόμθ, φαίνεται ότι τον δικό τθσ ρόλο διαδραματίηει θ ςφγχρονθ μορφι επικοινωνίασ, όπωσ θ ανταλλαγι 

μθνυμάτων και πλθροφοριϊν. «Για τα παιδιά το Διαδίκτυο είναι πολφ περιςςότερο από ζνα απλό μζςο. 

Είναι ζνα εργαλείο επικοινωνίασ» ςυμπεραίνουν οι ερευνθτζσ. Οι νζεσ τάςεισ καταγράφονται και ςτθν 

Ευρϊπθ, όπωσ προκφπτει από τισ αναλφςεισ των ερευνθτϊν τθσ Eurostat, οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν πριν 

από λίγεσ θμζρεσ. Ειδικότερα, τα ςτοιχεία δείχνουν ότι ο αρικμόσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν αυξάνεται 

με ταχφτατουσ ρυκμοφσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ραρόμοιεσ τάςεισ καταγράφονται και ςτθ χριςθ τθσ 

κινθτισ τθλεφωνίασ. 

Ρερίπου το 35% του πλθκυςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, από 15 ετϊν και άνω, διακζτει πλζον 

κομπιοφτερ ςτο ςπίτι. 

ΤΟ ΒΘΜΑ, 21-04-2002 

Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ 

Να αποδοκεί περιλθπτικά το παραπάνω κείμενο ςε 100 λζξεισ.  

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά το κείμενο που ςασ δόκθκε, να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που 

ακολουκοφν ωσ ςωςτζσ ι λανκαςμζνεσ, τοποκετϊντασ τθν ζνδειξθ «Σωςτό» ι «Λάκοσ» δίπλα ςτο γράμμα 

που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ. 

α. Σε ζνα χρόνο θ τθλεκζαςθ παρουςίαςε φφεςθ 3%.  

β. Θ χριςθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ αυξάνεται ςτθν Ευρϊπθ ανάλογα με το ρυκμό τθσ παρακολοφκθςθσ 

τθλεοπτικϊν προγραμμάτων, 
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γ. Ο μόνοσ λόγοσ που οι νζοι προτιμοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςυγκριτικά με τθν τθλεόραςθ είναι θ παροχι 

μιασ ςφγχρονθσ μορφισ επικοινωνίασ, 

δ. Θ προτίμθςθ του Διαδικτφου από τουσ νζουσ ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι παρζχει τθ δυνατότθτα 

αμφίδρομθσ ςυμμετοχισ. 

ε. Οι ικφνοντεσ τθσ τθλεοπτικισ βιομθχανίασ ζχουν προβλθματιςτεί ιδιαίτερα από τθν παρατεταμζνθ 

περίοδο «ανάταςθσ» τθσ τθλεκζαςθσ ςτουσ νζουσ. 

(5 μονάδεσ) 

2. Να γράψετε ζνα ςυνϊνυμο και ζνα αντϊνυμο για κάκε μια από τισ παρακάτω λζξεισ: προςδοκοφςαν, 

ανάταςθ, παρατεταμζνθ, φφεςθσ. 

(4 μονάδεσ) 

3. Να γράψετε τρεισ διαφορετικοφσ τίτλουσ για να αποδϊςετε τθν είδθςθ που περιζχει το κείμενο: 

α. χωρίσ ςχόλιο β. με ςχόλιο δραματικό  γ. με ςχόλιο χιουμοριςτικό. 

(6 μονάδεσ) 

4. Στο παραπάνω άρκρο παρατθρείται ςυχνι χριςθ ειςαγωγικϊν. Αφοφ εντοπίςετε τα αντίςτοιχα ςθμεία, 

να αναλφςετε τθ λειτουργικότθτα τουσ.  

(10 μονάδεσ) 

5. «Για τα παιδιά το Διαδίκτυο είναι πολφ περιςςότερο από ζνα απλό μζςο. Είναι ζνα εργαλείο 

επικοινωνίασ»: Να αναπτυχκεί θ παραπάνω άποψθ ςε μία παράγραφο με τθ μζκοδο των παραδειγμάτων. 

(80 - 100 λζξεισ) 

(10 μονάδεσ) 

 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου 

Το ςχολείο ςου διοργανϊνει μια θμερίδα με κζμα «Νζοι και Διαδίκτυο» και εςφ αναλαμβάνεισ να 

εκφωνιςεισ μια ομιλία ςτθν οποία κα παρουςιάςεισ τα πλεονεκτιματα που παρζχει ςτουσ νζουσ 

ανκρϊπουσ θ χριςθ του Διαδικτφου, αλλά και τουσ κινδφνουσ που αυτι εγκυμονεί για τουσ νεαροφσ 

χριςτεσ του. (500 λζξεισ περίπου) 

(40 μονάδεσ) 
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ΛΑΛΛΤΛ ΤΘΛΕΡΑΛΩΝΛΔΛΑ 

 

Λ. ΑΛΤΛΑ ΥΪΘΛΫΝ ΡΟΣΟΣΤΫΝ ΤΘΛΕΚΕΑΣΘΣ: 

1. Λκανοποιοφν τθν περιζργεια των κεατϊν, αφοφ διειςδφουν ςτθν προςωπικι ηωι των άλλων και 

κθρεφουν τισ ςκανδαλϊδεισ πτυχζσ τθσ. 

2. Οι διοργανωτζσ τουσ επιςτρατεφουν όλων των ειδϊν τισ παραμζτρουσ (επικοινωνιακζσ, ψυχολογικζσ 

κ.ά.) για να προςελκφςουν το ενδιαφζρον των τθλεκεατϊν αλλά και να το ςυντθριςουν με τθν αίςκθςθ τθσ 

ςυμμετοχισ των κεατϊν ςτθν εξζλιξθ και ζκβαςθ του παιχνιδιοφ. Δίνουν ζτςι τθν απατθλι αίςκθςθ ςτο 

κοινό ότι παρεμβαίνουν ςτα «διαδραματιηόμενα» και μάλιςτα με δραςτικό τρόπο. 

3. Θ τθλεοπτικι βίωςθ των προβλθμάτων των άλλων αποπροςανατολίηει τουσ κεατζσ από τα προςωπικά 

προβλιματα τουσ, ιδιαίτερα ςε μια εποχι κρίςθσ αξιϊν ιδεολογιϊν και παρακμισ, ςτθν οποία τα ςοβαρά 

κοινωνικά, πολιτιςτικά και πνευματικά προβλιματα κεωροφνται αςιμαντα ιδιαίτερα από τουσ νζουσ. 

4. Οι πιεςτικζσ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ, θ εξαντλθτικι υπερεργαςία, θ ζλλειψθ ουςιαςτικισ 

ανκρϊπινθσ επαφισ και το αίςκθμα μοναξιάσ ςτισ ςφγχρονεσ μεγαλουπόλεισ κάνουν εφκολθ τθν κζαςθ 

χαμθλισ ποιότθτασ προγραμμάτων, αφοφ λειτουργοφν ωσ μια διζξοδοσ ανϊδυνθσ φυγισ από τθν 

πραγματικότθτα. 

5. Ρολλζσ φορζσ θ ζλλειψθ ποιοτικϊν τθλεοπτικϊν προγραμμάτων εξαιτίασ του εμπορικοφ 

προςανατολιςμοφ των ΜΜΕ οδθγεί ςτθν αποδοχι τζτοιων εκπομπϊν. 

 

ΛΛ. ΣΥΝΕΡΕΛΕΣ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΫΝ ΛΑΛΛΤΛ: 

1. Ρροςβάλλουν τθ νοθμοςφνθ του δζκτθ και υποβακμίηουν τθν αιςκθτικι του. Μ' αυτό τον τρόπο 

εκίηονται τα άτομα ςτθν παρακολοφκθςθ χαμθλισ ποιότθτασ προγραμμάτων. 

2. Αποπροςανατολίηουν τουσ πολίτεσ από τα ςθμαντικά κοινωνικά προβλιματα. 

3. Ραραβιάηουν τθν αξία τθσ ιδιωτικότθτασ και νομιμοποιοφν τθν αντίλθψθ ότι θ παρακολοφκθςθ τθσ 

προςωπικισ ηωισ των άλλων είναι άκρωσ ζνα φυςιολογικό φαινόμενο, ζνα μζςο ψυχαγωγίασ. 

4. Ρροβάλλουν αρνθτικά πρότυπα, επειδι καλλιεργοφν τθν αντίλθψθ τθσ ευκολίασ, του εφκολου 

πλουτιςμοφ και προςφζρουν (ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ) το «ιδανικό» του ελάςςονοσ μόχκου. Οι ςπουδζσ και θ 

εργαςιακι δραςτθριότθτα αντικζτωσ υποβακμίηονται φανερά. 

5. Επιδροφν αρνθτικά ςτθν ψυχολογία των ςυμμετεχόντων, κακϊσ θ ζκκεςθ ςτθν δθμοςιότθτα προκαλεί 

ςυχνά τραυματικζσ εμπειρίεσ και διαμορφϊνει ζνα ιδιαίτερο ψυχιςμό που ςυχνά το άτομο δεν μπορεί να 

ελζγξει. 

6. Αλλοτριϊνουν το χαρακτιρα των πρωταγωνιςτϊν, εφόςον θ ςυμπεριφορά τουσ γίνεται προςαρμόςιμθ 

ςτισ απαιτιςεισ των τθλεκεατϊν και υπονομεφουν τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, κακϊσ ςυχνά καταργείται 

κάκε ζννοια αυτοςεβαςμοφ των ςυμμετεχόντων. 

 

ΛΛΛ. ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘ ΤΫΝ ΑΝΘΤΛΚΫΝ ΣΥΝΕΡΕΛΫΝ: 

1. Το ίδιο άτομο οφείλει να ςυνειδθτοποιιςει τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ αυτϊν των εκπομπϊν ςτθν 

προςωπικότθτα και, κατανοϊντασ παράλλθλα τθ ςθμαςία τθσ ςωςτισ αξιοποίθςθσ του ελεφκερου χρόνου, 

να αντιςτακεί ςτθ κζαςθ τουσ. 
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2. Με τθν πνευματικι καλλιζργεια που ενιςχφει τθν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςε φαινόμενα ευτελιςμοφ και 

γελοιοποίθςθσ τθσ ανκρϊπινθσ οντότθτασ αναβακμίηεται θ επιλεκτικι δυνατότθτα του νζου. 

3. Με τθν ανάπτυξθ τθσ αιςκθτικισ του ο νζοσ αποτιμά τθν αξία ι απαξία των τθλεοπτικϊν ερεκιςμάτων, 

κακιςτά διακριτι τθ γνιςια από τθ νόκθ μορφι ψυχαγωγίασ και αναβακμίηει τα πολιτιςτικά ενδιαφζροντα. 

4. Με τθ διαμόρφωςθ υγιοφσ πολιτικισ ςυνείδθςθσ με τθν οποία ο νζοσ αντιλαμβάνεται τθν 

αποπροςανατολιςτικι επίδραςθ του περιεχομζνου τζτοιων εκπομπϊν, αξιολογεί τθν αλλοτριωτικι τουσ 

διά-ςταςθ ςτθ ςυνείδθςθ του και διαβλζπει τον κίνδυνο να προκλθκεί θ αντίλθψθ του εφθςυχαςμοφ και 

τθσ απάκειασ για τα τεκταινόμενα ςτον πολιτικό και κοινωνικό χϊρο. 

5. Με τθ δθμιουργικι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου με δραςτθριότθτεσ που διευρφνουν τα 

πνευματικά και καλλιτεχνικά ενδιαφζροντα , αναδεικνφουν τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ του νζου και 

αναβακμίηουν τθν ποιότθτα ηωισ. 

6. Θ δθμιουργία ιςχυρϊν προςωπικοτιτων που, διακζτοντασ ιςχυρι κριτικι ικανότθτα, αντιςτζκονται 

ςκεναρά ςτθν παρακολοφκθςθ τζτοιου είδουσ προγραμμάτων είναι πρϊτιςτα κζμα παιδείασ και ορκισ 

διαπαιδαγϊγθςθσ των νζων από τθν οικογζνεια και το ςχολείο. 

7. Τα ΜΜΕ οφείλουν να αντιςτακοφν ςτο δζλεαρ του κζρδουσ που αφειδϊσ παρζχει θ προβολι των ριάλιτι 

τθλεπαιχνιδιϊν, να τθν αρνθκοφν και να εργαςτοφν για τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των τθλεοπτικϊν 

προγραμμάτων τουσ. 

8. Το κράτοσ και το κεςμοκετθμζνο όργανο του, το ΕΣ, ζχουν τθν υποχρζωςθ να επεμβαίνουν και να 

επιβάλλουν κυρϊςεισ ςε κάκε περίπτωςθ καταπάτθςθσ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ και προςβολισ τθσ 

νοθμοςφνθσ του δζκτθ. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΚΕΛΜΕΝΟ 

"Big Brother" - Θ διαςτροφι τθσ κλειδαρότρυπασ 

Μετά τα κοινωνικά «ριάλιτι ςόου», τα αποκαλοφμενα και «εξομολογθτικά» όπου οι ςυμμετζχοντεσ 

μετατρζπουν τθν ιδιωτικι τουσ ηωι ςε κζαμα, αναηθτϊντασ με τον τρόπο αυτό λφςθ ςτα προβλιματα τουσ 

(επιδίδονται δθλαδι ςε ζνα είδοσ ψυχολογικοφ ςτριπτίη), ςειρά ςτα τθλεοπτικά κανάλια ζχει το "Big 

Brother". Δϊδεκα άγνωςτοι μεταξφ τουσ άνδρεσ και γυναίκεσ, ςυμβιϊνουν για 112 θμζρεσ ςε πλιρθ 

απομόνωςθ, ενϊ 24 τθλεοπτικζσ κάμερεσ και 48 μικρόφωνα παρακολουκοφν και καταγράφουν μζρα και 

νφχτα κάκε κίνθςθ τουσ. Νικθτισ κα αναδειχκεί εκείνοσ που, ςφμφωνα με τθ γνϊμθ των τθλεκεατϊν, κα 

μπορζςει ν' αντιμετωπίςει φυςιολογικά αυτοφ του είδουσ τθ ηωι. Ωσ γνωςτόν, το "Big Brother" ξεκίνθςε 

από τθν Ολλανδία να κατακτιςει, με διαφορετικό όνομα από χϊρα ςε χϊρα ("De Bus", "Survivor", 

"Expedition" κ.λ.π.), τθν παγκόςμια τθλεοπτικι ςκθνι, επιτυγχάνοντασ ιδιαίτερα υψθλά ποςοςτά 

τθλεκζαςθσ. To "Big Brother" κα μποροφςε, τθρουμζνων βζβαια των αναλογιϊν, να ςυγκρικεί με το Κζαμα 

των μονομαχιϊν ςτθ ρωμαϊκι εποχι. Σε αντίκεςθ με τισ μονομαχίεσ, όπου οι κεατζσ ιταν αμζτοχοι, ςτο "Big 

Brother" ςυμμετζχουν, αν και ζμμεςα, ενεργά, κακϊσ θ ετυμθγορία τουσ είναι αυτι που αναδεικνφει τελικά 

τον νικθτι. 

Στθ χϊρα μασ, θ επιτυχία του "Big Brother είναι δεδομζνθ. Εκατοντάδεσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ 

παρακολουκοφν το «παιχνίδι» και ςυμμετζχουν τθλεφωνικά, κακότι τελικόσ κριτισ είναι το κοινό, το οποίο 

και αποφαςίηει ποιοσ τελικά κα είναι ο νικθτισ. Λζγεται, μάλιςτα, πωσ τα τθλεφωνιματα των τθλεκεατϊν 

αποφζρουν κάκε φορά ςτον ΟΤΕ κοντά ςτο ζνα διςεκατομμφριο δραχμζσ! Αποδεικνφεται για ακόμθ μια 

φορά ότι θ ελλθνικι κοινωνία ςτερείται αντανακλαςτικϊν, κακότι, όχι μόνον δεν αντιδρά ςτο νζο αυτό 

φαινόμενο απαξίωςθσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, αλλά, αντίκετα, απολαμβάνει το Κζαμα. 

Κακϊσ το κοινό ζχει λίγο ι πολφ εξοικειωκεί με τα γνωςτά «ριάλιτι ςόου» διαςκεδάηοντασ κυριολεκτικά 

με τθ δυςτυχία των άλλων, αδυνατεί ν' αντιςτακεί ςτθ νζασ μορφισ οφκαλμολαγνεία του "Big Brother". Στο 

όνομα τθσ δθμοςιότθτασ, τθσ επωνυμίασ και του χριματοσ (τρία από τα βαςικά γνωρίςματα τθσ εποχισ 

μασ), δεν είναι λίγοι εκείνοι που ςπάηουν κακθμερινά το φράγμα του αυτοςεβαςμοφ, για να μετατραποφν 

ςε κλόουν, ικανοποιϊντασ ζτςι τισ θδονοβλεπτικζσ επικυμίεσ του κοινοφ. 

Θ αποδοχι τζτοιου είδουσ εκπομπϊν απειλεί μακροπρόκεςμα να δυναμιτίςει τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

Μετατρζπει τουσ πολίτεσ ςε άβουλα όργανα τθσ εκάςτοτε εξουςίασ. Τόςο τα "ριάλιτι ςόου" γενικά όςο και  

ο "Μεγάλοσ Αδελφόσ" εκμεταλλεφονται βαςικά τθ διάχυτθ αναςφάλεια και τουσ φόβουσ που 

χαρακτθρίηουν τθν εποχι μασ. Αντί ν' αντιςτακοφν ςτθν απειλι τθσ οικονομικισ εξακλίωςθσ και τθσ 

κοινωνικισ υποβάκμιςθσ, οι άνκρωποι διαςκεδάηουν τουσ φόβουσ τουσ προκαλϊντασ τον αυτό-

εξευτελιςμό των ςυνανκρϊπων τουσ που δζχονται να ξεγυμνωκοφν ςωματικά και ψυχικά μπροςτά ςτισ 

τθλεοπτικζσ κάμερεσ. 

Το ςφνδρομο τθσ κλειδαρότρυπασ που χαρακτθρίηει τθν εκπομπι ο «Μεγάλοσ αδελφόσ» υπονομεφει τθν 

ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια. Οδθγεί ςτθν εκπόρνευςθ τθσ κοινωνικισ ηωισ τόςο των ανκρϊπων που 

ςυμμετζχουν ενεργά όςο και εκείνων που παρακολουκοφν τθν εκπομπι, ςε μια εποχι όπου, ζτςι κι αλλιϊσ, 

οι ανκρϊπινεσ αξίεσ βάλλονται πανταχόκεν, ςτο όνομα ενόσ άκρατου κι αδιζξοδου ατομικιςμοφ. 

Εκπομπζσ όπωσ αυτι του "Big Brother" απειλοφν πάνω απ' όλα τουσ νζουσ και ειδικότερα τα παιδιά, 

κακϊσ προβάλλουν άκρωσ αρνθτικά ςτερεότυπα κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. Αν και θ ιδιωτικι ηωι των 

ανκρϊπων δεν παραβιάηεται από νομικι τουλάχιςτον άποψθ από τζτοιου είδουσ εκπομπζσ, κακότι ο 

κακζνασ μασ είναι ελεφκεροσ να τισ παρακολουκιςει ι όχι, το πρόβλθμα ωςτόςο παραμζνει, ςτο βακμό 
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που υπονομεφεται ςυ-ςτθματικά και ακόρυβα κάκε ζννοια ιδιωτικότθτασ με τθν ευρφτερθ ςθμαςία του 

όρου. 

Σε ό,τι αφορά τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ αυτισ τθσ εκπομπισ ςτθν κοινωνικι μασ ηωι, αυτζσ δεν είναι 

δυνατόν να αντιμετωπιςτοφν με καταςταλτικά μζςα. Θ επζμβαςθ του ειςαγγελζα ςε τζτοιου είδουσ 

περιπτϊςεισ επιφζρει ςυνικωσ αντίκετα αποτελζςματα, κακϊσ λειτουργεί διαφθμιςτικά, ενιςχφοντασ τθν 

απιχθςθ τουσ ςτο κοινό. 

Ηιςθσ Ραπαδθμθτρίου κακθγθτισ Γενικισ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ Κοινωνιολογίασ 

τθσ Νομικισ ΑΡΚ, 25/07/2001 

Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 80-100 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. α) με ποιουσ τρόπουσ/μεκόδουσ αναπτφςςονται θ τζταρτθ και πζμπτθ παράγραφοσ του κειμζνου; 

(5 μονάδεσ) 

 β) Ροια τα δομικά μζρθ τθσ δεφτερθσ παραγράφου; 

(5 μονάδεσ) 

2. «Θ αποδοχι τζτοιου είδουσ .... εξουςίασ» 

α) Να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ το απόςπαςμα, μετατρζποντασ τθν ενεργθτικι ςφνταξθ ςε πακθτικι. 

β) Γιατί ο ςυντάκτθσ προτίμθςε τθν ενεργθτικι ςφνταξθ; 

(8 μονάδεσ) 

 

3. Ροιεσ είναι, κατά τον αρκρογράφο, οι ςυνζπειεσ τθσ προβολισ τζτοιου είδουσ εκπομπϊν; (Θ απάντθςθ 

να δοκεί με τον τφπο των κεματικϊν προτάςεων). 

(9 μονάδεσ) 

 

4.α) Να γράψετε από ζνα ςυνϊνυμο για τισ εξισ λζξεισ του κειμζνου: αντιδρά, μετατρζπει, επιπτϊςεισ, 

επιφζρει. 

β) Αν και, κακ’ ότι, ι, ωςτόςο: Ροια νοθματικι ςχζςθ εκφράηει θ χριςθ κακεμιάσ από τισ παραπάνω λζξεισ 

ςτθν ζκτθ παράγραφο του κειμζνου; 

(8 μονάδεσ) 

 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου  

Σ' ζνα κείμενο που κα δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα του ςχολείου ςασ, να αναπτφξετε (ςε 400-500 λζξεισ) τισ 

απόψεισ ςασ ςχετικά με το πϊσ μποροφν οι νζοι να αντιςτακοφν ςτισ ςυνζπειεσ τζτοιων εκπομπϊν. 

(40 μονάδεσ) 
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ΕΓΑΣΛΑ –ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ 

Α. ΕΓΑΣΛΑ 

Λ. ΟΛΣΜΟΛ 

ΕΓΑΣΛΑ: Θ λζξθ εργαςία προζρχεται από τθν αρχαία λζξθ «ζργον» και αποτελεί κάκε ςκόπιμθ ςωματικι και 

πνευματικι απαςχόλθςθ του ανκρϊπου που αποβλζπει ςτθ βελτίωςθ των όρων φπαρξθσ του (δθλαδι  ςτθν 

παραγωγι υλικϊν, πνευματικϊν, θκικϊν αγακϊν με τα οποία ικανοποιεί τισ ανάγκεσ του).  

Εργαςία ακόμθ είναι θ υλοποίθςθ και ζκφραςθ ςκζψεων και οραματιςμϊν και θ κινθτοποίθςθ όλων 

των δυνάμεων του ανκρϊπου, ςωματικϊν, ψυχικϊν, πνευματικϊν, ςε μια καυμαςτι ςυνεργαςία, που 

αποβλζπει κάκε φορά ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςτόχο. 

ΑΝΕΓΛΑ: Θ ακοφςια αργία, ατομικι ι ομαδικι, ι θ περιοριςμζνθ προςφορά εργαςίασ (λανκάνουςα  

ανεργία = θμιαπαςχόλθςθ). 

ΑΕΓΛΑ: Θ εκοφςια αποχι από τθν εργαςία, θ φυγοπονία, θ οκνθρία. 

ΕΤΕΟΑΡΑΣΩΟΛΘΣΘ: Θ απαςχόλθςθ του ατόμου ςε διαφορετικό επάγγελμα από εκείνο για το οποίο 

προετοιμάςτθκε μζςω ςπουδϊν. 

ΣΥΝΔΛΚΑΛΛΣΜΟΣ: Ομαδικι υποςτιριξθ των αιτθμάτων ενόσ επαγγελματικοφ κλάδου. 

 

ΛΛ. ΕΛΔΘ ΕΓΑΣΛΑΣ- ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΫΝ 

α. Οι μορφζσ τθσ εργαςίασ κατανζμονται κυρίωσ με βάςθ το είδοσ τθσ ενζργειασ που καταβάλλεται ςε: 

 Σωματικι ι χειρωνακτικι εργαςία: τον βαςικό ρόλο τον ζχει το ςϊμα και τον μικρότερο το μυαλό. 

 Ρνευματικι εργαςία: εργάηεται κυρίωσ το πνεφμα με αρωγό το ςϊμα που δανείηει τα όργανα του για 

τθ ςφλλθψθ των διαφόρων ερεκιςμάτων ι για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων τθσ ςκζψθσ. 

 Μεικτι εργαςία: είναι ταυτόχρονα ςωματικι και πνευματικι. 

β. Θ εργαςία επίςθσ καταμερίηεται ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο διεξάγεται ςε: μόνιμθ εργαςία ι 

εποχιακι αλλά και ςε ολικισ ι μερικισ απαςχόλθςθσ. 

γ. Πςο αφορά τα επαγγζλματα αυτά επιπλζον διακρίνονται ςε ελεφκερα, εξαρτθμζνα και κλειςτά. 

 Κφριο χαρακτθριςτικό των εξαρτθμζνων επαγγελμάτων είναι θ ςχζςθ εξάρτθςθσ απζναντι ςε 

πρόςωπο, το οποίο παρζχει τθν εργαςία. 

 Στα ελεφκερα επαγγζλματα το κάκε άτομο είναι ελεφκεροσ επαγγελματίασ και καλφπτει μόνοσ του τισ 

βιοποριςτικζσ του ανάγκεσ. 

 Στα κλειςτά επαγγζλματα δικαίωμα εξάςκθςθσ ζχουν μόνο εκείνοι που ανικουν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

εργατικό ςωματείο, βιοτεχνικι επαγγελματικι ζνωςθ ι καλφπτονται από ςυγκεκριμζνουσ νόμουσ. 

 

ΛΛΛ. ΚΛΝΘΤΑ ΕΓΑΣΛΑΣ 

1. Θ χαρά τθσ δθμιουργίασ. 

2. Θ ζκφραςθ των ειδικϊν ικανοτιτων του ατόμου και θ κοινωνικι καταξίωςθ του. 

3. Θ κοινωνικοποίθςθ μζςα από τθ ςυναναςτροφι με τουσ ςυναδζλφουσ του. 

4. Τα οικονομικά οφζλθ τθσ εργαςίασ. 
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IV. ΣΘΜΑΣΛΑ ΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ  

Α. ΓΛΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ  

1. Συμβάλλει ςτθν οικονομικι ανεξαρτθςία του ανκρϊπου και διευρφνει τισ μορφζσ ελευκερίασ του. 

2. Λκανοποιϊντασ τισ βιοτικζσ του ανάγκεσ διαςφαλίηει όρουσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ. 

3. Ευνοεί τθν ανάπτυξθ των πνευματικϊν του δυνάμεων: κρίςθ, αντίλθψθ, επινοθτικότθτα, οργανωτικό  

πνεφμα, δυνατότθτα προγραμματιςμοφ και παρατθρθτικότθτα. 

4. Αναδεικνφει τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ και αφυπνίηει τθ δθμιουργικι του διάκεςθ. 

5. Θκικοποιεί τον άνκρωπο, κακϊσ τον κάνει να αιςκάνεται υπεριφανοσ για τουσ δίκαιουσ καρποφσ των 

κόπων του. 

6. Συντελεί ςτθν ψυχολογικι ιςορροπία του ατόμου με τθν αίςκθςθ τθσ προςφοράσ και τθσ κοινωνικισ 

αναγνϊριςθσ του ζργου του, με τθν καταπολζμθςθ τθσ πλιξθσ, τθσ ανίασ και τθσ μοναξιάσ. 

7. Αναπτφςςει τθν πολιτικι ςυνείδθςθ μζςα από τθ ςυνδικαλιςτικι διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων του. 

8. Απελευκερϊνει το άτομο ωσ κοινωνικό ον, αφοφ καλλιεργεί τισ κοινωνικζσ αρετζσ και ςυμβάλλει (κυρίωσ 

θ ςυλλογικι εργαςία) ςτθ ςφναψθ δεςμϊν φιλίασ και επικοινωνίασ. 

 

Β. ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΟΛΝΫΝΛΑ 

1. Ρρόοδοσ τεχνικοφ πολιτιςμοφ. 

2. Γενικι άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου. 

3. Ανάπτυξθ των επιςτθμϊν. 

4. Άνκθςθ των τεχνϊν. 

5. Ανάπτυξθ ςυνεργατικοφ πνεφματοσ. 

6. Καλλιζργεια ανκρωπιςτικϊν ιδεωδϊν και πνεφματοσ αλλθλεγγφθσ. 

7. Ανάπτυξθ διάκεςθσ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ. 

 

V. ΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΑΝΕΓΛΑΣ 

1. Ζλλειψθ υλικϊν αγακϊν και οικονομικι εξακλίωςθ. 

2. Αδιαφορία για τθν αξία τθσ ηωισ. 

3. Οπιςκοδρόμθςθ τθσ τζχνθσ. 

4. Σταςιμότθτα των επιςτθμϊν. 

5. Αλλοτρίωςθ του ατόμου. 

6. Ζξαρςθ αντικοινωνικϊν φαινομζνων. 

7. Ρολεμικζσ ςυγκροφςεισ. 
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VI. Θ ΜΘΩΑΝΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ 

Ο άνκρωποσ οραματίςτθκε τθ μθχανι ωσ βαςικό βοθκό και ςφμμαχο του. Θ μθχανι, ωσ προζκταςθ των 

δυνατοτιτων του ανκρϊπου, προςφζρει ανυπολόγιςτεσ υπθρεςίεσ ςε κάκε επάγγελμα. Ωςτόςο, θ 

μθχανοποίθςθ ζφερε αναπόφευκτα τον αυτοματιςμό, τθν τυποποίθςθ, τον κατακερματιςμό. Ζτςι ο ρόλοσ 

του ανκρϊπου ςτθν παραγωγικι διαδικαςία δεν είναι πλζον πρωταγωνιςτικόσ αλλά βοθκθτικόσ και 

προκακοριςμζνοσ. 

 

ΚΕΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΜΘΩΑΝΟΡΟΛΘΣΘΣ 

1. Αφξθςθ ποςότθτασ παραγωγισ. 

2. Μείωςθ των κινδφνων τραυματιςμοφ ι απϊλειασ ηωισ ςε επικίνδυνα επαγγζλματα. 

3. Μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων. 

4. Βελτίωςθ ποιότθτασ των προϊόντων. 

5. Αποφυγι ανκρϊπινου λάκουσ. 

6. Ελάττωςθ ςωματικοφ μόχκου. 

7. Αφξθςθ ελεφκερου χρόνου. 

8. Ταχφτθτα, ακρίβεια. 

 

ΑΝΘΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΜΘΩΑΝΟΡΟΛΘΣΘΣ 

1. Εμποδίηεται θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ. 

2. Το άτομο αποξενϊνεται από το δθμιοφργθμα του και δε νιϊκει τθ χαρά τθσ προςωπικισ δθμιουργίασ. 

3. Αμβλφνεται θ δθμιουργικι του φανταςία. 

4. Ρεριορίηεται θ ελευκερία του. 

5. Ο αυτοματοποιθμζνοσ ρυκμόσ και θ ςυνακόλουκθ υπερζνταςθ προκαλοφν άγχοσ. 

6. Εμφανίηεται θ λεγόμενθ «τεχνολογικι» ανεργία. 

7. Εξαφανίηονται πολλά παραδοςιακά επαγγζλματα. 

8. Θ μθχανοποίθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν αναγκαία εξειδίκευςθ είναι δυνατόν να οδθγιςουν ςτθ  

μονομζρεια και τον περιοριςμό του ορίηοντα δράςθσ. 

9. Θ μθχανι, για τισ λειτουργικζσ τθσ ανάγκεσ αλλά και τθν υπερπαραγωγι αγακϊν, απαιτεί τεράςτιεσ 

ποςότθτεσ ενζργειασ και πρϊτων υλϊν. 

10. Συμβολι ςτθ δθμιουργία τθσ κοινωνίασ τθσ αφκονίασ (καταναλωτικισ κοινωνίασ). 
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Β. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ 

Λ. ΟΛΣΜΟΣ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ: Θ λζξθ επάγγελμα είναι παράγωγο του ριματοσ επαγγζλλομαι που ςθμαίνει υπόςχομαι. 

Σφμφωνα με το λεξικό Μπαμπινιϊτθ, το «επαγγζλομαι» απζκτθςε επίςθσ τθ ςθμαςία του αςκϊ (π.χ. 

αρετιν), αλλά θ ςθμαςία αςκϊ επάγγελμα απαντάται ι υπονοείται ιδθ ςτον Ρλάτωνα. Επάγγελμα είναι 

κάκε ειδικι εργαςία, με τθν οποία καταγίνεται κάποιοσ για τθν εξοικονόμθςθ των υλικϊν όρων τθσ φπαρξθσ 

του. Κφριοσ ςτόχοσ ωςτόςο, δεν είναι μόνο ο βιοποριςμόσ αλλά και θ θκικι και πνευματικι ολοκλιρωςθ 

του ατόμου, κακϊσ και θ προςφορά του ςτο κοινωνικό ςφνολο. Το επάγγελμα είναι θ ζκφραςθ, θ 

υλοποίθςθ τθσ εργαςίασ. Το αποτζλεςμα τθσ ανάγκθσ του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ, που μασ φζρνει 

βζβαια και οικονομικά οφζλθ, ενϊ ςυμβάλλει ςυγχρόνωσ ςτθν πρόοδο τθσ κοινωνίασ. 

 

ΛΛ. ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΫΝ 

Ο άνκρωποσ καλείται ςτθ νεανικι του θλικία να λάβει αποφάςεισ κακοριςτικζσ για τθ μελλοντικι του 

εξζλιξθ. Μια από αυτζσ είναι θ επιλογι του επαγγζλματοσ εκείνου που κα χαρίςει προςωπικι ευθμερία και 

κοινωνικι πρόοδο. Είναι μια πρϊιμθ απόφαςθ, που όμωσ κα τον ακολουκεί για το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

ηωισ του. Είναι επιτακτικι ανάγκθ, λοιπόν, το νεαρό άτομο, πριν λάβει οποιαδιποτε απόφαςθ, να ζχει 

υπόψθ του οριςμζνουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιλογι επαγγζλματοσ και τθν κακιςτοφν 

επιτυχθμζνθ. 

 

Επιτυχθμζνθ είναι θ επιλογι όταν: 

 Γίνεται ελεφκερα, αβίαςτα, εναρμονίηεται με τθν προςωπικότθτα, τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ, τα 

ενδιαφζροντα του ατόμου. Γεγονόσ που προχποκζτει αυτογνωςία, κατανόθςθ των ενδιαφερόντων του, 

κριτικι ικανότθτα, γνϊςθ τθσ αντικειμενικισ πραγματικότθτασ, ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ που 

επικρατεί ςτον εργαςιακό χϊρο. 

 Ραρζχει ικανοποιθτικζσ απολαβζσ που εξαςφαλίηουν ςτο άτομο οικονομικι  ανεξαρτθςία,  άνετθ 

διαβίωςθ, προοπτικζσ μελλοντικισ ανζλιξθσ. 

 Δίνει  δυνατότθτεσ  δθμιουργικισ ζκφραςθσ, ανάλθψθσ ευκυνϊν και πρωτοβουλιϊν, απόκτθςθσ 

γνϊςεων, επαφισ με τον κόςμο, παροχισ υπθρεςιϊν ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

 Ρροςδίδει κφροσ, αναγνϊριςθ όχι μόνο μζςα ςτον επαγγελματικό χϊρο ςτον οποίο ανικει το άτομο, 

αλλά και ευρφτερα ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

 Ο χϊροσ μζςα ςτον οποίο εργάηεται το άτομο, του προςφζρει άνεςθ κινιςεων, υγιεινζσ ςυνκικεσ, 

λογικό ωράριο, μθ καταπιεςτικι εποπτεία, κοινωνικι αςφάλιςθ και κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων του. 

 Του εξαςφαλίηει αρκετό ελεφκερο χρόνο για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του. 

 

ΛΛΛ. ΣΘΜΑΣΛΑ ΤΘΣ ΕΡΛΤΥΩΘΜΕΝΘΣ ΕΡΛΛΟΓΘΣ: 

Α. Για το άτομο 

1. Ψυχικι ιςορροπία, θκικι πλθρότθτα, ικανοποίθςθ. 

2. Εξαςφάλιςθ οικονομικϊν πόρων. 

3. Καλλιζργεια θκικϊν αξιϊν και αρετϊν, όπωσ υπομονι, ευςυνειδθςία, κοινωνικότθτα. 
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4. Αξιοποίθςθ όλων των πνευματικϊν δυνάμεων (κρίςθσ, φανταςίασ, πρωτοβουλίασ), απελευκζρωςθ 

ςκζψθσ, διεφρυνςθ γνωςτικϊν οριηόντων —> πνευματικι ολοκλιρωςθ. 

5. Κοινωνικό κφροσ, γόθτρο και καταξίωςθ. 

6. Αυτοπραγμάτωςθ. 

 

Β. Για τθν κοινωνία: όταν μία κοινωνία αποτελείται από άτομα που ζχουν επιλζξει το ςωςτό επάγγελμα 

(που τουσ ταιριάηει), τότε επιτυγχάνεται: 

1. Βελτίωςθ και αφξθςθ τθσ παραγωγισ. 

2. Οικονομικι ανάπτυξθ -> άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου. 

3. Ρολιτιςμικι άνοδοσ, προϊκθςθ τεχνϊν και επιςτθμϊν. 

4. Ανάπτυξθ υγιϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων-> κοινωνικι ειρινθ. 

5. Εφρυκμθ λειτουργία κοινωνίασ. 

 

IV.ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΟΔΘΓΟΥΝ ΣΕ ΛΑΝΚΑΣΜΕΝΘ ΕΡΛΛΟΓΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 

1. Οικογζνεια, ςυναναςτροφζσ, κοινωνικι τάξθ. 

2. Κοινωνικζσ αντιλιψεισ περί καταξιωμζνων επαγγελμάτων, όπωσ αυτζσ εκφράηονται από τα Μ.Μ.Ε. και 

τον κοινωνικό περίγυρο. 

3. Ελλιπισ Σ.Ε.Ρ. —> ζλλειψθ αυτογνωςίασ, λανκαςμζνθ εκτίμθςθ των δυνατοτιτων του ατόμου, 

ανεπαρκισ ενθμζρωςθ για τθν αγορά εργαςίασ, επαγγελματικόσ ρατςιςμόσ. 

4. Αδυναμία του ατόμου να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του επαγγζλματοσ που ζχει επιλζξει λόγω τθσ 

ανεπαρκοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που υπάρχει. 

5. Κορεςμόσ ςε επαγγζλματα που  προχποκζτουν εξειδίκευςθ και ςυςτθματικι  κατάρτιςθ  και που 

ςυγκεντρϊνουν τθν προτίμθςθ των νζων, ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ, ςυγκροφςεισ, εξαντλθτικόσ ρυκμόσ 

εργαςίασ. 

6. Θ επικράτθςθ τθσ εξειδίκευςθσ μπορεί να επιφζρει τθν πλιξθ και τθν ανία με τθ τυποποίθςθ των 

κινιςεων και τθσ ςυμπεριφοράσ. 

7. Οι ατομικζσ επιλογζσ επθρεάηονται από τθν αγορά εργαςίασ. 

 

V. ΤΛ ΕΡΛΔΛΫΚΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΨΑΛΛΣΟΥΝ ΟΛ ΑΝΚΫΡΟΛ ΜΕΣΫ ΤΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 

1. Στακερό και ικανοποιθτικό ειςόδθμα, μελλοντικζσ προοπτικζσ, ςτακερι αφξθςθ του ειςοδιματοσ. 

2. Επαγγελματικό κφροσ. 

3. Απόκτθςθ γνϊςεων. 

4. Αυτονομία - ανεξαρτθςία. 

5. Ρροςφορά υπθρεςιϊν ςτουσ άλλουσ. 

6. Κοινωνικότθτα. 

7. Δθμιουργικότθτα - πρωτοτυπία (καλλιτεχνικά επαγγζλματα). 

8. Άςκθςθ επιρροισ. Επαγγζλματα που δίνουν τθν ευκαιρία ςτο άτομο να αςκεί εξουςία. 

9. Ροικιλία - Εναλλαγι παραςτάςεων. 

10. Ελεφκεροσ χρόνοσ. 
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VI. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ 

Εφόςον οι κοινωνικζσ δομζσ ςυνεχϊσ εξελίςςονται, είναι φυςικό αυτό να επθρεάηει βακιά τθ λειτουργία και 

υπόςταςθ κάκε επαγγζλματοσ. Στθ ςφγχρονθ εποχι τα επαγγελματικά προβλιματα προζρχονται κυρίωσ 

από τον οξφ ανταγωνιςμό μεταξφ των επιχειριςεων και τουσ ςκλθροφσ νόμουσ τθσ αγοράσ (νόμοσ 

προςφοράσ και ηιτθςθσ) και είναι τα εξισ: 

1. Το φαινόμενο τθσ ανεργίασ. 

2. Ο ακζμιτοσ ςυναγωνιςμόσ μεταξφ ιδιωτϊν και επιχειριςεων. 

3. Θ εκμετάλλευςθ των εργαηομζνων από οικονομικά ιςχυροφσ παράγοντεσ. 

4. Θ άνιςθ αμοιβι για τθν ίςθ προςφορά εργαςίασ. 

5. Θ άκρα επαγγελματικι ειδίκευςθ. 

6. Θ αποτυχία ςτθν επιλογι επαγγζλματοσ. 

7. Τα θκικά επαγγελματικά διλιμματα, όπωσ για παράδειγμα θ προςφορά εργαςίασ ςε απεργοςπάςτεσ. 

8. Θ υπερτίμθςθ ι θ υποτίμθςθ τθσ εργαςίασ ανάλογα με τισ κοινωνικοπολιτικζσ ςυνκικεσ. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ: 

ΚΕΛΜΕΝΟ: 

Για το ικοσ των εργαηομζνων μια άλλθ άποψθ 

ΖΝΑ ΝΕΟ «ΛΔΑΝΛΚΟ» ανυψϊνεται, ςτισ μζρεσ μασ, από τισ καρδιζσ των αγριεμζνων ανκρϊπων, των 

βαρυεςτθμζνων και βιαςτικϊν τθσ εποχισ: ηωι χωρίσ εργαςία. Το γεγονόσ δεν είναι τυχαίο. Γεννικθκε από 

τθν ανυπολθψία ςτθν οποία ζπεςε, για τον άνκρωπο του αιϊνα μασ, θ εργαςία, αφότου ο άνκρωποσ ζπαψε 

να ζχει ευγενείσ, γενικοφσ ςκοποφσ ςτθ ηωι του και ξζπεςε ςτον ευδαιμονιςμό. Ο ευδαιμονιςμόσ εμποδίηει 

να δεισ τθ ηωι ς' όλο το πλάτοσ και το βάκοσ τθσ, ερεκίηει τον εγωιςμό και εξογκϊνει το παρόν, τθ ςτιγμι, 

ςε βάροσ του παρελκόντοσ και του μζλλοντοσ. 

Κι όμωσ θ εργαςία δεν ιταν πάντα ζνα μζςο βιοποριςμοφ για τον άνκρωπο. Ήταν και μια βακιά 

υπαρξιακι ανάγκθ που παγίωνε και τθν ιςορροπία τον όντοσ αλλά και τθν ιςορροπία τθσ ηωισ, δείγμα 

ςαφζσ του ενδιαφζροντοσ που πφρωνε αδιάκοπα τον άνκρωπο για τον κόςμο και τιμι προσ τθν αξία τθσ 

ηωισ, που δεν τθν περιφρονοφςε, όπωσ ςυμβαίνει ςιμερα. Σ' αυτό τον κόςμο όπου όλα ζγιναν από το χζρι 

του Κεοφ «καλά λίαν», ο άνκρωποσ πλάςτθκε ελεφκεροσ, αφοφ του δόκθκε θ δυνατότθτα να κινείται 

ανάμεςα ςτο Καλό και ςτο Κακό και να διαλζγει όχι μονάχα το «επιτιδειον» αλλά και το ευχάριςτο για τθ 

ηωι του. Ζνα από τα όργανα αυτισ τθσ ελευκερίασ ιταν κι θ εργαςία. Ιταν μια κίνθςθ επίμονθ τθσ φπαρξθσ 

να βοθκιςει ςτθ ςυντιρθςθ τθσ τάξθσ και του κάλλουσ του κόςμου, να ςυντείνει ςτθ μεταποίθςθ του, 

ςφμφωνα με τθ λαχτάρα του τζλειου που εμψφχωνε και δραςτθριοποιοφςε τον άνκρωπο από καταβολισ 

του... 

Σιμερα όμωσ θ αρχι τθσ ιςςονοσ προςπάκειασ ζχει γίνει κανόνασ ηωισ. Θ εργαςία, περιφρονθμζνθ, ζχει 

γίνει άχκοσ, κι όταν ο άνκρωποσ αναγκάηεται από τθ ηωι να τθν αςκιςει, δεν διακζτει κανζνα μεράκι, 

αφινει ζξω από τθν εργαςία τθν προςωπικότθτα του. Και τοφτο, ακόμθ και ςε είδθ εργαςίασ που θ 

προςωπικι ςφραγίδα διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο.  

Αυτό το κατάντθμα οφείλεται ςε δυο λόγουσ. Τον ζνα τον αναφζραμε: είναι θ απουςία γενικϊν ςκοπϊν 

τθσ ηωισ. Ο άλλοσ λόγοσ είναι θ φφςθ τθσ εργαςίασ που ςυμβαίνει μζςα ςτθν απζραντθ, διαρκϊσ 

επεκτεινόμενθ ειδίκευςθ τθσ εποχισ, να γίνεται για τον άνκρωπο που τθν αςκεί ανοφςια, χωρίσ κανζνα 

νόθμα. Ο εργάτθσ ενόσ μεγάλου εργοςταςίου που ζχει αναλάβει να ςφίγγει μια βίδα, εφκολα 

αποβλακϊνεται και γίνεται ζρμαιο προπαγάνδασ κι απογοιτευςθσ. Αυτά όλα, χωρίσ να λογαριάςουμε πωσ 

πολλοί άνκρωποι περνοφν ολόκλθρθ τθ ηωι τουσ χωρίσ να ζχουν βρει, χωρίσ να ζχουν πετφχει τθν εργαςία 

που ουςιαςτικά τουσ ταιριάηει. 

Με τζτοιουσ ευδαιμονιςτικοφσ ςτόχουσ, ς' αυτι τθν ανιςόρροπθ εποχι, φυςικά, το μζγιςτο άκλθμα 

γίνεται: πολλά χριματα με ελάχιςτο κόπο. 

Αλλά θ εργαςία φαίνεται πωσ είναι βαςικό δυναμικό ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ, μια ροπι που θ 

αναχαίτιςθ τθσ επιβάλλει τιμωρίεσ. Ζτςι δίδεται και μια άλλθ ερμθνεία όχι μονάχα ςτθ δυςτυχιςμζνθ κι 

ανοφςια ηωι πολλϊν, ςχεδόν όλων των πλουςίων, αλλά και ςτθ βαριά πλιξθ και ςτθν αδιαφορία κυρίωσ 

των νζων τθσ εποχισ, ςτον αβαρι βίο τουσ. 

Είναι, λοιπόν, ανάγκθ τθσ παροφςασ ςτιγμισ να ξανατιμθκεί θ εργαςία, θ κάκε εργαςία, ωσ κακαυτό 

εργαςία κι όχι από το χριμα που αποδίδει ωσ αμοιβι. Τοφτο κα ςυμβεί αν τθν αντικρίςουμε ωσ κακαρό 

υπαρξιακό μασ χρζοσ, ωσ βαςικό ςυςτατικό τθσ οικονομίασ τθσ ηωισ, τθσ ιςορροπίασ του κόςμου, ωσ μια, 

ζςτω και μικρι, ζςτω και ζμμεςθ, αλλά με καρδιά, ειςφορά ςτο γενικό καλό. Τότε ίςωσ αντιμετωπιςκεί 

λυςιτελζςτερα (=ωφελιμότερα-επωφελζςτερα) αυτι θ διάλυςθ τθσ ςθμερινισ ηωισ. 

Κϊςτασ Τςιρόπουλοσ «Δοκίμια ευκφνθσ», εκδόςεισ ΑΣΤΘ, Ακινα 1978 
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Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου με 120-130 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. α. Να γράψετε τζςςερα ριματα με υποκείμενο τθ λζξθ εργαςία κακϊσ και τζςςερα επίκετα που 

προςδιορίηουν τθ λζξθ. 

 β. Με τισ παρακάτω λζξεισ να ςχθματίςετε φράςεισ ςτισ οποίεσ κα καταδεικνφεται θ ςθμαςία τουσ: 

ανυπολθψία παγιϊνω 

υπαρξιακι ανάγκθ διαδραματίηω  

(8 μονάδεσ)  

2. α. Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά το κείμενο που ςασ δόκθκε, να απαντιςετε, γιατί ο ςθμερινόσ άνκρωποσ 

αλλοτριϊκθκε από τθν εργαςία του; Θ απάντθςθ ςασ να είναι διατυπωμζνθ με τθ μορφι των κεματικϊν 

περιόδων.  

 β. Αλλά, ζτςι, λοιπόν, αν, τότε: 

Τι δθλϊνει κακεμιά από τισ παραπάνω λζξεισ των δφο τελευταίων παραγράφων του κειμζνου, με τισ οποίεσ 

επιτυγχάνεται θ ςυνοχι των νοθμάτων τουσ; 

(12 μονάδεσ) 

 

3. α. Να εντοπίςετε ςτο κείμενο μια παράγραφο που αναπτφςςεται με τθ μζκοδο αίτιο-αποτζλεςμα και να 

γράψετε τθ δομι τθσ. 

 β. Ροιο είναι το κζμα του κειμζνου και ςε ποια παράγραφο το εντοπίηετε; 

 γ. Ο ςυντάκτθσ του κειμζνου δίνει ζναν οριςμό τθσ εργαςίασ: «Θ εργαςία ιταν και μια βακιά υπαρξιακι 

ανάγκθ που παγίωνε και τθν ιςορροπία του όντοσ αλλά και τθν ιςορροπία τθσ ηωισ». Να εντοπίςετε τα 

χαρακτθριςτικά του οριςμοφ και να τον χαρακτθρίςετε. 

(10 μονάδεσ) 

4. Να ςυντάξετε ζνα ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα, χωρίσ να δεςμεφεςτε από προςωπικά ςτοιχεία και 

δεδομζνα. 

(5 μονάδεσ) 

 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου:  

Να αναπτφξετε τθν άποψθ του ςυγγραφζα: «θ εργαςία δεν ιταν πάντα ζνα μζςο βιοποριςμοφ για τον 

άνκρωπο. Ιταν και μια βακιά υπαρξιακι ανάγκθ». Το κείμενο ςασ, 500-600 λζξεων, κα δθμοςιευτεί ςτθν 

εφθμερίδα του ςχολείου ςασ. 

40 μον. 
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ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟΣ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟΣ 

I. ΟΛΣΜΟΛ 

Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ είναι θ ςυςτθματικι και επιςτθμονικι μεγάλθσ διάρκειασ βοικεια προσ 

το άτομο, ϊςτε να γνωρίςει τον εαυτό του, και, αξιοποιϊντασ τισ ικανότθτεσ του, να επιλζξει το επάγγελμα 

που ταιριάηει ςτθν προςωπικότθτα του. 

Σχολικόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ ονομάηεται ο κεςμόσ που ςτοχεφει να βοθκιςει τον ανιλικο 

μακθτι, ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και το ςχολείο, με γενικι διαφϊτιςθ και με χωριςτι ςτον κακζνα 

κακοδιγθςθ, ςτθν εκλογι ενόσ επαγγζλματοσ αντιςτοίχου προσ τισ ικανότθτεσ και κλίςεισ του και να 

ανεφοδιάςει κάκε επάγγελμα με επαρκι αρικμό νζων κατάλλθλων φορζων. 

Επάγγελμα είναι θ ειδικι και ςυγκεκριμζνθ εργαςία, με τθν οποία ο άνκρωποσ εξαςφαλίηει τουσ 

απαραίτθτουσ οικονομικοφσ πόρουσ, για να καλφψει τισ ανάγκεσ, βαςικζσ ι όχι, τθσ ηωισ του. 

 

II. ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΘΝ ΕΚΛΟΓΘ ΤΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

A. Ρροςωπικοί 

1. Τα ςωματικά προςόντα, θ υγεία και θ αρτιμζλεια: 

 προςανατολίηουν ςτθν επιλογι επαγγζλματοσ με ανάλογεσ ςωματικζσ ι πνευματικζσ δεξιότθτεσ. 

2. Θ ςχολικι επίδοςθ, οι κλίςεισ και οι διανοθτικζσ ικανότθτεσ: 

 προςδιορίηουν τθ δυνατότθτα του ατόμου να παρακολουκιςει τουσ διάφορουσ βακμοφσ 

εκπαίδευςθσ 

 βοθκοφν ςτθν απόκτθςθ αυτογνωςίασ 

 επθρεάηουν τισ επαγγελματικζσ του αποφάςεισ. 

3. Θ προςωπικότθτα του νζου: 

 θ υπευκυνότθτα, θ ςοβαρότθτα, θ ςφνεςθ 

 θ ενθμζρωςθ για τα είδθ και τισ απαιτιςεισ του κάκε επαγγζλματοσ. 

4. Αξίεσ και ανάγκεσ ςτισ οποίεσ δίνει προτεραιότθτα: 

 υλικά αγακά 

 αςφάλεια και ςιγουριά 

 κοινωνικι αποδοχι και διάκριςθ 

 ςυςςϊρευςθ γνϊςεων 

 αιςκθτικι και καλλιτεχνικι ζκφραςθ. 

 

Β. Κοινωνικοί 

1. Θ οικογζνεια: 

 το οικογενειακό περιβάλλον προςδιορίηει -κακορίηει ςε μεγάλο βακμό, τόςο ςτθν παιδικι όςο και 

ςτθν εφθβικι θλικία, τισ επαγγελματικζσ επιλογζσ 
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 οι γονείσ, πολλζσ φορζσ, επικυμοφν να ιδοφν ςτα παιδιά τουσ υλοποιθμζνα τα δικά τουσ 

ανεκπλιρωτα όνειρα, χωρίσ να παίρνουν υπόψθ τισ δικζσ τουσ επικυμίεσ και ικανότθτεσ 

 θ οικονομικι κατάςταςθ και θ μόρφωςθ των γονιϊν κακορίηουν τθν ανοδικι ι οριηόντια κοινωνικι 

κινθτικότθτα. Σπανιότερθ είναι θ κακοδικι κινθτικότθτα. 

2. Το ςχολείο, θ εκπαίδευςθ: 

 θ απόδοςθ ςε οριςμζνουσ μακθςιακοφσ τομείσ 

 οι επαγγελματικοί προςανατολιςτζσ, μζςω του ςχετικοφ μακιματοσ 

 τα δείγματα τθσ κοινωνικότθτασ του νζου ςτισ ςχζςεισ με τουσ ςυμμακθτζσ του. 

3. Το κοινωνικό περιβάλλον: 

 το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, με τα ερεκίςματα και τισ κοινωνικζσ του δομζσ, τα πρότυπα και 

τα ςτερεότυπα 

 οι τοπικζσ ςυνικειεσ 

 οι ςυναναςτροφζσ. 

4. Το φυςικό περιβάλλον: 

 θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ φφςθσ για επαγγελματικι αποκατάςταςθ (π.χ. γεωργία, κτθνοτροφία). 

5. Ομάδεσ πιζςεων: 

 θ πολιτεία κατευκφνει τουσ νζουσ ςε τομείσ ςτουσ οποίουσ ζχει ανάγκθ από ανκρϊπινο εργατικό 

δυναμικό 

 τα ΜΜΕ, με τθ διαφιμιςθ επαγγελμάτων, αλλά και τα κοινωνικά πρότυπα που προβάλλουν. 

6. Θ επαγγελματικι διακίνθςθ 

 οι αλλαγζσ των επαγγελματικϊν απαιτιςεων, λόγω τθσ τεχνολογίασ 

 οι ανάγκεσ τθσ διεκνοφσ αγοράσ εργαςίασ. 

 

III. ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Το επάγγελμα πρζπει να: 

1. ανταποκρίνεται ςτισ κλίςεισ, τα ενδιαφζροντα και τθν ψυχοςφνκεςθ του ατόμου και το περιεχόμενο που 

δίνει ςτθ ηωι του. Θ αυτογνωςία κα το προφυλάξει από: α) τθ λακεμζνθ επιλογι, β) τθν πλιξθ, τθν ανία και 

τθ δυςτυχία, που προκαλεί θ άςκθςθ επαγγζλματοσ που δεν αγαπά 

2. ζχει προοπτικι, γιατί: α) πολλά παραδοςιακά επαγγζλματα καταργοφνται, λόγω τθσ τεχνολογίασ β)  οι 

ςυνεχείσ αλλαγζσ επιβάλλουν τθν επιλογι επαγγζλματοσ με ανάλογθ προςαρμοςτικότθτα 

3. αποφζρει ικανοποιθτικζσ αποδοχζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των βαςικϊν βιοτικϊν αναγκϊν και τον 

κακοριςμό τθσ ποιότθτασ ηωισ (παιδεία, ψυχαγωγία, κ.λπ.) 

4. αςκείται ςε κατάλλθλεσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ, επειδι αυξάνουν ςυνεχϊσ τα εργατικά ατυχιματα και ο 

ςθμερινόσ ρυκμόσ εργαςίασ είναι ζντονοσ και ο εργαηόμενοσ καταπονείται περιςςότερο 

5. ικανοποιεί τθ δθμιουργικι ζφεςθ, δθλαδι να γεννά τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ και ζχει προοπτικζσ για 

νζεσ ανακαλφψεισ και εφευρζςεισ 
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6. διαςφαλίηει τθν ψυχικι ιςορροπία  εξαςφαλίηοντασ ελεφκερο χρόνο για ψυχαγωγία και ενιςχφοντασ τθν 

επικοινωνία με τουσ ςυνανκρϊπουσ 

7. κοινωνικοποιεί, γιατί αποτελεί τρόπο προςφοράσ ςτο κοινωνικό ςφνολο και χϊρο ανζλιξθσ και 

κοινωνικισ καταξίωςθσ 

8. πολιτικοποιεί, με τθ δυνατότθτα ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ και παρζμβαςθσ ςε πολιτικζσ-οικονομικζσ 

αποφάςεισ τθσ κυβζρνθςθσ. 

 

IV. ΣΘΜΑΣΛΑ ΤΘΣ ΟΚΘΣ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

1. Οικονομικόσ τομζασ 

 εξαςφαλίηονται τα απαραίτθτα για μια αξιοπρεπι ηωι 

 παρζχεται θ οικονομικι δυνατότθτα για ψυχαγωγία αλλά και απόλαυςθ περιςςότερων καταναλωτικϊν 

αγακϊν 

 ανεξαρτθτοποιείται οικονομικά ο άνκρωποσ. Θ οικονομικι ανεξαρτθςία επιτρζπει τθν κατά βοφλθςθ 

οργάνωςθ τθσ ηωισ. 

2. Ρνευματικόσ τομζασ 

 οργανϊνεται και καλλιεργείται πνευματικά ο άνκρωποσ, αναπτφςςοντασ τθ δθμιουργικι φανταςία και 

καλλιεργϊντασ τθν κρίςθ και τθν αιςκθτικι 

 αποκτϊνται καινοφργιεσ εμπειρίεσ ςτθ ςυνεργαςία με άλλουσ ανκρϊπουσ 

 εξελίςςονται οι επιςτιμεσ, τα γράμματα και οι τζχνεσ. 

3. Θκικόσ τομζασ 

 βελτιϊνεται θκικά το άτομο, με τθν καλλιζργεια τθσ ςυνζπειασ, τθσ ειλικρίνειασ, τθσ ανκρωπιάσ, 

εκλαμβάνοντασ τον άνκρωπο ωσ αξία κι όχι ωσ μζςο προσ εκμετάλλευςθ 

 αναπτφςςεται θ ευγενισ άμιλλα και ο ςυναγωνιςμόσ 

 εξαςφαλίηονται τα αναγκαία για τθ ηωι, ϊςτε να μθν καταφεφγει ο νζοσ ςε κολάςιμεσ πράξεισ 

 γεννϊνται θ αιςιοδοξία και θ αυτοπεποίκθςθ, λόγω τθσ θκικισ πλθρότθτασ που νιϊκει ο άνκρωποσ από 

τθν ευςυνείδθτθ άςκθςθ του επαγγζλματοσ του. 

4. Κοινωνικόσ τομζασ 

 κοινωνικοποιείται ο άνκρωποσ, αφοφ θ άςκθςθ του επαγγζλματοσ ζχει αποδζκτθ το κοινωνικό ςφνολο 

 ανάλογθ με τθν επαγγελματικι προςφορά είναι και θ κοινωνικι εκτίμθςθ και διάκριςθ 

 γεννϊνται αιςκιματα αγάπθσ, φιλίασ και αλλθλεγγφθσ μεταξφ των ανκρϊπων 

 ευθμερεί θ κοινωνία, όταν με το επάγγελμα υπθρετείται παράλλθλα το ατομικό και το γενικό ςυμφζρον 

 επικρατεί κοινωνικι γαλινθ, ωσ ςυνζπεια τθσ αγαςτισ ςυνεργαςίασ των ανκρϊπων, του 

αλλθλοςεβαςμοφ και τθσ αμοιβαιότθτασ των αιςκθμάτων. 

5. Θ Ρολιτικόσ τομζασ 

 θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςτα πολιτικά πράγματα είναι το επιςτζγαςμα μιασ επιτυχθμζνθσ επαγγελματικισ 

καριζρασ 

 θ ευνομία και θ δθμοκρατία προχποκζτουν κοινωνία ανκρϊπων με αγαςτι ςυνεργαςία. 
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6.  Ψυχολογικόσ τομζασ 

 ο άνκρωποσ θρεμεί, με τθν αποβολι του άγχουσ και τθσ αβεβαιότθτασ 

 καταπολεμάται θ πλιξθ και θ ανία 

 νιϊκει εςωτερικι πλθρότθτα και ικανοποίθςθ, επειδι ανταποκρίνεται ςτο βαςικό του ρόλο ωσ 

κοινωνικοφ όντοσ 

 θ ηωι αποκτά νόθμα και ενιςχφεται θ αυτοπεποίκθςθ του με τθν αναγνϊριςθ τθσ προςφοράσ του. 

  

V. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΛΑΚΕΜΕΝΘΣ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

1. Μειωμζνθ απόδοςθ. 

2. Τα άτομα γίνονται αντικοινωνικά. 

3. Ρρόκλθςθ ψυχολογικϊν προβλθμάτων. 

4. Στζρθςθ τθσ χαράσ τθσ δθμιουργίασ. 

5. Ζλλειψθ εκτίμθςθσ. 

6. Θ ςυνεχισ αποτυχία κεωρείται ωσ αδικία και παραγκωνιςμόσ. 

 

VI. ΣΘΜΑΣΛΑ ΤΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟΥ 

Α. Για το νζο 

Ο επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ: 

1. Ρροβλθματίηει και ενθμερϊνει ζγκαιρα για τθ ςπουδαιότθτα τθσ ορκισ επαγγελματικισ επιλογισ. 

2. Τον βοθκά, ςτθ δφςκολθ θλικιακι περίοδο που βρίςκεται, να εντοπίςει τισ πραγματικζσ του ικανότθτεσ, 

τισ δεξιότθτεσ και τισ κλίςεισ του, 

3. Ρλθροφορεί για τα επαγγζλματα που υπάρχουν, τθν προοπτικι και τα ειδικά προςόντα που χρειάηεται 

το κακζνα από αυτά. 

4. Του δίνει τθ δυνατότθτα για άμεςθ επαφι με όςα επαγγζλματα τον ενδιαφζρουν, ϊςτε να γνωρίςει τισ 

ςυνκικεσ εργαςίασ, τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα του κακενόσ. 

5. Καλλιεργεί τθν ατομικι ευκφνθ για τθν ορκι εκλογι του επαγγζλματοσ. 

6. Βάηει τισ βάςεισ για τθ ςωςτι επιλογι και, ςτθ ςυνζχεια, τθν καλι επαγγελματικι ςταδιοδρομία. 

 

Β. Για το κοινωνικό ςφνολο 

1. Συμβάλλει ςτθν πρόοδο και ευθμερία του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

2. Δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ οικονομίασ. 

3. Καλλιεργεί τθν κοινωνικότθτα του ανκρϊπου. 

4. Συντελεί ςτθν άμβλυνςθ του επαγγελματικοφ ρατςιςμοφ (ανϊτερα και κατϊτερα επαγγζλματα) και ςτθν 

εδραίωςθ τθσ άποψθσ ότι ο άνκρωποσ αναδεικνφει το επάγγελμα του. 
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VII. Θ ΑΝΑΓΚΑΛΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟΥ ΣΤΛΣ ΜΕΕΣ ΜΑΣ 

1. Θ φπαρξθ πολλϊν επαγγελμάτων και ειδικοτιτων κακιςτά αδφνατθ τθν ενθμζρωςθ του νζου με άλλο 

τρόπο. 

2. Το νεαρό τθσ θλικίασ δε διαςφαλίηει απόφαςθ ορκι και ανάλογθ με τθ ςθμαςία τθσ. 

3. Ο νζοσ δζχεται επιδράςεισ από το άμεςο ι και ευρφτερο περιβάλλον, που δεν τον οδθγοφν ςτθν 

καλφτερθ γι' αυτόν απόφαςθ. 

4. Ο κορεςμόσ πολλϊν επαγγελμάτων, ο παραγκωνιςμόσ άλλων, λόγω τθσ τεχνολογίασ, και ο ζντονοσ 

ανταγωνιςμόσ δεν αφινουν περικϊρια για εςφαλμζνεσ επιλογζσ. 

5. Οι αυξθμζνεσ επαγγελματικζσ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. 

6. Ο πολυκαταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ, θ μεγάλθ εξειδίκευςθ και οι ςυνακόλουκεσ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ 

επιβάλλουν τθν ανάλογθ με τισ ικανότθτεσ και κλίςεισ επιλογι επαγγζλματοσ. 

7. Θ αφξθςθ των γνϊςεων ς' όλουσ τουσ τομείσ και θ εκρθκτικι ανάπτυξθ των επιςτθμϊν και τθσ 

τεχνολογίασ. 

 

Ραράλλθλο Κείμενο 

«Το επάγγελμα και ο άνκρωποσ» 

Το επάγγελμα ςχθματίηει τον άνκρωπο, τον φτιάχνει. Δε κα είναι υπερβολι εάν κα ειποφμε ότι το 

επάγγελμα διαμορφϊνει όχι μόνο τθ εξωτερικι εμφάνιςθ του ανκρϊπου, αλλά και το (ςωματικό και 

διανοθτικό) τφπο του, τθ «δομι» του. Ο τρόποσ που βλζπει, μιλεί, χειρονομεί, περπατεί, διαςκεδάηει κ.τ.λ. 

είναι βακιά επθρεαςμζνοσ από το επάγγελμα που αςκεί. Στο ντφςιμο, ςτο χτζνιςμα, ςτουσ μορφαςμοφσ, 

ςτθ γλϊςςα κ.λπ. είναι αποτυπωμζνθ θ επαγγελματικι μασ απαςχόλθςθ - και ςιμερα ακόμα, όπου ςτουσ 

άνδρεσ τουλάχιςτον, ο ςυρμόσ ζχει επιβάλει μια αφόρθτθ μονοτονία ςτο κεφάλαιο τθσ εξωτερικισ 

περιβολισ και των τρόπων τθσ ςυμπεριφοράσ. Από το ντφςιμο, τθν κουβζντα και το φζρςιμο μπορείτε χωρίσ 

μεγάλθ δυςκολία να μαντζψετε ποια είναι θ επαγγελματικι απαςχόλθςθ του ςυνομιλθτι ςασ. Ο ςτρατθγόσ, 

και όταν ακόμθ δε φορά τθ ςτολι του, ςασ δθλϊνει με τον τρόπο που ςτζκεται ι περπατά ότι είναι 

ςτρατιωτικόσ. Ο γιατρόσ, ο κακθγθτισ, ο ναυτικόσ, ο κλθρικόσ, ο τεχνίτθσ τείνουν εξαιτίασ του επαγγζλματοσ 

τουσ προσ οριςμζνο τφπο και ςε ειδικά χαρακτθριςτικά ςτθν εμφάνιςθ και τθν ζκφραςθ τουσ. Γι' αυτό, εάν 

καμιά φορά μάσ ςυςτιςουν κάποιον που τον βλζπουμε ςχολαςτικό ςτουσ τρόπουσ, άκαμπτο ςτισ κινιςεισ 

του, ντυμζνο πολφ διακριτικά και μασ ειποφν ότι είναι λ.χ. επαγγελματίασ ακλθτισ, ξαφνιαηόμαςτε. Κάτι το 

αςυμβίβαςτο, το αντιφατικό αιςκανόμαςτε ότι υπάρχει ανάμεςα ςτθ μορφι και ςτο επάγγελμα του. Θ 

κακθμερινι πείρα δε μασ ζχει ςυνθκίςει ςε τζτοια απρόοπτα... Ρεριττό να προςκζςω ότι το επάγγελμα 

φτιάχνει και τον εςωτερικό μασ κόςμο, επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο παρατθροφμε, κρίνουμε, 

αποτιμοφμε τα πράγματα. *...+ 

Πταν ζνασ άνκρωποσ, ςτθν επαγγελματικι και κοινωνικι του ηωι, εργάηεται ςφμφωνα με τισ δυνάμεισ, 

τισ διακζςεισ και τισ βλζψεισ του, όταν επομζνωσ ό,τι λζγει και ό,τι πράττει βρίςκεται ςε αρμονία με τον 

εςωτερικό εαυτό του και με τουσ (μικροφσ ι μεγάλουσ) ςκοποφσ που ζχει τάξει ςτθ ηωι του, αυτόσ και ςτον 

κάματο αντζχει και ςτθ φκορά: δεν αρρωςταίνει, δε λυγίηει, δε γερνάει - είναι πάντοτε ακμαίοσ, εφκυμοσ, 

νζοσ. 

Το μυςτικό τουσ (χάριςμα ακριβό και αναντικατάςτατο) είναι θ εςωτερικι τουσ αρμονία: λζγουν και 

πράττουν εκείνο που ζχουν μζςα ςτθν ψυχι τουσ, μικρό ι μεγάλο αδιάφορο. Δε φοροφν μάςκα, δεν 

υποκρίνονται, δεν πιςτεφουν άλλα από αυτά που λζγουν, οφτε κάνουν εκείνα που μζςα τουσ 

αποςτρζφονται ι αντιπακοφν. Μαραγκοί είναι; Τθν αγαποφν τθν τζχνθ τουσ και τθν αςκοφν με όρεξθ. 
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Ραπάδεσ είναι; Ριςτεφουν ςτο λειτοφργθμα τουσ και το υπθρετοφν με ευχαρίςτθςθ. Γιατροί είναι; Τουσ 

εμπνζει θ εργαςία τουσ, τθν προςζχουν, τθ χαίρονται. Ρολιτικοί είναι; Βρίςκονται ςτθν παράταξθ που 

μάχεται για τα ίδια ιδανικά, μιλοφν τθν ίδια γλϊςςα με τουσ ςυμπολεμιςτζσ τουσ και για τοφτο είναι πάντα 

ζτοιμοι για κόπουσ και κυςίεσ. Ρϊσ να λυγίςουν, πϊσ να φκαροφν, πϊσ να γεράςουν τζτοιοι άνκρωποι; 

Κοιτάξτε ζπειτα τουσ άλλουσ, τουσ δυςαρμονικοφσ, εκείνουσ που κουβαλοφν μζςα τουσ τθ διάςταςθ, τθν 

αντίφαςθ, τθν αςυναρτθςία. Για αλλοφ ξεκίνθςαν και αλλοφ βρζκθκαν. Καλϊσ ι κακϊσ πίςτεψαν ότι ιςαν 

καμωμζνοι για κάτι άλλο, ότι είχαν τισ ικανότθτεσ που χρειάηονται για να κερδίςουν χριματα, ν' 

αποκτιςουν υπόλθψθ, να διακρικοφν ςτθν τζχνθ, ςτθν επιςτιμθ, ςτθν πολιτικι, αλλά ο δρόμοσ που πιραν 

(αιτία ι ολιγωρία, θ ανάγκθ ι και θ ςφμπτωςθ) τουσ απομάκρυνε από τισ επικυμίεσ και τα όνειρα τουσ. Και 

τϊρα, υποχρεωμζνοι να βγάλουν το ψωμί τουσ ι να κρατιςουν μια δαπανθρι κζςθ κοινωνικι που δεν 

μποροφν να τθν εγκαταλείψουν, αναγκάηονται να αςκοφν ζνα επάγγελμα που τουσ ενοχλεί ι να παίηουν 

ζνα ρόλο που δεν τουσ πάει ι να διακθρφττουν πράγματα που δεν τα πιςτεφουν. Αυτι θ δυςαρμονία ζχει 

ωσ αποτζλεςμα να χάνουν τα αντιςτφλια τουσ, τον άξονα τθσ υπόςταςθσ τουσ και να γίνονται μεμψίμοιροι, 

βαρφκυμοι, κακεντρεχείσ. Αρρωςταίνουν. Και αρρωςταίνουν όχι μόνο ψυχικά, αλλά και ςωματικά. (Ρολφ 

ςυχνά λθςμονοφμε ότι τα δφο αυτά ςτοιχεία πάνε μαηί.) Και γι’ αυτό βαδίηουν με κεφάλι ςκυφτό, με καρδιά 

κλειςτι, ςκοτεινι, δίχωσ χαρά, δίχωσ καλοςφνθ (και αυτά πάνε μαηί). Κζλγθτρα δεν ζχει γι' αυτοφσ θ ηωι, 

κουράηονται εφκολα, γερνάνε γρθγορότερα. Γιατί μζςα τουσ δεν υπάρχει δφναμθ, φωσ, αρμονία. Αλλά 

δυςτυχϊσ τφψεισ, ερθμιά. 

Ε. Ρ. Ραπανοφτςοσ 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ  

ΚΕΛΜΕΝΟ: 

Ο μφκοσ του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ 

Τελευταία όλο και περιςςότερο πυκνϊνουν οι ςυηθτιςεισ και αντιπαρακζςεισ για το ρόλο του ςχολείου 

και γενικά τθσ εκπαίδευςθσ ςτο πρόβλθμα τθσ απαςχόλθςθσ και του αντίποδα τθσ, τθσ ανεργίασ. Πςοι 

ςυνδζουν το ςχολείο, κατά κφριο λόγο, με τθν προπαραςκευι του ατόμου για τθν επιτυχι μετάβαςθ του 

ςτθν ενεργό ηωι, βρίςκονται αντιμζτωποι με τθ ςυνεχϊσ ογκοφμενθ κρίςθ ςτθν εκπαίδευςθ που 

εκδθλϊνεται ωσ ποςοτικι και ποιοτικι αναντιςτοιχία ανάμεςα ςτθν προςφορά του «εκπαιδευτικοφ 

προϊόντοσ» όλων των βακμίδων και κατευκφνςεων και ςτθ ηιτθςθ του. 

Γιατί θ αγορά εργαςίασ διαμορφϊνεται πολφ ςυχνά μζςα από ςυγκυριακζσ καταςτάςεισ και το ςχολείο 

δεν μπορεί εφκολα και ζγκαιρα να παρακολουκιςει τουσ ρυκμοφσ με τουσ οποίουσ εξελίςςονται οι 

ςυνιςτϊςεσ τθσ. Κάτω, λοιπόν, από αυτι τθν πραγματικότθτα οι υποςτθρικτζσ του «λειτουργικοφ» ρόλου 

του ςχολείου ςτθν ομαλι πορεία τθσ κοινωνίασ, δεν ιταν δυνατόν «εξαρχισ» να παραδεχκοφν τθν 

αδυναμία του να ανταποκρικεί ςτισ κοινωνικζσ ανάγκεσ, να αναγνωρίςουν τθν αποτυχία του και γι' αυτό 

προςπάκθςαν να βρουν λφςεισ. Ειςθγικθκαν τρόπουσ εξιςορρόπθςθσ των προτιμιςεων και προςδοκιϊν 

των ατόμων με τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και εναπόκεςαν τισ ελπίδεσ τουσ ςε αλλαγζσ ςτο χϊρο του 

ςχολείου, όπου ευκολότερα και αποτελεςματικότερα μποροφςαν να δράςουν. 

Ο επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ προβλικθκε ςθμαντικά, ωσ το μζςο που μπορεί να γεφυρϊςει τισ 

εςωτερικζσ κλίςεισ του ατόμου με τισ δυνατότθτεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Στισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ θ 

εφαρμογι του άρχιςε πριν από χρόνια, μζςα και ζξω από το ςχολείο, ενϊ ςτθ χϊρα μασ μπικε ςτο ςχολικό 

πρόγραμμα τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθν τελευταία, ουςιαςτικά, πε-νταετία και κακιερϊκθκε 

επίςθμα με τον τελευταίο νόμο 1566/85. 

Στόχοσ του ςχολικοφ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ (ΣΕΡ) είναι από τθ μια μεριά θ αυτογνωςία του 

ατόμου -το βοθκάει να γνωρίςει και να αξιολογιςει τον εαυτό του μζςα από τισ επιδράςεισ του 

περιβάλλοντοσ- και από τθν άλλθ θ πλθροφόρθςθ για τθν αγορά εργαςίασ. Επιτρζπει, ζτςι, ςτο νεαρό άτομο 

να ςυνδυάςει τθν εικόνα που ζχει ςχθματίςει για τον εαυτό του με τθν πλθροφόρθςθ για τα χαρακτθριςτικά 

και τισ ιδιότθτεσ του κάκε επαγγζλματοσ, ϊςτε να μπορεί να τοποκετθκεί, να ζχει άποψθ απζναντι ςτισ 

εναλλακτικζσ λφςεισ-ςτο μζτρο βζβαια που υπάρχουν ποικίλεσ διζξοδοι. 

Αυτζσ όμωσ οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ του ΣΕΡ γεννοφν τρία καίρια ερωτιματα: 

1. Τα μζτρα που χρθςιμοποιοφνται για να αποκαλυφκοφν οι κλίςεισ και πθγαίεσ προτιμιςεισ του ατόμου 

για τθν άςκθςθ ςυγκεκριμζνων επαγγελματικϊν ρόλων μποροφν πράγματι να λειτουργιςουν, ωσ 

«διαγνωςτικά μζςα» τθσ προςωπικότθτασ του ατόμου, των προςδοκιϊν και επικυμιϊν του με ςχετικι 

αςφάλεια; 

2. Οι επιλογζσ που γίνονται ςε κάποια -πρϊιμθ- φάςθ τθσ ηωισ του ατόμου είναι «εφάπαξ» και «οριςτικζσ» 

ι μιπωσ αποτελοφν μια ςυνεχι διαδικαςία μζχρι τθν τελικι αποκρυςτάλλωςθ των κλίςεων και του 

«ρεαλιςτικοφ ςυμβιβαςμοφ» που λζγει ο Cingberg, ςτοιχεία όμωσ που ςυντελοφνται ςε μεταγενζςτερα, από 

τθ ςχολικι περίοδο, ςτάδια; 

3. Εφόςον θ πλθροφόρθςθ για τθν αγορά εργαςίασ επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν παροφςα κατάςταςθ, 

πόςο μπορεί να αποτυπϊςει τθν πραγματικότθτα ςε ζνα μελλοντικό χρόνο όταν το νεαρό άτομο, με 

μεγαλφτερθ ι μικρότερθ χρονικι υςτζρθςθ -ανάλογα με τα χρόνια ςπουδϊν ι επαγγελματικισ 

εξειδίκευςθσ- μεταβεί από το ςχολείο ςτθν ενεργό ηωι; Ρόςο, με άλλα λόγια, οι προβλζψεισ για το μζλλον 

μπορεί να αποδειχτοφν ρεαλιςτικζσ, όταν οι ρυκμοί ανάπτυξθσ και αλλαγϊν είναι τόςο γριγοροι, ϊςτε να 

μθν είναι εφκολο να εκτιμθκοφν; 
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Μιπωσ τότε το άτομο βρεκεί αντιμζτωπο με καταςτάςεισ πολφ διαφορετικζσ ςυγκριτικά με εκείνεσ που 

επικρατοφςαν τθν εποχι που ζκανε τισ επιλογζσ του; Αςφαλϊσ οι απαντιςεισ ςε τζτοια ερωτιματα δεν 

είναι μονοςιμαντεσ, γιατί ςτθν όποια κζςθ υπάρχει αντίκεςθ. Μπορεί εντοφτοισ να παρατεκεί μια 

ςυλλογιςτικι, που πολφ επιγραμματικά ςυνοψίηεται ςτα ακόλουκα: 

α) Θ διάγνωςθ τθσ προςωπικότθτασ του ατόμου είναι εξαιρετικά πολφπλοκθ, γιατί είναι πολλοί 

παράγοντεσ που τθ διαμορφϊνουν, κακζνασ ξεχωριςτά ι ςε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ, κι ακόμθ γιατί θ 

«μζτρθςθ» τθσ με τα διάφορα TEST «κρφβει περιςςότερα από όςα αποκαλφπτει». 

β) Οι προτιμιςεισ του ατόμου ςχετικά με τθν επαγγελματικι του ηωι περνοφν από τρεισ φάςεισ: i) τθσ 

φανταςίασ -πιςτεφει ότι μπορεί να πραγματοποιιςει ό,τι επικυμεί, γιατί ακόμθ δεν είναι ςε κζςθ να κάνει 

διαχωριςμό ανάμεςα ςτισ επικυμίεσ - προςδοκίεσ και ςτισ δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ τουσ, ii) τθσ 

πειραματικισ ι δοκιμαςτικισ φάςθσ -παίρνει υπόψθ του τισ ςυνκικεσ, αλλά δεςπόηει, περιςςότερο θ 

μελλοντικι ικανοποίθςθ από τθν τρζχουςα πραγματικότθτα- και iii) τθσ ρεαλιςτικισ επιλογισ- το άτομο 

ςυμβιβάηει αυτό που επικυμεί με αυτό που οι ςυνκικεσ επιτρζπουν να πραγματοποιθκεί. Επομζνωσ, ο ΣΕΡ 

ςτθ ςχολικι περίοδο μπορεί να αποκαλφψει τισ μθ αποκρυςταλλωμζνεσ κλίςεισ τον ατόμου, οι οποίεσ ςε 

πρακτικό επίπεδο δεν φαίνεται να παίηουν τον κακοριςτικό ρόλο για τθν επαγγελματικι ηωι. 

γ) Θ πλθροφόρθςθ για τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ που επικρατοφν ςε μια κοινωνία δεν μπορεί 

παρά να ζχει ςτατικό χαρακτιρα. Αναφζρεται, δθλαδι, ςε ςυγκεκριμζνθ περίοδο που απζχει περιςςότερο ι 

λιγότερο από το χρόνο ζναρξθσ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ. Θ χρονικι αυτι απόςταςθ δθμιουργεί 

χάςματα, γιατί με τθν εκπλθκτικι ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ οι μεταβολζσ ςτον επαγγελματικό ορίηοντα 

είναι τόςο γριγορεσ, ϊςτε οι οποιεςδιποτε προβλζψεισ να μθν είναι αξιόπιςτεσ. Με ταχείσ ρυκμοφσ 

εμφανίηονται καινοφργια επαγγζλματα, ενϊ το ίδιο γριγορα άλλα περιορίηονται ι εξαφανίηονται και χωρίσ 

προειδοποιιςεισ εναλλάςςονται περίοδοι πλιρουσ απαςχόλθςθσ -περίοδοι υψθλισ ηιτθςθσ εργαςίασ- με 

περιόδουσ ανεργίασ. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο ΣΕΡ ςε μικρό βακμό και πολφ ζμμεςα μπορεί να λειτουργιςει ωσ 

εξιςορροπθτικόσ παράγοντασ ανάμεςα ςτθν προςφορά και ηιτθςθ εργαςίασ. Μπορεί να υποβοθκιςει το 

νεαρό άτομο -ιδιαίτερα με τθν πλθροφόρθςθ- να «υποψιαςτεί» πλευρζσ και όψεισ τθσ πραγματικότθτασ, 

ςτο βακμό όμωσ που θ πραγματικότθτα του ςιμερα μπορεί να είναι ι να προβλεφκεί ωσ πραγματικότθτα 

του αφριο. Δε μπορεί όμωσ άμεςα και αποτελεςματικά να προςδιορίςει το πραγματικά κατάλλθλο για το 

άτομο και τθν κοινωνία επάγγελμα ς' αυτι μάλιςτα τθ νεαρι, ρευςτι και εφκραυςτθ θλικία. Δεν πρζπει, 

λοιπόν, να υπερτονίηεται θ ςθμαςία του και να καλλιεργείται θ εντφπωςθ ότι με τον ΣΕΡ αντιμετωπίηονται 

τα δυςεπίλυτα προβλιματα που ςυνδζονται με τθν εκπαίδευςθ και τθν απαςχόλθςθ. Η κοινωνικι 

πραγματικότθτα, γεμάτθ από αντιφάςεισ, ζχει τουσ δικοφσ τθσ όρουσ που δεν μποροφν να εκτιμθκοφν και 

κεραπευτοφν με μζςα όπωσ ο ΣΕΡ. 

Κοφλα Καςιμάτθ 

ΤΑ ΝΕΑ, 11-11-1987 

Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου με 130-150 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 
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Β. Αςκιςεισ 

1. α. Να γράψετε τθν ετυμολογία των παρακάτω λζξεων και, ςτθ ςυνζχεια, να γράψετε μια άλλθ ομόρριηθ 

από τθν κακεμιά: πυκνϊνω, αντιπαράκεςθ, εκπαίδευςθ, απαςχόλθςθ, προπαραςκευι. 

 β. Να ςχθματίςετε μια περίοδο με κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου, ςτθν οποία κα 

καταδεικνφεται και θ ςθμαςία τθσ: αντίποδασ, ςυνιςτϊςα, επίδραςθ, μονοςιμαντοσ, αναντιςτοιχία. 

(10 μονάδεσ) 

2. Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, επάγγελμα: Να δϊςετε τον οριςμό των λζξεων, να εντοπίςετε τα 

ςυςτατικά των οριςμϊν και να τουσ χαρακτθρίςετε. 

(5 μονάδεσ) 

3. α. Ροια είναι θ δομι και με ποιο τρόπο/μζκοδο αναπτφςςεται θ παρακάτω παράγραφοσ; «Οι 

προτιμιςεισ του ατόμου ... για τθν επαγγελματικι ηωι». 

 β. Να βρείτε πζντε διαφορετικζσ διαρκρωτικζσ λζξεισ ςτισ δφο τελευταίεσ παραγράφουσ του κειμζνου 

και να γράψετε τι δθλϊνει θ κακεμιά. 

(10 μονάδεσ) 

4. Θ αρκρογράφοσ, ςτθν πρϊτθ παράγραφο του κειμζνου τθσ, αναφζρεται ςε μια «ςυνεχϊσ ογκοφμενθ 

κρίςθ ςτθν εκπαίδευςθ, που εκδθλϊνεται ωσ ποςοτικι και ποιοτικι αναντιςτοιχία ανάμεςα ςτθν προςφορά 

του εκπαιδευτικοφ προϊόντοσ όλων των βακμίδων και κατευκφνςεων και ςτθ ηιτθςθ του». Να αναπτφξετε 

τθν παραπάνω κζςθ ςε μια παράγραφο 100 -120 λζξεων με τθ μζκοδο τθσ ςφγκριςθσ και αντίκεςθσ. 

(10 μονάδεσ) 

 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου:  

Στθν εφθμερίδα του ςχολείου ςασ και ςτθ ςτιλθ «Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ» διαπραγματεφεςαι 

τον εξισ προβλθματιςμό: Ρολλοί πιςτεφουν πωσ όλοι οι άνκρωποι είναι ικανοί για όλα τα επαγγζλματα, 

άλλοι πωσ ο κακζνασ είναι ικανόσ μόνο για ζνα και μια τρίτθ ομάδα ότι ο κακζνασ μπορεί να αςκιςει 

αρκετά επαγγζλματα. Ροια από τισ τρεισ αυτζσ απόψεισ κεωρείται ευρφτερα ςωςτότερθ ςτθν εποχι μασ; 

(500-600 λζξεισ) (Ζκφρ. Ζκκ. Β' Λυκείου, ςελ. 97). 

 

Εναλλακτικά 

 

«Οπωςδιποτε, θ επιλογι του επαγγζλματοσ με μόνο κριτιριο τθν ικανοποίθςθ τθσ ματαιοδοξίασ και τθν 

εξυπθρζτθςθ του ςτενοφ υλικοφ ςυμφζροντοσ του ανκρϊπου, προδιαγράφει ζναν άνκρωπο αποτυχθμζνο 

και δυςτυχι», αναλφςτε τθν παραπάνω άποψθ ςε 500-600 λζξεισ. (Ζκφρ. Ζκκ. Β' Λυκείου, ςελ. 97). 

(40 μονάδεσ) 
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ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ 

I. ΟΛΣΜΟΣ 

Εξειδίκευςθ είναι θ διαρκισ, μεκοδικι και ςυςτθματικι προςπάκεια του ατόμου να γνωρίςει ςε πλάτοσ και 

βάκοσ ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα τθσ Επιςτιμθσ, τθσ Τεχνολογίασ, τθσ Τεχνικισ με απϊτερο ςκοπό τθν 

καλφτερθ ποςοτικά και ποιοτικά απόδοςθ του. Είναι δθλαδι, θ απομόνωςθ ενόσ τομζα ενδιαφερόντων ι 

κάποιου αντικειμζνου και θ εναςχόλθςθ μασ αποκλειςτικά με αυτό, με ςτόχο τθν καλφτερθ μελζτθ του. 

 

II. ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΚΑΚΛΣΤΟΥΝ ΕΡΛΤΑΚΤΛΚΘ ΤΘΝ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ 

1. Ρνευματικοί: 

Θ Υπερανάπτυξθ τθσ Επιςτιμθσ, Τεχνικισ, Τεχνολογίασ οδιγθςε ςτθν ζκρθξθ των γνϊςεων. Το πεπεραςμζνο 

του ανκρϊπινου νου κακιςτά αδφνατθ τθν κατάκτθςθ όλων των γνϊςεων και επειδι θ πορεία προσ τθ 

γνϊςθ είναι μια ατζρμονθ διαδικαςία ζχουμε ανάγκθ από ειδικοφσ επιςτιμονεσ. Ζτςι, οι ανάγκεσ του 

πολιτιςμοφ δθμιουργοφν τουσ ειδικοφσ. 

2. Κοινωνικοί: 

Θ Βιομθχανικι Επανάςταςθ επζφερε ςθμαντικότατεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ και ςκζψθσ των ατόμων. 

Επιτακτικό αίτθμα που κυριαρχεί είναι θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. Αυτι είναι ςυνϊνυμθ ςτισ 

μζρεσ μασ με τθν υλικι ευμάρεια και τθν κάλυψθ των αναγκϊν (ςυχνά επίπλαςτων) που δθμιουργεί ο 

καταναλωτιςμόσ. Για τθν ικανοποίθςθ των εκλεπτυςμζνων αυτϊν αναγκϊν κινθτοποιοφνται άνκρωποι που 

ζχουν εντρυφιςει ςτουσ τομείσ παραγωγισ. 

3. Οικονομικοί: 

α. Θ ζνταξθ του ατόμου μζςα ςε κοινωνικά ςφνολα οδιγθςε ςτον καταμεριςμό τθσ εργαςίασ και ςτθ 

δθμιουργία πολλϊν νζων κζςεων εργαςίασ. Θ εξειδίκευςθ παρουςιάηεται ωσ ολοκλθρωμζνθ φάςθ του 

αρχικοφ καταμεριςμοφ, προχπόκεςθ και ανάγκθ τθσ ςθμερινισ φφςθσ του πολιτιςμοφ. 

β. Ο Οικονομικόσ και Επιςτθμονικόσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ατόμων και κρατϊν απαιτεί τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ των παραγόμενων αγακϊν. Αυτι μπορεί να επιτευχκεί μόνο με τθν εργαςία των καλφτερα 

ειδικευμζνων επιςτθμόνων και τεχνικϊν. 

 

III. ΚΕΤΛΚΕΣ ΡΛΕΥΕΣ ΤΘΣ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘΣ  

 Στον Οικονομικό τομζα 

• Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ οικονομικι ανάπτυξθ κράτουσ 

• Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων   

• Ανφψωςθ του βιοτικοφ επιπζδου 

• Δθμιουργία νζων βιομθχανικϊν κλάδων, νζων κζςεων εργαςίασ όπου είναι εφικτι θ απαςχόλθςθ 

μεγάλου αρικμοφ εργατικοφ δυναμικοφ και ςυνεπϊσ μείωςθ τθσ ανεργίασ 

 Στον Ρνευματικό τομζα: 

• Επιτυγχάνεται θ βακιά γνϊςθ του αντικειμζνου, τομζα τθσ Τεχνικισ και τθσ Επιςτιμθσ. Ρροωκείται μαηί 

με τον ίδιο και το αντικείμενο με το οποίο αςχολείται. 
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• Θ ανκρϊπινθ ςκζψθ απελευκερϊνεται από προκαταλιψεισ και ςκοταδιςτικζσ αντιλιψεισ και ανοίγει 

νζουσ δρόμουσ ςτθ γνϊςθ. Εφευρίςκονται νζοι τρόποι και μζκοδοι ζρευνασ που αποτελοφν βελτίωςθ των 

παλαιϊν και μποροφν να οδθγιςουν ςε Επιςτθμονικι Ρρόοδο. 

 Στον κοινωνικό τομζα: 

• Αναπτφςςεται θ κοινωνικότθτα, θ ςυνεργαςία, θ αλλθλεγγφθ, θ αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ των ατόμων, 

ομάδων, λαϊν. Άτομα, διαφορετικϊν ειδικοτιτων, ςυνεργάηονται για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που 

απαςχολοφν τθν κοινωνία και που απαιτοφν ειδικζσ γνϊςεισ. 

 

IV. ΑΝΘΤΛΚΕΣ ΡΛΕΥΕΣ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘΣ 

1. Ρνευματικι Μονομζρεια (μονομζρεια ςκζψθσ). 

Θ Εξειδίκευςθ απαιτεί τθν παροχι ςυγκεκριμζνων γνϊςεων. Οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ περιορίηουν το 

πνευματικό πεδίο του ανκρϊπου και τον κακιςτοφν μονόπλευρο, μονομερι, μονοδιάςτατο. Ζτςι, λειτουργεί 

ςτερεότυπα ςαν μθχανι προγραμματιςμζνθ να εκτελεί οριςμζνεσ εντολζσ και μόνο. Θ φανταςία, θ 

ζμπνευςθ και θ δθμιουργικότθτα του περιορίηεται. 

2. « Μελετϊντασ το δζντρο, χάνεισ το δάςοσ» Ζγελοσ 

Το άτομο με τθν εξειδίκευςθ, δεν ζχει ςυνολικι κεϊρθςθ του αντικειμζνου, χάνει τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ 

αφοφ καταπιάνεται μ' ζνα μικρό μζροσ και αγνοεί το ςυνολικό ζργο. Δεν το απολαμβάνει. 

3. Γίνεται εξάρτθμα του μθχανιςμοφ που υπθρετεί «Πταν αςχολείςαι οκτϊ ϊρεσ τθ μζρα με τθ μθχανι και 

τισ βίδεσ τθσ, γίνεςαι μια βίδα, ζνα επιπλζον εξάρτθμα» (Λ.Μ. Ραναγιωτόπουλοσ). Λειτουργεί με το ζνςτικτο 

κάτω από τον εξαναγκαςμό και τθν πίεςθ των πραγμάτων => μθχανοποίθςθ. 

4. Απομάκρυνςθ από τθν κοινωνικι προβλθματικι. Γίνεται ειδικόσ πάνω ςε ζνα αντικείμενο και δεν 

αςχολείται με τα γενικότερα προβλιματα που τον απαςχολοφν. 

5. Κυςιάηει τθ φανταςία και τθν ευαιςκθςία του ςτο βωμό του κζρδουσ. 

6. Μετατρζπεται ςε ςτυγνό τεχνοκράτθ - άνκρωπο ικανό για οικονομικι - υλικοτεχνικι πρόοδο αλλά 

ανίκανο για πνευματικι και θκικι ανφψωςθ. 

7. Χάνεται θ πολυπριςματικότθτα ςτισ οπτικζσ κεωριςεισ. 

8. Θ εξειδίκευςθ επιφζρει αναγκαςτικά τθν τυποποίθςθ ςκζψθσ και ηωισ, τθν επανάλθψθ. Το άτομο 

λειτουργεί ςαν μθχανι, που εκτελεί μόνο εντολζσ, κάποιεσ τυπικζσ, μθχανικζσ κινιςεισ χωρίσ περικϊρια 

αυτοζκφραςθσ και πρωτοβουλιϊν. Ζτςι φκείρεται εςωτερικά, γίνεται ρθχόσ, πεηόσ. 

9. Θ τυποποίθςθ επιβάλλει αναγκαςτικά τθν πλιξθ, τθν ανία, τον κορεςμό. Θ εργαςία γίνεται «αγγαρεία». 

Σταδιακά, επζρχεται θ ςυναιςκθματικι απομάκρυνςθ - αλλοτρίωςθ από το αντικείμενο τθσ δθμιουργίασ 

μασ. 

10. Ζνα άλλο αρνθτικό που καταχωρείται ςτθν εξειδίκευςθ και γενικά ςτθ φφςθ τθσ εργαςίασ είναι ότι 

οδθγεί ςτθν ταξικι διαςτρωμάτωςθ. Δθμιουργία «ελίτ» επιςτθμόνων και ανταγωνιςμοί μεταξφ τουσ. 

Συγκζντρωςθ κοινωνικοπολιτικισ δφναμθσ ςε τεχνοκράτεσ. 
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V. ΤΛ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΓΛΝΕΛ 

Θ εξειδίκευςθ, λόγω των ςυγκεκριμζνων ςυνκθκϊν τθσ εποχισ, αποτελεί μια αναγκαιότθτα. Δεν αποτελεί 

επομζνωσ, λφςθ θ απόρριψθ αυτισ, γιατί αυτό ςυνεπάγεται ανατροπι του πολιτιςμοφ, όπωσ ζχει 

διαμορφωκεί, γεγονόσ που κα προκαλοφςε μόνο χάοσ. 

Ωσ πανάκεια, ςτθν περίπτωςθ αυτι, κακίςταται ο απεγκλωβιςμόσ τθσ παιδείασ από τουσ ςτενά 

επαγγελματικοφσ ςτόχουσ και θ παρογι πολφπλευρθσ παιδείασ. Με τθν πολφπλευρθ παιδεία κα 

αναπτυχκεί θ κοινωνικι ςυνείδθςθ, τα άτομα κα αποκτιςουν ευρφτερα ενδιαφζροντα - πνευματικά, 

θκικοκοινωνικά, πολιτικά, καλλιτεχνικά. Λδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτον ανκρωπιςτικό χαρακτιρα 

τθσ, ςτον εξευγενιςμό τθσ ψυχισ, ςτθν καλλιζργεια του πνεφματοσ αφοφ μζςα από αυτά μπορεί να 

επιτευχκεί θ ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτασ. 

Θ ςωςτι αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου κα αναπτφξει τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ, τα ενδιαφζροντα μασ, κα 

δϊςει τθ δυνατότθτα ςτο άτομο να αςχολθκεί με τα κοινά και τα προςωπικά του κζματα. Επομζνωσ, θ 

ςφηευξθ εξειδίκευςθσ μ£ ευρυμάκεια είναι ο καλφτεροσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ (περιςτολισ) των αρνθτικϊν 

φαινομζνων εξειδίκευςθσ. 

Ππωσ αναφζρει χαρακτθριςτικά ο Λ.Μ. Ραναγιωτόπουλοσ «κα βρίςκεται ο ειδικόσ μζςα ςτον άνκρωπο και ο 

άνκρωποσ μζςα ςτον ειδικό». 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

Κείμενο 

«Ειδίκευςθ — εξειδίκευςθ» 

Στα χρόνια τθσ Αναγζννθςθσ ιδανικόσ ανκρϊπινοσ τφποσ ιταν ο Homo Universalis, ο «Κακολικόσ 

Άνκρωποσ», εκείνοσ δθλαδι που κατείχε ζνα ευρφ φάςμα γνϊςεων πάνω ςε διαφορετικά ηθτιματα. Τον 

τφπο αυτό με τθν πολφπλευρθ μόρφωςθ και τθν ικανότθτα να ομιλεί «περί παντόσ επιςτθτοφ». 

Τρεισ αιϊνεσ μετά οι γνϊςεισ είχαν αυξθκεί με τόςθ αλματϊδθ ταχφτθτα που ιταν αδφνατο να τισ 

αφομοιϊςει ο πεπεραςμζνοσ νουσ του ανκρϊπου. Το αίτθμα για κακολικι γνϊςθ εγκαταλείπεται, ςε 

ςθμείο μάλιςτα που ο Βολταίροσ, μια τωόντι πολυμερισ διάνοια, να ειρωνεφεται εκείνουσ που πίςτευαν ότι 

τα ξζρουν όλα, λζγοντασ ότι αυτοί μποροφν να ομιλοφν «de re commune scibile et quibusdam aliis», ιτοι12 

περί παντόσ κοινϊσ γνωςτοφ και τινϊν άλλων ακόμθ, όπωσ πολφ εφςτοχα απζδωςε ςτα ελλθνικά τθ φράςθ 

ο οίδθσ. 

Σιμερα πια δεν μποροφμε να μιλάμε για πανεπιςτιμονεσ. Το πλικοσ των γνϊςεων είναι τόςο μεγάλο, 

που, αν κελιςουμε ν' απλϊςουμε το πνεφμα μασ ς' όλο το εφροσ του επιςτθτοφ, κα δθμιουργιςουμε μια 

εφκραυςτθ κροφςτα μόρφωςθσ, που κα ζχει επιφάνεια αλλ' όχι βάκοσ. Είναι κζμα χρόνου και όγκου αλλά 

και μνθμονικϊν δυνατοτιτων. Γιατί κι αν ακόμθ θ διάρκεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ιταν πολφ μεγαλφτερθ, θ 

λικθ κ' αποτελοφςε αξεπζραςτο εμπόδιο ςτθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου. Θ καταναλωτικι κοινωνία και τα 

ςυμφζροντα, εκνικά και πολυεκνικά, δεν άφθςαν αναπάντθτο το πρόβλθμα. «Ο χρόνοσ είναι χριμα» και το 

χριμα ο απϊτεροσ και ο ανϊτεροσ ςκοπόσ, ζτςι που ν' ανατραπεί ο πρωταγόρειοσ οριςμόσ: «Το χριμα 

μζτρον πάντων ανκρϊπων». Γι' αυτό ςε νεότερα χρόνια εμφανίηεται και κακιερϊνεται -χωρίσ ςυχνά να 

λαμβάνονται υπόψθ ψυχολογικζσ ςκοπιμότθτεσ και ςυναιςκθματικζσ αναγκαιότθτεσ- ζνασ καταμεριςμόσ 

τθσ εργαςίασ, είτε αυτι είναι χειρωνακτικι είτε επιςτθμονικι. 

Κατά κάποιον τρόπο, λοιπόν, θ εξειδίκευςθ του ςφγχρονου εργαηόμενου επιβάλλεται. Τθν επιβάλλει ο 

τρόποσ ηωισ, που εμείσ δθμιουργιςαμε, οι τεράςτιεσ καταναλωτικζσ ανάγκεσ που μασ επιβλικθκαν. Στουσ 

καιροφσ μασ θ μεγάλθ παραγωγι ςθμαίνει μεγάλθ κατανάλωςθ. Αυτι με τθ ςειρά τθσ ςυνεπάγεται ι 

μεταφράηεται ςε οικονομικι ευρωςτία ενόσ τόπου, που, ωσ ζνα βακμό, ςθμαίνει και δικι μασ οικονομικι 

ευχζρεια. Κα ιταν υποκριτικό να αρνθκοφμε ότι ο ςθμερινόσ ςτόχοσ των ανκρϊπων ζγινε θ κοινωνικι, άρα 

θ οικονομικι άνοδοσ. Εμείσ οι 'Ζλλθνεσ ειδικά, που φτερουγίηουμε «ςαν τα τρελά πουλιά» μζςα ς' ζναν 

τρελό αιϊνα, φτάςαμε ςτο ςθμείο ν' αλλαξοπιςτιςουμε, να οπιςκοδρομιςουμε. 

Αλλ' θ ουςία του προβλιματοσ δε βρίςκεται ςτο ςθμείο αυτό. Σθμαςία δεν ζχει το τι γνωρίηει κάποιοσ, 

αλλά το τι προςφζρει το ςφνολο. Οι καταςτάςεισ του καιροφ μασ επιβάλλουν τθν εργαςιακι ειδίκευςθ. 

Άςχετα από το αν ιταν αναπόφευκτο ι όχι, ζγινε. Θ ςφγχρονθ ανκρωπότθτα είναι φορτωμζνθ με πολλά 

προβλιματα. Γιατί να τθν επιβαρφνουμε και μ' άλλα, αφοφ μποροφμε να βροφμε τθ λφςθ μζςα από το 

πρόβλθμα ι, μάλλον, να κάνουμε το πρόβλθμα λφςθ; Εξυπακοφεται πρωτίςτωσ ο εξανκρωπιςμόσ τθσ 

τεχνολογίασ. Ακολοφκωσ, είναι δυνατό, χάρθ ςτθ μικροθλεκτρονικι και τθν πλθροφορικι, να δθμιουργθκεί 

ο ολόπλευρα καλλιεργθμζνοσ άνκρωποσ, αυτόσ που κ' ανακζτει τισ λεπτομερειακζσ γνϊςεισ ςτο φορθτό 

θλεκτρονικό εγκζφαλο και κα κρατεί ςτο δικό του εγκζφαλο τθν πνευματικι ευαιςκθςία, ευελιξία και 

ευςτροφία. 

*...+ Υπάρχει μια μερίδα ατόμων, τα οποία αμφιςβθτοφν ζντονα τθν αναγκαιότθτα τθσ εξειδίκευςθσ και 

μιλάνε για κάποιουσ ςυγκεκριμζνουσ κινδφνουσ. Ρρϊτα πρϊτα, το ενδιαφζρον των εξειδικευμζνων 

επιςτθμόνων ζχει περιοριςτεί ς' ζνα ελάχιςτο μόριο κάποιου γνωςτικοφ τομζα, ζτςι που, κακϊσ ζλεγε ο 

                                                             
12 Ιτοι (αρχαιοπρεπζσ μόριο) = δθλαδι 
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Μπερνάρ Σω, «να γνωρίηουν τα πάντα για το τίποτα». Να ζχουμε άλλο γιατρό για τθν κάτω και άλλο γιατρό 

για τθν άνω ςιαγόνα! Εφλογα, λοιπόν, προκφπτει το ερϊτθμα: μιπωσ αυτι θ υπερβολικι εξειδίκευςθ 

οδθγεί ςτθν πνευματικι μονομζρεια και ςτθ ςτεγανοποίθςθ τθσ ανκρϊπινθσ διάνοιασ! Θ επιφφλαξθ αυτι 

ωσ ζνα ςθμείο είναι δικαιολογθμζνθ. Συχνά επιςθμαίνεται ότι θ προςκικθ νζων ειδικοτιτων και τμθμάτων 

επιμόρφωςθσ ενιςχφει τθν υπζρμετρθ εξειδίκευςθ, πράγμα που οδθγεί ςτθν κατάτμθςθ τθσ ανκρϊπινθσ 

προςωπικότθτασ και ςτθν υπονόμευςθ του ανκρωπιςμοφ. Χάνεται ακόμθ θ πολυπριςματικότθτα ςτισ 

οπτικζσ κεωριςεισ. Ο επιςτιμονασ μακαίνει να βλζπει το δζντρο και όχι το δάςοσ. Μεταχειρίηεται μια 

γλϊςςα καταλθπτι ςτουσ ομοτζχνουσ αλλ' ακατάλθπτθ ςτουσ άλλουσ. 

Κα μποροφςαμε ακόμθ να προςκζςουμε ότι θ περιχαράκωςθ που επιβάλλει θ εξειδίκευςθ ςτο πνεφμα 

αντίκειται προσ τθ φφςθ του ανκρϊπου ωσ πνευματικοφ όντοσ. Ο άνκρωποσ δεν παφει ποτζ να διψά για 

μάκθςθ. Άρα, κανείσ δεν ζχει το δικαίωμα να περιορίςει τθν εςωτερικι ορμι του για γνϊςθ. Ζτςι ο 

εργαηόμενοσ αναπτφςςεται μονόπλευρα. Ζνα άλλο αποτζλεςμα είναι θ αποξζνωςθ του δθμιουργοφ από το 

δθμιοφργθμα του. Υπάρχουν περιπτϊςεισ που οφτε καν το βλζπει. Ρολλζσ φορζσ θ ςυμβολι του ςτθ 

δθμιουργία είναι μικρι, αλλ' ζτςι ελαττϊνονται και οι ευκφνεσ του. Ανάλογα μειωμζνθ είναι θ χαρά ι οι 

τφψεισ, εφόςον πρόκειται περί ωφζλιμου ι καταςτροφικοφ ζργου, αντίςτοιχα. Ο ςφαιρικά ανεπτυγμζνοσ 

άνκρωποσ, αυτόσ που διακζτει μια ολόπλευρθ καλλιζργεια και που ενδιαφζρεται όχι απλϊσ να ξζρει να 

κάνει κάτι καλά αλλά και γιατί το κάνει, είναι πιο υπεφκυνοσ και κοινωνικά ωφζλιμοσ. Γι' αυτό και 

κεωρείται προτιμότεροσ από τον απλά εξειδικευμζνο. 

Μια μζςθ λφςθ, λοιπόν, είναι, για τθν περίπτωςθ που εξετάηουμε, θ καλφτερθ. Κφριο αίτθμα τθσ εποχισ 

αρχίηει να ξαναγίνεται ο ανκρωπιςμόσ, θ επανάκτθςθ τθσ χαμζνθσ ανκρωπιάσ. Θ δθμιουργία μιασ κοινωνίασ 

προςφορϊν και όχι ηθτιςεων. Θ επαναφορά τθσ εγκαρδιότθτασ ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Θ εξειδίκευςθ ςτο 

χϊρο τθσ εργαςίασ, επιςτθμονικισ και χειρωνακτικισ, είναι γεγονόσ. Το να περιοριςτοφμε ςε εξορκιςμοφσ 

και ανακζματα είναι κάτι ανϊφελο. Το πιο ελπιδοφόρο κα ιταν να τθ μετατρζψουμε από μζςο παραγωγικό 

ςε ανκρωπιςτικό. Αρκεί να ενεργιςουμε ςυλλογικά, ϊςτε ο καταμεριςμόσ να αποκτιςει μια νζα μορφι 

ενιαιότθτασ μζςω τθσ ςυνεργατικισ εργαςίασ, που κα διϊξει τθν πακθτικότθτα και τθν αδιαφορία από τισ 

εργαςιακζσ ςχζςεισ. Απαιτείται παράλλθλα και μια ευρφτερθ κοινωνικι μόρφωςθ, που κα κάνει τον 

εργαηόμενο όχι άψυχο αντικείμενο αλλ' υποκείμενο μζλοσ τθσ κοινωνίασ, που με τθν εργαςία του κ' 

αποςκοπεί ςτο να εξυπθρετιςει τισ πραγματικά ανκρϊπινεσ ανάγκεσ κι όχι τισ ωφελιμιςτικζσ βλζψεισ των 

λίγων που καρπϊνονται τα πολλά και των πολλϊν που καρπϊνονται τα λίγα. Ζτςι ο άνκρωποσ κα είναι 

επαγγελματικά εξειδικευμζνοσ και κοινωνικά καλλιεργθμζνοσ, ζνα άτομο ολοκλθρωμζνο. Γιατί, όπωσ πολφ 

ςωςτά ζχει λεχκεί, δεν ολοκλθρϊνεται ο άνκρωποσ μζςα ςτο «ειδικό» αλλ' ο «ειδικόσ» μζςα ςτον άνκρωπο. 

«Ο κακζνασ ςτο είδοσ του» λζει ο λαϊκόσ λόγοσ. Είναι κοινόσ τόποσ ότι οι παροιμιακζσ εκφράςεισ 

αποκρυςταλλϊνουν τθ ςοφία του λαοφ. Με τα ςθμερινά δεδομζνα αυτι θ γνωμικι ζκφραςθ κα ιταν 

ςωςτότερθ, αν είχε διατυπωκεί ζτςι: «Κακζνασ ςτο είδοσ του και για τθν ανκρωπότθτα». 

Σ. Καργάκοσ 

Ραρατθριςεισ  

Α. Ρερίλθψθ 

Να αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο που ςασ δόκθκε ςε 150 λζξεισ περίπου. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Τι ςθμαίνει εξανκρωπιςμόσ τθσ τεχνολογίασ; Να δθμιουργιςετε μια παράγραφο γι' αυτό το κζμα. 

(10 μονάδεσ) 
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2. Ροια θ δομι τθσ προτελευταίασ παραγράφου του κειμζνου; 

(5 μονάδεσ) 

3. Βρείτε ςυνϊνυμα ι αντϊνυμα των παρακάτω λζξεων του κειμζνου: υποκριτικόσ (αντϊνυμο), 

ολοκλθρϊνεται (ςυνϊνυμο), αποκρυςταλλϊνουν (ςυνϊνυμο), αμφιςβθτοφν (αντϊνυμο), αφομοιϊςει 

(ςυνϊνυμο). 

(10 μονάδεσ) 

4. Δϊςε δφο άλλουσ τίτλουσ ςτο κείμενο, ζναν με κυριολεκτικι - δθλωτικι κι ζναν με ςυνυποδθλωτικι - 

μεταφορικι ςθμαςία. 

(10 μονάδεσ) 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου 

(βλ. ςχολικό βιβλίο, ςελ. 97) 

«... Θ αποκλειςτικι, ολοκλθρωτικι και ςτεγνι ειδίκευςθ μπορεί να προωκεί τον τεχνικό πολιτιςμό, αλλά δεν 

προωκεί τον πνευματικό πολιτιςμό. Στρεβλϊνει το άτομο- από ςφαιρικό άνκρωπο τον κάνει ειδικευμζνο 

εργαλείο. Θ ειδίκευςθ, βζβαια, είναι ανάγκθ, αλλά είναι και κίνδυνοσ. Είναι μια άλλθ πρόκλθςθ του 

βιομθχανικοφ πολιτιςμοφ κατά τθσ ακεραιότθτασ μασ». 

Χρ. Μαλεβίτςθ. 

Να ςχολιάςετε τισ παραπάνω απόψεισ και να αναφζρετε τισ προχποκζςεισ κάτω από τισ οποίεσ ο άνκρωποσ 

κα αντιςτακεί ςτθν υπερειδίκευςθ (ςε μορφι δοκιμίου 400- 500 λζξεων). 

(40 μόρια) 
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ΑΝΕΓΛΑ 

Λ. ΟΛΣΜΟΣ 

Ανεργία είναι θ αδυναμία εργαςιακισ απαςχόλθςθσ του ατόμου εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ κζςεων εργαςίασ, αν 

και το ίδιο ζχει τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ, τθ διάκεςθ και τθν προκυμία να εργαςτεί. 

 

ΛΛ. ΑΛΤΛΑ ΑΝΕΓΛΑΣ ΣΤΘ ΩΫΑ ΜΑΣ 

1. Θ ανφπαρκτθ ι υποτυπϊδθσ βιομθχανικι υποδομι (δευτερογενισ τομζασ), ιδιαίτερα ςτθν χϊρα μασ και 

ο χαμθλόσ βακμόσ παραγωγικότθτασ εξαςκενίηουν τθν εκνικι οικονομία. 

2. Θ εξαρτθμζνθ και αναχρονιςτικι διάρκρωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Θ υπανάπτυξθ και θ ζλλειψθ 

ανταγωνιςτικότθτασ, ςε ό,τι αφορά τθν ελλθνικι πραγματικότθτα, ζχει ωσ αποτζλεςμα οι ειςαγωγζσ να 

είναι μεγαλφτερεσ από τισ εξαγωγζσ. Αυτό ςθμαίνει ότι μζροσ τθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ καλφπτεται από 

κζςεισ εργαςίασ ξζνων χωρϊν. 

3.  Το περιεχόμενο και οι κατευκφνςεισ τθσ εκπαίδευςθσ: α) θ αναντιςτοιχία τθσ με τισ πραγματικζσ 

κοινωνικοοικονομικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ β) θ ζλλειψθ ορκοφ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ με 

ςυνζπεια πολλοί νζοι να ακολουκοφν κορεςμζνα ιδθ επαγγζλματα. Ραράλλθλα θ ωραιοποίθςθ οριςμζνων 

επαγγελμάτων και θ ςτροφι των νζων ςε επαγγζλματα υψθλισ μόρφωςθσ, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τον 

κορεςμό αυτϊν των τομζων και τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ανζργων πτυχιοφχων.  

4. Θ ανεργία ωσ πρόβλθμα νοοτροπίασ=> Θ υποτίμθςθ των χειρωνακτικϊν και κεωροφμενων υποδεζςτερων 

επαγγελμάτων ζχει ωσ ςυνζπεια να ςυνδζεται α) θ αξιοπρζπεια και το κοινωνικό γόθτρο με το επάγγελμα 

και β) θ επαγγελματικι αποκατάςταςθ με μια δθμόςια/διοικθτικι κυρίωσ κζςθ με ςφνθκεσ επακόλουκο τθν 

ανεργία των πτυχιοφχων. 

5. Θ ανάπτυξθ τθσ τεχνικισ είχε ωσ ςυνζπεια τθ μθχανοποίθςθ τθσ εργαςίασ και τθν αυτοματοποίθςθ τθσ 

παραγωγισ. Θ μθχανι υποκατζςτθςε τον άνκρωπο, με αποτζλεςμα να παραγκωνιςκοφν πολλά εργατικά 

χζρια και επαγγζλματα => «τεχνολογικι» ανεργία. 

6. Ο καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ και θ αυςτθρι εξειδίκευςθ οδιγθςαν ςτθν ανεργία όςουσ δεν ιταν 

επαρκϊσ καταρτιςμζνοι ςτα νζα εργαςιακά δεδομζνα. 

7. -Οι οικονομικζσ κρίςεισ, τοπικζσ ι διεκνείσ ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν «επενδυτικι άπνοια» και το κλείςιμο 

των επιχειριςεων.  

 -Επιπλζον, οφείλεται ςτον ολιγοπωλιακό/μονοπωλιακό χαρακτιρα των επιχειριςεων οι οποίεσ 

ςυντελοφν ςτον οικονομικό μαραςμό των μικρϊν επιχειριςεων.  

 -Το πολυεκνικό κεφάλαιο περιορίηει τον αρικμό των εργαηομζνων με ςτόχουσ: α) τθν αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των προϊόντων και β)τθ μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν. 

8. Ο πλθκωριςμόσ μειϊνει τθν αγοραςτικι δφναμθ του νομίςματοσ, με αποτζλεςμα τθν αδυναμία αγοράσ 

προϊόντων˙ Θ παραγωγι μειϊνεται αναγκαςτικά, και ο εργοδότθσ προβαίνει ςε απολφςεισ. 

9. Θ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ, ςτο πνεφμα τθσ χρθςιμοκθρικισ εποχισ μασ, επιτυγχάνεται από μερικοφσ 

με τον περιοριςμό των εργατικϊν χεριϊν. 

10.Θ εγκατάλειψθ τθσ υπαίκρου, απότοκο τθσ ανάπτυξθσ του δευτερογενοφσ και τριτογενοφσ τομζα 

παραγωγισ, και ςυνακόλουκα ο υπερπλθκυςμόσ των αςτικϊν κζντρων, χωρίσ προγραμματιςμό και 

δθμιουργία προχποκζςεων εργαςιακισ απαςχόλθςθσ=> μεγιςτοποίθςθ τθσ προςφοράσ ςε μια 

περιοριςμζνθ ηιτθςθ. 
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11. Οι δομζσ του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ ενιςχφουν τθν πολυκεςία και τθ διεφρυνςθ του ορίου 

ςυνταξιοδότθςθσ των εργαηομζνων, το κεςμό τθσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, με αποτζλεςμα θ ανεργία να 

πλιττει τουσ νζουσ. 

12. Θ ζλλειψθ προγραμματιςμοφ από τθν πολιτεία για τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. 

13.Οι ευκφνεσ τθσ πολιτείασ: Θ ζλλειψθ προγραμμάτων για δθμιουργία καινοφργιων κζςεων εργαςίασ και 

οι αυτοςχεδιαςμοί ςτθν οικονομία, χωρίσ ενιαία και ςαφι οικονομικι πολιτικι. Θ ζλλειψθ 

μακροπρόκεςμου προγραμματιςμοφ με βάςθ: α)τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ/ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ β) 

τθ κζςθ τθσ ςτο διεκνι καταμεριςμό εργαςίασ ςτο πλαίςιο μιασ πα-γκοςμιοποιθμζνθσ αγοράσ. 

14.Θ μαηικι μετανάςτευςθ/λακρομετανάςτευςθ, χωρίσ προγραμματιςμζνθ μεταναςτευτικι πολιτικι. 

 

ΛΛΛ. ΣΥΝΕΡΕΛΕΣ 

1. Οικονομικζσ 

 Το άτομο αδυνατεί να ικανοποιιςει τισ πρωταρχικζσ υλικζσ, βιοτικζσ του ανάγκεσ. Χαμθλό βιοτικό 

επίπεδο, μιηζρια και οικονομικι εξακλίωςθ. 

 Θ πολιτεία δεν αξιοποιεί τισ παραγωγικζσ ικανότθτεσ δθμιουργικϊν μελϊν τθσ και κυρίωσ νζων με 

αξιόλογα επαγγελματικά εφόδια. 

 Μείωςθ του φψουσ τθσ προςφερόμενθσ αμοιβισ, που οδθγεί τον άνεργο ςε, χωρίσ αςφάλιςθ, μερικι 

απαςχόλθςθ ι κζςθ εργαςίασ ακατάλλθλθ για τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ του. 

 Οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ πολιτείασ από τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ των εργαηομζνων. 

 Συμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ παραςιτικϊν επαγγελμάτων. 

2. Ψυχολογικζσ 

 Γεννά ςτον άνεργο αιςκιματα μειονεξίασ- μειωμζνθσ αυτοεκτίμθςθσ, εςωςτρζφειασ, ςυμπλεγμάτων 

κατωτερότθτασ και αναξιοπρζπειασ, κακϊσ και απογοιτευςθ από τθ διάψευςθ των ονείρων και των 

προςδοκιϊν του. Κατάλθξθ τθσ κακισ ψυχολογικισ του κατάςταςθσ είναι θ τάςθ φυγισ, ο αλκοολιςμόσ, τα 

ναρκωτικά, θ περικωριοποίθςθ, ιδίωσ νζων ανκρϊπων. 

 Αβεβαιότθτα, αναςφάλεια για το μζλλον, άγχοσ για τθν επιβίωςθ, ψυχικι εξουκζνωςθ από τθν 

αγωνιϊδθ προςπάκεια για επιβίωςθ, που οδθγοφν το άτομο ςε αδιζξοδο και ςε αντικοινωνικζσ 

εκδθλϊςεισ. 

 Δεν ικανοποιείται θ ζμφυτθ τάςθ του ατόμου για δθμιουργία, ενϊ παρεμποδίηεται θ ανάπτυξθ των 

πνευματικϊν του ικανοτιτων και θ, εν γζνει, ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτασ του. 

3. Κοινωνικζσ 

 Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ θ αδυναμία επιβίωςθσ παραςφρει οριςμζνουσ ςε πακογενι κοινωνικι 

ςυμπεριφορά (βία, ζγκλθμα κ.α.). Ενιςχφονται ο ρατςιςμόσ, θ τρομοκρατία και θ αναρχία. 

 Διευρφνεται θ κοινωνικι αδικία, θ ανιςότθτα και θ ςτζρθςθ τθσ κοινωνικισ ελευκερίασ. Επικρατεί 

κοινωνικι απομόνωςθ- αποξζνωςθ. 

 Διαμορφϊνει τθν αρνθτικι διάκεςθ των νζων προσ τουσ κοινωνικοφσ και πολιτικοφσ κεςμοφσ. 

 Οι επιπτϊςεισ διευκολφνονται ς’ όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του ανκρϊπου δεν καλλιεργοφνται οι τζχνεσ, 

τα γράμματα, επιςτιμεσ 
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 Ενιςχφεται το φαινόμενο τθσ μετανάςτευςθσ, που αποδυναμϊνει τθ χϊρα από τουσ νζουσ, το πιο 

δθμιουργικό ανκρϊπινο δυναμικό. 

4. Ρολιτικζσ 

 Θ ςτζρθςθ του δικαιϊματοσ τθσ εργαςίασ είναι δείγμα δυςλειτουργίασ τθσ δθμοκρατίασ και υποκάλπει 

τθν αδιαφορία για τα πολιτικά και κοινωνικά δρϊμενα. 

 Ευνοεί τθν ανάπτυξθ του αυταρχιςμοφ, ςτα πλαίςια τθσ ιεραρχικισ δομισ που χαρακτθρίηει το πολιτικό 

μασ ςφςτθμα. 

 Ρεριορίηει τθν ανάπτυξθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, φορζα του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ. 

5. Θκικζσ 

 Κακιςτά ελαςτικι και αλλοτριϊνει τθ ςυνείδθςθ του πολίτθ  

 Ραραςφρει ςε θκικά ελεγχόμενθ ςυμπεριφορά, ςε ςυμβιβαςμοφσ και τυχοδιωκτικζσ επιλογζσ. 

 

IV. ΡΟΤΑΣΕΛΣ –ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘΣ 

Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ επιβάλλεται να λθφκοφν υπόψθ, μεταξφ των άλλων, οι 

ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηει το φαινόμενο ςτθ χϊρα μασ, οι δυςλειτουργίεσ ςτον οικονομικό τομζα, θ 

κζςθ τθσ ςτο διεκνι καταμεριςμό εργαςίασ και οι αναπτυξιακζσ τθσ δυνατότθτεσ. 

Μζτρα Βραχυπρόκεςμθσ απόδοςθσ 

1. Ορκόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ για ςωςτι επιλογι επαγγζλματοσ από τουσ νζουσ. Είναι 

απαραίτθτθ θ ςυνεχισ μετεκπαίδευςθ, ϊςτε οι νζοι να μποροφν να ανταποκρίνονται ςτισ αυξανόμενεσ 

απαιτιςεισ τθσ εποχισ, αλλά και να μετακινοφνται, αν χρειαςτεί, ςε ςυναφι επαγγζλματα. 

2. Κατάρτιςθ βραχυπρόκεςμων προγραμμάτων επαγγελματικισ απαςχόλθςθσ (καταςκευι δθμόςιων και 

δθμοτικϊν ζργων ςε "νεκρζσ" περιόδουσ). 

3. Οργάνωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ, με τθν ίδρυςθ γραφείων ευρζςεωσ εργαςίασ. 

4. Ραροχι επιδοτιςεων των εργαηομζνων, τθν περίοδο ανεργίασ, για τθν εξαςφάλιςθ αξιοπρεποφσ 

διαβίωςθσ. 

5. Μείωςθ του χρόνου ςυνταξιοδότθςθσ. 

6. Κατάργθςθ τθσ υπερεργαςίασ και δραςτικόσ περιοριςμόσ των υπερωριϊν. 

7. Μζτρα για τθν ελεγχόμενθ είςοδο οικονομικϊν μεταναςτϊν. 

8. Απαγόρευςθ τθσ πολυκεςίασ και τθσ εργαςίασ ςε ςυνταξιοφχουσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. 

9. Συνζχιςθ και διεφρυνςθ των προγραμμάτων ΟΑΕΔ για τθν επιδότθςθ νζων κζςεων εργαςίασ. 

10. Ταχφτατα προγράμματα προςανατολιςμοφ του εργατικοφ δυναμικοφ ςε νζεσ ειδικζσ απαςχολιςεισ, που 

κα διευκολφνουν ςφγχρονεσ επενδφςεισ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ. 

 

Μζτρα μακροπρόκεςμθσ απόδοςθσ 

1. Αντιςτοιχία εκπαίδευςθσ με τισ κοινωνικο-οικονομικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ. Στο πλαίςιο αυτό εντάςςεται 

και ο ορκόσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ των νζων, ϊςτε να κατευκφνονται ςε κλάδουσ ςπουδϊν που 

κα τουσ εξαςφαλίηουν εργαςία - ςε επαγγζλματα, δθλαδι, που δεν ζχουν κορεςτεί.  
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2.Ραροχι κινιτρων για αποκζντρωςθ, ϊςτε να αποςυμφορθκοφν τα αςτικά κζντρα και να δθμιουργθκοφν 

προχποκζςεισ περιφερειακισ ανάπτυξθσ.  

Αναδιάρκρωςθ τθσ γεωργικισ και κτθνοτροφικισ παραγωγισ, όπου θ απαςχόλθςθ ςυνεχϊσ φκίνει, εξαιτίασ 

τθσ αςτυφιλίασ και τθσ εριμωςθσ τθσ υπαίκρου. 

3. Σωςτόσ οικονομικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν τόνωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ δθμιουργία νζων κζςεων 

εργαςίασ. 

4. Επενδφςεισ που δθμιουργοφν ςυνκικεσ για επζκταςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ οικονομίασ, με ςτόχο 

τθν παραγωγικι απαςχόλθςθ του ενεργοφ πλθκυςμοφ 

5. Αποβολι τθσ νοοτροπίασ που αντιμετωπίηει υποτιμθτικά τα χειρωνακτικά και τεχνικά επαγγζλματα, για 

να μθ ςυςςωρεφονται πολλοί νζοι ςτισ πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ και διογκϊνεται θ ανεργία των πτυχιοφχων. 

6. Ουςιαςτικι ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων. 

7. Ζνταξθ του ιδιωτικοφ τομζα ςτο δθμόςιο πρόγραμμα, με ςυγκεκριμζνεσ προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ και 

ιςχυρά κίνθτρα, ϊςτε να αναλάβει να εντάξει τθν επιχειρθματικι του δραςτθριότθτα ςτουσ ςτόχουσ του 

προγράμματοσ αναδιοργάνωςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

8. Κίνθτρα για νζεσ επενδφςεισ ςτθ νζα τεχνολογία, με αναςυγκρότθςθ και τεχνολογικι αναβάκμιςθ των 

παραδοςιακϊν κλάδων, ςτουσ οποίουσ ςτθρίχκθκε μζχρι τϊρα θ βιομθχανία. 

9. Επίςπευςθ των διαδικαςιϊν για τθν ζγκριςθ και υλοποίθςθ ιδιωτικϊν και δθμοςίων επιχειριςεων. 

Λδιαίτερα, πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν υψθλι τεχνολογία, τθ μικροθλεκτρονικι, τθν πλθροφορικι και τθν 

καταςκευι μθχανϊν. 

10. Κοινά διακρατικά προγράμματα και ενιαία οικονομικι πολιτικι των χωρϊν τθσ Ε.Ε. Να αξιοποιθκοφν τα 

προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απορρόφθςθσ των ςχετικϊν κονδυλίων. 

Λδιαίτερα εκείνα που ςτοχεφουν ςτθ μετεκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, για να 

μπορεί να ανταποκρίνεται ςτισ νζεσ απαιτιςεισ. 

11. Ζλεγχοσ του πιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, που πρζπει να γίνει ο χρθματοδότθσ τθσ ανάκαμψθσ του 

τεχνολογικοφ ςυγχρονιςμοφ τθσ παραγωγισ. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΚΕΛΜΕΝΟ 

Θ ανεργία των πτυχιοφχων ςτθ χϊρα μασ 

Το φαινόμενο τθσ ανεργίασ των πτυχιοφχων ςτθ χϊρα μασ ζχει προςλάβει ςτισ μζρεσ μασ ανθςυχθτικζσ 

διαςτάςεισ. Θ ορκι αντιμετϊπιςθ του προχποκζτει τθ διερεφνθςθ των αιτιϊν και των παραγόντων που το 

προκαλοφν. 

Κακοριςτικό παράγοντα ςυνιςτά πρϊτα απ' όλα θ αναντιςτοιχία τθσ εκπαίδευςθσ, κυρίωσ τθσ Ανϊτατθσ, 

με τισ κοινωνικοοικονομικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ. Οι παρωχθμζνεσ, μθ εναρμονιςμζνεσ με τισ ςφγχρονεσ 

απαιτιςεισ, παρεχόμενεσ γνϊςεισ δυςχεραίνουν τθν εφρεςθ εργαςίασ των πτυχιοφχων. Ρζρα απ' αυτό, ςτον 

υποτυπϊδθ εκπαιδευτικό προγραμματιςμό και επαγγελματικό προςανατολιςμό, δε λαμβάνονται, ςυχνά, 

υπόψθ οι πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ, οι παραγωγικζσ τθσ δυνατότθτεσ οφτε θ κζςθ τθσ ςτο διεκνι 

καταμεριςμό εργαςίασ -ςε μια παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία. 

Ραράλλθλα, θ δομι του εκπαιδευτικοφ κεςμοφ, εκτόσ των άλλων εμφανϊν αδυναμιϊν του, 

χαρακτθρίηεται από τθν πλιρθ υποβάκμιςθ των τεχνικο-επαγγελματικϊν κλάδων. Ακόμθ, ωσ κατεξοχιν 

κεωρθτικόσ δεν καλλιεργεί τθν ζφεςθ για χειρωνακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτά ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν 

υπονόμευςθ τθσ αξίασ των χειρωνακτικϊν επαγγελμάτων ςτθ ςυνείδθςθ του νζου και τθν ζμμεςθ ϊκθςθ 

του ςε επιςτθμονικοφσ κλάδουσ. 

Στθ δθμιουργία του προβλιματοσ ςυντείνει θ νοοτροπία που διαμορφϊνεται ςτα πλαίςια τθσ 

οικογζνειασ και προκφπτει από τισ αξιολογικζσ τθσ προςεγγίςεισ όςον αφορά τα επιςτθμονικά 

επαγγζλματα. Στισ παλιότερεσ γενιζσ απουςίαςαν οι αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ για ςπουδζσ. Οι 

μεταπολεμικζσ εκνικζσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ κακιςτοφςαν ςχεδόν ανζφικτθ για τουσ 

περιςςότερουσ τθ φοίτθςθ ςε επιςτθμονικοφσ κλάδουσ. Αυτό καλλιζργθςε μια φετιχιςτικι νοοτροπία για το 

πανεπιςτθμιακό πτυχίο. Ωσ απωκθμζνθ επικυμία εκδθλϊνεται με τθν απαίτθςθ θ ςφγχρονθ γενιά να 

ακολουκιςει πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ.  

Εκτόσ όμωσ από τισ κεςμοκετθμζνεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ κοινωνικοποίθςθσ (οικογζνεια, παιδεία) και οι 

κοινωνικζσ αντιλιψεισ ςυντελοφν ςτθν πρόκλθςθ του φαινομζνου. Σε κάκε κοινωνία θ ιεράρχθςθ των 

επαγγελμάτων εξαρτάται από τθν ευρφτερθ αξιολογικι τθσ κλίμακα και τα προβαλλόμενα πρότυπα. Στισ 

ςφγχρονεσ κοινωνίεσ το επάγγελμα ςυνδζεται με το κφροσ, το κοινωνικό γόθτρο και τισ δυνατότθτεσ 

κοινωνικισ διαφοροποίθςθσ που εξαςφαλίηει. Θ κυρίαρχθ αντίλθψθ ςυναρτά τθν επίτευξθ τουσ από τθν 

κατοχι ενόσ επιςτθμονικοφ τίτλου. Φυςικό επακόλουκο είναι θ υπερμεγζκυνςθ του αρικμοφ των 

πτυχιοφχων και θ αδυναμία απορρόφθςθσ τουσ. 

Το ζντονο αςτυφιλικό ρεφμα των προθγοφμενων δεκαετιϊν, που επεκτείνεται και ςτο ςιμερα, διευρφνει 

τισ διαςτάςεισ του προβλιματοσ. Θ αςτικοποίθςθ μεγάλου μζρουσ του πλθκυςμοφ είχε ωσ ςυνζπεια τθ 

ςυςςϊρευςθ πτυχιοφχων ςτθν πρωτεφουςα και ςτισ μεγαλφτερεσ πόλεισ. Ζτςι, θ ανιςορροπία μεταξφ 

προςφοράσ και ηιτθςθσ προκαλεί τθν ανεργία πολλϊν πτυχιοφχων. 

Τζλοσ, ωσ ςυμπλθρωματικοφσ παράγοντεσ μπορεί κανείσ να αναφζρει το χαρακτιρα τθσ εργαςίασ και 

τθν κοινωνικι τθσ αποδοχι. Δυςμενείσ είναι οι ςυνκικεσ άςκθςθσ πολλϊν μθ επιςτθμονικϊν επαγγελμάτων 

και υποδεζςτερθ, ςυνικωσ, θ αμοιβι τουσ. Αν ς' αυτά προςτεκεί και θ απουςία κοινωνικισ αναγνϊριςθσ, 

μπορεί να ερμθνευτεί γιατί οι μθ επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ κακίςτανται ελάχιςτα ελκυςτικζσ ςε 

πολλοφσ νζουσ. 

Γιϊργοσ Ν. Μπατηίνασ 
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Ραρατθριςεισ  

Α. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου ςε 80 –100 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Να γράψετε τουσ πλαγιότιτλουσ των παραγράφων του κειμζνου. 

(5 μονάδεσ) 

2. α) Ροια είναι θ δομι και ο τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ δεφτερθσ (2) παραγράφου; 

 β) Να ςχθματίςετε από μία περίοδο λόγου που να αναδεικνφει το περιεχόμενο των παρακάτω λζξεων: 

παρωχθμζνεσ, ιεράρχθςθ. 

(10 μονάδεσ) 

3. α)  «Στθ δθμιουργία του προβλιματοσ ... ςπουδζσ». 

Στθν παράγραφο αυτι να αντικαταςτιςετε τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ με άλλεσ ιςοδφναμεσ νοθματικά, 

χωρίσ να αλλοιϊνεται το περιεχόμενο τθσ. 

 β) πρόκλθςθ, κατοχι  

Χρθςιμοποιϊντασ το β' ςυνκετικό των παραπάνω λζξεων, να γράψετε από δφο για τθν κακεμιά παράγωγα 

ουςιαςτικά (απλά ι ςφνκετα). 

(10 μονάδεσ) 

4. α) Τι δθλϊνουν οι λζξεισ πζρα απ' αυτό τθσ δεφτερθσ παραγράφου, ακόμθ τθσ τρίτθσ παραγράφου και 

ζτςι τθσ ζκτθσ παραγράφου που ςυμβάλλουν ςτθ ςυνοχι των περιόδων τθσ;  

  β) Στισ παρακάτω περιόδουσ του κειμζνου να μετατρζψετε τθ ςφνταξθ ςτθν αντίκετθ τθσ (από πακθτικι 

ςε ενεργθτικι για τθν πρϊτθ και αντίςτροφα για τθ δεφτερθ- 

«θ δομι του εκπαιδευτικοφ δεςμοφ ... κλάδων» (3θ §) 

«Ζτςι, θ ανιςορροπία ... πτυχιοφχων» ,6θ §) 

(10 μονάδεσ) 

 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου: 

Αν ςυμμετείχεσ ςτθ Βουλι των εφιβων, με ποια επιχειριματα κα υποςτιριηεσ τθ κζςθ ότι θ ανεργία 

προκαλεί αντικοινωνικι ςυμπεριφορά των νζων και ποια μζτρα κα πρότεινεσ για τθ κεραπεία του 

προβλιματοσ; (500-600 λζξεισ) 

(40 μονάδεσ) 
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ΤΘΛΕΓΑΣΛΑ - ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΔΛΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Α. ΤΘΛΕΓΑΣΛΑ 

Λ. ΟΛΣΜΟΣ: 

Τθλεργαςία είναι θ μορφι εργαςίασ που αςκείται από ζνα άτομο εκτόσ του παραδοςιακοφ χϊρου 

εργαςίασ, για ζναν εργοδότθ ι πελάτθ, και θ οποία περιλαμβάνει τθ χριςθ των τθλεπικοινωνιϊν και 

προθγμζνων τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ. 

Γ. Μπατςίνασ. Ζκκεςθ -Ζκφραςθ για τθ Β’ Λυκείου 

 

ΛΛ. ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ ΤΘΛΕΓΑΣΛΑΣ: Ρρογραμματιςτζσ, διορκωτζσ κειμζνων ςε εκδοτικοφσ οίκουσ, 

μεταφραςτζσ, ςυγγραφείσ. 

 

ΛΛΛ. ΚΕΤΛΚΕΣ ΡΛΕΥΕΣ ΤΘΣ ΤΘΛΕΓΑΣΛΑΣ 

Θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ειςιγαγε τθν τθλεργαςία ωσ μια νζα μορφι εργαςίασ, θ οποία ιρκε να 

προςφζρει ςθμαντικά πλεονεκτιματα τόςο για το ςφνολο των εργαηομζνων, όςο και για κάποιεσ ιδιαίτερα 

ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

Γενικά πλεονεκτιματα: 

1. Αποφεφγονται δαπάνεσ χρόνου και ζξοδα μετακίνθςθσ (βενηίνθ, διόδια κ.τ.λ.) που απαιτοφνται για τθ 

μεταφορά των εργαηομζνων από και προσ τον εργαςιακό χϊρο. 

2. Ο εργαηόμενοσ εργάηεται ςε οικείο περιβάλλον εργαςίασ, το οποίο μπορεί να διαμορφϊςει ςφμφωνα με 

τισ προςωπικζσ του ανάγκεσ και τα γοφςτα (διακόςμθςθ, μουςικι) —> πρακτικό και ευχάριςτο εργαςιακό 

περιβάλλον —> αποδοτικότθτα εργαηομζνου. 

3. Στθν περίπτωςθ που ο τθλεργαηόμενοσ είναι ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ζχει πιο ευζλικτο ωράριο 

εργαςίασ και αιςκάνεται εργαςιακά πιο ελεφκεροσ. 

4. Δεν υπάρχει άμεςθ επαφι με τθν εργοδοςία, απουςιάηει θ αίςκθςθ ελζγχου από τον εργοδότθ και δε 

χάνεται θ ουςιαςτικι επαφι με τθν οικογζνεια. 

5. Δίνει τθ δυνατότθτα ςε οικονομικά ενδεείσ ανκρϊπουσ να αςκιςουν και δεφτερθ εργαςία μζςα από το 

ςπίτι τουσ, προκειμζνου να καλφψουν τισ οικονομικζσ τουσ ανάγκεσ. 

6. Ακόμα και για τισ επιχειριςεισ αποβαίνει ωφζλιμθ, κακϊσ μειϊνονται οι μιςκοί, αφοφ οι εργαηόμενοι 

δεν αμείβονται όςο αυτοί που εργάηονται ςτο γραφείο. Ελαττϊνει το λειτουργικό κόςτοσ τουσ. 

7. Μειϊνεται θ ανεργία, διότι μ' αυτόν τον τρόπο δίνεται θ δυνατότθτα ςε κοινωνικά περικωριοποιθμζνεσ 

ομάδεσ (όπωσ άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, μθτζρεσ) να εργαςτοφν και να ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ. 

 

Ρλεονεκτιματα για ιδιαίτερα ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (νζεσ μθτζρεσ, άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, 

ςπουδαςτζσ): 

1. Διαςφαλίηεται ιςότιμα το δικαίωμα ςτθν εργαςία και ςτθ ςυμμετοχι ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. 

2. Επιτρζπει ςτα άτομα αυτά να αναπτφξουν, ζςτω και μζςα από τα επιτεφγματα τθσ τθλεματικισ, 

κοινωνικι ηωι, βγάηοντασ τα ζτςι από τον κοινωνικό αποκλειςμό και τθν περικωριοποίθςθ. 
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3. Αποβάλλουν τθν αντίλθψθ ότι ηουν παραςιτικά, εφόςον μποροφν μόνα τουσ να πορίηονται τα αναγκαία, 

ενϊ αιςκάνονται ότι είναι δθμιουργικά και παραγωγικά —> τόνωςθ αυτοπεποίκθςθσ και αυτοεκτίμθςθσ. 

4. Στισ περιπτϊςεισ των γυναικϊν, θ τθλεργαςία είναι ιδιαίτερα ωφζλιμθ, αφοφ τουσ δίνει τθ δυνατότθτα 

να ςυνδυάςουν τθν επαγγελματικι απαςχόλθςθ με τθ δθμιουργία οικογζνειασ και τθν ανατροφι των 

παιδιϊν. 

5. Ειδικότερα για τουσ ςπουδαςτζσ των οποίων ο χρόνοσ είναι περιοριςμζνοσ, θ τθλεργαςία είναι μια καλι 

ευκαιρία προκειμζνου να αποκτοφν επαγγελματικι εμπειρία, να αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ και να 

διευρφνουν τισ κοινωνικζσ τουσ ςχζςεισ. 

 

IV. ΟΛ ΑΝΘΤΛΚΕΣ ΡΛΕΥΕΣ ΤΘΣ ΤΘΛΕΓΑΣΛΑΣ: 

1. Ο κοινωνικοποιθτικόσ ρόλοσ τθσ εργαςίασ περιορίηεται, αν όχι αποκλείεται, κακϊσ με τθν τθλεργαςία 

χάνουν τα άτομα τθ δυνατότθτα ομαδικισ ςυνεργαςίασ και ανκρϊπινθσ επαφισ ςτον εργαςιακό χϊρο, 

ςτοιχεία που κρίνονται αναγκαία για τθν αποδοτικότθτα των εργαηομζνων. Αντίκετα, οι ςχζςεισ 

εργαηομζνου - ςυνεργάτθ - εργοδότθ παραμζνουν απρόςωπεσ και ψυχρζσ.  

2. Αν και θ τθλεργαςία δίνει ςτισ ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ τθ δυνατότθτα κοινωνικισ ηωισ, ελλοχεφει 

ωςτόςο ο κίνδυνοσ κοινωνικισ απομόνωςθσ, αφοφ τα ςυγκεκριμζνα άτομα βρίςκονται εγκλωβιςμζνα ςτο 

χϊρο κατοικίασ τουσ ςυνικωσ κακθλωμζνα ςε ζνα υπολογιςτι (Θ/Υ), ενϊ καλλιεργείται θ εςωςτρζφεια και 

θ πακθτικι ςτάςθ απζναντι ςτα κοινωνικοπολιτικά δρϊμενα. 

3. Οι αυτοαπαςχολοφμενοι χάνουν τθν ευκαιρία ςυνδικαλιςτικισ και ςυλλογικισ δράςθσ και ςυχνά 

αδυνατοφν να διεκδικιςουν τα εργαςιακά δικαιϊματα τουσ —> παρατθροφνται περιπτϊςεισ καταπάτθςθσ 

τουσ και γενικότερθσ εκμετάλλευςθσ. 

4. Απαιτεί υψθλό κόςτοσ εξοπλιςμοφ από τθν πλευρά του εργαηομζνου, κακϊσ τα επιτεφγματα τθσ 

τθλεματικισ που χρθςιμοποιοφν είναι υψθλισ τεχνολογίασ και χρειάηεται να ανανεϊνονται διαρκϊσ λόγω 

τθσ ςυνεχοφσ, ταχφτατθσ εξζλιξθσ τουσ. 

 

Β. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΔΛΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

I. ΟΛΣΜΟΣ:  

Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ κεωροφνται εκείνα τα άτομα που ζχουν ςθμαντικι δυςκολία μάκθςθσ και 

προςαρμογισ, εξαιτίασ ςωματικϊν, διανοθτικϊν, ψυχολογικϊν, ςυναιςκθματικϊν και κοινωνικϊν 

εμποδίων. 

 

II. ΡΫΣ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΗΟΝΤΑΛ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΥΤΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΟΛΝΫΝΛΑ: 

Θ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία κακορίηεται από τισ φιλοςοφικζσ κεωρίεσ τθσ εποχισ, τισ επιςτθμονικζσ 

εξελίξεισ, τισ κοινωνικό - οικονομικζσ δομζσ και τισ αντιλιψεισ τθσ κοινωνίασ απζναντι τουσ. 

 

III. ΤΛ ΡΟΒΛΕΡΕΛ Ο ΟΘΕ ΓΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΔΛΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: 

• Αναγνωρίηει «το δικαίωμα τουσ ςτθν διαφορά» εξαιτίασ τθσ ιδιαιτερότθτασ τουσ. 

• Ζχει κεςπίςει ειδικι νομοκεςία. 

• Ραρζχει ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθν υγεία, ςτθν πρόνοια. 
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• Ρροςφζρει τθν αναγκαία υποςτιριξθ για κάκε είδοσ αναπθρίασ. 

• Υιοκετεί τθν πλιρθ ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ ηωισ (κοινωνικισ, οικονομικισ, πολιτιςτικισ και 

πολιτικισ) ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ ι τισ ανάγκεσ τουσ. 

 

IV. ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΡΟΥ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΗΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΔΛΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: 

• Εξαιτίασ τθσ διαφορετικότθτασ τουσ γίνονται αντικείμενα χλευαςμοφ. 

• Δοκιμάηουν τθν απόρριψθ, τθν απομόνωςθ, τθν προκατάλθψθ. 

• Κεωροφνται ανίκανοι για οποιαδιποτε δραςτθριότθτα, ιδίωσ επαγγελματικι. 

• Αντιμετωπίηονται ωσ βάροσ τθσ κοινωνίασ, γιατί ηουν με επιδόματα. 

• Αποκλείονται από χϊρουσ δραςτθριοτιτων (πόςο εφκολο είναι να κυκλοφοριςει κάποιοσ απ' αυτοφσ ςε 

μια πόλθ;). 

• Εγκλωβίηονται ςε ιδρφματα, για να μθν ενοχλοφν. 

• Γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευςθσ όπου είναι δυνατόν (επαιτεία, όχι ιςότιμθ αμοιβι για εργαςία). 

• Χρθςιμοποιοφνται ωσ άλλοκι ςτθ φιλανκρωπικι μασ προςφορά. 

• Αντιμετωπίηονται ωσ πολίτεσ δεφτερθσ κατθγορίασ. 

 

V. ΛΟΓΟΛ ΡΟΥ ΕΡΛΒΑΛΛΟΥΝ ΤΘΝ ΚΟΛΝΫΝΛΚΘ ΕΝΤΑΞΘ ΤΫΝ ΑΤΟΜΫΝ ΜΕ ΕΛΔΛΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: 

• Θ μερολθπτικι μεταχείριςθ τουσ ςυνιςτά μορφι ρατςιςμοφ, αφοφ διαμορφϊνει ζνα πλζγμα διακρίςεων 

περικωριοποιεί πλθκυςμιακζσ ομάδεσ και διαιωνίηει τισ προκαταλιψεισ. 

• Αποκτοφν ψυχολογικά προβλιματα και καταρρακϊνονται ψυχοςυναιςκθματικά. 

• Θ ομαλι ζνταξθ τουσ ςτο οικονομικό και κοινωνικό «γίγνεςκαι», τονϊνει τθν αυτοπεποίκθςθ και 

ενιςχφει τθν αυτοεκτίμθςθ τουσ. 

• Τα άτομα αυτά διακζτουν δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που μποροφν να αξιοποιθκοφν δθμιουργικά, κακϊσ 

άνκρωποι που μειονεκτοφν λόγω ςωματικισ ιδιαιτερότθτασ τουσ ςε ζνα τομζα, ςυχνά αναπτφςςουν ςε 

ζντονο βακμό τισ άλλεσ ικανότθτεσ τουσ. 

• Ο βακμόσ τθσ δθμοκρατικισ ευαιςκθςίασ ενόσ πολιτεφματοσ αξιολογείται από τθ διαςφάλιςθ των 

δικαιωμάτων των αδφναμων ατόμων. Αποτελεί ευκφνθ λοιπόν μιασ ευνομοφμενθσ πολιτείασ θ ιςότιμθ 

αντιμετϊπιςθ τουσ. 

 

VI. Μζτρα για τθν ομαλι ζνταξθ τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο: 

• Το ίδιο το άτομο οφείλει να ςυνειδθτοποιιςει πωσ θ ςωματικι μειονεξία του δεν πρζπει να κλονίηει τθν 

αυτοπεποίκθςθ του, αλλά ότι κα πρζπει να εντείνει τισ προςπάκειεσ του για ενεργό ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ 

πτυχζσ τθσ κοινωνικισ ηωισ. 

• Θ παιδεία ζχει τθν υποχρζωςθ να καλλιεργεί το ςεβαςμό απζναντι ςτα δικαιϊματα των ατόμων με 

ειδικζσ ανάγκεσ, το αίςκθμα τθσ ανεκτικότθτασ και δεκτικότθτασ αυτϊν των ατόμων από το ευρφτερο 

κοινωνικό ςφνολο, ενϊ ςτοιχείο που κα ςυμβάλλει ςτθν ομαλι κοινωνικοποίθςθ τουσ αποτελεί θ ζνταξθ 

τουσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

• Θ πολιτεία πρζπει να: 
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 Ενιςχφςει τουσ ιδθ υπάρχοντεσ φορείσ και να δθμιουργιςει νζουσ που κα εργάηονται για τθ μζριμνα, 

τθν προςταςία αλλά και τθν αποκατάςταςθ τουσ με τθ ςυμβολι ειδικϊν επιςτθμόνων. 

 Ραρζχει ευκαιρίεσ για τθν ζνταξθ τουσ ςτον εργαςιακό χϊρο με τθν παροχι επιχορθγιςεων και 

άλλων κινιτρων ςτισ επιχειριςεισ κακϊσ και με τθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν (π.χ. 

τθλεργαςία). 

 Διευρφνει τισ ευκαιρίεσ για φοίτθςθ ςτισ ανϊτερεσ ςχολζσ και να ενιςχφςει τθ λειτουργία ςχολείων 

ειδικοφ τφπου ςτα οποία κα φοιτοφν άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, εφόςον είναι αδφνατθ θ ζνταξθ τουσ ςτο 

γενικό εκπαιδευτικό πλαίςιο. 

• Ειδικότερα, θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ μπορεί να διαδραματίςει ουςιαςτικό ρόλο δθμιουργϊντασ 

κατάλλθλθ υποδομι για τθ μετακίνθςθ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ (καλλιτεχνικζσ, 

ακλθτικζσ κ.τ.λ.). 

• Το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο οφείλει να επιδεικνφει μια ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά απζναντι ςτα άτομα 

με ειδικζσ ανάγκεσ, βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ οποίασ κα πρζπει να είναι θ ανεκτικότθτα και θ δεκτικότθτα 

που κα απομακρφνει τον αποκλειςμό και τθν κοινωνικι απομόνωςθ τουσ. 

 

Ραράλλθλο Κείμενο: 

Γυναίκεσ καριζρασ 

Οι γυναίκεσ καριζρασ, όπωσ και όλοι όςοι ψάχνουν για εργαςία, πρζπει να ακολουκιςουν κάποιουσ 

βαςικοφσ κανόνεσ. Για παράδειγμα, πρζπει να γνωρίηουν τισ ικανότθτεσ τουσ, τι είδουσ εργαςία κα ικελαν 

να κάνουν, πϊσ να πλθςιάςουν μελλοντικοφσ εργοδότεσ και, το βαςικότερο να εξερευνιςουν τον τομζα που 

τουσ ενδιαφζρει, ζτςι ϊςτε να μποροφν να αναγνωρίηουν ευκαιρίεσ που τουσ παρουςιάηονται. Οι γυναίκεσ 

που ψάχνουν για εργαςία ξζρουν ιδθ από προςωπικι εμπειρία ότι κα αντιμετωπίςουν δυςκολίεσ ςτθ 

διαδικαςία αυτισ τθσ ζρευνασ, που μποροφν να ξεπεραςτοφν μόνο αν οι ίδιεσ ςυνειδθτοποιιςουν το 

μζγεκοσ των δυςκολιϊν. Από τθν άλλθ μεριά, είναι γεγονόσ ότι οι γυναίκεσ αντιμετωπίηουν ςε μεγαλφτερο 

βακμό απ' ό,τι οι άνδρεσ τθν απειλι τθσ ανεργίασ. 

Το ποςοςτό των ανζργων γυναικϊν (17,8%) ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Eurostat), ιταν ςθ-μαντικά ανϊτερο απ' ό,τι το ποςοςτό των ανζργων ανδρϊν 

(7,6%). Αυτι θ δυςκολία των γυναικϊν να βρουν εργαςία πικανόν να οφείλεται ςε πολλζσ αιτίεσ. 

Κάποιεσ από αυτζσ είναι εξωγενείσ. Ανεξαρτιτωσ νομοκεςίασ, θ πραγματικότθτα δείχνει ότι μια από τισ 

πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχονται οι γυναίκεσ είναι αν είναι παντρεμζνεσ και αν ζχουν ι ςκοπεφουν να 

αποκτιςουν παιδιά. Ραρόμοιεσ ερωτιςεισ που ςχεδόν ποτζ δεν απευκφνονται ςε άνδρεσ 

ςυνεντευξιαηόμενουσ αποδεικνφουν ότι είναι πολφ διαδεδομζνθ θ αντίλθψθ ότι μια γυναίκα επαγγελματίασ 

δεν κα αφιερϊνει τον ίδιο χρόνο και δζςμευςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ καριζρασ τθσ, γιατί κα αφιερϊνει πολφ 

χρόνο ςτθν οικογζνεια τθσ. Αυτι θ λανκαςμζνθ αντίλθψθ / νοοτροπία κάποιων εργοδοτϊν επθρεάηει, 

ςυχνά, αρνθτικά τθν πρόςλθψθ γυναικϊν. 

Συχνά οι γυναίκεσ είτε λόγω παρατεταμζνθσ ανεργίασ είτε λόγω προ-ςωπικϊν επιλογϊν ι οικογενειακϊν 

υποχρεϊςεων παραμζνουν ζξω από τον εργαςιακό χϊρο για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Πταν αποφαςίηουν 

να επανενταχκοφν, αντιμετωπίηουν επιπλζον προβλιματα. Θ δυςκολία εξεφρεςθσ εργαςίασ αυξάνεται. Θ 

ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ τθσ αγοράσ, των τεχνολογικϊν εξελίξεων και γενικότερα θ επιμόρφωςθ ςε 

ηθτιματα του κλάδου τουσ κρίνεται απολφτωσ απαραίτθτθ ζτςι ϊςτε να καταςτοφν ανταγωνιςτικζσ. 

Γυναίκεσ που ψάχνουν για εργαςία φςτερα από πολφ καιρό ι για πρϊτθ φορά ςυχνά ζχουν τθν τάςθ να 

απογοθτεφονται εφκολα και να εκλαμβάνουν προςωπικά και όχι επαγγελματικά τθν απόρριψθ. Αυτόσ είναι 

τισ περιςςότερεσ φορζσ ο βαςικόσ φόβοσ πολλϊν γυναικϊν κατά τθν αναηιτθςθ εργαςίασ. 
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Επιπλζον, πολλζσ γυναίκεσ αντιμετωπίηουν πρακτικά προβλιματα ςτθ διαδικαςία εξεφρεςθσ εργαςίασ, 

όπωσ το ηιτθμα τθσ φφλαξθσ των παιδιϊν, ι δυςκολία ςτισ μετακινιςεισ που εμποδίηουν πολλζσ γυναίκεσ 

να δεχκοφν κζςεισ εργαςίασ που βρίςκονται εκτόσ κζντρου. 

Ζνα άλλο ηιτθμα που παίηει ςθμαντικό ρόλο είναι οι πολλαπλοί ρόλοι τθσ γυναίκασ. Το μοντζλο τθσ 

γυναίκασ που τρζχει από το γραφείο ςτο ςπίτι είναι μια ςυνθκιςμζνθ εικόνα για τουσ περιςςότερουσ από 

εμάσ. Ο ανταγωνιςμόσ ςτον επαγγελματικό χϊρο είναι μια πραγματικότθτα, το ίδιο και το γεγονόσ ότι τισ 

περιςςότερεσ αρμοδιότθτεσ ςε μια οικογζνεια επωμίηεται θ γυναίκα. Κάτι που αφινει πολλζσ εργαηόμενεσ 

να αιςκάνονται ωσ υπεράνκρωποι. Οι πολλαπλζσ αρμοδιότθτεσ των γυναικϊν τισ κουράηουν ςωματικά 

αλλά και ψυχολογικά. 

Το γεγονόσ ότι οι εργοδότεσ επενδφουν περιςςότερο ςτουσ άνδρεσ εργαηομζνουσ αποδεικνφεται και από 

το ποςοςτό γυναικϊν που κατζχουν διευκυντικζσ κζςεισ ςτθ χϊρα μασ. Από το ςφνολο των διευκυντικϊν 

κζςεων ςτο Δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα το 24% κατζχεται από γυναίκεσ εργαηόμενεσ και το 76% των 

κζςεων από άνδρεσ εργαηομζνουσ (ΚΕΚΛ, Κζντρο Ερευνϊν για κζματα Λςότθτασ, 1999). Φυςικά κανζνασ δεν 

μπορεί να υποςτθρίξει ότι αυτό ςυμβαίνει τυχαία ι επειδι οι εργαηόμενεσ γυναίκεσ δεν επικυμοφν να 

επενδφςουν ςτθν καριζρα τουσ. Αυτό δεν κα πρζπει να αποκαρρφνει τισ νζεσ εργαηόμενεσ κακϊσ το 

ποςοςτό των γυναικϊν ςε θγετικζσ κζςεισ αυξάνεται, αν και με αργό ρυκμό. Θ αποφαςιςτικότθτα των 

γυναικϊν να κυνθγιςουν υψθλζσ κζςεισ και θ επιμονι τουσ ςτθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ κακϊσ και θ 

ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων τουσ είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν αλλαγι αυτϊν των 

ποςοςτϊν. 

Τόνια Τςακίρθ Εφ. ΤΟ ΒΘΜΑ 9/09/2001 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΚΕΛΜΕΝΟ:  

Τα μειονεκτικά παιδιά ςτο ςχολείο 

Τα τελευταία είκοςι χρόνια, και κυρίωσ μετά το 1981, που είχε ανακθρυχκεί Διεκνζσ Ζτοσ των 

Μειονεκτικϊν Ατόμων, θ ενςωμάτωςθ των νζων ατόμων με μειονεκτιματα ςτο κανονικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα ζχει τθν υποςτιριξθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και αποτελεί μια από τισ προτεραιότθτεσ των εκνικϊν 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε πολλζσ χϊρεσ. 

Αυτι θ αναμφιςβιτθτθ αλλαγι νοοτροπίασ και ςυμπεριφοράσ ζναντι των μειονεκτοφντων ατόμων 

αποτελεί ουςιαςτικι διάςταςθ τθσ διαδικαςίασ ενςωμάτωςθσ τουσ ςτθ δραςτιρια ηωι και ςτισ κοινωνίεσ 

ςτισ οποίεσ ανικουν. Θ ενςωμάτωςθ αυτι ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν για 

εκπαίδευςθ και τθσ πλιρουσ ςυμμετοχισ όλων των ατόμων, περιλαμβανομζνων και των μειονεκτοφντων, 

ςτθν κοινωνικι ηωι και ςτθν εκνικι ανάπτυξθ. Αποτελεί ζναν από τουσ ςτόχουσ του Ραγκόςμιου 

Ρρογράμματοσ Δράςθσ για τα Μειονεκτικά Άτομα που υιοκετικθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των 

Θνωμζνων Εκνϊν το 1982. Θ Ουνζςκο ςυνεργάηεται με άλλουσ ειδικευμζνουσ οργανιςμοφσ του ςυςτιματοσ 

των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ αυτοφ, το οποίο ζχει περιλθφκεί ςτο Δεφτερο 

Μεςοπρόκεςμο Ρρόγραμμα τθσ (1984 -1989). 

Θ ςχολικι ενςωμάτωςθ των μειονεκτοφντων νζων εφαρμόηεται ιδθ ςε πολλζσ χϊρεσ - μζλθ τθσ 

Ουνζςκο, με ευνοϊκζσ επιπτϊςεισ τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ μειονεκτοφντεσ νζουσ όςο και για το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, το οποίο ζτςι γίνεται πιο ευζλικτο. Εξάλλου, ςυμβάλλει ςτο να γίνουν αποδεκτζσ οι 

«διαφορζσ», προωκεί τθν αλλθλοκατανόθςθ και τον αλλθλοςεβαςμό και ευνοεί, αναμφιςβιτθτα, τον 

εκδθμοκρατιςμό τθσ εκπαίδευςθσ. 

Θ ζννοια του «μειονεκτιματοσ» ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ μεταβολζσ κατά τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ 

και διαφζρει τϊρα από τισ ζννοιεσ τθσ «ανικανότθτασ» και τθσ «αναπθρίασ». Ρροζρχεται από μιαν 

ανικανότθτα ι μιαν αναπθρία του ατόμου, και περιορίηει ι εμποδίηει τθν εκτζλεςθ ενόσ ρόλου που είναι 

φυςιολογικόσ για το άτομο αν λθφκεί υπόψθ θ θλικία, το φφλο και διάφοροι κοινωνικοί και πολιτιςτικοί 

παράγοντεσ. Το μειονζκτθμα επομζνωσ ςυνδζεται με τθ ςχζςθ των μειονεκτοφντων ατόμων με το 

περιβάλλον τουσ. Εμφανίηεται, όταν τα άτομα αυτά ςυναντοφν πολιτιςτικά, υλικά ι κοινωνικά 

προςκόμματα που εμποδίηουν τθν πρόςβαςθ τουσ ςτα διάφορα ςυςτιματα τθσ κοινωνίασ τα οποία είναι 

προςιτά ςτουσ άλλουσ ςυμπολίτεσ τουσ. Το μειονζκτθμα, λοιπόν, ςυνίςταται ςτθν απϊλεια ι τον 

περιοριςμό των ευκαιριϊν ιςότιμθσ ςυμμετοχισ του ατόμου ςτθ ηωι τθσ κοινότθτασ. 

Αυτι θ καινοφργια αντίλθψθ δείχνει κακαρά πόςο ςχετικι είναι θ απόςταςθ που χωρίηει τα 

μειονεκτοφντα από τα άλλα άτομα και τονίηει το γεγονόσ ότι θ απόςταςθ αυτι μπορεί να μειωκεί ι και να 

εξαλειφκεί, με τθν κατάλλθλθ επενζργεια ςτο φυςικό, ψυχολογικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον 

του μειονεκτικοφ ατόμου και με τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν που ευνοοφν τθν αυτάρκεια του. 

Από εκπαιδευτικι άποψθ, για να επιτευχκεί θ ενςωμάτωςθ των μειονεκτικϊν ατόμων κα πρζπει να 

λθφκοφν ειδικά μζτρα, και κυρίωσ να λθφκεί υπόψθ θ ιδιαιτερότθτα του κάκε παιδιοφ. Κα πρζπει, δθλαδι, 

να εξεταςτοφν θ φφςθ και θ ςπουδαιότθτα του μειονεκτιματοσ, οι δυνατότθτεσ εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ 

των υπαρχουςϊν δεξιοτιτων, κακϊσ και το πρόγραμμα που ταιριάηει ςτθν κάκε περίπτωςθ. Επιπλζον, 

χρειάηεται να ςπάςουν τα ςτεγανά των διαφόρων ιδρυμάτων, να δθμιουργθκοφν διεπιςτθμονικζσ 

εκπαιδευτικζσ ομάδεσ και να χρθςιμοποιθκοφν ποικίλεσ εκπαιδευτικζσ μζκοδοι. 

Οι μορφζσ που παίρνει θ ςχολικι ενςωμάτωςθ των μειονεκτικϊν νζων ποικίλλουν ανάλογα με τθ χϊρα, 

και μερικζσ φορζσ ςτθν ίδια χϊρα ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τα διακζςιμα μζςα. Πλεσ όμωσ αποβλζπουν 
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ςτον ίδιο ςτόχο: να ευνοιςουν τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του κάκε παιδιοφ και να εξαςφαλίςουν 

τθν απϊτερθ κοινωνικι του ζνταξθ. 

Ρεριοδικό Courrier τθσ Unesco, Σεπτζμβριοσ 1987, ςελ. 29 

 

Ραρατθριςεισ: 

Α. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου με 110-130 λζξεισ. 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. α. Σε ποιο δθμοςιογραφικό είδοσ ανικει το κείμενο που ςασ δόκθκε; Να αιτιολογιςετε τθν άποψθ ςασ. 

 β. Να επιςθμάνετε δφο ςθμεία του κειμζνου που αποτελοφν είδθςθ και δφο που είναι ςχόλιο. 

(5 μονάδεσ)  

2. α. Στο άρκρο γίνεται χριςθ κάποιου ειδικοφ λεξιλογίου, δθλαδι λζξεων που χρθςιμοποιοφνται ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ επιςτιμθ. Να γράψετε πζντε από αυτοφσ τουσ όρουσ που περιζχονται ςτο κείμενο,  

 β. Να αντικαταςτιςετε τισ παρακάτω λζξεισ με άλλεσ νοθματικά ιςοδφναμεσ: νοοτροπίασ, ανάπτυξθ, 

προςκόμματα, προςιτά, αυτάρκεια. 

(5 μονάδεσ) 

3. α. Να βρείτε πζντε διαφορετικζσ διαρκρωτικζσ λζξεισ που ςυμβάλλουν ςτθ ςυνοχι του κειμζνου και να 

γράψετε τθ ςθμαςία τουσ.  

 β. Να γράψετε τουσ πλαγιότιτλουσ των πζντε πρϊτων παραγράφων του κειμζνου. 

(10 μονάδεσ) 

4. α. Ροια είναι θ δομι και θ μζκοδοσ/τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ παρακάτω παραγράφου: «Θ ζννοια του 

«μειονεκτιματοσ»...ςτθ ηωι τθσ κοινότθτασ». 

 β. Να δϊςετε δφο διαφορετικοφσ τίτλουσ ςτο κείμενο.  

(5 μονάδεσ) 

5. «Θ ςχολικι ενςωμάτωςθ των μειονεκτοφντων νζων ςυμβάλλει ςτο να γίνουν αποδεκτζσ οι «διαφορζσ», 

προωκεί τθν αλλθλοκατανόθςθ και τον αλλθλοςεβαςμό και ευνοεί, αναμφιςβιτθτα, τον εκδθμοκρατιςμό 

τθσ εκπαίδευςθσ». Χρθςιμοποιϊντασ τθ φράςθ αυτι ωσ κεματικι περίοδο, να αναπτφξετε μια παράγραφο 

με 100-120 λζξεισ. 

(10 μονάδεσ) 

Γ. Ραραγωγι κείμενου:  

Να γράψετε τισ απόψεισ ςασ, που κα παρουςιάςετε ςτθ Βουλι των Εφιβων, ςχετικά με τα μζτρα τθσ 

πολιτείασ για τθν ζνταξθ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςτθν κοινωνία και ςτθν παραγωγι κακϊσ και τισ 

ςυνζπειεσ αυτισ τθσ ζνταξθσ, 500-600 λζξεισ. (Ζκφρ. Ζκκ. Βϋ Λυκείου, ςελ. 101) 

(40 μονάδεσ) 



Θεωρία και διαγράμματα κεμάτων. Ζκφραςθ – Ζκκεςθ Β’ Λυκείου 

  Επιμζλεια: Χαρά Ανδρονίδθ  232 

ΑΤΣΛΣΜΟΣ 

Λ. ΟΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΔΛΑΚΛΣΘ ΣΕ ΕΛΔΘ 

ατςιςμόσ: Ο όροσ ρατςιςμόσ προζρχεται από το ουςιαςτικό ράτςα (<ιταλ. Razza < αραβ. Ras = κεφάλι, 

καταγωγι) που ςθμαίνει τθ γενιά, τθ φυλι. Ο ρατςιςμόσ είναι θ δογματικι αντίλθψθ, ςτερεοτυπικι ςτάςθ 

που αποδζχεται το διαχωριςμό και τθ διάκριςθ των ανκρϊπων, ςε ανϊτερουσ και κατϊτερουσ, με βάςθ 

οριςμζνα χαρακτθριςτικά τουσ και διακρίνεται ςε: 

α) Ψυλετικό: που υποςτθρίηει τθ διάκριςθ των φυλϊν με βάςθ κάποια εξωτερικά γνωρίςματα και ιδιαίτερα 

το χρϊμα. 

Θ κεωρία αυτι υποςτθρίχκθκε με πάκοσ από τον Γκομπινϊ και τουσ κοινωνικοφσ δαρβινιςτζσ, τον Άγγλο 

Τςάμπερλαιν (1899) που μίλθςε για «άρεια φυλι», τον Σπζγκλερ (1933) κ.ά. 

Ο Γκομπινϊ ςτο «Δοκίμιο για τθν ανιςότθτα των ανκρωπίνων φυλϊν» (1853-55) προςπάκθςε να αποδείξει 

ότι ςε κάκε φυλετικι ομάδα παίηουν κακοριςτικό ρόλο τα ζμφυτα χαρακτθριςτικά και ότι θ λευκι φυλι 

είναι ανϊτερθ από τισ άλλεσ φυλζσ. Πμωσ, όπωσ ζχει αποδειχκεί ςιμερα, «οι ρατςιςτικζσ κεωρίεσ είναι 

λανκαςμζνεσ επιςτθμονικά». 

β) Κοινωνικό: που υποςτθρίηει τθ διάκριςθ των ατόμων με βάςθ τθν κοινωνικι κζςθ και ςυμπεριφορά, τθν 

οικονομικι άνεςθ, το φφλο, κάποια ιδιαιτερότθτα ι απόκλιςθ από τουσ γενικά αποδεκτοφσ κανόνεσ 

κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. 

γ) Κρθςκευτικό: που υποςτθρίηει τθ διάκριςθ των ανκρϊπων με βάςθ τισ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ. 

Οι άνκρωποι που ενςτερνίηονται μια τζτοια ςτάςθ τείνουν να υπερτονίηουν τισ αρετζσ τθσ «μίασ αλθκινισ 

πίςτθσ», ενϊ καταδικάηουν με πάκοσ τισ «αιρζςεισ» και κάκε διαφορετικό δόγμα. 

δ) Εκνικά / Σοβινιςτικό: που υποςτθρίηει τθ διάκριςθ των ανκρϊπων με βάςθ τθν καταγωγι και τθν 

εκνικότθτα τουσ. Σφμφωνα με αυτό το δόγμα και με βάςθ διάφορα κριτιρια (οικονομικά, γεωγραφικά, 

πολιτιςτικά, ιςτορικά, πολιτικά) υποςτθρίηεται εςφαλμζνα ότι υπάρχουν ανϊτερα και κατϊτερα ζκνθ, 

ανϊτεροι και κατϊτεροι λαοί. 

 

ΛΛ. ΕΚΔΘΛΫΣΕΛΣ ΑΤΣΛΣΜΟΥ 

 Διαιϊνιςθ τθσ διάκριςθσ και τθσ προκατάλθψθσ εισ βάροσ «των άλλων» (μαφρων, ηθτιάνων κ.λπ.). 

 Οικονομικι εκμετάλλευςθ - εξακλίωςθ τριτοκοςμικϊν χωρϊν. 

 Καχυποψία - εκμετάλλευςθ μεταναςτϊν - ξενοφοβία. 

 Ρροκατάλθψθ απζναντι ςτουσ μειονοτικοφσ πλθκυςμοφσ (τςιγγάνουσ, κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ). 

 Αναβίωςθ εκνικιςμοφ, άνοδοσ ποςοςτϊν ακροδεξιϊν κομμάτων, κινιματα νεοναηιςμοφ. 

 Αναντιςτοιχία ανάμεςα ςτθ νομικι κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων και τθν πράξθ (άνιςθ 

αντιμετϊπιςθ τθσ γυναίκασ ςτον κοινωνικό βίο). 

 Ρερικωριοποίθςθ ατόμων και ομάδων  που αποκλίνουν από τθ γενικά αποδεκτι ςυμπεριφορά 

(ομοφυλόφιλοι, φορείσ AIDS, ναρκομανείσ και πρϊθν χριςτεσ, φυλακιςμζνοι). 

 Διακρίςεισ λόγω επαγγζλματοσ ι οικονομικισ άνεςθσ - κοινωνικισ κζςθσ (πνευματικό -≠χειρωνακτικό). 

 Κροφςματα βίασ και επικετικότθτασ απζναντι ςε οριςμζνεσ μειονοτικζσ ομάδεσ, εφκολθ ενοχοποίθςθ, 

ζλλειψθ νομικισ προςταςίασ των «άλλων» και «δαιμονοποίθςι» τουσ. 
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IIΛ. ΑΛΤΛΑ ΑΤΣΛΣΜΟΥ 

1. Κοινωνικά (δογματικζσ ταξικζσ αντιλιψεισ αλλοτρίωςθ και μαηοποίθςθ του ςθμερινοφ ανκρϊπου, 

ποικίλα ςυμφζροντα εξουςιαςτικϊν ομάδων, ζλλειψθ ανκρωπιςτικισ παιδείασ). 

2. Οικονομικά (αποικιοκρατία, χϊρεσ τρίτου κόςμου, οικονομικι κρίςθ, αυξθμζνθ ανεργία και 

εγκλθματικότθτα, μιςκολογικι εξακλίωςθ των οικονομικά αςκενϊν τάξεων) 

3. Εκνικιςτικά (φόβοσ αλλοίωςθσ τθσ εκνικισ φυςιογνωμίασ από τουσ μετανάςτεσ, ψευδοεπιςτθμονικζσ 

φυλετικζσ κεωρίεσ, προπαγανδιςτικι κεϊρθςθ τθσ Λςτορίασ). 

4. Ψυχολογικά (αίςκθςθ ςιγουριάσ, ςυμπλζγματα ανωτερότθτασ ι κατωτερότθτασ, ευκολία ενοχοποίθςθσ 

απροςτάτευτων ξζνων). 

5. Κρθςκευτικά (κρθςκευτικόσ προςθλυτιςμόσ και μιςαλλοδοξία απζναντι ςτουσ «άπιςτουσ» και τουσ 

«ειδωλολάτρεσ»). 

6. Σκόπιμθ και κατευκυνόμενθ παραπλθροφόρθςθ (π.χ. λόγω πολιτικϊν ςυμφερόντων). 

 

ΛV. ΣΥΝΕΡΕΛΕΣ ΑΤΣΛΣΜΟΥ 

A. ΓΛΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 

1. Καλλιζργεια αιςκθμάτων κατωτερότθτασ και υπαρξιακά αδιζξοδα που οδθγοφν ςτθν περικωριοποίθςθ. 

2. Ραρακϊλυςθ κριτικισ ικανότθτασ από τθν αποδοχι ςκοταδιςτικισ προπαγάνδασ ι οπιςκοδρομικισ 

παράδοςθσ. 

3. Καταπάτθςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων και των ατομικϊν ελευκεριϊν. 

4. Αδυναμία επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ, ςτροφι ςτθν εγκλθματικότθτα για τθν ικανοποίθςθ βιοτικϊν 

αναγκϊν. Απαξίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, αμοραλιςμόσ, μθδενιςμόσ. 

5. Καλλιζργεια του αιςκιματοσ τθσ υπεροχισ και τθσ επικυμίασ για εκμετάλλευςθ του ανκρϊπου από 

άνκρωπο. 

6. Ραρεμπόδιςθ τθσ δθμιουργίασ φιλικϊν ςχζςεων μεταξφ «διαφορετικϊν» ατόμων, άρα παρεμπόδιςθ 

τόςο τθσ ςυνεργαςίασ, που αποτελεί παράγοντα κοινωνικισ προόδου, όςο και των πολιτιςτικϊν 

ανταλλαγϊν. 

Β. ΓΛΑ TΘΝ ΚΟΛΝΫΝΛΑ 

1. Δυναμιτίηει τθν υγιι ςυνφπαρξθ των μελϊν μιασ κοινωνίασ, άρα εμποδίηει οποιαδιποτε πολιτιςμικι 

ανταλλαγι και εξζλιξθ. 

2. Απόρριψθ τθσ ρατςιςτικισ κοινωνίασ από τα άτομα που υφίςτανται τθν καταπίεςθ, γεγονόσ που 

ςυνεπάγεται κοινωνικζσ αναταραχζσ, μίςθ, εξεγζρςεισ, εγκλθματικζσ ενζργειεσ, άρα υπονόμευςθ τθσ 

κοινωνικισ ομαλότθτασ. 

3. Θ δθμοκρατία και θ ιςότθτα (ανκρϊπινα δικαιϊματα) γίνονται κενά περιεχομζνου: παραμζνουν ιδανικά 

ανεφάρμοςτα (διαιωνίηονται οι ανιςότθτεσ κακι αδικίεσ, επιβάλλονται οι ιςχυρότεροι). 

4. Θ κοινωνία χάνει ζνα ςθμαντικό μζροσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ, που με τθν όρεξθ για καταξίωςθ 

που το διακρίνει κα μποροφςε να αποβεί χριςιμο ςε ποικίλουσ τομείσ. 
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Γ. ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑ 

Ο εκνικιςτικόσ ρατςιςμόσ υπονομεφει τθν καλι γειτονία των κρατϊν και τθν παγκόςμια ειρινθ. 

 

V. ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘΣ 

1. Ραροχι ανκρωπιςτικισ παιδείασ που κα καλλιεργιςει πίςτθ ςτα ανκρωπιςτικά ιδεϊδθ (αξία ανκρϊπου 

ανεξάρτθτα από χρϊμα, φφλο, εκνικότθτα, καταγωγι). Αποφυγι του ρατςιςτικοφ προπαγανδιςμοφ μζςα 

από ςχολικά βιβλία. 

2. Συλλογικι αντίδραςθ των ομάδων που υφίςτανται ρατςιςτικι αντιμετϊπιςθ (οικονομικοί, πολιτικοί 

μετανάςτεσ, τοξικομανείσ, κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ, γυναίκεσ κλπ) και ενεργθτικι, διεκδικθτικι ςτάςθ 

τουσ. 

3. Ευαιςκθτοποίθςθ και προβλθματιςμόσ του κοινοφ από τα ΜΜΕ (ζμμεςοι φορείσ παιδείασ), προβολι τθσ 

ιδιαιτερότθτασ μζςα ςε κλίμα αποδοχισ, άμεςθ δθμοςιοποίθςθ ρατςιςτικϊν φαινομζνων.  

4. Αναβάκμιςθ και ενδυνάμωςθ (απεξάρτθςθ από οικονομικά ςυμφζροντα) των διεκνϊν οργανιςμϊν 

(Ο.Θ.Ε., UNESCO ). Ρνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ ανάμεςα ςτα κράτθ, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ.  

5. Κινθτοποίθςθ πνευματικϊν ανκρϊπων με όπλα τον πολιτιςμό και τισ τζχνεσ. Κινθτοποίθςθ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ για τθν εφρεςθ ικανοποιθτικϊν λφςεων ςε προβλιματα ιςότθτασ.  

6. Ρροάςπιςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και ανκρϊπινων δικαιωμάτων από τθν πολιτικι θγεςία κάκε 

χϊρασ, που οφείλει να μθ νομιμοποιεί τθν κοινωνικι ανιςότθτα, τθν επιβολι των ιςχυρότερων, τθν αδικία. 

 

ΣΘΜΕΑ 

Κατζρρευςαν οι ρατςιςτικζσ κεωρίεσ, αλλά δεν εξζλειψαν οι ζμπρακτεσ ρατςιςτικζσ εκδθλϊςεισ. Ραρά τα 

βιματα που ζχουν γίνει (διακιρυξθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, νομικι κατοχφρωςθ τθσ ιςότθτασ των 

δφο φφλων, διάδοςθ τθσ δθμοκρατίασ), εξακολουκεί θ εκδιλωςθ φαινομζνων ρατςιςμοφ (κοινωνικοφ και 

φυλετικοφ). 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΚΕΛΜΕΝΟ 

«Λζξεισ που τραυματίηουν» 

Α' Σε μια τάξθ Γυμναςίου κεντρικισ ςυνοικίασ, ςτο μάκθμα τθσ ζκκεςθσ, με αφορμι ζνα κείμενο άλλθσ 

εποχισ γίνεται ςυηιτθςθ για τθ μετανάςτευςθ, και ξάφνου γλιςτράει από τα ίδια τα παιδιά θ ςυηιτθςθ και 

ζρχεται ςτουσ λίγουσ ωςοπόντιουσ μακθτζσ που ζχει θ τάξθ και ςτα Αλβανάκια που ζχει το διπλανό 

Δθμοτικό. 

Β' Εκφράηουν μεγάλο κυμό εναντίον των «ξζνων» κάποια παιδιά, λζνε επίκετα όπωσ «βρϊμικοι» και 

«κλζφτεσ», λζνε με πεποίκθςθ «Μασ παίρνουν τα ςπίτια», «Μασ παίρνουν τισ δουλειζσ», φςτερα φωνάηουν 

«Να φφγουν!», «Να φφγουν!», ενϊ θ εμβρόντθτθ φιλόλογοσ προςπακεί να ςταματιςει το χείμαρρο, οπότε 

ςθκϊνονται κλαίγοντασ γοερά τα ωςοποντιάκια και φεφγουν από το μάκθμα, κι ακόμα ςιμερα ςυηθτάνε 

οι εκπαιδευτικοί ταραγμζνοι τι πρζπει να κάνουνε. 

Γ' Μικρά παιδιά που λζνε τθ λζξθ «ξζνοι» ςαν βριςιά, που λζνε δίπλα τθσ επίκετα προςβλθτικά και 

ταπεινωτικά. Μικρά παιδιά με λζξεισ που περικωριοποιοφν, που απελπίηουν, που τραυματίηουν άλλα μικρά 

παιδιά. 

Δ' Τα παιδιά εκφράηουν αυτά που ακοφνε γφρω τουσ, που βλζπουν ςτθν τθλεόραςθ, που λζει το άμεςο 

περιβάλλον τουσ. Ρρζπει να ςκεφτοφμε πολφ ςοβαρά τι κα κάνουμε με ζνα φαινόμενο που κανζνασ μασ δεν 

ιξερε πριν από λίγα χρόνια ότι υπάρχει ςτθν κοινωνία μασ, το ρατςιςμό. 

Ε' Ρρζπει να ςκεφτοφμε πολφ ςοβαρά πϊσ κα διαπαιδαγωγιςουμε τα παιδιά μασ, γιατί αυτά τα παιδιά 

κα ηιςουν οπωςδιποτε, είτε το κζλουμε είτε όχι, ς' ζναν κόςμο πολφγλωςςο, πολυκρθςκευτικό, 

πολυπολιτιςμικό και πρζπει να μάκουν να διαχειρίηονται τθ διαφορά και τθν ομοιότθτα. 

ΣΤ Είμαςτε χϊρα-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και κακϊσ περνοφν τα χρόνια και μεγαλϊνουν τα 

παιδιά μασ, κα αυξάνονται οι «ξζνοι» ελεφκερα κινοφμενοι εργαηόμενοι, ζχουμε ιδθ ςτθ χϊρα μασ, κατά 

ανεπίςθμεσ πθγζσ, καμιά εξακοςαριά χιλιάδεσ μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ, με ανάμεςα τουσ περίπου 

διακόςιεσ χιλιάδεσ Αλβανοφσ. Οι μετακινιςεισ πλθκυςμϊν, λζνε οι ειδιμονεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κα 

αυξάνονται τον αιϊνα που ζρχεται. 

Η' Θ Ελλάδα δεν είναι κοινωνία χωρίσ εμπειρίεσ τζτοιων φαινομζνων. Υπολογίηονται από τουσ ιςτορικοφσ 

ςε κοντά δφο εκατομμφρια οι πρόςφυγεσ από τθ Μικραςία το 1922. Με τον πλθκυςμό τθσ εποχισ 

προςτζκθκε ζνασ πολίτθσ ςτουσ τζςςερισ ςτθ χϊρα μζςα ςε ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα. Και μολονότι 

υπιρξαν και τότε φαινόμενα ξενοφοβικά, εχκρικι ςτάςθ κατοίκων ςε διάφορεσ περιοχζσ, που ζλεγαν «δεν 

τουσ κζλουμε εμείσ εδϊ, πθγαίνετε τουσ παρακάτω», μολονότι υπιρξε μια ολόκλθρθ ρατςιςτικι φιλολογία 

με ανζκδοτα υποτιμθτικά για τισ «Σμυρνιζσ», μολονότι ακόμα επιηεί θ ρατςιςτικι ανεκδοτολογία ότι οι 

Ρόντιοι είναι δικεν κουτοί, θ πλειονότθτα τθσ κοινωνίασ αντζδραςε με ςωφροςφνθ και ανκρωπιά, και 

ταχφτατα οι πρόςφυγεσ εντάχκθκαν ςτθν κοινωνία αρμονικά. 

Θ' Από τθν άλλθ μεριά, ο ελλθνικόσ λαόσ ζχει ο ίδιοσ μακρά παράδοςθ μετανάςτευςθσ και προςφυγιάσ. 

Ράνω από τουσ μιςοφσ κα πρζπει να είναι οι Ζλλθνεσ που ζχουν ςτισ οικογζνειεσ τουσ μνιμεσ και εμπειρίεσ 

του πρόςφυγα και του μετανάςτθ. Οι πρόςφυγεσ του εμφυλίου πολζμου ςτισ πρϊθν ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ, 

οι μετανάςτεσ ςτθν Αμερικι, τθν Αυςτραλία και τον Καναδά. Κι ακόμα, οι πρόςφατοι μετανάςτεσ τθσ 

δεκαετίασ του 1960. Εκατό χιλιάδεσ άτομα το χρόνο ζφευγαν για τα εργοςτάςια τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ. Κι 

εκεί ζηθςαν τθ ςκλθρι ηωι του ανκρϊπου που ξενιτεφεται για το ψωμί. Κυμάςτε «τα τραγοφδια τθσ 

Γερμανίασ» του Κεοδωράκθ να λζνε «Για μεροκάματο διπλό / τον ουρανό μασ κρφψανε»; Κι εκεί ζηθςαν το 

ρατςιςμό των Βορειοευρωπαίων και τθν αλλθλεγγφθ των λαϊν «Ζλλθνεσ, Τοφρκοι κι Λταλοί / κατζβθκαν ς' 

απεργία / γιατί δφο Λςπανοί / κλείςτθκαν ςτα μεταλλεία». 
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Κ' Αυτζσ οι ιςτορικζσ εμπειρίεσ του ελλθνικοφ λαοφ πρζπει να λειτουργιςουν ςαν μακιματα για τα 

παιδιά μασ. Γιατί αυτζσ οι εμπειρίεσ λζνε ότι ο ρατςιςμόσ πάει χζρι χζρι με τθν αυταρχικι κοινωνία και τθν 

πολιτικι βία. Ο ρατςιςμόσ τθν καταςτρζφει τθ δθμοκρατία. Ο ελλθνικόσ λαόσ ζχει υποφζρει πολλζσ 

δεκαετίεσ και γνωρίηει τι ςθμαίνει αυταρχικι κοινωνία και καταπάτθςθ των δικαιωμάτων των πολιτϊν, 

γνωρίηει καλά πόςο πολφτιμθ είναι θ δθμοκρατία. 

Γ Άρα θ μεγάλθ πλειοψθφία κα πρζπει ν' αντιλαμβάνεται με ευκολία ότι εάν ο ρατςιςμόσ επικρατιςει 

ωσ ιδεολογία ςε μια κοινωνία, γίνεται μια τεράςτια νάρκθ ςτα κεμζλια τθσ δθμοκρατίασ. 

ΛΑ' Κα πρζπει να υπάρχουν μερικοί που πιςτεφουν ότι ο ρατςιςμόσ βλάπτει μόνο τα κφματα του, δθλαδι 

μόνο τισ ανκρϊπινεσ ομάδεσ που ονομάηονται εχκρικά «ξζνοι» και «ανεπικφμθτοι». Ωςτόςο, μια κοινωνία 

που εχκρεφεται τουσ «ξζνουσ», τουσ «αλλιϊτικουσ», αλλόκρθςκουσ, αλλόγλωςςουσ, αλλοεκνείσ ι ό,τι 

διαφορετικό, είναι μια κοινωνία που διεκδικεί να είναι όλοι τθσ οι πολίτεσ ίδιοι και απαράλλαχτοι, εκνικά 

και πολιτιςμικά «κακαροί». Αυτι θ ιδζα τθσ εκνικισ κακαρότθτασ οδιγθςε ςτο ναηιςμό. Οδιγθςε όμωσ και 

μόλισ χκεσ ςε ςφαγι ςτθ γειτονικι μασ Γιουγκοςλαβία. Οδθγεί ακόμα ςιμερα τα κανόνια που προςπακοφν 

να εξαφανίςουν ςτουσ Κοφρδουσ. Κακοδθγεί ςτθν Αλγερία ςε ομαδικζσ δολοφονίεσ των «απίςτων». 

IB' Ο ρατςιςμόσ είναι μεγάλθ νάρκθ ςτα κεμζλια τθσ δθμοκρατίασ. Δικι μασ ευκφνθ είναι να 

διαπαιδαγωγιςουμε τα παιδιά μασ, ϊςτε να μακαίνουν γράμματα τα Αλβανάκια ςτα δθμοτικά, ϊςτε να μθ 

φεφγουν κλαίγοντασ από τισ τάξεισ των Νζων Ελλθνικϊν τα ωςοποντιάκια ςτα γυμνάςια, ϊςτε να 

μεγαλϊςει ςαν πλάτανοσ το πολφτιμο δεντράκι τθσ δθμοκρατίασ, που από το 1974 είναι ακόμα μόνο 

εικοςιτεςςάρων χρόνων. 

Άννα Φραγκουδάκθ εφθμερίδα «Τα Νζα» 

Ραρατθριςεισ: 

Α. Ρερίλθψθ 

Να αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο. (140-160 λζξεισ) 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. «Από τθν άλλθ μεριά... ςτα μεταλλεία»: Με ποιον / ποιουσ τρόπουσ ζχει αναπτυχκεί θ ςυγκεκριμζνθ 

παράγραφοσ; 

(5 μονάδεσ) 

2. «Τα παιδιά εκφράηουν ... το ρατςιςμό»: Να εντοπίςετε και να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ τθσ 

παραγράφου.  

(5 μονάδεσ) 

3. Ροια νοθματικι ςχζςθ ςυνδζει τθν ζβδομθ με τθν όγδοθ παράγραφο του κειμζνου; Να δικαιολογιςετε 

τθν άποψθ ςασ. 

(10 μονάδεσ) 

4. «Ο ρατςιςμόσ τθν καταςτρζφει τθ δθμοκρατία». Να αναπτφξετε τθν άποψθ ςε μια παράγραφο δζκα 

ςειρϊν. 

(5 μονάδεσ) 

5. α) «Άρα θ μεγάλθ πλειοψθφία κα πρζπει ν' αντιλαμβάνεται με ευκολία ότι εάν ο ρατςιςμόσ επικρατιςει 

ωσ ιδεολογία ςε μια κοινωνία, γίνεται μια τεράςτια νάρκθ ςτα κεμζλια τθσ δθμοκρατίασ»: Να ςχολιάςετε τθ 
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χριςθ των κομμάτων ςτο ςυγκεκριμζνο χωρίο. Είναι ςωςτι ι λανκαςμζνθ; β) Σε ποιο γραμματειακό είδοσ 

ανικει το κείμενο και γιατί; 

(10 μονάδεσ) 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου 

Να αναφζρετε παραδείγματα κοινωνικοφ ρατςιςμοφ και να αναηθτιςετε τισ αιτίεσ που τον προκαλοφν ςε 

κάκε περίπτωςθ. Αναρωτθκείτε για ποιουσ λόγουσ είμαςτε ςυνικωσ αδρανείσ και αδιάφοροι ςτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ, ενϊ γνωρίηουμε ότι με τθ ςτάςθ μασ προςβάλλουμε μερικζσ φορζσ τθν ανκρϊπινθ 

προςωπικότθτα. (500- 600 λζξεισ) 

Ερϊτθςθ ςελ 125 ςχολ. βιβλίου 

(40 μονάδεσ) 
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ΡΟΚΑΤΑΛΘΪΕΛΣ - ΣΤΕΕΟΤΥΡΕΣ ΑΝΤΛΛΘΪΕΛΣ 

 

Λ. ΟΛΣΜΟΛ- ΕΝΝΟΛΟΛΟΓΛΚΘ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ - ΡΑΑΔΕΛΓΜΑΤΑ 

Ρροκατάλθψθ  

 Γνϊμθ που ζχει ςχθματιςτεί αβαςάνιςτα λόγω επιπόλαιου επθρεαςμοφ και χωρίσ προςεκτικι και λογικι 

ανάλυςθ. 

 Επίςθσ είναι θ κακι προδιάκεςθ ι ςτάςθ απζναντι ςε κάποιο άτομο ι ςε ομάδα. Θ λζξθ προζρχεται από 

το ριμα προ + κατά + λαμβάνω που ςθμαίνει: 1) καταλαμβάνω από πριν, κυριεφω από πριν, 2) προδιακζτω 

κάποιον για κάτι, 

 

Στερεότυπα  

Τα ςτερεότυπα είναι ςτακερζσ, ταξινομθμζνεσ αντιλιψεισ που ςυνικωσ οφείλονται ςε ελλιπι 

πλθροφόρθςθ ςχετικά με χαρακτθριςτικά τα οποία αποδίδονται ςε μζλθ μιασ ομάδασ (π.χ. ζκνουσ, 

επαγγελματικισ τάξθσ, ςτουσ κατοίκουσ μιασ πόλθσ / χωριοφ κ.λπ.). Τα ςτερεότυπα τα μακαίνουμε ι τα 

εςωτερικεφουμε αυκόρμθτα, αςυνείδθτα, από το άμεςο περιβάλλον όπου ηοφμε. Με βάςθ τισ ςτερεότυπεσ 

αυτζσ αντιλιψεισ αξιολογοφμε ςυνικωσ πολφ απλά και αβαςάνιςτα τισ άμεςεσ παραςτάςεισ και εμπειρίεσ 

που ζχουμε. Ζτςι, τείνουμε να ζχουμε μια προκακοριςμζνθ - ςτερεότυπθ γνϊμθ και κρίςθ για τθ ςτάςθ των 

μελϊν άλλων ομάδων και να εξιδανικεφουμε τα πρότυπα, τουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ και τον τρόπο ηωισ 

τθσ δικισ μασ ομάδασ, π.χ. λζμε «οι Βόρειοι είναι ψυχροί», «οι γυναίκεσ ζχουν οριςμζνουσ ρόλουσ, 

διαφορετικοφσ από εκείνουσ των ανδρϊν» κ.λπ. (οριςμόσ απ' το ςχολικό βιβλίο Ζκκεςθ-Ζκφραςθ του ΟΕΔΒ, 

ςελ. 123). 

Ρρόκειται, λοιπόν, για εςφαλμζνεσ παγιωμζνεσ αντιλιψεισ, αυκαίρετεσ, που εκφράηουν αρνθτικζσ 

απόψεισ και αναχρονιςτικζσ ιδζεσ για κάποια ςφνολα ανκρϊπων με παρεμφερι χαρακτθριςτικά. Άλλα 

παραδείγματα ςτερεότυπων αντιλιψεων ςτθ ςθμερινι ελλθνικι κοινωνία:  

 Οι Αλβανοί είναι κακοί άνκρωποι, επικετικοί χαρακτιρεσ με ροπι προσ το ζγκλθμα. 

 Οι άνδρεσ δεν πλζνουν πιάτα, δε ςκουπίηουν, δε μαγειρεφουν και γενικά δεν κάνουν δουλειζσ ςτο ςπίτι. 

 Υπάρχουν ακόμθ ανδρικά και γυναικεία επαγγζλματα, π.χ. οι γυναίκεσ κεωροφνται καταλλθλότερεσ ωσ 

γραμματείσ, οι άνδρεσ ωσ κακθγθτζσ μακθματικϊν, ωσ οδθγοί ταξί κ.λπ. 

 Οι γυναίκεσ είναι φιλάρεςκεσ και πρζπει να προςζχουν περιςςότερο τθν εμφάνιςθ τουσ, ενϊ οι άντρεσ 

όχι και τόςο. 

 Οι γιατροί είναι οι χειρότεροι οδθγοί. 

 Οι τςιγγάνοι είναι απολίτιςτοι κ.λπ. 

Επομζνωσ, τα ςτερεότυπα ςυνδζονται άμεςα με το φαινόμενο του ρατςιςμοφ και ιδιαίτερα του 

κοινωνικοφ ρατςιςμοφ. 

 

ΛΛ. ΔΛΑΚΛΣΘ ΤΫΝ ΡΟΚΑΤΑΛΘΪΕΫΝ -ΣΤΕΕΟΤΥΡΫΝ 

Οικογενειακζσ (Θ κακιά μθτριά) 

Ρολιτικζσ (Οι δεξιοί είναι φαςίςτεσ.) 
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Κοινωνικζσ (Οι πλοφςιοι είναι κλζφτεσ και διεφκαρμζνοι.) 

Κρθςκευτικζσ (Οι αιρετικοί είναι διαβολικοί.) 

Φυλετικζσ (Οι τςιγγάνοι είναι κλζφτεσ.) 

Εκνικζσ (Οι Σκωτςζηοι είναι τςιγκοφνθδεσ.) 

Επαγγελματικζσ (Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι είναι τεμπζλθδεσ.) 

 

ΛΛΛ. ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΤΟΥ ΨΑΛΝΟΜΕΝΟΥ 

1. Κακι προδιάκεςθ εναντίον κάποιου. Ο προκατειλθμμζνοσ κα αποφφγει να ςυναναςτραφεί με άτομα 

που δεν ςυμπακεί ζςτω και για λόγουσ εμφάνιςθσ. Ο ίδιοσ αργότερα μπορεί να διαδϊςει διάφορεσ 

αυκαίρετεσ φιμεσ για να περικωριοποιιςει αυτοφσ που αντιπακεί. 

2. Ζλλειψθ αυτογνωςίασ. Αν ο κακζνασ μποροφςε να αντιμετωπίςει με κάρροσ τισ αδυναμίεσ του, δεν κα 

κατζκρινε τόςο ζντονα τισ αδυναμίεσ των άλλων. 

3. Αβαςάνιςτεσ ςκζψεισ. Το άτομο αυτό δεν διακζτει ιςχυρι κριτικι ικανότθτα και είναι ζτοιμο να 

υιοκετιςει οποιαδιποτε ξζνθ γνϊμθ ωσ δικι του. 

4. Μερολθπτικζσ και εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ. Αντιμετωπίηει τα γεγονότα με αδικαιολόγθτθ βιαςφνθ και 

δογματιςμό. Θ πρακτικι αυτι οδθγεί ςυνικωσ ςε λάκθ. 

5. Ζλλειψθ λογικοφ ελζγχου. Σε μια κοινωνία που όλεσ οι λφςεισ «προςφζρονται ςτο πιάτο» ο λογικόσ 

ζλεγχοσ είναι περιττόσ. Με αυτό τον τρόπο θ προκατάλθψθ περνάει ςε πλατιά ςτρϊματα πλθκυςμοφ. 

6. ατςιςτικι ςυμπεριφορά. Τα άτομα που είναι επιρρεπι ςτθν προκατάλθψθ παρουςιάηουν ρατςιςτικζσ 

τάςεισ και διακατζχονται από ςυμπλζγματα ανωτερότθτασ. Γι’ αυτοφσ είναι εφκολο να περικωριοποιοφν 

όποιον δεν ταιριάηει ςτα πρότυπα τουσ. 

7. Φόβοσ κοινωνικισ απόρριψθσ που ςυμβάλλει ςτθ μαηοποίθςθ. Τα ίδια άτομα που περικωριοποιοφν 

τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ, φοβοφνται υπερβολικά τθν απόρριψθ. Κα ςυνταχκοφν εφκολα με τθ μάηα για να 

μθ δϊςουν δικαιϊματα ςχολιαςμοφ. 

8. Κορφφωςθ του κουτςομπολιοφ ι τθσ «κοινωνικισ κριτικισ», που ελζγχει και καταδικάηει οτιδιποτε ζξω 

από τα κακιερωμζνα. 

9. Συντθρθτιςμόσ. Ο άνκρωποσ που ακολουκεί ςτερεότυπεσ ιδζεσ δεν μπορεί να αποδεχκεί εφκολα το νζο, 

το διαφορετικό. Αντί να μπει ςτον κόπο να το κρίνει προςεκτικά, το απορρίπτει αβαςάνιςτα. Μόνο όταν το 

νζο ςτοιχείο γίνει αποδεκτό από τθ μάηα, του δίνει κάποια ςθμαςία. 

 

IV. ΑΛΤΛΑ ΤΫΝ ΡΟΚΑΤΑΛΘΪΕΫΝ -ΣΤΕΕΟΤΥΡΫΝ 

1. Αμάκεια ι θμιμάκεια. Θ ζλλειψθ μόρφωςθσ ςυντελεί κακοριςτικά ςτθ δθμιουργία προκαταλιψεων. 

Πταν δεν γνωρίηει κανείσ πωσ να αντιμετωπίςει το νζο, το διαφορετικό, είναι εφκολο να το καταδικάςει. 

2. Ζλλειψθ κριτικισ ικανότθτασ. Πταν δεν αντιμετωπίηει κανείσ κριτικά τθν κακθμερινότθτα, τότε εφκολα 

υιοκετεί ξζνεσ απόψεισ, άςχετα αν είναι υπερβολικζσ και λανκαςμζνεσ. 

3. Μονομερισ καλλιζργεια πνεφματοσ. Πταν θ καλλιζργεια του πνεφματοσ δεν γίνεται με ανκρωπιςτικά 

κριτιρια, τότε κανείσ δεν ενδιαφζρεται να προςεγγίςει τουσ ςυνανκρϊπουσ του, πόςο μάλλον αν υπάρχουν 

γι' αυτοφσ προκαταλιψεισ 

4. Λδιοτζλεια. Ρολλζσ φορζσ οι προκαταλιψεισ δθμιουργοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ οικονομικϊν, 

πολιτικϊν ι άλλων ςυμφερόντων. 
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5. Φόβοσ τθσ γνωριμίασ με το διαφορετικό και αδιαφορία για τισ ςυνκικεσ ηωισ των άλλων. Τα ςθμερινά 

πρότυπα δίνουν ζμφαςθ ςτθν ατομικι ευηωία και οδθγοφν ςτθν αδιαφορία για τθν τφχθ άλλων ατόμων ι 

κοινωνικϊν ομάδων. 

6. Αγωγι από τθν οικογζνεια και το ςχολείο. Πταν ο νζοσ ανατραφεί μζςα ςε περιβάλλον «κοινωνικισ 

ςτεγανότθτασ» και «κακωςπρεπιςμοφ» είναι φυςικό να επθρεαςτεί ανάλογα. Χρειάηεται μεγάλο απόκεμα 

ψυχικϊν δυνάμεων για να αντιςτακεί ςε τζτοιεσ αντιλιψεισ. 

7. Μαηοποίθςθ. Θ ανάγκθ του ςφγχρονου, αναςφαλοφσ ανκρϊπου να ταυτιςτεί με τθ μάηα τον οδθγεί 

μοιραία ςτθν υιοκζτθςθ ςτερεότυπων αντιλιψεων. 

8. Ικθ και ζκιμα τθσ κοινωνίασ. Λδιαίτερα ςε μικρζσ και απομονωμζνεσ κοινωνίεσ θ παράδοςθ κατζχει 

πρωτεφοντα ρόλο ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Συχνά τα ζκιμα ενόσ τόπου εμπεριζχουν προκαταλιψεισ που 

εμποτίηουν αςυνείδθτα τισ ψυχζσ των ανκρϊπων. 

9. Ρολιτικι προπαγάνδα και επθρεαςμόσ από τα Μ.Μ.Ε. Ρολλζσ φορζσ θ επικράτθςθ μιασ πολιτικισ ι 

κοινωνικισ άποψθσ με φορζα τα ΜΜΕ οδθγεί ςε ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ που οδθγοφν ςε λανκαςμζνεσ 

ενζργειεσ. 

 

V. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΫΝ ΡΟΚΑΤΑΛΘΪΕΫΝ -ΣΤΕΕΟΤΥΡΫΝ 

Α) ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ 

1. Ο  άνκρωποσ που υιοκετεί τισ προκαταλιψεισ είναι πνευματικά ανελεφκεροσ, δοφλοσ μιασ ςτερεότυπθσ 

αντίλθψθσ, που ςε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να ιςχφει για όλουσ. 

2. Ο προκατειλθμμζνοσ δεν αντιλαμβάνεται ότι όςο εφκολα γίνεται ο ίδιοσ κφτθσ, άλλο τόςο εφκολα μπορεί 

να αποτελζςει και κφμα τθσ προκατάλθψθσ, μπαίνοντασ ζτςι ςε ζνα φαφλο κφκλο. 

3. Το άτομο που ενςτερνίηεται ςτερεότυπεσ απόψεισ παρεμποδίηει τθ δικι του θκικι και πνευματικι 

πρόοδο, κακϊσ «φιμϊνει» τθν κριτικι του ςκζψθ. 

4. Ο ίδιοσ είναι τόςο δζςμιοσ του «κακωςπρεπιςμοφ», που ςτθν πρϊτθ ευκαιρία αποδζςμευςθσ κα βγάλει 

όλα του τα απωκθμζνα. 

5. Οι προκαταλιψεισ οδθγοφν ςτο δογματιςμό και ςυνακόλουκα ςτο φανατιςμό. Ο άνκρωποσ που 

παγιδεφεται από τισ προκαταλιψεισ μπαίνει ςε ζνα δρόμο που ξεκινά από μια επιπόλαιθ άποψθ για να 

καταλιξει ςτο μίςοσ και ςτθν «απανκρωποποίθςι» του. 

6. Το ίδιο το άτομο γίνεται όργανο του ρατςιςμοφ και ςυμβάλλει με τον τρόπο του ςτισ κοινωνικζσ 

αντικζςεισ και αντιπαρακζςεισ και ςτθ γενικότερθ οπιςκοδρόμθςθ. Ακόμθ και το κφμα των 

προκαταλιψεων, οργιςμζνο για τον κοινωνικό αποκλειςμό του αντιδρά ςπαςμωδικά, δικαιολογϊντασ 

τελικά τθν περικωριοποίθςθ του. 

 

Β. ΣΤΟ ΚΟΛΝΫΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1. 1.Θ κοινωνία που είναι δζςμια των προκαταλιψεων δεν πρόκειται να προοδεφςει, κακϊσ 

περικωριοποιεί ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ. Οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ δθλθτθριάηονται και ο κοινωνικόσ 

διάλογοσ αςφυκτιά. 

2. Ρροςκολλάται ςτισ κακιερωμζνεσ και ςτερεότυπεσ λφςεισ και χάνει τθν ευκαιρία να ανταποκρικεί ςτισ 

προκλιςεισ των νζων ςυνκθκϊν. 

3. Θ τζχνθ και ο πολιτιςμόσ μαραηϊνουν ςε ςυνκικεσ ανελευκερίασ. 
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4. Θ ιςότθτα των πολιτϊν, απαραίτθτθ ςε κάκε δθμοκρατικό πολίτευμα, ιςχφει πλζον μόνο τυπικά. 

5. Επικρατοφν κοινωνικζσ αναταραχζσ και διχόνοια, ενϊ καταλφεται θ κοινωνικι ςυνοχι και πλιττεται θ 

αλλθλεγγφθ. 

 

VI. ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΨΑΛΝΟΜΕΝΟΥ 

1. Θ ανκρωπιςτικι παιδεία που κα καταρρίψει τισ ςυμβάςεισ και κα οδθγιςει ςε επαφι και γόνιμθ 

ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ. 

2. Θ πνευματικι καλλιζργεια που κα βοθκιςει ςτο ξερίηωμα των ςτερεοτφπων και των κακαρά υλιςτικϊν 

προτφπων. 

3. Θ προςωπικι επαφι με ανκρϊπουσ που υποφζρουν από τισ προκαταλιψεισ μζςα από πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ. 

4. Θ ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για το πρόβλθμα μζςω των ΜΜΕ. 

5. Θ ανάλθψθ κακοδθγθτικοφ ρόλου από τουσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ που μποροφν να ςυμβάλλουν 

ςτθν οριοκζτθςθ του προβλιματοσ ςτισ αλθκινζσ του διαςτάςεισ. 

6. Δθμιουργία ςυλλόγων που κα δραςτθριοποιθκοφν για τθ λφςθ τζτοιων προβλθμάτων. 

7. Θ καλλιζργεια κριτικισ ικανότθτασ ςτουσ πολίτεσ, ϊςτε να παραχωροφν δυνατότθτα δεφτερθσ ευκαιρίασ 

ςτα κφματα τθσ προκατάλθψθσ, για να αποδείξουν το ποιόν τουσ. 

 

VII. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 

Οι προκαταλιψεισ είναι μια διαχρονικι μάςτιγα για τον άνκρωπο και τθν κοινωνία. Οι ςτερεότυπεσ 

αντιλιψεισ, είτε άμεςα είτε ζμμεςα δθμιουργθμζνεσ, αποτελοφν παρωπίδεσ, που εμποδίηουν τθν ατομικι 

και κοινωνικι πρόοδο, ενϊ ςπζρνουν τθ δυςπιςτία και το μίςοσ. Μόνο θ άοκνθ ςυλλογικι προςπάκεια και 

θ ανκρωπιςτικι παιδεία αποτελοφν τα καλφτερα αναχϊματα ςτθ μάχθ μασ ενάντια ςτο φαινόμενο αυτό. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΚΕΛΜΕΝΟ: 

…ωσ γνωςτόν 

Αρχι όλων των διακρίςεων οι γενικζσ κρίςεισ. Πλοι οι «Α» είναι «Β» - να το αξίωμα κάκε ρατςιςμοφ. Δεν 

κα ξεχάςω τθ φράςθ που διάβαςα ςε μια τθλεοπτικι κριτικι (γραμμζνθ από άνκρωπο καλλιεργθμζνο και 

ευαίςκθτο!) που ειρωνευόταν (και καταδίκαηε) ζναν ολόκλθρο λαό: «Θ ακωότθσ αυτοφ του πάναγνου, ωσ 

γνωςτόν, γερμανικοφ λαοφ με τα αγνά ικθ και ζκιμα και τθν αγνι παιδικι καρδιά». Πλθ θ κριτικι ιταν 

ςκζτοσ ρατςιςμόσ! Σίγουρα μθ ςυνειδθτόσ. Ο κακζνασ μπορεί να παραςυρκεί από ζνα -δικαιολογθμζνο ι 

όχι- ςυναίςκθμα. Και να φτάςει ξαφνικά ςτο «ωσ γνωςτόν»... 

Ωσ γνωςτόν, όλοι οι Γερμανοί είναι τζρατα,  

οι Εβραίοι εκμεταλλευτζσ,  

οι Αμερικανοί ρατςιςτζσ. 

Κάποιοσ κα πρζπει να μασ εξθγιςει πωσ είμαςτε όλοι ίδιοι. Σε κάκε κοινωνία τα φαινόμενα τθσ 

διάκριςθσ και τθσ διαίρεςθσ ενδθμοφν και οι διαφορζσ (αν υπάρχουν) είναι ςτα προβλιματα. Βζβαια εμείσ 

είμαςτε υπεριφανοι που δεν ζχουμε απαρτχάιτ. Πμωσ δεν ζχουμε και νζγρουσ ... Και οι άλλοι Ευρωπαίοι 

(Γάλλοι, Ελβετοί, Ολλανδοί) ιταν υπεριφανοι για τθν ανεκτικότθτα και τον φιλελευκεριςμό τουσ... μζχρι 

που γζμιςαν ζγχρωμουσ και μθ, εργάτεσ και πρόςφυγεσ. *...+ 

Κι αν νομίηετε πωσ θ ζλλειψθ νζγρων μασ εμποδίηει να εκδθλϊνουμε τον αυκόρμθτο ρατςιςμό μασ, 

κάνετε πολφ λάκοσ. Ζχουμε άπειρουσ τρόπουσ να διαιροφμε τουσ ανκρϊπουσ ςε κατθγορίεσ. Από τθν 

καταγωγι τουσ μζχρι το επάγγελμά τουσ *...+ 

Λεσ και διαλζγει κανείσ πάντα, με ποιο τρόπο κα βγάλει το ψωμί του! Και υπάρχουν και χειρότερα. Για 

ςκεφτείτε τον ςκουπιδιάρθ, τον πεκαμενατηι, τον εκκενωτι βόκρων; Ενϊ γιατρόσ ... δικθγόροσ ... μθχανικόσ 

... Πλθ θ Ελλάδα αγωνίηεται να μπει ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα για να αποφφγει το ςτίγμα του 

μουντηοφρθ και του μάςτορα.. Αν δεν είναι αυτι διάκριςθ - ποια είναι; *...+. 

Λοιπόν ασ αφιςουμε τουσ φαριςαϊςμοφσ, ασ ςταματιςουμε να λζμε: «Ευχαριςτϊ ςοι ότι ουκ ειμί ϊςπερ 

οι λοιποί των ανκρϊπων ...» κι ασ αναηθτιςουμε βακφτερα μζςα μασ τισ ρίηεσ του ρατςιςμοφ -γιατί 

υπάρχουν, ςε όλουσ μασ. Χρειάηεται ςυνειδθτόσ και ςυνεχισ αγϊνασ, ζντιμθ αυτοανάλυςθ και παραδοχι 

των θμαρτθμζνων, για να πολεμιςουμε αποτελεςματικά αυτι τθ φοβερι κοινωνικι μάςτιγα. Ρου 

δθλθτθριάηει όχι μόνο τθ ηωι ςτθ Νότιο Αφρικι - αλλά κι εδϊ, ςε μασ, ςτθν Ελλάδα, κάκε μζρα. 

Κα παντρεφατε τθν κόρθ ςασ με ζνα Τςιγγάνο; Σίγουρα! (Μόνο που δεν ζχετε κόρθ - ε;). 

Δεν νομίηετε πωσ οι Εβραίοι είναι λιγάκι παραδόπιςτοι; Λζτε ςυχνά ποντιακά ανζκδοτα;  

Δεν ςυμφωνείτε πωσ οι Γερμανοί ρζπουν προσ τον ολοκλθρωτιςμό (Ε - θ γερμανικι πεικαρχία!). Και οι 

Τοφρκοι, εδϊ που τα λζμε, δεν είναι λίγο μπουνταλάδεσ;  

Ωσ γνωςτόν δε ... οι Άραβεσ .... 

Πςο για τουσ Ζλλθνεσ - δεν είναι ζνασ περιφανοσ, φιλελεφκεροσ και ξφπνιοσ λαόσ; (Να και ο ανάποδοσ 

ρατςιςμόσ!), Ε, λοιπόν -αρχίςτε να ξθλϊνετε προκαταλιψεισ και προλιψεισ. 

Νικόλαοσ Διμου από τον θμεριςιο τφπο.   

Ζκφραςθ - Ζκκεςθ, Τεφχοσ Β', εκδόςεισ Ο.Ε.Δ.Β., Ακινα 1990, ςελ.125. 
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Ραρατθριςεισ: 

Α. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου (100 -120 λζξεισ).  

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. α. Δϊςτε τα ςυνϊνυμα των παρακάτω λζξεων του κειμζνου: πάναγνοσ, αυκόρμθτοσ, ςτίγμα, 

φαριςαϊςμόσ, παραδόπιςτοσ,  

 β. Γράψτε προτάςεισ που να περιζχουν τισ πιο κάτω λζξεισ: ανεκτικότθτα, προκατάλθψθ, αυτοανάλυςθ, 

παραδοχι, πρόλθψθ. 

(10 μονάδεσ) 

2. Ρϊσ ςυνδζεται θ πρϊτθ με τθ δεφτερθ παράγραφο; Σχολιάςτε τθ χριςθ του τίτλου. 

(5 μονάδεσ) 

3. Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τον τόνο του ςυγγραφζα; Συμφωνείτε με τισ διαπιςτϊςεισ του; 

(10 μονάδεσ) 

4. Στο τζλοσ του άρκρου του ο Νικόλαοσ Διμου γράφει: «Πςο για τουσ Ζλλθνεσ -δεν είναι ζνασ περιφανοσ, 

φιλελεφκεροσ και ξφπνιοσ λαόσ; (Να και ο ανάποδοσ ρατςιςμόσ!). Ε, λοιπόν - αρχίςτε να ξθλϊνετε 

προκαταλιψεισ και προλιψεισ». Τι εννοεί ο ςυγγραφζασ; 

(10 μονάδεσ) 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου 

Επειδι τα ςτερεότυπα ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθ ηωι των ατόμων και των λαϊν, τι μζτρα κα 

προτείνατε για τθν αντιμετϊπιςι τουσ; Οι κζςεισ ςασ, 500 -600 λζξεων, κα δθμοςιευτοφν ςτο περιοδικό του 

ςχολείου ςασ. 

(40 μονάδεσ) 
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ΤΕΩΝΘ 

I. ΟΛΣΜΟΛ 

 Τζχνθ (από το ριμα τίκτω= γεννϊ, δθμιουργϊ) είναι θ ςυνειδθτι ενζργεια αλλά και θ ιδιαίτερθ 

ικανότθτα του ανκρϊπου για δθμιουργία ζργων που προκαλοφν αιςκθτικι ςυγκίνθςθ και αναπτφςςουν 

προβλθματιςμό. Μζςω τθσ τζχνθσ δεν εκφράηεται μόνο το ιδανικό του ωραίου ςφμφωνα με τθν ιδιαίτερθ 

αιςκθτικι του καλλιτζχνθ και τθσ εποχισ του, αλλά και ζνασ κοινωνικισ υφισ προβλθματιςμόσ, ανάλογοσ 

με τισ ιδεολογικζσ αντιλιψεισ, τουσ κοινωνικοφσ προςανατολιςμοφσ, τισ αξιολογικζσ προςεγγίςεισ του 

δθμιουργοφ και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του καιροφ του. 

Επομζνωσ, ςκοπόσ τθσ τζχνθσ είναι: 

α. θ ζκφραςθ του εςωτερικοφ κόςμου του καλλιτζχνθ, όπωσ αυτόσ αντιλαμβάνεται το ωραίο και 

β. θ προςπάκεια για αιςκθτικι και κοινωνικι αναβάκμιςθ του ςυνόλου (καλλιτζχνθσ –πνευματικόσ 

άνκρωποσ –κοινωνικι αποςτολι. 

 Τζχνθ κεωρείται γενικά θ ικανότθτα δθμιουργίασ ζργων, τα οποία προκαλοφν αιςκθτικι απόλαυςθ και 

ςυνιςτοφν ζκφραςθ και ερμθνεία του ωραίου (=όχι μόνο του αιςκθτικά όμορφου αλλά και του 

αρμονικοφ, του καλοφ , του δικαίου, του αλθκινοφ, του υψθλοφ). 

Αυτό, βζβαια, δε ςθμαίνει ότι θ τζχνθ δείχνει μόνο τθν όμορφθ και καλι πλευρά τθσ ηωισ, αντίκετα, ςυχνά 

προβάλλει και τθν άςχθμθ ακόμθ και τθ χυδαία πλευρά τθσ, με τρόπο όμωσ εξαγνιςτικό για το δζκτθ 

(κάκαρςθ), ϊςτε και πάλι ο τελευταίοσ να οδθγείται ςτο καλό, το δίκαιο, το υψθλό, το αλθκινό. 

 Αιςκθτικι είναι θ αντίλθψθ και θ κρίςθ για το ωραίο ςτθ φφςθ και ςτθν τζχνθ, αλλά και ο κλάδοσ τθσ 

Φιλοςοφίασ, που ζχει ωσ αντικείμενο ζρευνασ και μελζτθσ το ωραίο ςτθ φφςθ και ςτθν τζχνθ. 

 

ΛΛ. ΜΟΨΕΣ ΤΕΩΝΘΣ 

Ανάλογα με τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται διακρίνουμε και τισ τζχνεσ ςε: 

 εικαςτικζσ: αρχιτεκτονικι, γλυπτικι, ηωγραφικι, διακοςμθτικι. 

 φωνθτικζσ: μουςικι, λογοτεχνία (πεηόσ λόγοσ, ποίθςθ) 

 κινθτικζσ ι μιμθτικζσ (ςφνκετεσ): χορόσ, κζατρο, όπερα, κινθματογράφοσ, φωτογραφία. 

 

ΛΛΛ. ΑΡΟΪΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΤΘΣ ΤΕΩΝΘΣ 

Θ αναηιτθςθ για τισ κοινωνικζσ ρίηεσ του καλλιτεχνικοφ φαινομζνου ζχει οδθγιςει ςτθ δθμιουργία ποικίλων 

κεωριϊν: 

• Θ τζχνθ αποτελεί δθμιοφργθμα των κρθςκευτικϊν αναγκϊν τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ. Ακόμθ και ςε 

πρωτόγονουσ πολιτιςμοφσ θ ανάγκθ για τθν κατανόθςθ και τον εξευμενιςμό του Κείου ςτοιχείου οδιγθςε 

ςτθ δθμιουργία ποικίλων ζργων τζχνθσ. Θ δθμιουργία τεχνουργθμάτων για κρθςκευτικζσ ανάγκεσ ϊκθςε 

τουσ καλλιτζχνεσ να χρθςιμοποιιςουν ςιγά-ςιγά τθν τζχνθ για να προβάλλουν και άλλεσ πλευρζσ τθσ ηωισ 

τουσ. Ραρόλα αυτά θ ςυνάφεια Τζχνθσ-Κρθςκείασ εξακολουκεί να υπάρχει και ςτισ εποχζσ κατά τισ οποίεσ 

μεςουρανοφν λαμπροί πολιτιςμοί (χαρακτθριςτικά παραδείγματα θ Ραλαιά Διακικθ, ο Ραρκενϊνασ, θ Αγία 

Σοφία κ.α.). 
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• Άλλοι ανάγουν τθν τζχνθ ςτισ βακφτερεσ θκικο-πολιτικζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, υποςτθρίηοντασ 

ότι με τθν τζχνθ εξαςφαλίηεται θ ενότθτα, θ ςυνοχι του κοινωνικοφ ςυνόλου και εκφράηεται θ ιδεολογία 

κάκε κοινωνίασ. Γι' αυτό θ τζχνθ βρίςκεται πάντα κάτω από κάποιο ρθτό ι ςιωπθρό ζλεγχο. 

• Ρολλοί υποςτθρίηουν πωσ θ τζχνθ αγκαλιάηει όλεσ τισ εκδθλϊςεισ τθσ ηωισ και πθγάηει από τθ βακφτερθ 

ανάγκθ του ανκρϊπου να γνωρίςει όχι μόνο τον εαυτό του και τον κόςμο που τον περιβάλλει, αλλά και τον 

υπόλοιπο κόςμο και τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ. 

 

IV. ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΤΘΣ ΤΕΩΝΘΣ ΓΕΝΛΚΑ 

• Θ τζχνθ ζχει ωσ αφετθρία και επίκεντρο τον άνκρωπο και ςυγκεκριμζνα τθ ηωι του μζςα ςτθ φφςθ και 

τθν κοινωνία, τθν ιςτορικι του πορεία, τουσ πόκουσ, τα πάκθ, τισ ιδζεσ, τισ αναηθτιςεισ, τισ υπαρξιακζσ του 

αγωνίεσ. 

• Αντλϊντασ τθν ζμπνευςθ του από τθν πραγματικότθτα που τον περιβάλλει ο καλλιτζχνθσ αναπλάκει και 

μετουςιϊνει τα ςτοιχεία τθσ. Επομζνωσ, δεν καταφεφγει ςε δουλικι μίμθςθ τθσ πραγματικότθτασ (ακόμα 

και ςτισ πιο ρεαλιςτικζσ μορφζσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ), αλλά αποτυπϊνει μια προςωπικι αντίλθψθ του 

κόςμου. 

• Το προϊόν του καλλιτεχνικοφ μόχκου είναι ζργο μοναδικό και ανεπανάλθπτο, γεγονόσ που αποκλείει 

κάκε είδουσ επζμβαςθσ ι αλλαγισ. 

• Κάκε ζργο τζχνθσ ζχει δομι, ακόμα και ςτθν πιο αφθρθμζνθ τεχνοτροπία. Ο καλλιτζχνθσ ςυλλαμβάνει 

τθν εςωτερικι νομοτζλεια των μορφϊν που τον ςυγκινοφν αιςκθτικά και τισ μετατρζπει ςε ςφμβολα που 

αποπνζουν τθ δικι του αποκλειςτικά πνευματικότθτα. 

• Θ «πρόςλθψθ» του ζργου τζχνθσ ζχει κακαρά υποκειμενικό χαρακτιρα που ςε μεγάλο βακμό ςχετίηεται 

με τισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ που επικρατοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εποχι.. 

 

V. ΩΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΤΘΣ ΣΥΓΩΟΝΘΣ ΤΕΩΝΘΣ 

• Καταλφει παραδοςιακζσ αξίεσ, προτείνοντασ ρθξικζλευκεσ προςεγγίςεισ τθσ πραγματικότθτασ. 

• Για να γίνει αιςκθτι ςε ζναν κόςμο καταναλωτικό και αντιπνευματικό ςυχνά καταφεφγει ςτον εφκολο 

εντυπωςιαςμό και ςε λφςεισ κραυγαλζεσ. 

• Εκφράηει τθν αντιφατικότθτα, τθν πολλαπλότθτα, τθν ταχφτθτα, τθν ωμότθτα και τθ ςφγχυςθ τθσ εποχισ. 

• Χρθςιμοποιεί πρωτοποριακά υλικά και γοθτεφεται από τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ κατακτιςεισ. 

• Θ τεχνοτροπία τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ είναι ςυχνά απρόςιτθ. Τα ιδιωτικά τθσ ςφμβολα, οι μορφολογικζσ 

αναηθτιςεισ, οι μεταφορζσ, θ προςωπικι μυκολογία του καλλιτζχνθ, οι ςυνειρμοί και οι 

αποκωδικοποιιςεισ που απαιτοφνται τθν κάνουν ςυχνά απροςπζλαςτθ. 

 

VI. Ο ΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΛΤΕΩΝΘ 

• Ρεριφρονεί το κακιερωμζνο, αρνείται τουσ ςυμβιβαςμοφσ με κάκε μορφι εξουςίασ. 

• Είναι εςωτερικά ελεφκεροσ. 

• Διαιςκάνεται τισ κοινωνικζσ αλλαγζσ και προτείνει λφςεισ ςτισ κοινωνικζσ κρίςεισ. 

• Είναι υπερβατικόσ, δθλαδι με μζςο τθ δθμιουργία του εφιμερου ςυλλαμβάνει το αιϊνιο. 

• Αφυπνίηει τισ κοιμιςμζνεσ ςυνειδιςεισ και υπεραςπίηεται το ανκρωπιςτικό ιδεϊδεσ. 
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VII. ΑΞΛΑ- ΣΘΜΑΣΛΑ ΤΕΩΝΘΣ 

α)Θ μορφωτικι αξία τθσ τζχνθσ 

• Θ τζχνθ προβάλλει νζεσ πτυχζσ τθσ πραγματικότθτασ και καλεί το άτομο να τισ εξιχνιάςει. Ακόμθ, 

προβάλλει ιδανικά και αξίεσ, καλλιεργεί ιδζεσ, διδάςκει και μορφϊνει. Ζτςι, κακιςτά το άτομο ικανό να 

κατανοεί ευρφτερα τθν πραγματικότθτα και όχι μόνο το βοθκά να τθν υπομζνει, αλλά και δυναμϊνει τθν 

απόφαςθ του να τθν κάνει πιο ανκρϊπινθ. 

• Βοθκά τον άνκρωπο να γευτεί τθ χαρά τθσ δθμιουργικότθτασ, ςυναίςκθμα ιδιαίτερα ςπάνιο ςτθ 

ςθμερινι εποχι. 

• Ο άνκρωποσ, μζςω τθσ τζχνθσ, μακαίνει περιςςότερα για τον εαυτό του, αναδεικνφει τισ ιδιαίτερεσ 

κλίςεισ και ικανότθτεσ του, εξωτερικεφει τισ ιδζεσ και τα ςυναιςκιματα του, αιςκθτοποιεί τα οράματα του.  

• Βοθκά τουσ ανκρϊπουσ, μζςω τθσ παγκόςμιασ γλϊςςασ τθσ τζχνθσ, να γνωρίςουν διαφορετικοφσ 

πολιτιςμοφσ. Μ' αυτό τον τρόπο θ τζχνθ καταπολεμά τθ μιςαλλοδοξία και το ςοβινιςμό και διδάςκει τθν 

ανεκτικότθτα και τον πλουραλιςμό. 

• Θ τζχνθ είναι δφναμθ λυτρωτικι (ςε αυτιν αποτυπϊνεται θ υπεροχι τθσ πνευματικισ ελευκερίασ 

απζναντι ςτθ μικροπρζπεια, τθ φκορά, τθν αδυςϊπθτθ φυςικι νομοτζλεια). 

• Ραράλλθλα, εκφράηει και διαβιβάηει όλο το φάςμα και τισ αποχρϊςεισ τθσ ανκρϊπινθσ 

ςυναιςκθματικότθτασ μζςω των αιςκιςεων, προκαλϊντασ ςυναιςκθματικι ςυγκίνθςθ. 

• Συγχρόνωσ, αποδεςμεφει τον άνκρωπο από τθν μθχανιςτικι πραγματικότθτα, τον ευχαριςτεί, τον 

ψυχαγωγεί και τον εξευγενίηει. 

• Καλλιεργεί τα αιςκθτικά κριτιρια, αναπτφςςει τθν καλαιςκθςία και τθν ευαιςκθςία (τάξθ, ρυκμόσ, 

ςυμμετρία, αρμονία). 

• Αναπτφςςει τθν παρατθρθτικότθτα και τθν φανταςία. 

• Μεταδίδει ιδζεσ, γνϊςεισ και προβλθματιςμοφσ. Κακιςτά τουσ ανκρϊπουσ ικανοφσ να ςυλλάβουν τθν 

πραγματικότθτα και να εμπλουτίςουν το γενικότερο προβλθματιςμό τουσ. 

• Μζςω τθσ τζχνθσ οι άνκρωποι μακαίνουν να ςζβονται τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και τθ γενικότερθ 

καλλιτεχνικι δθμιουργία. 

 

β) Θ κοινωνικι αξία τθσ τζχνθσ 

• Στθν τζχνθ αποτυπϊνεται θ αζναθ ανακφκλωςθ του πνεφματοσ, θ ουςία του πολιτιςτικοφ γίγνεςκαι. 

• Θ τζχνθ κάκε λαοφ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τθσ φυςιογνωμίασ και τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ του. 

Μζςα από τα ζργα τζχνθσ μποροφμε να αντλιςουμε πάμπολλα ςτοιχεία για τισ κοινωνίεσ και τουσ 

ανκρϊπουσ που τα δθμιοφργθςαν. 

• Με τθν τζχνθ το «εγϊ» του δθμιουργοφ γίνεται κοινοτικι φπαρξθ, θ μερικότθτα γίνεται ολότθτα, 

προβάλλονται πρότυπα ηωισ και ςυμπεριφοράσ και κοινωνικο-πολιτικζσ αξίεσ. Οι ςυνειδιςεισ των πολιτϊν 

αφυπνίηονται και οι ίδιοι ευαιςκθτοποιοφνται για τα διάφορα κοινωνικά και πολιτικά προβλιματα. 

• Θ τζχνθ αντανακλά τθν ικανότθτα του ατόμου να ςυμμερίηεται εμπειρίεσ και ιδζεσ. Υπό τθν ζννοια αυτι, 

θ τζχνθ αποτελεί παράγοντα κοινωνικοποίθςθσ. 

• Οπωςδιποτε, θ τζχνθ αποτελεί μζςο ςυνεννόθςθσ των ανκρϊπων και των λαϊν, ζνα ολόκλθρο ςφςτθμα 

επικοινωνίασ με τα δικά του ςφμβολα που ξεπερνά τοπικοφσ και χρονικοφσ περιοριςμοφσ. 
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• Ενιςχφει τθν αποδοχι νεωτεριςτικϊν ςτοιχείων και ςτθρίηει τθν κοινωνικι ανεκτικότθτα απζναντι ςτο 

ιδιαίτερο, το διαφορετικό. 

• Τζλοσ φζρνει πιο κοντά τουσ ανκρϊπουσ. Σφμφωνα με το Σεφζρθ «Τίποτα δεν μασ ενϊνει καλφτερα από 

μια κοινι καλλιτεχνικι ςυγκίνθςθ». 

 

VIII. ΑΝΘΤΛΚΑ ΨΑΛΝΟΜΕΝΑ ΡΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΛ ΜΕ ΤΘΝ ΤΕΩΝΘ 

Στρατευμζνθ τζχνθ. 

Πταν θ τζχνθ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για πολιτικζσ επιδιϊξεισ και ιδεολογίεσ όταν το περιεχόμενο τθσ 

προπαραςκευάηεται για τθν εξυπθρζτθςθ μικροκομματικϊν ςκοπιμοτιτων, τότε δεςμεφεται θ ελευκερία 

του δθμιουργοφ και θ ανιδιοτελισ ζκφραςθ του. Ρολλοί διακθρφςςουν πωσ το ζργο του δθμιουργοφ πρζπει 

να υπθρετεί κάποια «πιςτεφω». Οι καλλιτζχνεσ και οι διανοοφμενοι γενικά που ζχουν πολιτικι τοποκζτθςθ 

και τθν αποκαλφπτουν ςτα ζργα τουσ κεωροφνται «ςτρατευμζνου). Συχνά αυτοί οι καλλιτζχνεσ προςπακοφν 

να επθρεάςουν το κοινό τουσ, να προπαγανδίςουν τισ πεποικιςεισ τουσ μζςα από τα ζργα τουσ. 

 

Θ τζχνθ για τθν τζχνθ. 

Σφμφωνα με οριςμζνουσ κεωρθτικοφσ θ τζχνθ υπθρετεί μονάχα τθν ζκφραςθ του ωραίου και πρζπει να 

λειτουργεί ελεφκερα από κάκε είδουσ ςκοπιμότθτεσ. Οι οπαδοί αυτισ τθσ άποψθσ αφαιροφν από τθν τζχνθ 

κάκε ςτοιχείο ιδεολογικό ι θκικό και υποςτθρίηουν το δόγμα τθσ «κακαρισ» τζχνθσ. 

 

Τζχνθ για τουσ λίγουσ. 

Πταν θ τζχνθ απευκφνεται αποκλειςτικά ςε μια μερίδα ατόμων που κεωρείται πνευματικά ανϊτερθ, 

προετοιμαςμζνθ από πλευρά καλλιτεχνικισ παιδείασ και άρα ευαιςκθτοποιθμζνθ ϊςτε να ςυλλαμβάνει τα 

οποιαδιποτε δυςνόθτα μθνφματα τθσ τζχνθσ, τότε θ τζχνθ γίνεται ζνασ πομπόσ δυςπρόςιτοσ ςτουσ πολλοφσ 

και ξεφεφγει από τον κοινωνικό τθσ προοριςμό. 

 

Εμπορευματοποίθςθ τθσ τζχνθσ. 

Θ ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ «αγκάλιαςε» και τον καλλιτεχνικό τομζα και ζτςι ςιμερα ο δθμιουργόσ τείνει 

να εξελιχκεί ςε βιομθχανικό εργάτθ, που υποχρεοφται να παράγει όχι με βάςθ τθν ζμπνευςθ, αλλά με βάςθ 

τισ απαιτιςεισ και τον αρικμό των καταναλωτϊν. Επιπλζον, το ζργο τζχνθσ γίνεται ςυχνά αντικείμενο 

διαφιμιςθσ και επίδειξθσ. Θ ςφγχρονθ ςτείρα παιδεία δεν βοθκά τον άνκρωπο να αναπτφξει γνιςιο 

καλλιτεχνικό κριτιριο, με απόρροια ο τελευταίοσ να αγοράηει ζνα ζργο τζχνθσ όχι γιατί τον εκφράηει, αλλά 

γιατί κα του προςδϊςει κφροσ. Το ζργο τζχνθσ ςτα χζρια ενόσ τζτοιου ανκρϊπου αποτελεί τρόπαιο 

κοινωνικισ καταξίωςθσ και δεν ξεχωρίηει ςε τίποτα από ζνα ακριβό αυτοκίνθτο. 

 

IΩ. ΑΛΤΛΑ ΚΛΣΘΣ ΣΤΘΝ ΤΕΩΝΘ ΚΑΛ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΡΟΛΛΫΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΛΟΤΛΚΘ ΤΕΩΝΘ 

• Σιμερα, θ γενικότερθ χρθςιμοκθρικι πορεία τθσ κοινωνίασ οδθγεί τθν τζχνθ προσ το κζρδοσ. Υπάρχει μια 

μαηικι παραγωγι καλλιτεχνθμάτων ς' όλεσ τισ μορφζσ τθσ τζχνθσ, που επθρεάηει τθν ποιότθτα, γιατί δεν 

υποκινείται από τθν εςωτερικι ανάγκθ του καλλιτζχνθ αλλά από τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ. Αλλά και ο 

άνκρωποσ - δζκτθσ εγκλωβίηεται ςτον κλοιό τθσ ςτυγνισ ειδίκευςθσ, εμπλζκεται ςτουσ ταχφτατουσ ρυκμοφσ 
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και ςτισ απαιτιςεισ τθσ τεχνοκρατικισ εποχισ μασ, υπερεντατικοποιεί τθν εργαςία του, ϊςτε και το λιγοςτό 

ελεφκερο χρόνο του δεν τον απολαμβάνει. 

• Θ ρευςτότθτα και θ ιδεολογικι ςφγχυςθ τθσ εποχισ μασ, με τθν απουςία οραμάτων, κοινϊν ςτόχων, 

κακϊσ και με τθν κατολίςκθςθ των θκικϊν αξιϊν, επθρεάηουν και τθν τζχνθ, που αρκετζσ φορζσ 

ιςοπεδϊνεται. Καλλιτεχνικά ζργα χωρίσ ιδεαλιςμό είναι καταδικαςμζνα. Θ διαλυτικότθτά αυτι τθσ 

κοινωνίασ επιδρά αναςταλτικά και ςτο κοινό, εφόςον τα άτομα αδυνατοφν να κατανοιςουν τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ -τόςο απζναντι ςτον εαυτό τουσ όςο και απζναντι ςτουσ άλλουσ- ςθμαντικότατθ 

ανάμεςα ςτισ οποίεσ είναι και θ εναςχόλθςθ με τθν τζχνθ. 

• Το ρεφμα μιμθτιςμοφ και ξενομανίασ καταλφει τθν εςωτερικότθτα του καλλιτζχνθ και τον οδθγεί ςτθν 

πιςτι αντιγραφι, γεγονόσ που προδίδει ότι θ τζχνθ κινείται ςτθν επιφάνεια και δεν αναδεικνφεται από το 

βάκοσ τθσ ψυχισ. Ακόμθ, το αντιπαραδοςιακό πνεφμα ςτρζφει τισ τζχνεσ ςε φόρμεσ - τεχνοτροπίεσ 

«νεωτεριςτικζσ» και ακατανόθτεσ, δίχωσ να υπάρχει δθμιουργικι ςυνζπεια και ςυνζχεια. 

• Θ εποχι του ατομικιςμοφ ςθμαίνει πωσ ςυχνά καταργείται θ κοινωνικι αναγκαιότθτα τθσ τζχνθσ. Ζτςι, 

πολλοί καλλιτζχνεσ λειτουργοφν αυκαίρετα και κολά, αςυνάρτθτα και εξατομικευμζνα, δίνοντασ ςτθν τζχνθ 

τουσ μια μορφι ελιτιςμοφ και πνευματικοφ ρατςιςμοφ. Αυτό φυςικά απομακρφνει το κοινό από τθν τζχνθ 

τζτοιου είδουσ, τθν οποία κεωρεί ακατανόθτθ. Θ απομάκρυνςθ, εξάλλου, από τθ φφςθ και ό,τι αυτι 

αντανακλά, ςιμανε τθν απϊλεια ευαιςκθςίασ και φυςικότθτασ ςτα ζργα τζχνθσ και ενίςχυςε τον 

ατομικιςμό του ατόμου, ςτοιχεία, δυςτυχϊσ, που αντικακίςτανται από τεχνθτά μζςα και τα οποία 

αλλοιϊνουν τθ φυςιογνωμία τθσ. 

• Ρολλζσ φορζσ, επίςθσ, θ τζχνθ ςτρατεφεται ςε κομματικά ςυμφζροντα και 

πολιτικζσ ιδεολογίεσ, θ καλλιτεχνικι δθμιουργία είναι ςκόπιμθ, άρα χάνει τθν ανανεωτικι και διαχρονικι 

τθσ αξία, γεγονόσ που απομακρφνει τον καλλιτζχνθ από τθν ελευκερία του, ςυνεπϊσ και τθν ελευκερία του 

κοινοφ. Ο καλλιτζχνθσ περιορίηεται και αλλοτριϊνεται διανοθτικά και θκικά, αποποιείται τθσ 

απελευκερωτικισ του δφναμθσ και εγκλωβίηεται ςε ςυμφζροντα άλλων, είναι υποχείριο τουσ, ενϊ οι δζκτεσ 

είναι πολφ εφκολο να ετεροκατευκυνκοφν. 

• Ο ςφγχρονοσ αςτικοποιθμζνοσ τρόποσ ηωισ ςυχνά αποπροςανατολίηει το κοινό και το οδθγεί ςτθν 

απομάκρυνςθ από τθν τζχνθ, γιατί το κοινό λειτουργεί ςαν άμορφθ μάηα, δεν επικοινωνεί, ϊςτε να 

κατανοιςει το νόθμα τθσ τζχνθσ, είναι αποκομμζνο από τθ φφςθ και δεν ζχει χϊρο προςωπικισ ζκφραςθσ, 

αςφυκτιά ςτισ ςφγχρονεσ τςιμεντουπόλεισ, επομζνωσ, δεν ζχει πνευματικζσ ανθςυχίεσ, που αποτελοφν το 

εφαλτιριο για τθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ. 

• Τζλοσ, πρζπει να υπενκυμίςουμε και τθν απουςία γνιςιων καλλιτεχνικϊν ερεκιςμάτων από τουσ φορείσ 

αγωγισ, ςε μια εποχι όπου εκλείπει θ ανκρωπιςτικι παιδεία. 

• Αλλά και το ςχολείο βαςίηει τθ λειτουργία του ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων τυποποιθμζνων για τθν είςοδο 

ςτο επάγγελμα, χωρίσ τθν κατάλλθλθ υποδομι για καλλιζργεια καλλιτεχνικϊν ενδιαφερόντων ςτουσ νζουσ. 

Και αυτό ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι απουςιάηει το ζντονο ενδιαφζρον τθσ πολιτείασ για τθν τζχνθ, αφοφ 

οι πολιτικοί, λόγω μυωπικισ αντίλθψθσ για τθ διαχείριςθ τθσ εξουςίασ, δεν διακζτουν οράματα για το 

γνιςιο πολιτιςμό. 

• Τα ΜΜΕ δεν προωκοφν όςο κα 'πρεπε τθν ποιοτικι τζχνθ, αλλά μθχανοποιοφν τθν ψυχαγωγία, 

ναρκϊνοντασ ζτςι τον πνευματικό δυναμιςμό των δεκτϊν. 

• Μποροφμε μάλιςτα ςτα παραπάνω αίτια να προςκζςουμε τθν ευκφνθ των ίδιων των καλλιτεχνϊν, γιατί 

οριςμζνοι απ’ αυτοφσ οδθγοφν τθν τζχνθ ςτα παραπάνω αρνθτικά φαινόμενα (βλ. VIII. Στθν προθγοφμενθ 

παράγραφο), γι’ αυτό και απομακρφνουν πολφ κόςμο απ’ αυτιν. 
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Ω. ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΓΝΘΣΛΑΣ ΚΑΛΛΛΤΕΩΝΛΚΘΣ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ 

• Θ εςωτερικι και εξωτερικι ελευκερία. Θ πνευματικι ελευκερία πρζπει να διαφεντεφει το ζργο του 

καλλιτζχνθ. Τότε το μινυμα, θ ιδζα μετουςιϊνεται ςε ανόκευτθ δθμιουργία. 

• Το αεικίνθτο και ερευνθτικό καλλιτεχνικό πνεφμα. Κφριο όπλο τθσ τζχνθσ είναι θ φανταςία, θ οποία 

αποτελεί τθν κινθτιρια δφναμθ του νου, κακϊσ γονιμοποιεί τθ ςκζψθ και χαρίηει τθν ζμπνευςθ. 

• Το ζμφυτο χάριςμα του καλλιτζχνθ που τον παρακινεί ςτθν πρωτότυπθ δθμιουργία. 

• Θ διαρκισ ανάγκθ του δθμιουργοφ για αυτοβελτίωςθ και θ διάκεςθ επικοινωνίασ με το ςυνάνκρωπο. 

• Το ζντονο αίςκθμα θκικισ ευκφνθσ. Ο καλλιτζχνθσ με τα ζργα του γίνεται αρωγόσ του εκπολιτιςμοφ και 

τθσ θκικοποίθςθσ του ανκρϊπου. 

• Θ αποδζςμευςθ τθσ κοινωνίασ από τθν κάλυψθ των άμεςων βιοποριςτικϊν αναγκϊν. Οι πνευματικζσ 

ανάγκεσ του ανκρϊπου εξυπθρετοφνται πλθρζςτερα όταν διακζτει οικονομικοφσ πόρουσ και ελεφκερο 

χρόνο (χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ αρχαία Ακινα). 

• Θ κοινωνία πρζπει να είναι δεκτικι ςε καλλιτεχνικά ερεκίςματα και αυτό ςυμβαίνει μόνο όταν ο πολίτθσ 

ζχει λάβει τθν απαιτοφμενθ παιδεία και είναι θκικά ϊριμοσ. 

 

XΛ. ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΑΛΛΛΕΓΕΛΑ ΤΘΣ ΤΕΩΝΘΣ  

• Ρολφπλευρθ παιδεία, αιςκθτικι αγωγι, παροχι καλλιτεχνικϊν ερεκιςμάτων ςτουσ νζουσ, πνευματικι 

καλλιζργεια. 

• Δθμοκρατικό πολίτευμα, προςταςία τθσ ελευκερίασ ζκφραςθσ και ςκζψθσ, ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν, 

πλουραλιςμόσ. 

• Οικονομικι ςτιριξθ των καλλιτεχνϊν, αλλά και των πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων γενικότερα από τθν 

πολιτεία. 

• Σεβαςμόσ τθσ αξίασ τθσ τζχνθσ, αποφυγι τθσ εμπορευματοποίθςθσ και του εκχυδαϊςμοφ τθσ. 

• Αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ, καλλιζργεια αξιϊν. 

 

XII. ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΡΛΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΛΚΘ ΕΡΑΨΘ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΛΟΤΛΚΘ ΤΕΩΝΘ 

- Από το κοινό 

Θ αποτελεςματικότθτα τθσ τζχνθσ δεν εξαρτάται μόνο από το δθμιουργό, αλλά και από το κοινό. Διότι, αν θ 

τζχνθ δεν ζχει αντίκριςμα, τότε ικανοποιεί μονάχα τισ ανάγκεσ του καλλιτζχνθ και δεν μπορεί να 

ανταποκρικεί ςτθν ευρφτερθ κοινωνικι τθσ αποςτολι. 

Ρρζπει, λοιπόν, και το κοινό να αναγνωρίηει τθ μορφωτικι αξία τθσ τζχνθσ, να μπορεί να τθ διακρίνει από 

τθν κίβδθλθ, να μθν τθν υποτιμά αλλά οφτε και να τθ κεωρεί είδοσ πολυτελείασ ι απλϊσ μζςο διαςκζδαςθσ 

και εκτόνωςθσ. Αντίκετα, οφείλει να ςυνειδθτοποιιςει πωσ θ τζχνθ είναι μζςο μάκθςθσ, ζχει ςτόχο 

παιδευτικό - παιδαγωγικό, ςκοπεφει ςτθν κάκαρςθ τθσ ψυχισ και τθν υπζρβαςθ των ορίων, με ςκοπό ζναν 

κόςμο καλφτερο και περιςςότερο ανκρϊπινο. 

Και επειδι οι ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ απομακρφνουν τον πολίτθ από τθν τζχνθ και μάλιςτα 

περικωριοποιοφν και εξορίηουν τθ γνιςια δθμιουργία (ζλλειψθ ι κακι αξιοποίθςθ ελεφκερου χρόνου, 

ειδίκευςθ και υπερεντατικοποίθςθ εργαςίασ, ςυνκετότθτα - ταχφτθτα, υλικοευδαιμονιςτικι αντίλθψθ ηωισ, 

αδιαφορία και ανευκυνότθτα, υποκατάςταςθ τθσ τζχνθσ από τα κεάματα των ΜΜΕ, εξειδικευμζνοσ 
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προςανατολιςμόσ παιδείασ, απουςία ανκρωπιςμοφ λόγω τεχνοκρατιςμοφ), είναι ανάγκθ να αφανιςτεί 

πνευματικά το κοινό, ϊςτε να γίνει ςυμμζτοχοσ τθσ γνιςιασ τζχνθσ και ζτςι αυτι να υλοποιιςει τθν 

αποςτολι τθσ. 

Αυτό προχποκζτει: 

 Το κοινό να ζχει πνευματικά ενδιαφζροντα και ανθςυχίεσ, να επεξεργάηεται τα μθνφματα και να μθ 

μαηοποιείται, να μθν ετεροκατευκφνεται, να προβαίνει ςε αυτοκριτικι και να ιεραρχεί τισ αξίεσ αλλά και τισ 

ανάγκεσ του, να μθν πακθτικοποιείται, οφτε να εγκλωβίηεται ςτθν ςτείρα ειδίκευςθ, να αξιοποιεί 

δθμιουργικά τον ελεφκερο χρόνο του περιορίηοντασ τθν αςφδοτθ μανία για κζρδοσ, και να επιδιϊκει τθν 

υγιι ψυχαγωγία. Μόνο ζτςι το κοινό κα μορφωκεί, κα ςυλλάβει το ουςιϊδεσ νόθμα τθσ ηωισ και δε κα 

είναι άκυρμα ςτα χζρια επιτθδείων και καιροςκόπων.  

 Να ανυψωκεί θ πνευματικι ςτάκμθ του λαοφ, προκειμζνου θ τζχνθ να πε-ράςει τα μθνφματα τθσ και να 

'χει λόγο φπαρξθσ. Σθμαντικό ρόλο μποροφν να διαδραματίςουν οι φορείσ αγωγισ, ϊςτε να καλλιεργιςουν 

ςτο κοινό τθν αιςκθτικι αντίλθψθ και να το κωρακίςουν με τζτοια εφόδια, προκειμζνου να προβάλει τισ 

απαραίτθτεσ αντιςτάςεισ: 

Θ οικογζνεια 

Γόνιμοσ και ελεφκεροσ διάλογοσ, γονείσ-πρότυπα δθμιουργίασ, ςτροφι ςτο κζατρο, ςτθ μουςικι, ςτο βιβλίο 

και γενικότερα ςτισ πνευματικζσ εναςχολιςεισ, ανίχνευςθ κλίςθσ και ταλζντου παιδιοφ. 

Το ςχολείο 

Ανκρωπιςτικόσ χαρακτιρασ, καλλιζργεια πνεφματοσ, μετάγγιςθ αξιϊν ηωισ, καλλιτεχνικζσ παραςτάςεισ, οι 

μακθτικζσ κοινότθτεσ να είναι χϊροι δθμιουργίασ, πολιτιςτικι αγωγι με μακιματα από ειδικοφσ 

κακθγθτζσ. 

Τα ΜMΕ 

Κανάλια ιδεολογίασ και όχι προπφργιο υλικϊν προπαγανδιςτικϊν μθνυμάτων, εκπομπζσ για τθ γνιςια 

τζχνθ, προβολι άξιων καλλιτεχνϊν και όχι ανκρϊπων του φκθνοφ κεάματοσ, αυτοκριτικι των 

δθμοςιογράφων και ςεβαςμόσ ςτο κοινό. 

Το κράτοσ: 

Διαςφάλιςθ τθσ αδζςμευτθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, πολίτευμα δθμοκρατικό που να ςζβεται τον 

άνκρωπο και τθν αξία του, εξαςφάλιςθ υψθλοφ βιοτικοφ επιπζδου, ϊςτε ο πολίτθσ να απελευκερϊνεται 

από τθ βιοτικι μζριμνα και να μπορεί να αςχολείται με τα πνευματικά αγακά, όπωσ τθν τζχνθ, πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ και κζντρα δθμιουργίασ ςε πόλεισ, κωμοπόλεισ και χωριά (βιβλιοκικεσ, κζατρα κ.ά.), ςτιριξθ 

και ενίςχυςθ των καλλιτεχνϊν, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτο διαφωτιςτικό τουσ ρόλο. 

Συμπζραςμα: 

Μόνο κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ τζχνθ κα είναι αυκεντικι και το κοινό κα γεφεται τουσ καρποφσ τθσ, 

κακϊσ ο βίοσ του κα εμφορείται από υψθλζσ αξίεσ και ιδανικά, και ο πολιτιςμόσ, κυρίωσ ο πνευματικόσ, κα 

τροφοδοτείται. 

 

XIII.ΡΟΤΕ Θ ΤΕΩΝΘ ΕΛΝΑΛ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΛΚΘ ΚΑΛ ΡΟΤΕ ΚΛΒΔΘΛΘ; 

Ζνα καλλιτεχνικό δθμιοφργθμα είναι αυκεντικό και αποτελεςματικό, όταν: 

• Διευρφνει τουσ πνευματικοφσ ορίηοντεσ του ανκρϊπου, δίνει ερεκίςματα για ανάπτυξθ τθσ κρίςθσ και 

του προβλθματιςμοφ και για εξοβελιςμό τθσ πνευματικισ ςυρρίκνωςθσ. 
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• Συμβάλλει ςτθν αυτοπραγμάτωςθ και τθ ςφυρθλάτθςθ θκικισ προςωπικότθτασ, διοχετεφει πρότυπα 

ανκρωπιςτικά, που βοθκοφν τουσ ανκρϊπουσ να γίνουν ενάρετοι και να αντιςτακοφν τον θκικό εκμαυλιςμό 

τθσ εποχισ. 

• Ωκεί τον άνκρωπο ςτο ωραίο, ςυντελεί ςτθν εκλζπτυνςθ των ςυναιςκθμάτων, καλλιεργεί τισ ψυχικζσ 

ιδιότθτεσ και ενιςχφει τθ διάκεςθ για τθ ηωι, μακριά από μθδενιςτικζσ τάςεισ, ψυχικά αδιζξοδα και τθν 

πλιξθ τθσ κακθμερινότθτασ. 

• Διαμορφϊνει ανκρϊπουσ που αναλαμβάνουν τθν κοινωνικι και πολιτικι τουσ ευκφνθ, τθροφν τουσ 

νόμουσ και ςζβονται τα δικαιϊματα των άλλων, αντιςτζκονται ςτον άτεγκτο ανταγωνιςμό και τθν θκικι του 

ςυμφζροντοσ, ςυμμετζχουν ςτα κοινά, καταγγζλλουν αταςκαλίεσ και ηουν με άξονα τισ αρχζσ τθσ 

δθμοκρατίασ και τθσ δικαιοςφνθσ. 

• Βοθκά τουσ ανκρϊπουσ να κατανοιςουν το αλθκινό νόθμα τθσ ηωισ, μακριά από τθ χυδαία 

υλικοευδαιμονιςτικι αντίλθψθ, ενιςχφει τον αγϊνα για οικολογικι ςυνείδθςθ και ιςοκατανομι του 

πλοφτου, ϊςτε να αποφεφγονται αδικίεσ και ανιςότθτεσ. 

• Σφυρθλατεί το εκνικό φρόνθμα, αλλά και τθ ςυναίνεςθ και ςυνζνωςθ των λαϊν, διακθρφςςει τθν 

ειρινθ, βοθκά τουσ ανκρϊπουσ να ζλκουν ςε επαφι με τθν παράδοςθ αποφεφγοντασ τθν ξενομανία και 

τθν πολιτιςτικι διείςδυςθ των ανεπτυγμζνων χωρϊν. 

Αντίκετα, θ τζχνθ δεν είναι αποτελεςματικι, όταν: 

• Συμβάλλει ςτον εφθςυχαςμό και τθν αμάκεια, εγκλωβίηει τουσ ανκρϊπουσ ςε δόγματα, αφιονίηει τα 

πλικθ και προωκεί τθν προπαγάνδα. 

• c Ρροςφζρει φκθνά κεάματα που απευαιςκθτοποιοφν και ενιςχφουν τθν ψυχικι εντροπία και τθ 

λείανςθ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ. 

• Διαιρεί τον κόςμο, ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ αδικιϊν και ανιςοτιτων, προβάλλει τθ βία και τθν 

αςχιμια τθσ ηωισ χωρίσ να επιδιϊκει τθν εξζλιξθ τθσ, υπθρετεί ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα, ευνουχίηει τθν 

πολιτικι κρίςθ των ατόμων. 

• Υποβακμίηει τθ γλϊςςα, υπονομεφει τθν πολιτιςτικι φυςιογνωμία του λαοφ, ςυντελεί ςτθν 

αναηωπφρωςθ των εκνικιςμϊν. 

 

XIV. Θ ΥΡΟΒΑΚΜΛΣΘ ΤΘΣ ΤΕΩΝΘΣ ΣΤΟ ΣΥΓΩΟΝΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΣΩΟΛΕΛΟ 

Σφμφωνα με τον Κ. Τςάτςο «θ αιςκθτικι αγωγι δεν είναι πολυτζλεια, είναι ανάγκθ». Εντοφτοισ, οι 

προςπάκειεσ για μφθςθ των ςθμερινϊν μακθτϊν ςτθν τζχνθ δεν επαρκοφν. Λδιαίτερα ςτο λφκειο, που 

ςυνικωσ λειτουργεί ωσ προκάλαμοσ των ΑΕΛ και ΤΕΛ, τα δείγματα καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και αγωγισ είναι 

υποτυπϊδθ και ςτθρίηονται περιςςότερο ςτθν πρωτοβουλία και τον προςωπικό ηιλο οριςμζνων 

εκπαιδευτικϊν. 

 

ΔΕΛΓΜΑΤΑ 

1. Θ οργάνωςθ καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, εκκζςεων, ςυναυλιϊν κ.λπ. είναι περιοριςμζνθ, και όταν είναι 

υποχρεωτικζσ, όπωσ για παράδειγμα κατά τον εορταςμό των εκνικϊν επετείων, αντιμετωπίηονται ωσ 

απϊλεια χρόνου, αγγαρεία, φυγι απ' τα άλλα μακιματα και δε ςυνοδεφονται από τθν απαραίτθτθ 

ποιότθτα, φανταςία και πρωτοτυπία. 
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2. Τα μακιματα μουςικισ και καλλιτεχνικϊν που προβλζπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα κεωροφνται 

δευτερεφοντα και οι ίδιοι οι διδάςκοντεσ των υπόλοιπων μακθμάτων τα αντιμετωπίηουν με προκατάλθψθ. 

Για παράδειγμα, δανείηονται εφκολα διδακτικζσ ϊρεσ από τουσ ςυναδζλφουσ των καλλιτεχνικϊν 

μεταδίδοντασ και ςτα παιδιά το ςτερεότυπο ότι πρόκειται για μακιματα ελάςςονοσ ςθμαςίασ. 

3. Σε πολλά ςχολεία δεν υπάρχει ακόμθ θ απαραίτθτθ υποδομι (αίκουςεσ εκδθλϊςεων, οπτικοακουςτικά 

μζςα κ.λπ.) για τθν προϊκθςθ τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. Ενϊ τα μζςα καλλιτεχνικισ αγωγισ, π.χ. 

μουςικά όργανα, λείπουν παντελϊσ από το ςχολείο. 

4.  Θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ είναι ελλιπισ, περιοριςμζνθ κυρίωσ ςτισ απαιτιςεισ του ςχολικοφ βιβλίου 

και των εξετάςεων. Σε άλλεσ πάλι περιπτϊςεισ τα κείμενα κατακερματίηονται ουςιαςτικά εξαιτίασ μιασ 

ανοφςιασ, εξονυχιςτικισ ανάλυςθσ κάκε λζξθσ, που πραγματοποιείται από τουσ ίδιουσ τουσ διδάςκοντεσ, 

δίχωσ τελικά να διαςϊηεται θ μαγεία τθσ τζχνθσ και τθσ αιςκθτικισ. 

5. Λίγα ςχολεία διακζτουν κεατρικοφσ ομίλουσ, μουςικοχορευτικζσ ομάδεσ κ.λπ. και γενικότερα δεν 

ενκαρρφνεται θ ςφςταςθ τουσ. 

6. Τα μακιματα που αναφζρονται ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ γίνονται, ςυνικωσ, χωρίσ το απαραίτθτο οπτικό 

υλικό ι, αν πρόκειται για ελλθνικά ζργα τζχνθσ, μακριά από τα μουςεία και τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 

όπου βρίςκονται. 

7.  Οι μακθτζσ δεν επιςκζπτονται ςυχνά μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κ.λπ., ϊςτε να 

ςυνειδθτοποιιςουν τθν ομορφιά και τθν αξία τθσ τζχνθσ του λαοφ μασ. 

8. Το μάκθμα τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ διδάςκεται προαιρετικά και ςυνικωσ χωρίσ το απαραίτθτο εποπτικό 

υλικό. 

9. Σε πολλά ςχολεία οι κζςεισ των κακθγθτϊν των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων παραμζνουν κενζσ για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα, ιδιαίτερα ςτθν επαρχία. 

 

ΑΛΤΛΑ ΥΡΟΒΑΚΜΛΣΘΣ ΤΕΩΝΘΣ ΣΤΟ ΣΩΟΛΕΛΟ 

 Ο λανκαςμζνοσ προςανατολιςμόσ του ςχολείου ιδιαίτερα ςτο λφκειο - εκκολαπτιριο των αυριανϊν 

τεχνοκρατϊν.  

 Το περιεχόμενο ςπουδϊν, βάςει του οποίου δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ διανοθτικι και ελάχιςτθ ςτθ 

ςυναιςκθματικι καλλιζργεια των μακθτϊν. 

 Ραρά τισ αλλαγζσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν παρζχεται θ προςδοκϊμενθ ανκρωπιςτικι παιδεία. 

 Τα καλλιτεχνικά μακιματα κεωροφνται δευτερεφοντα, εξαιτίασ τθσ εντατικοποίθςθσ των πανελλαδικϊν 

εξετάςεων. 

 Θ οργάνωςθ καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων κεωρείται απϊλεια χρόνου. 

 Ο γενικότεροσ χαρακτιρασ τθσ εποχισ μασ και τθσ κοινωνίασ μασ είναι τζτοιοσ (υλιςτικό πνεφμα - 

καταναλωτικό πρότυπο, κεοποίθςθ τθσ μθχανισ και τθσ τεχνολογίασ - κρίςθ αξιϊν κ.λπ.), ϊςτε δε κα 

μποροφςε να μείνει ανεπθρζαςτοσ και ο χϊροσ τθσ Εκπαίδευςθσ, εφόςον μάλιςτα το ςχολείο 

αντικατοπτρίηει τθν κοινωνία ςε κάκε εποχι. 
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ΤΟΡΟΛ ΑΝΤΛΜΕΤΫΡΛΣΘΣ ΤΟΥ ΨΑΛΝΟΜΕΝΟΥ 

Για να πάρει θ τζχνθ τθ κζςθ που τθσ ταιριάηει ςτο ςφγχρονο ςχολείο, απαιτείται μια διαφορετικι 

εκπαιδευτικι αντίλθψθ και φιλοςοφία. Πςο κα παραμζνει κυρίαρχθ επιλογι θ μετάδοςθ τυποποιθμζνων 

γνϊςεων, ο ανταγωνιςμόσ, θ επιτυχία ςτισ εξετάςεισ, τόςο θ τζχνθ κα βρίςκεται ςτο περικϊριο τθσ ςχολικισ 

ηωισ. Γιατί τζχνθ ςθμαίνει ελεφκερθ ζκφραςθ, φανταςία, δθμιουργία, παιχνίδι, ελεφκεροσ χρόνοσ, αγάπθ 

για τθ ηωι και τισ ομορφιζσ τθσ.  

Αποτελεί, λοιπόν, αδιριτθ ανάγκθ να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αιςκθτικι αγωγι των νζων με νζα μακιματα, 

βιβλία, εποπτικά και οπτικοακουςτικά μζςα αλλά, και τθν απαραίτθτθ χρθματοδότθςθ από το κράτοσ, γιατί 

θ αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ του πολίτθ αποτελεί ακρογωνιαίο λίκο για τθν ευρφτερθ καλλιζργεια του και 

τθν αντίςταςθ του απζναντι ςτα αλλοτριωτικά - διαβρωτικά ρεφματα του καιροφ μασ. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΚΕΛΜΕΝΟ 

«Τζχνθ και ςχολείο ςτθν εποχι και τθ χϊρα μασ» 

Ωσ τζχνθ κα ορίηαμε τθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων και ιδεϊν με καλαίςκθτο τρόπο. Το καλλιτζχνθμα 

είναι ςφνκετο δθμιοφργθμα. Είναι, καταρχιν, ςφνκεςθ ενόσ περιεχομζνου με μια ςυγκεκριμζνθ μορφι. 0 

αρμονικόσ ςυνδυαςμόσ περιεχομζνου και μορφισ εξαρτάται από τθν πνευματικότθτα, τθν ευαιςκθςία και 

τθν τεχνικι επιδεξιότθτα του καλλιτζχνθ-δθμιουργοφ. Ο δθμιουργόσ ηει ςε μια ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι 

εποχι, ςε οριςμζνθ κοινωνία και δζχεται από αυτιν επιδράςεισ. Αςπάηεται ι αποδοκιμάηει ιδζεσ τθσ, 

εγκρίνει ι απορρίπτει αξίεσ τθσ, ςυμμερίηεται ι μζνει απακισ ςε προβλιματα και αγϊνεσ των μελϊν τθσ. 

Ηυμϊνεται με αυτιν. Εμπνζεται από ςτοιχεία τθσ ηωισ ς' αυτιν, διαμορφϊνεται από τθν αιςκθτικι τθσ, 

αξιοποιεί τα μζςα που του προςφζρει και δθμιουργεί με το δικό του προςωπικό τρόπο. Γι' αυτό, όταν 

ερχόμαςτε ςε επαφι με ζνα ζργο τζχνθσ, δεν επικοινωνοφμε απλϊσ με ζνα χαριςματικό άνκρωπο που μασ 

μεταδίδει τθν εμπειρία του, αλλά επικοινωνοφμε με ζναν άλλο κόςμο, αρκεί να είμαςτε ςε κζςθ να τον 

κατανοιςουμε. 

Θ επικοινωνία μασ αυτι με τον κόςμο του καλλιτζχνθ δεν περιορίηεται μόνο ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων, 

όςο ςθμαντικζσ κι αν είναι. Είναι μια μζκεξθ, μια μυςταγωγία για το φιλότεχνο. Θ πνευματικι εμπειρία που 

αποκομίηει τον κάνει να εξίςταται, να ξεφεφγει από τθ δυςάρεςτθ πολλζσ φορζσ κακθμερινι ηωι με τισ 

ζγνοιεσ και τθν πεηότθτα τθσ. Συναιςκιματα ζντονθσ ςυγκίνθςθσ εξαγνίηουν και λυτρϊνουν τθν ψυχι του 

από φοβίεσ και ενοχζσ. Θ τζχνθ, επειδι του προςφζρει τθ δυνατότθτα να ηει τθ ηωι από ζνα διαφορετικό 

πρίςμα, τον προβλθματίηει, τον βοθκά να αποκτιςει ςυνείδθςθ των αξιϊν τθσ. Γι' αυτό πολφ ςωςτά θ τζχνθ 

κεωρείται ωσ το κατεξοχιν ψυχαγωγικό μζςο. 

Εξάλλου, θ τζχνθ διαμορφϊνει και θκικά τον άνκρωπο. Θ πνευματικι ηωι ςτο βάκοσ είναι ενιαία. 

Μπορεί να αποχωριςτεί θ θκικι από τθ λογικι, θ ευαιςκθςία από τθν πνευματικότθτα, θ αλικεια από τθν 

ελευκερία και τθ δικαιοςφνθ; Πλα αυτά μπορεί να πυκνϊνονται ς' ζνα καλό ζργο τζχνθσ. Κι αν ς' αυτά 

προςκζςουμε τα εκφραςτικά μζςα, τθν επιμελθμζνθ μορφι με τθν αναλογία και τθ ςυμμετρία, με τθν 

αρμονία και το ρυκμό, καταλαβαίνουμε γιατί ςτθν αρχαία Ακινα το κάλλοσ ιταν παιδευτικό ιδεϊδεσ και 

πόςο αναγκαίο είναι το κάλλοσ αυτό τθν εποχι μασ με τθν ακαλαιςκθςία που παρατθροφμε γφρω μασ.  

Εξίςου ςπουδαία είναι θ απελευκερωτικι δφναμθ τθσ τζχνθσ. Το καλλιτζχνθμα είναι πάντα ζργο ενόσ 

ελεφκερου ανκρϊπου που με τθν οξυδζρκεια και τθν ευαιςκθςία του μπορεί να διακρίνει περιοριςμοφσ και 

αδικίεσ. Ζτςι, θ καλλιτεχνικι δθμιουργία μετατρζπεται ςυχνά ςε φωνι διαμαρτυρίασ και αντίςταςθσ που 

καλεί τουσ κεατζσ ι ακροατζσ τθσ ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ μιασ ανάρμοςτθσ κατάςταςθσ και ςτθν αναηιτθςθ 

τθσ δικισ τουσ ελευκερίασ. «Θ Ροίθςθ, ςτθν πλατιά τθσ ζννοια, είναι ανατρεπτικι, διαμορφωτικι, αιτία 

βακιϊν αλλαγϊν και αναςτάςεων». 

Μολονότι αυτζσ είναι οι ςθμαντικότερεσ λειτουργίεσ τθσ τζχνθσ, δεν μποροφμε ωςτόςο να 

παραβλζψουμε ειδικότερεσ και αξιόλογεσ λειτουργίεσ τθσ. Καλλιεργεί τα αιςκθτικά κριτιρια, τθ φανταςία 

και τθν παρατθρθτικότθτα του ανκρϊπου, του διδάςκει τθν αξία και το ςεβαςμό τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ του, τον παρθγορεί, του τονϊνει τθν πίςτθ, τα φιλειρθνικά του αιςκιματα και του εμπνζει τθν 

αγάπθ για τθ φφςθ. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ «θ αιςκθτικι αγωγι δεν είναι πολυτζλεια- είναι 

ανάγκθ». 

Εντοφτοισ, θ ανάγκθ αυτι ςτο ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο, ιδιαίτερα ςτο Λφκειο, είναι ςχεδόν 

ανφπαρκτθ. Και όπου υπάρχουν κάποια δείγματα καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και αγωγισ, είναι υποτυπϊδθ, 

ευκαιριακά και ςτθρίηονται ςτο μεράκι λίγων δαςκάλων που ζχουν τθ γνϊςθ και το ηιλο να μυιςουν τουσ 

μακθτζσ τουσ ςτον κόςμο τθσ τζχνθσ. Τα μακιματα μουςικισ και καλλιτεχνικϊν, που προβλζπονται από το 
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αναλυτικό πρόγραμμα, κεωροφνται δευτερεφοντα και ιςςονοσ ςθμαςίασ. Θ οργάνωςθ καλλιτεχνικϊν 

εκδθλϊςεων, εκκζςεων ηωγραφικισ, ςυναυλιϊν, χοροφ και κεατρικϊν παραςτάςεων, ακόμθ και όταν 

πρζπει να γίνονται, όπωσ για παράδειγμα ςε επετείουσ, αντιμετωπίηονται ςαν αγγαρεία ι ςαν απϊλεια 

χρόνου. Οργανωμζνεσ από μακθτζσ κεατρικζσ και μουςικοχορευτικζσ ομάδεσ δεν υπάρχουν οφτε και 

ενκαρρφνεται θ ςφςταςθ τζτοιων ομάδων. Τα μακιματα που αναφζρονται ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ 

γίνονται, ςυνικωσ, χωρίσ το απαραίτθτο οπτικό υλικό ι, αν πρόκειται για ελλθνικά ζργα τζχνθσ, μακριά από 

τα μουςεία και τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, όπου βρίςκονται. Ακόμθ και θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ 

είναι ελλιπισ, κακϊσ περιορίηεται ςτισ απαιτιςεισ του ςχολικοφ βιβλίου και των εξετάςεων χωρίσ τθν 

απαιτοφμενθ βιβλιογραφία και αιςκθτικι ανάλυςθ των ζργων. 

Ο «εξοριςμόσ», λοιπόν, τθσ τζχνθσ από το ςχολείο μασ είναι φανερόσ. Θ ωφελιμιςτικι αντίλθψθ που 

επικρατεί ςτθν κοινωνία μασ το ζχει διαβρϊςει. Κριτιριο επιλογισ των γνϊςεων που πρζπει να αποκτιςει ο 

μακθτισ δεν είναι τόςο θ καλλιζργεια του πνευματικοφ και ψυχικοφ κόςμου, θ ςυγκρότθςθ τθσ 

προςωπικότθτασ του, όςο θ χρθςιμότθτα τουσ. Οι απαιτιςεισ τθσ εξειδικευμζνθσ εργαςίασ, ο αμείλικτοσ 

ανταγωνιςμόσ που επικρατεί ςτθν αγορά εργαςίασ ζχουν επιβάλει τουσ όρουσ τουσ και ςτθ μάκθςθ. Θ τζχνθ 

για πολλοφσ είναι ανϊφελθ, αφοφ δεν ζχει τα απτά αποτελζςματα που ζχουν τα εφόδια μιασ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και αποκατάςταςθσ. Εξάλλου, και το ίδιο το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, με το 

περιεχόμενο ςπουδϊν του, ζχει δϊςει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ διανοθτικι και ελάχιςτθ ςτθ ςυναιςκθματικι 

καλλιζργεια των μακθτϊν, παραβλζποντασ ότι θ διανοθτικι και πνευματικι ηωι μπορεί να καταντιςει 

ανεδαφικι, αν δεν εναρμονίηεται με μια ανάλογθ ςυναιςκθματικι και βουλθτικι ολοκλιρωςθ που 

προςφζρει θ τζχνθ. 

Για να πάρει θ τζχνθ τθ κζςθ που τθσ ταιριάηει ςτο ςχολείο μασ, χρειάηεται μια άλλθ εκπαιδευτικι 

αντίλθψθ και φιλοςοφία. Καλό είναι, βζβαια, να αναβακμιςτοφν τα καλλιτεχνικά μακιματα, να αυξθκοφν 

οι ϊρεσ διδαςκαλίασ τουσ και να ειςαχκεί ωσ μάκθμα θ Λςτορία τθσ Τζχνθσ. Καλι, επίςθσ, κα ιταν θ 

προςζγγιςθ όλων των πεδίων του επιςτθτοφ και από τθν αιςκθτικι τουσ πλευρά, γιατί όλα ζχουν τθν 

ομορφιά τουσ. Εντοφτοισ, όςο κα παραμζνει κυρίαρχθ εκπαιδευτικι επιλογι θ μετάδοςθ τυποποιθμζνων 

γνϊςεων, ο ανταγωνιςμόσ, ο ωφελιμιςμόσ, θ επιτυχία ςτισ εξετάςεισ, τόςο θ τζχνθ κα βρίςκεται ςτο 

περικϊριο τθσ ςχολικισ ηωισ. Γιατί τζχνθ ςθμαίνει ελεφκερθ ζκφραςθ, δθμιουργία, φανταςία, παιχνίδι, 

ελεφκερο χρόνο, αγάπθ για τθ ηωι και τισ ομορφιζσ τθσ. 

Σπ. Κοφτρασ «Νεοελλθνικι Γλϊςςα» τεφχ. Β, εκδ. Σαββάλασ 

Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ 

Να αποδϊςετε περιλθπτικά το κείμενο που ςασ δόκθκε (150 λζξεισ). 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. Βρείτε διαρκρωτικζσ λζξεισ - φράςεισ και τθ ςθμαςία τουσ ςτθ Η' παράγραφο του κειμζνου. 

(5 μονάδεσ) 

2. Με ποιεσ μεκόδουσ ζχει αναπτυχκεί θ Β' παράγραφοσ; 

(10 μονάδεσ) 

3. Να επιςθμάνετε τον οριςμό ςτθν Α' παράγραφο του κειμζνου, να τον αναλφςετε και να τον 

χαρακτθρίςετε. 

(5 μονάδεσ) 
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4. Ροιο ςχιμα λόγου εντοπίηετε ςτθν Ε' παράγραφο και τι επιτυγχάνει μ' αυτό ο ςυγγραφζασ; 

(5 μονάδεσ) 

5. Ροιο εκφραςτικό μζςο χρθςιμοποιεί ο ςυγγραφζασ ςτθ ΣΤ παράγραφο και γιατί; 

(5 μονάδεσ) 

6. Να προςδιορίςετε το είδοσ του ςχολίου που εμπεριζχουν οι παρακάτω φράςεισ του κειμζνου: 

«Θ αιςκθτικι αγωγι δεν είναι πολυτζλεια˙ είναι ανάγκθ» (Ε' παράγραφοσ). 

«Ακόμθ και θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ είναι ελλιπισ» (ΣΤ παράγραφοσ). 

«Ο εξοριςμόσ, λοιπόν, τθσ τζχνθσ από το ςχολείο μασ είναι φανερόσ» (Η' παράγραφοσ). 

«Θ τζχνθ για πολλοφσ είναι ανϊφελθ, αφοφ δεν ζχει τα απτά αποτελζςματα» (Η' παράγραφοσ). 

«Γιατί θ τζχνθ ςθμαίνει ελεφκερθ ζκφραςθ, δθμιουργία, φανταςία, παιχνίδι, ελεφκερο χρόνο, αγάπθ για τθ 

ηωι και τισ ομορφιζσ τθσ» (Θ' παράγραφοσ). 

(5 μονάδεσ) 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου  

Το άρκρο 1 (δ) του νόμου 1566, που αφορά τθ δομι και τθ λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ορίηει ωσ ζναν από τουσ ειδικότερουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ να 

υποβοθκεί τουσ μακθτζσ, «να κατανοοφν τθ ςθμαςία τθσ τζχνθσ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ, να 

ςζβονται τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ και να διαφυλάςςουν και προάγουν τον πολιτιςμό». Αν πιςτεφετε ότι θ 

εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθν τζχνθ αποτελεί ζνα βαςικό ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ, να τεκμθριϊςετε τθν 

άποψθ ςασ και να διατυπϊςετε τισ ςκζψεισ ςασ για μια ουςιαςτικότερθ ςυμβολι του ςχολείου ςτο κζμα 

αυτό. Υποβάλετε γραπτά τισ προτάςεισ ςασ ςτο υπουργείο Ραιδείασ ςε μια επιςτολι 500-600 λζξεων.  

(40 μονάδεσ) 
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ΚΛΤΛΚΘ 

I. ΟΛΣΜΟΛ 

 Κρίςθ είναι θ πνευματικι λειτουργία που προςιδιάηει ςτον άνκρωπο. Το προνόμιο αυτό του ανκρϊπου 

οφείλεται ςτθν ικανότθτα του να ςκζφτεται, να ςυςχετίηει δθλαδι το αίτιο με το αποτζλεςμα, το ερζκιςμα 

με τθν αντίδραςθ, να ελζγχει τθν ποιότθτα των πραγμάτων, να ςυγκρίνει και να βρίςκει ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ μεταξφ παρόμοιων ι διαφορετικϊν αντικειμζνων, γεγονότων και εννοιϊν. Ζκφραςθ αυτισ τθσ 

διανοθτικισ ικανότθτασ του ανκρϊπου είναι θ κριτικι. 

 Ραρακριτικι είναι θ κριτικι που ξεφεφγει από τα όρια τθσ ευπρζπειασ και εκπίπτει ςε κακοικεια, 

χοντροκοπιά, κουτςομπολιό και μονομζρεια. Εκδθλϊνεται ωσ ροπι προσ τθν αποδοκιμαςία, τθν κατάκριςθ, 

τον χλευαςμό και τθν επίμονθ αποχι από τθ κετικι κριτικι. Αποτελεί εφκολθ και αβαςάνιςτθ τοποκζτθςθ, 

που δεν πλθρεί καμιά από τισ προχποκζςεισ άςκθςθσ εποικοδομθτικισ κριτικισ. 

 Ο όροσ κριτικι προζρχεται από το ριμα κρίνω τθσ αρχαίασ ελλθνικισ που ςθμαίνει διατυπϊνω γνϊμθ, 

πιςτεφω, νομίηω. 

Κριτικι είναι θ τεκμθριωμζνθ και προςεκτικι αξιολόγθςθ απόφαςθσ ι ενζργειασ, γνϊςεων, ιδεϊν, αξιϊν 

και οποιουδιποτε άλλου που άμεςα ι ζμμεςα μπορεί να ενδιαφζρει τον άνκρωπο. Είναι θ ικανότθτα του 

ανκρϊπου να μθ δζχεται πακθτικά και αβαςάνιςτα ιδζεσ και απόψεισ, αλλά αντίκετα να τισ επεξεργάηεται 

δθμιουργικά. Θ κριτικι είναι μια κακαρά λογικι διαδικαςία, επειδι είναι προϊόν ςκζψθσ, γνϊςθσ και 

γλωςςικισ ικανότθτασ. 

 

II. ΜΟΨΕΣ ΤΘΣ ΚΛΤΛΚΘΣ 

Θ κριτικι είναι ζκδθλθ ςε όλεσ τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και διακρίνεται ςε διαφορετικζσ μορφζσ, 

ανάλογα με το ςτόχο τθσ, τθ μορφι και το περιεχόμενο τθσ. 

 

 Ϋσ προσ το ςτόχο τθσ διακρίνεται ςε δθμόςια ι κοινωνικι κριτικι και αυτοκριτικι. 

1. Θ δθμόςια ι κοινωνικι κριτικι αξιολογεί τα κοινωνικά και πολιτικά δρϊμενα, καυτθριάηοντασ ι 

επαινϊντασ αυτά που ςυμβαίνουν ςτον κόςμο γφρω μασ. Ουςιαςτικά αποτελεί ζνα ιςχυρότατο μζςο  

κοινωνικοφ ελζγχου και προςταςίασ των παραδοςιακϊν δομϊν μιασ κοινωνίασ. Ο μεγάλοσ κίνδυνοσ που 

ενυπάρχει ςτθ δθμόςια κριτικι είναι να καταλιξει ςε παρακριτικι με ολζκριεσ επιπτϊςεισ για όλουσ. 

2. Θ αυτοκριτικι είναι εςτιαςμζνθ ςτον εςωτερικό κόςμο και ςτθν προςωπικότθτα του ίδιου του φορζα 

τθσ, βοθκϊντασ τον, μζςα από τθν κατανόθςθ των αδφνατων και ιςχυρϊν του ςτοιχείων, να κατακτιςει τθν 

αυτογνωςία και τθν αυτοβελτίωςθ. Από το ςωκρατικό «γνϊκι ςαυτόν» και το ςτωικό «ζνδον ςκόπει» 

προκφπτει ότι θ αυτογνωςία αποτελεί μια ςοβαρι πνευματικι λειτουργία που ζχει αφετθρία τθ ςυνείδθςθ 

και ςτόχο τθν ανακάλυψθ του «εγϊ». Είναι θ εςωτερικι ςυνειδθτοποίθςθ των δυνατοτιτων και των 

αδυναμιϊν του ανκρϊπου και δεν μπορεί να νοθκεί χωρίσ τθν αυτοκριτικι, θ οποία αποτελεί δείγμα 

ωριμότθτασ του ατόμου και προχποκζτει ειλικρινι εςωτερικό διάλογο. 

 

α. Αίτια παρακριτικισ 

- Ψυχολογικοί παράγοντεσ όπωσ ςυμπλζγματα κατωτερότθτασ ι ανωτερότθτασ που οδθγοφν ςτθ 

μερολθψία, κακϊσ και μικρόψυχα πάκθ, όπωσ ο φκόνοσ για τισ ικανότθτεσ του κρινόμενου. 
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- Ρνευματικοί παράγοντεσ όπωσ θ ζλλειψθ παιδείασ και αγωγισ, που οδθγοφν ςτθν κατάργθςθ τθσ 

κριτικισ ικανότθτασ. 

- Θ κρίςθ θκικϊν αξιϊν και θ επακόλουκθ κατάργθςθ του μζτρου, που κακιςτοφν το άτομο ζρμαιο των 

κατϊτερων ενςτίκτων του. 

- Θ ζλλειψθ δράςθσ από τθν πλευρά των πνευματικϊν ανκρϊπων, που κα μποροφςαν να. ςτρζψουν τουσ 

πολίτεσ ςτο ςωςτό δρόμο. 

- Τα ΜΜΕ που απεμπολοφν τον παιδευτικό και κοινωνικό τουσ ρόλο για το κυνιγι τθσ κεαματικότθτασ. Τα 

προγράμματα που αςχολοφνται με τθν παρακριτικι κοςτίηουν ςυνικωσ λιγότερο από μια ποιοτικι εκπομπι 

και ζχουν εξαςφαλιςμζνθ επιτυχία. 

- Οι ςυνκικεσ ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ που επικρατοφν ςτισ μζρεσ μασ ευκφνονται για τθ μικρόψυχθ 

κριτικι μεταξφ ςυναδζλφων. 

 

β. Κετικά ςτοιχεία αυτοκριτικισ 

- Θ αυτοκριτικι βοθκά το άτομο ςτθ διερεφνθςθ του εςωτερικοφ του κόςμου, ϊςτε να οδθγθκεί ςταδιακά 

ςτθν βακιά και πλιρθ γνϊςθ του χαρακτιρα του. Θ γνϊςθ των ςτοιχείων αυτϊν είναι απαραίτθτθ, γιατί 

αυτά προςδιορίηουν τθν ταυτότθτα και τθν ουςία του εαυτοφ μασ. 

- Με τθν αυτοκριτικι ο άνκρωποσ βρίςκεται ςε διαρκι αναηιτθςθ και δοκιμαςία των ςτοιχείων που 

αποτελοφν το «εγϊ» του. Ο ςυνεχισ ζλεγχοσ των ςτοιχείων αυτϊν αποτελεί τον αςφαλζςτερο δρόμο για 

τθν αυτοβελτίωςι του. 

- Κακϊσ θ κακθμερινότθτα βρίςκεται ςε κατάςταςθ διαρκοφσ μεταβολισ, για να μπορζςει ο άνκρωποσ να 

προςαρμοςτεί ςτα νζα δεδομζνα, πρζπει να ςτθρίηεται πρϊτα ςε μια βακιά κατανόθςθ του εαυτοφ του. Θ 

αυτοκριτικι κα επιφζρει ιςορροπία ανάμεςα ςτθν εςωτερικι και τθν εξωτερικι πραγματικότθτα και κα 

αποτελζςει το μζτρο, με βάςθ το οποίο πρζπει να κακορίηονται οι πράξεισ μασ. 

- Θ αυτοκριτικι βοθκά τον άνκρωπο να αναπτφξει μια αυτόνομθ και δυναμικι προςωπικότθτα, ϊςτε να 

βοθκιςει τθ λειτουργία τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ωσ ενεργό μζλοσ. 

 

γ. Αναςταλτικοί παράγοντεσ άςκθςθσ αυτοκριτικισ 

- Θ εςφαλμζνθ εκτίμθςθ για τισ δυνατότθτεσ του ανκρϊπου, που μπορεί να εκφράηεται είτε με τθν 

υπερβολικι αυτοπεποίκθςθ, είτε με ζλλειψθ ψυχικισ δφναμθσ και κάρρουσ. 

- Θ κοινωνικι πίεςθ, που αςκείται τόςο από τθν οικογζνεια όςο και από το ςχολείο και επιβάλλει ςτουσ 

ανκρϊπουσ ςυμπεριφορζσ ξζνεσ προσ το χαρακτιρα και τισ αντιλιψεισ τουσ. 

- Θ αντιπνευματικότθτα, που κυριαρχεί ςτισ μζρεσ μασ και δίνει προτεραιότθτα μόνο ςε υλιςτικζσ 

αναηθτιςεισ. 

- Τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά ςυμφζροντα που με χριςθ ζντεχνων ψυχολογικϊν και 

κοινωνιολογικϊν πρακτικϊν (προπαγάνδα, διαφιμιςθ κλπ.) μαηοποιοφν και αλλοτριϊνουν τον άνκρωπο. 

- Θ υπερβολικι πίςτθ ςτισ μεγάλεσ επιςτθμονικζσ κατακτιςεισ τθσ εποχισ μασ, που δίνει ςτον άνκρωπο 

τθν εντφπωςθ ότι τα ξζρει όλα. 
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 Ϋσ προσ τθ μορφι τθσ θ κριτικι διακρίνεται ςε κετικι και αρνθτικι. 

1. Θ κετικι κριτικι ςυνιςτά αποδοχι και επιδοκιμαςία του αντικειμζνου αξιολόγθςθσ με όργανο τον 

ζπαινο. 

2. Θ αρνθτικι κριτικι αποδοκιμάηει το αντικείμενο που καλείται να αξιολογιςει με όργανο τον ψόγο ι τθν 

κατθγορία. 

 

α. Κετικά αποτελζςματα για τον κρινόμενο  

 ΑΡΟ ΕΥΜΕΝΘ ΚΛΤΛΚΘ 

- Αιςκάνεται θκικά δικαιωμζνοσ, κακϊσ το ταλζντο του, αλλά και οι προςπάκειεσ που ζχει καταβάλλει, 

βρίςκουν αναγνϊριςθ ςτα μάτια των ςυνανκρϊπων του. 

- Αποκτά εμπιςτοςφνθ ςτισ ικανότθτεσ του και αιςιοδοξία για το μζλλον. 

- Θ ευμενισ κριτικι λειτουργεί ωσ κίνθτρο για νζουσ ςτόχουσ, νζα δθμιουργιματα. 

- Ρροδιατίκεται κετικά απζναντι ςτουσ ςυνανκρϊπουσ του και αποκτά ςτενότερουσ δεςμοφσ με το 

κοινωνικό ςφνολο. 

 

 ΑΡΟ ΔΥΣΜΕΝΘ ΚΛΤΛΚΘ 

- Γνωρίηει καλφτερα τον εαυτό του, ανακεωρεί ιδζεσ, επαναπροςδιορίηει τουσ ςτόχουσ του, 

διαμορφϊνει ικοσ και βελτιϊνεται. 

- Διορκϊνει τα λάκθ του, ςυμπλθρϊνει τισ ελλείψεισ του, και κατά ςυνζπεια βαδίηει προσ τθν 

προςωπικι ολοκλιρωςθ. 

- Κατανοεί τισ αδυναμίεσ που τον οδιγθςαν ςε λάκθ και ατζλειεσ και εντείνει τισ προςπάκειεσ του, 

ϊςτε να τισ απαλείψει. 

- Οι κρίςεισ των άλλων βοθκοφν το άτομο να δει τθ ηωι και το ζργο του μζςα από διαφορετικζσ 

προοπτικζσ και να προςανατολιςτεί προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. 

- Μακαίνει να είναι διαλλακτικόσ και μετριόφρων, να αναηθτεί τθν αλικεια και να μθ φοβάται να τθν 

αντιμετωπίςει. 

 

β. Αρνθτικά αποτελζςματα για τον κρινόμενο  

 ΑΡΟ ΕΥΜΕΝΘ ΚΛΤΛΚΘ 

- Καλλιεργείται θ αυταρζςκεια, που μπορεί να καταλιξει ςε αλαηονεία. 

- Το άτομο εφθςυχάηει και οδθγείται ςε αδράνεια και ςταςιμότθτα. 

- Αν θ κριτικι δεν είναι αντικειμενικι, κεωρεί ότι διακζτει ανφπαρκτα προτεριματα, ςχθματίηει 

ψεφτικθ εικόνα για τον εαυτό του και δεν οδθγείται ςτθν αυτογνωςία. 

 

 ΑΡΟ ΔΥΣΜΕΝΘ ΚΛΤΛΚΘ 

- Οδθγείται ςε απογοιτευςθ, αποκάρρυνςθ και απαιςιοδοξία, πολφ περιςςότερο όταν αυτι είναι 

άδικθ. 

- Το άτομο χάνει τθν αυτοπεποίκθςθ του, γεγονόσ που μπορεί να προκαλζςει αιςκιματα μειονεξίασ, 

ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ και διάκεςθσ για δθμιουργία. 
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- Εφόςον ο κρινόμενοσ δεν ζχει τθν ωριμότθτα να δεχκεί τθ δυςμενι κριτικι, αυτι μπορεί να γίνει θ 

αιτία εκδιλωςθσ επικετικότθτασ ι ακόμθ και διάλυςθσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων. 

 

 Ϋσ προσ το περιεχόμενο θ κριτικι διακρίνεται ςε αντικειμενικι και υςτερόβουλθ. 

1. Πταν θ κριτικι γίνεται καλοπροαίρετα και εποικοδομθτικά, με αποκλειςτικό ςτόχο τθ βελτίωςθ του 

αντικειμζνου αξιολόγθςθσ, τότε ονομάηεται αντικειμενικι. Μάλιςτα δεν αρκείται ςτθν επιςιμανςθ των 

κετικϊν και αρνθτικϊν ςτοιχείων, οφτε μόνο απορρίπτει, αλλά αντιπροτείνει. 

2. Αντίκετα όταν θ κριτικι γίνεται με προκατάλθψθ ι για να εξυπθρετιςει ζμμεςουσ, ξζνουσ προσ το 

κρινόμενο αντικείμενο, ςκοποφσ, τότε μιλάμε για υςτερόβουλθ κριτικι. 

 

ΛΛΛ. ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΡΑ ΤΘΝ ΑΣΚΘΣΘ ΕΡΟΛΚΟΔΟΜΘΤΛΚΘΣ ΚΛΤΛΚΘΣ 

 Να είναι αντικειμενικι, απροκάλυπτθ, αμερόλθπτθ, άρα και ακριβοδίκαιθ. 

 Να είναι επιεικισ απζναντι ςε παραλείψεισ και λάκθ που μπορεί να ςυγχωρθκοφν, ϊςτε να δίνεται θ 

ευκαιρία για επανόρκωςθ. 

 Να είναι καλοπροαίρετθ, νθφάλια και όχι προϊόν εμπάκειασ και φκόνου, για να είναι ορκολογικι και 

αντικειμενικι. 

 Να είναι τεκμθριωμζνθ με επιχειριματα και ςτοιχεία αδιάςειςτα, ϊςτε δφςκολα να μπορεί να 

αμφιςβθτθκεί. 

 Να είναι αποτζλεςμα εμπεριςτατωμζνθσ μελζτθσ, γιατί θ κριτικι που δεν βαςίηεται ςε γνϊςεισ, αρχζσ 

και διορατικι ςκζψθ κατά κανόνα δεν είναι ορκι. 

 Να μθν αρκείται μόνο ςτθν επιςιμανςθ των τρωτϊν ςθμείων, αλλά να αντιπροτείνει λφςεισ. 

 Να γίνεται ςε κακεςτϊσ δθμοκρατίασ, ϊςτε να μπορεί ο κακζνασ να εκφράηει με παρρθςία τισ 

εκτιμιςεισ, τισ ιδζεσ και τισ προτάςεισ του. 

 Να δίνεται ζμφαςθ ςτθν πνευματικι καλλιζργεια, επειδι ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ για 

ςκζψθ και ζκφραςθ και τελικά ςτθ διαμόρφωςθ των κριτθρίων του ανκρϊπου. 

 

IV. Θ ΣΥΜΒΟΛΘ ΤΘΣ ΕΡΟΛΚΟΔΟΜΘΤΛΚΘΣ ΚΛΤΛΚΘΣ ΣΤΘΝ ΕΞΕΛΛΞΘ ΤΟΥ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ 

 Διαδίδονται γνϊςεισ και ιδζεσ, αναπτφςςεται θ φανταςία, οξφνεται θ κρίςθ των ανκρϊπων και 

βελτιϊνονται ποιοτικά τα αξιολογικά τουσ κριτιρια. 

 Βελτιϊνεται θ λειτουργία των κεςμϊν. 

 Απελευκερϊνεται θ ςκζψθ των ανκρϊπων από προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα. 

 Ρροωκοφνται μεταρρυκμίςεισ, εξεγζρςεισ, επαναςτάςεισ για φιλελεφκερεσ και δικαιότερεσ κοινωνικζσ 

και πολιτικζσ ςυνκικεσ. 

 Ανακεωροφνται ιδζεσ, γνϊςεισ και μζκοδοι και ζτςι προοδεφει θ επιςτιμθ. 

 Εγκαινιάηονται νζεσ τεχνοτροπίεσ και πρωτότυπεσ δθμιουργίεσ ςτθν τζχνθ. 

 Εξυγιαίνεται θ θκικι ηωι με τθ ςτθλίτευςθ φαινομζνων εξαχρείωςθσ και υποκριςίασ. 

 Εξελίςςονται τα τεχνικά μζςα, αλλάηουν οι ςυνκικεσ και οι ςχζςεισ εργαςίασ, και γίνεται αποδοτικότερθ 

θ οικονομία. 
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 Εγκαταλείπονται παραδοςιακζσ μορφζσ ηωισ και αξίεσ που αποτελοφν τροχοπζδθ ςτθν εξζλιξθ του 

πολιτιςμοφ. 

 

V. ΚΕΤΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΕΡΟΛΚΟΔΟΜΘΤΛΚΘΣ ΚΛΤΛΚΘΣ: 

Α. ΓΛΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 

 Αποτρζπει τθ χειραγϊγθςθ του πολίτθ από διάφορουσ εξουςιαςτικοφσ μθχανιςμοφσ. 

 Αποτελεί ςυνϊνυμο τθσ πνευματικισ εγριγορςθσ και μζςω αυτισ εξαλείφει πλάνεσ, απάτεσ, προλιψεισ 

και προκαταλιψεισ. Συμβάλλει ςτθν εξυγίανςθ του πνεφματοσ, καλλιεργεί τθν οξφνοια και ωκεί ςτο γόνιμο 

προβλθματιςμό και ςτθν αναηιτθςθ τθσ αλικειασ. 

 Πταν θ κριτικι ςτρζφεται ςτον εςωτερικό κόςμο του ανκρϊπου, τότε μετατρζπεται ςε αυτοκριτικι. 

Μζςω αυτισ το άτομο ελζγχει τισ ςκζψεισ και τισ πράξεισ του, διαλφει τισ ψευδαιςκιςεισ και τισ 

ωραιοποιιςεισ που κάνει για τον εαυτό του και οδθγείται ςτθν αυτογνωςία και ςτθν αυτοπραγμάτωςθ. 

 Θ υγιισ αμφιςβιτθςθ και θ τάςθ για ολοζνα βακφτερθ προςζγγιςθ του κόςμου πζρα από δογματιςμοφσ 

και ςτεγανά, τθν οποία γεννά θ εποικοδομθτικι κριτικι, υποςκελίηει το φανατιςμό, τισ προκαταλιψεισ και 

τθν ιςχυρογνωμοςφνθ, αποτελϊντασ ζτςι το πρϊτο βιμα προσ τθν ανάπτυξθ τθσ ςυλλογικότθτασ. 

 Ο αντικειμενικόσ χαρακτιρασ τθσ κριτικισ ςυμβάλλει ςτθν κατεφκυνςθ των επιλογϊν του ατόμου, 

ιδιαίτερα ςτισ κρίςιμεσ ςτιγμζσ τθσ ηωισ του. Από αυτοφσ που τον κρίνουν ο άνκρωποσ ακοφει εναλλακτικζσ 

λφςεισ ςτα προβλιματα του και εξαςκείται ςτθν ολόπλευρθ κεϊρθςθ κάκε ηθτιματοσ. 

 Το ίδιο το άτομο όταν γίνει δζκτθσ τθσ εποικοδομθτικισ κριτικισ, αποηθτά τθν κριτικι ςε όλεσ τισ 

εκφάνςεισ τθσ ηωισ του γιατί καλλιεργείται ςε αυτό θ πεποίκθςθ πωσ τίποτα το ανκρϊπινο δεν μπορεί να 

είναι τζλειο, άρα θ κριτικι αποτελεί ζνα βιμα προσ τθν τελειότθτα. 

 

Β. ΓΛΑ ΤΘΝ ΚΟΛΝΫΝΛΑ 

 Θ κριτικι καλλιεργεί ςτουσ πολίτεσ το αίςκθμα τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και με το διάλογο αποδιϊχνει 

τθν αδιαλλαξία. 

 Ρροαςπίηει τθν ελευκερία ςκζψθσ και ζκφραςθσ. Ταυτόχρονα περιφρουρεί τθν ατομικότθτα όςο και τθ 

ςυλλογικότθτα των πολιτϊν, αποτελϊντασ ανάχωμα για κάκε προςπάκεια ιςοπζδωςθσ και μαηοποίθςθσ. 

 θ κριτικι είναι ο ςτυλοβάτθσ τθσ δθμοκρατίασ. Ο κριτικά ςκεπτόμενοσ άνκρωποσ είναι ενεργόσ πολίτθσ, 

που αςκεί πίεςθ ςτθν εξουςία, ϊςτε θ τελευταία να λειτουργεί με γνϊμονα το κοινωνικό ςυμφζρον. 

 Θ κοινωνία υιοκετεί τα γόνιμα ςτοιχεία τθσ παράδοςθσ τθσ και αντιςτζκεται ςτθν αλλοτρίωςθ που 

επιφζρει θ παγκοςμιοποίθςθ. 

 Θ επιςτιμθ προωκείται χάρθ ςτθν κατάρριψθ των προκαταλιψεων και των αυκεντιϊν και τθ διάνοιξθ 

νζων οριηόντων. 

 Θ τζχνθ προάγεται, κακϊσ θ καλλιτεχνικι κριτικι είναι αυτι που επαινεί εμπνευςμζνεσ προςπάκειεσ, 

επιςθμαίνει ατζλειεσ ι υποδεικνφει ςτο δθμιουργό δρόμουσ βελτίωςθσ, ϊςτε να δθμιουργιςει 

αξιολογότερα ζργα. 
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VI. Θ ΑΚΛΤΘ ΑΡΟΔΟΩΘ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ ΣΘΜΕΑ 

Το κακεςτϊσ ελευκερίασ ςτο οποίο ηοφμε ςιμερα ζχει κατακτθκεί με ςθμαντικοφσ κόπουσ και αγϊνεσ. 

Σιμερα περιςςότερο παρά ποτζ, ο πολίτθσ πρζπει με τθν κριτικι του ςκζψθ να ενιςχφςει τα κεμζλια τθσ 

δθμοκρατίασ και να προαςπίςει τα δικαιϊματα του. Αντί όμωσ να ςυμβεί κάτι τζτοιο επικρατεί ζνασ 

εφθςυχαςμόσ και μια άκριτθ αποδοχι δεδομζνων, δείγμα πνευματικισ ρθχότθτασ. 

 

α. Αίτια άκριτθσ αποδοχισ δεδομζνων 

 Ο υλιςτικόσ χαρακτιρασ τθσ εποχισ και ο ευδαιμονιςμόσ μασ αποτρζπει τθν εναςχόλθςθ με το πνεφμα 

και τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ικανότθτασ που κεωρείται περιττι. 

 Σε μια εποχι ρευςτι και ραγδαία εξελιςςόμενθ οι ρυκμοί παραςφρουν το άτομο, αυξάνουν τισ 

υποχρεϊςεισ του και του ςτεροφν τθ δυνατότθτα περιςυλλογισ και διαμόρφωςθσ προςωπικισ φιλοςοφίασ. 

 Ο κυρίαρχοσ ατομικιςμόσ τθσ εποχισ μασ που αλλοτριϊνει τον άνκρωπο και τον κακιςτά αδιάφορο για 

τον ςυνάνκρωπο του αλλά και για τα δθμόςια πράγματα. Θ μορφι των ςφγχρονων διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων, οι οποίεσ ςτθρίηονται ςτθν υποκριτικι ςυμπεριφορά των ατόμων, αποξενϊνει ακόμθ περιςςότερο 

τον άνκρωπο από τθν κοινωνικι του φφςθ. 

 Το χρθςιμοκθρικό, εξειδικευμζνο πνεφμα τθσ εκπαίδευςθσ που δθμιουργεί μακθτζσ-εργαλεία του 

ςυςτιματοσ. Το ςθμερινό εκπαιδευτικό ςφςτθμα προςφζρει ςτείρα και κατακερματιςμζνθ γνϊςθ και 

ςυνεπϊσ δεςμεφει τθ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν. 

 Θ οργανωμζνθ προςπάκεια να αμβλυνκεί θ δθμιουργικι κριτικι ςκζψθ και να προωκθκεί θ αρνθτικι 

κριτικι ςτάςθ. Οργανωμζνα ςυμφζροντα των οικονομικά και πολιτικά ιςχυρϊν κρφβονται πίςω από τθν 

προςπάκεια για μετατροπι του ανκρϊπου ςε άβουλο ον, υποχείριο και υπθρζτθ τουσ. 

 Τα ΜΜΕ ωκοφν ςε μια επιδερμικι αντιμετϊπιςθ των δεδομζνων και δεν ενκαρρφνουν τθν ουςιαςτικι 

ςυμμετοχι τθσ ςκζψθσ. Δθμιουργοφν τθν εντφπωςθ ότι μποροφν να παρζχουν ολοκλθρωμζνθ και ζγκυρθ 

πλθροφόρθςθ για όλα τα κζματα και ζτςι αποςταςιοποιοφν το μζςο άνκρωπο από τθν προςωπικι 

αναηιτθςθ. 

 Στα ερωτιματα του ανκρϊπου που αφοροφν τθ ηωι του και το ςκοπό τθσ αναλαμβάνουν να δϊςουν 

ικανοποιθτικι απάντθςθ διάφορεσ επιςτθμονικζσ κεωρίεσ που προςφζρουν ζτοιμα, προκαταςκευαςμζνα 

και ςτατικά ςχιματα. 

 

β. Συνζπειεσ εφθςυχαςμοφ του ςφγχρονου ανκρϊπου 

 Θ ζλλειψθ προτάςεων και θ αναβολι τθσ επίλυςθσ των προβλθμάτων δθμιουργεί κενά και αγεφφρωτα 

χάςματα, που εγκυμονοφν κινδφνουσ και ςτεροφν από τον άνκρωπο τα ερείςματα για τθ ψυχικι και τθν 

πνευματικι του ιςορροπία. Με αυτό τον τρόπο αναςτζλλεται θ κοινωνικι πρόοδοσ. 

 Τθ κζςθ των λφςεων παίρνουν μια ςειρά υποκατάςτατων και «ςωτιρων θγετϊν», γεγονόσ που ζχει 

βλάψει κακοριςτικά αρκετζσ φορζσ τθν ανκρωπότθτα. 

 Θ απουςία ολοκλθρωμζνθσ και αλθκινισ κριτικισ οδθγεί τον άνκρωπο ςτθ μόνωςθ, το φανατιςμό και 

τελικά τθν αλλοτρίωςθ θ οποία τον απομακρφνει από τθν κατάκτθςθ τθσ ευτυχίασ. 

 Πταν οι άνκρωποι ςε μια κοινωνία δεν αςκοφν κριτικι αφινουν το περικϊριο ςε αδίςτακτουσ πολιτικοφσ 

εκμεταλλευτζσ να τουσ χειραγωγιςουν. 
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 Οι επιπόλαιεσ και αβαςάνιςτεσ κρίςεισ ςυρρικνϊνουν τα περικϊρια τθσ καλοπροαίρετθσ θκικισ, 

οδθγοφν ςε αδιζξοδο και γίνονται πρόςφορο ζδαφοσ για τθ γζννθςθ και ανάπτυξθ φαινομζνων κοινωνικισ 

απόκλιςθσ και αντικοινωνικϊν εκδθλϊςεων. 

 Θ πακθτικι αποδοχι καταςτάςεων και απόψεων κακιςτά το ζδαφοσ γόνιμο για τθν ανάπτυξθ 

ολοκλθρωτικϊν κακεςτϊτων. Οι άνκρωποι χάνουν τθν ατομικότθτ5ά τουσ και ςυμπεριφζρονται ωσ όχλοσ, 

εφκολα κατευκυνόμενοσ. 

 

γ. Τρόποι αντιμετϊπιςθσ φαινομζνου 

 Στροφι τθσ κοινωνίασ από τα κακαρά υλιςτικά πρότυπα ςε αξίεσ ψυχικζσ και πνευματικζσ. Εγκακίδρυςθ 

ανκρωπιςτικοφ πνεφματοσ. 

 Θ οικογζνεια οφείλει να ωκιςει το άτομο ςτθν εξάςκθςθ τθσ κριτικισ του ικανότθτασ. Το παιδί πρζπει να 

εξαςκθκεί ςτθ χριςθ τθσ διάνοιασ του από μικρι θλικία, να ςκζφτεται καινά κρίνει ανεξάρτθτο. 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να προωκεί όχι τθν άκρα εξειδίκευςθ και τθ χρθςιμοκθρία, αλλά να 

ενδιαφζρεται για τθν πνευματικι καλλιζργεια και τθν κριτικι ικανότθτα των μακθτϊν. 

 Ενδυνάμωςθ του δθμοκρατικοφ πνεφματοσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ. Θ δθμοκρατία δυναμϊνει μζςα 

από τθν κριτικι ςτάςθ των πολιτϊν ςε ηθτιματα εξουςίασ. Με αυτό τον τρόπο αποφεφγονται φαινόμενα 

χειραγϊγθςθσ του λαοφ, όπωσ ο λαϊκιςμόσ και θ προπαγάνδα. 

 Επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου των ΜΜΕ. Θ πλθροφορία δεν πρζπει να αποτελεί ζτοιμθ τροφι, αλλά 

πρζπει να ελζγχεται ςε όλα τα επίπεδα, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ κριτικι αντιμετϊπιςθ τθσ. 

 Οι πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, που αποτελοφν πθγι ερεκιςμάτων για το κοινό και οι οποίεσ προάγουν τον 

πλουραλιςμό να γίνουν προςιτζσ ςε ολόκλθρο τον πλθκυςμό (προςιτζσ οικονομικά και από άποψθ τόπου 

και χρόνου). 

 Οι πνευματικοί άνκρωποι, οι οποίοι γνωρίηουν τθ πραγματικι διάςταςθ ενόσ προβλιματοσ, πρζπει να 

εκκζτουν τθν άποψθ τουσ και να βοθκοφν με τον τρόπο αυτό ςτθ διαμόρφωςθ άποψθσ του πολίτθ. 
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Κριτιριο Αξιολόγθςθσ 

ΚΕΛΜΕΝΟ 

Θ αναγκαιότθτα και τα όρια τθσ κριτικισ 

*…Στθ ςφγχρονθ κοινωνία, με τθν αφάνταςτα περίπλοκθ δομι και τθν πολλαπλότθτα των ςυνδετικϊν τθσ 

ςτοιχείων, το ζργο τθσ τζχνθσ, χωρίσ να ζχει χάςει τθν αξία του ι τθ λειτουργικι του ςθμαςία, κινδυνεφει να 

αποξενωκεί από τθ μάηα των ανκρϊπων που κινοφνται αςκμαίνοντασ και ςυνωςτίηονται μζςα ςτισ 

απάνκρωπεσ πολιτείεσ, χάνοντασ κάδε μζρα και ζνα κομμάτι από τθν ανκρϊπινθ μορφι και τον ανκρϊπινο 

λόγο τουσ. Αυτιν ακριβϊσ τθν κρίςιμθ ςτιγμι που θ πνοι τθσ τζχνθσ μπορεί και πρζπει να ανακουφίςει και 

να βοθκιςει τον άνκρωπο, υπάρχει ο κίνδυνοσ να χακεί θ επαφι ανάμεςα ςτα ζργα τθσ τζχνθσ και ςτουσ 

αποδζκτεσ τουσ. Ο κίνδυνοσ είναι διττόσ, όςο ο δζκτθσ αποξενϊνεται από το ζργο, τόςο και ο δθμιουργόσ 

του χάνει τισ αλθκινζσ κινθτιριεσ δυνάμεισ και κλείνεται ςε μια αυτάρεςκα ερμθτικι περιοχι, όπου 

καλλιεργεί μια διάλεκτο ολοζνα και πιο ακατάλθπτθ για τουσ άλλουσ, ο φόβοσ του αγοραίου τον οδθγεί ςτθ 

μόνωςθ, όπου όμωσ και το πιο πολφτιμο μζταλλο παφει να ζχει οποιαδιποτε αξία. 

Οι οικονομολόγοι μασ διδάςκουν πωσ αξία ενόσ νομίςματοσ είναι εκείνθ που αποχτά τοφτο με τισ 

αλλεπάλλθλεσ αγορζσ, όςο πιο πολφ κινθκεί από χζρι ςε χζρι και όςο πιο πολλά αγακά ζχει προςκομίςει 

ςτουσ ανκρϊπουσ τόςο θ αξία του αυξάνεται. Το ίδιο κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ ιςχφει και για το ζργο 

τθσ τζχνθσ. Το μεγαλφτερο αριςτοφργθμα που το ζχει χαρεί ι το ζχει εκτιμιςει ζνασ μόνον ι λίγοι άνκρωποι 

είναι λιγότερο ςθμαντικό από ζνα άλλο ζργο τζχνθσ -βαςικι προχπόκεςθ πωσ είναι άξιο ζργο τζχνθσ- 

λιγότερο ςθμαντικό, που το ζχουν όμωσ χαρεί εκατοντάδεσ ι και χιλιάδεσ άνκρωποι. Γιατί τα ανκρϊπινα 

ζργα δεν ζχουν μεταφυςικι αξία αλλά ανκρϊπινθ, που ςθμαίνει κοινωνικι. 

Μζςα ς' αυτι τθν πολφπλοκθ κοινωνία ανάμεςα ςτο δθμιουργό και το ζργο του ςτζκεται ο κριτικόσ που 

αςκεί ζνα λειτοφργθμα ςθμαντικό και υπεφκυνο. Και αποφαςιςτικό. Τόςο πιο υπεφκυνο και αποφαςιςτικό 

όςο θ απόςταςθ ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ και ςτο δθμιουργό γίνεται μεγαλφτερθ και όςο τα 

δθμιουργιματα πλθκαίνουν και κατακλφηουν τθν «αγορά». Χρθςιμοποίθςα ςκόπιμα τθ λζξθ «αγορά», για 

να δθλϊςω μια ακόμα ιδιότθτα του ζργου τθσ τζχνθσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία. Είτε μασ αρζςει είτε όχι το 

ζργο τθσ τζχνθσ ζχει μεταβλθκεί ςε εμπόρευμα που «διακινείται» με χίλιουσ τρόπουσ και με τισ πιο 

ςφγχρονεσ οικονομικζσ μεκόδουσ. Ζτςι, ανάμεςα ςτο δθμιουργό και το κοινό μεςολαβοφν πάρα πολλοί 

παράγοντεσ που επθρεάηουν και τουσ δφο, πράγμα που ςθμαίνει πωσ τελικά επιδροφν και ςτο ίδιο το ζργο 

τθσ τζχνθσ. Κα αγνοιςω κάκε άλλο παράγοντα και κα δεχτϊ πωσ από τθ μια υπάρχει ο δθμιουργόσ και το 

ζργο του, και από τθν άλλθ το κοινό, που μπορεί να είναι ι να γίνει «φιλότεχνο», και πωσ ανάμεςα ςτουσ 

δφο υπάρχει ο χϊροσ που ανικει ι που προςφζρεται ςτον κριτικό, αυτόν ακριβϊσ το χϊρο κα προςπακιςω 

να ερευνιςω, εντοπίηοντασ, όςο μπορϊ, τθν ζρευνα μου ςτθν Ελλάδα. 

Για τον Ζλλθνα θ ςθμαςία τθσ λζξθσ «κριτικι» είναι και πρόδθλθ και παραπλανθτικι, γιατί εφκολα 

καταλαβαίνει τθν παραγωγι τθσ από το ριμα κρίνω, παραπλανθτικι γιατί, όπωσ και ςε πολλζσ άλλεσ 

περιπτϊςεισ, δεν αιςκάνεται τθν ανάγκθ να κακορίςει τα εννοιολογικά τθσ όρια και το περιεχόμενο τθσ, 

επειδι πιςτεφει πωσ θ γραμματικι εξιγθςθ είναι αρκετι, για να κατανοιςει και το περιεχόμενο τθσ ζννοιασ 

ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Πτι θ ζννοια κριτικι ςθμαίνει τθν ενζργεια που δθλϊνει το ριμα κρίνω, δεν υπάρχει 

αμφιβολία, κριτικόσ, λοιπόν, είναι ο άνκρωποσ που κρίνει το ζργο τθσ τζχνθσ, αυτόσ δθλαδι που αποτιμά 

τθν αξία ι τθν απαξία του, τισ αρετζσ και τισ αδυναμίεσ του. Από τθν αρχικι αυτι ςθμαςία πθγάηει και θ 

ςτάςθ του κριτικοφ που παίρνει ςυχνά τθ κζςθ του κριτι-δικαςτι και θ φυςικι αντίκεςθ του δθμιουργοφ 

προσ τον κριτικό του που τον αιςκάνεται ωσ αντίδικο, και το «ςϊμα του εγκλιματοσ», το ίδιο το ζργο τθσ 

τζχνθσ, ςτζκεται άφωνο και ανίκανο να πάρει μζροσ ςτθ διαμάχθ, να βοθκιςει ςτθν τελικι κρίςθ με τθ δικι 

του υπόςταςθ, που από τθ ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ και φςτερα ζχει αποχτιςει αυτονομία και αυτοτζλεια. 

Μια τζτοια ςτάςθ του κριτικοφ είναι και ατελεςφόρθτθ και αντιπακθτικι, ςυχνά οδθγεί ςτον αυκαίρετο 
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εγωιςμό και ςτθν ακεμελίωτθ υπεροψία, ακόμθ και ςτθν αυκάδεια, όπωσ ζγραφε κάποτε ζνασ κριτικόσ τθσ 

λογοτεχνίασ μασ που καταλάβαινε καλά τουσ δρόμουσ, όπου οδθγεί ψυχολογικά θ άςκθςθ τθσ κριτικισ που 

ξεκινά από μια τζτοιαν αφετθρία.*...+ 

Μανόλθσ Ανδρόνικοσ 

περ. «χρονικό», 1973 (κεματικοί κφκλοι ςελ. 266-267) 

Ραρατθριςεισ 

Α. Ρερίλθψθ 

Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου (80-100 λζξεισ) 

(25 μονάδεσ) 

Β. Αςκιςεισ 

1. α) Στον παρακάτω οριςμό να επιςθμάνετε τθν οριςτζα ζννοια, το γζνοσ και τθν ειδοποιό διαφορά. 

«Κριτικόσ είναι ο άνκρωποσ που κρίνει το ζργο τθσ τζχνθσ, αυτόσ δθλαδι που αποτιμά τθν αξία του ι τθν 

απαξία του, τισ αρετζσ και τισ αδυναμίεσ του». 

 β) Με κακεμιά από τισ λζξεισ: ακατάλθπτθ και υπεροψία, να ςχθματίςετε μια περίοδο λόγου που να 

αναδεικνφει τθ ςθμαςία τουσ. 

(10 μονάδεσ) 

2. Ροια ςθμαςία δίνει ςτθν ζννοια «κριτικι» ο ςυγγραφζασ και ποια ςτάςθ του κριτικοφ απορρίπτει; (κεμ. 

κφκλοι: ερωτ. 2) 

(5 μονάδεσ ) 

3. Ρϊσ επιτυγχάνεται θ ςυνοχι των περιόδων τθσ τρίτθσ παραγράφου του κειμζνου; 

(5 μονάδεσ) 

4. α) προςκομίςει, μεταβλθκεί. Με το β' ςυνκετικό των παραπάνω λζξεων να γράψετε από δυο παράγωγα 

ουςιαςτικά (απλά ι ςφνκετα). 

 β) «Για τον Ζλλθνα ... ζκταςθ». Στο τμιμα αυτό του κειμζνου να αντικαταςτιςετε τισ υπογραμμιςμζνεσ 

λζξεισ με άλλεσ, χωρίσ να αλλοιϊνεται το περιεχόμενο του. 

(10 μονάδεσ) 

5. Να επιςθμάνετε ςτο κείμενο δυο αντικζςεισ και να γράψετε τα αντιτικζμενα μζρθ. 

(5 μονάδεσ) 

Γ. Ραραγωγι κειμζνου 

Συνικωσ εφκολα εκφράηουμε αρνθτικζσ κρίςεισ για τουσ άλλουσ. Γεννάται, όμωσ το ερϊτθμα, πόςο εφκολα 

δεχόμαςτε τθν κριτικι των άλλων; Με ποιουσ τρόπουσ πιςτεφετε πωσ μποροφμε να αςκιςουμε τον εαυτό 

μασ, ϊςτε να δζχεται τθν καλοπροαίρετθ κριτικι; Να αναπτφξετε τισ απόψεισ ςασ ςε 500 -600 λζξεισ για τθν 

εφθμερίδα του ςχολείου ςασ. (Ζκφραςθ Ζκκεςθ Β’ Λυκείου, ςελ. 223) 

(40 μονάδεσ) 
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Η Χαρά Ανδρονίδη  

Είναι θιλόλογος, Πηστιούτος ηοσ ημήμαηος Ιζηορίας και Αρταιολογίας, με 

καηεύθσνζη Νεόηερης Ιζηορίας και Νεόηερης Ελληνικής Φιλολογίας, ηης 

Φιλοζοθικής Στολής ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κρήηης. Εκπαιδεσηικός με πολσεηή 

εμπειρία, διδάζκει ζε θρονηιζηήρια μέζης εκπαίδεσζης και παραδίδει μαθήμαηα 

καη’ οίκον ζηην εσρύηερη περιοτή ηφν Αθηνών, ενώ παράλληλα επιμελείηαι ηης έκδοζης υηθιακών 

εκπαιδεσηικών βοηθημάηφν για ηον δικησακό ηόπο schooltime.gr 

Επικοινφνία: xara_an@hotmail.com 
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