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Θεματική Ενότητα 

« Γλώσσα » 

 

Ορισμός – γενικά: Γλώσσα είναι το σύνολο των 

λέξεων κι εκφράσεων που διέπονται από 

ορισμένους κανόνες και το οποίο μεταχειρίζονται 

όσοι άνθρωποι ανήκουν στο ίδιο έθνος ή στην ίδια 

ομάδα για την προφορική ή τη γραπτή τους 

συνεννόηση. Μοιάζει με ένα λεξικό που αντίτυπά 

του, ίδια κι απαράλλαχτα, έχουν μοιραστεί σε κάθε 

άτομο. Είναι ένα σύστημα συμβόλων – σημείων με 

το οποίο τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας στέλνουν και δέχονται μηνύματα, δηλαδή 

επικοινωνούν. Η γλώσσα είναι, δηλαδή, όργανο επικοινωνίας. Λέγοντας επικοινωνία, 

εννοούμε την ανταλλαγή μηνυμάτων με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεννόηση μεταξύ των 

μελών της γλωσσικής κοινότητας. 

« …Γλώσσα δεν είναι, καθώς φαντάζονται κάποιοι, αράδιασμα από λέξεις, τύπους, κανόνες, 

όπως αναγράφονται σε λεξικά και γραμματικές… παρά η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, 

κύμα ζωής, άνοιγμα κι επαφή ψυχών, ανταλλαγή αισθημάτων και σκέψεων μέσα σε μια 

συνομιλία, ερώτηση κι απόκριση, άρνηση και κατάφαση, προσταγή, απαγόρευση και 

παράκληση, μικροεπεισόδια, πεζότητες και ταπεινότητες της καθημερινής ζωής κι έξαρση και 

κατάνυξη, τραγούδι και κλάμα, χαρά και καημός, τρικυμία και γαλήνη, αγάπη, πάθος, αγωνία 

και κατάρα, επιστήμη και ζωή, σκέψη, ενατένιση της μοίρας και φιλοσοφία – όλα αυτά είναι 

γλώσσα ατομική κι εθνική. Γλώσσα είναι ολόκληρος ο λαός, λέει ένα φλαμανδικό ρητό». ( 

Μανόλης Σριανταφυλλίδης )  

Ο όρος γλώσσα των νέων δηλώνει το σύνολο των γλωσσικών φαινομένων που 

χαρακτηρίζουν την επικοινωνία των νέων μεταξύ τους. Παρά τον χαρακτηρισμό "γλώσσα", η 

γλώσσα των νέων δεν είναι ένα αυτοτελές γλωσσικό σύστημα, αλλά μια "κοινωνιόλεκτος" 

*sociolect+, δηλαδή ένας τρόπος ομιλίας με λεξιλογικά, πραγματολογικά και δομικά 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείται υπό ορισμένες συνθήκες επικοινωνίας και είναι μέρος 

της γλωσσικής συνείδησης μιας κοινότητας. Η κοινωνική βάση της γλώσσας των νέων είναι 

η "παρέα", το δίκτυο των συνομηλίκων. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει μια ενιαία γλώσσα των 

νέων, αλλά ένα σύνολο από επιμέρους τρόπους ομιλίας με κοινές τάσεις διαμόρφωσης και 

κοινά γλωσσικά στοιχεία. Καθώς η ελληνική έρευνα είναι ακόμη περιορισμένη, τα στοιχεία 

που ακολουθούν συνδυάζουν ευρήματα από διάφορες γλώσσες. 

Ομιλία είναι η συγκεκριμένη πραγμάτωση της γλώσσας από τους ομιλητές μιας γλωσσικής 

κοινότητας. Έχει ατομικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι ο ομιλητής μπορεί να επιλέξει τι, 

πότε, πως, αν θα πει κάτι, ενώ δεν μπορεί να επιλέξει αν θα κινηθεί ή όχι μέσα στη γλώσσα, 

στο γλωσσικό σύστημα, το οποίο αποτελεί δεδομένο, απαραβίαστο « συμβόλαιο » . Άρα, κάθε 

άνθρωπος χρησιμοποιεί το γλωσσικό κώδικα με το δικό του τρόπο. Σην προσωπική αυτή 

πλευρά της γλώσσας την ονομάζουμε ομιλία και διακρίνεται σε προφορική και γραπτή.     

Γλώσσα – σκέψη: η σύνδεση της γλώσσας με τη σκέψη είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Ο 

πλουτισμός του λεξιλογίου, η καλλιέργεια της γλώσσας παρέχει τη δυνατότητα στο άτομο 

να συλλάβει και να κατακτήσει νέες και πιο πολύπλοκες γνώσεις, ιδέες και σκέψεις. Από την 
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άλλη πλευρά, η ανάπτυξη του προβληματισμού, η κριτική σκέψη, η μελέτη, η προσπάθεια, με 

μια λέξη, του ανθρώπου να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τον κόσμο που τον περιβάλλει, 

εμπλουτίζει τη γλώσσα με νέα στοιχεία. Ιδέες που δεν μπόρεσαν ή δεν μπορούν να 

διατυπωθούν δεν είναι απλώς θολές ή αβέβαιες, αλλά ανύπαρκτες. Όσο πιο πολύ βαθαίνει η 

σκέψη, τόσο καλλιεργείται και τελειοποιείται η γλώσσα.  

Ιδιόλεκτος – ύφος με την ευρύτερη έννοια: η ομιλία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 

ιδιόλεκτος, δηλαδή ο ιδιαίτερος τρόπος, με τον οποίο εκφράζεται κάθε μέλος μιας γλωσσικής 

κοινότητας. Είναι ατομική γλώσσα, που συνιστά το ύφος με την ευρύτερη έννοια.  

Έντεχνο ύφος: μια ιδιαίτερη μορφή ιδιολέκτου είναι η ιδιόλεκτος του λογοτέχνη, που 

αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή γραπτής πραγμάτωσης του λόγου με αισθητική αξία. Είναι το 

ύφος με τη στενότερη έννοια, δηλαδή το λογοτεχνική ή έντεχνο ύφος.  

Διάλεκτος – Ιδίωμα: η γλωσσική κοινότητα δε χαρακτηρίζεται από γλωσσική ομοιομορφία, 

αλλά αντίθετα από πολυμορφία, η οποία δεν τη διασπά ούτε την υποβαθμίζει. Ανάλογα με 

τις γεωγραφικές περιοχές, ομιλούνται διαφορετικές διάλεκτοι. Ο όρος διάλεκτος 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια τοπική γλωσσική μορφή που ομιλείται σε μια περιοχή 

και διαφέρει σημαντικά από την κοινή γλώσσα, ενώ ο όρος ιδίωμα δηλώνει τη γλωσσική 

μορφή ενός τόπου που δεν παραλλάσσει πολύ από την κοινή. ήμερα, συνήθως ονομάζουν 

διάλεκτο ένα ιδίωμα με μεγάλη έκταση, π.χ. ποντιακή διάλεκτος, κυπριακή διάλεκτος<1 

Ιδιωματισμός – Ιδιωτισμός : διαφοροποίηση ακόμη παρατηρείται στους τύπους 

ιδιωματισμός και ιδιωτισμός. Ο ιδιωματισμός είναι τύπος διαλεκτικός, τύπος ιδιώματος ή 

διαλέκτου, άγνωστος στην κοινή γλώσσα. Ο ιδιωτισμός είναι μια έκφραση της χώρας μας 

μόνο, με ξεχωριστή σημασία.  

 

Μορφές επικοινωνιακής διαδικασίας:  

Μονόδρομη: απαιτείται ο πομπός, που εκπέμπει το μήνυμα, κι ο δέκτης, που το λαμβάνει. 

Αμφίδρομη (διάλογος ): απαιτείται ο πομπός, το μήνυμα, ο δέκτης, ενώ στη συνέχεια, 

εναλλάσσονται οι ρόλοι πομπού – δέκτη.      

                                                
1
 Η σημασία της διατήρησης και διαιώνισης των γεωγραφικών γλωσσικών ποικιλιών είναι κεφαλαιώδης, διότι: 

• Κάθε τοπική διάλεκτος αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της εθνικής γλωσσικής μας παράδοσης και η εξαφάνισή 

του ισοδυναμεί με την απώλεια ενός μέλους από το γλωσσικό σώμα του έθνους μας. 

• ε κάθε γεωγραφική γλωσσική ποικιλία αντικατοπτρίζονται ήθη, έθιμα, ιστορικές παρακαταθήκες και λαογραφικές 

παραδόσεις αιώνων, οι οποίες συνιστούν λόγο ύπαρξης ολόκληρων πληθυσμών. 

• Πολυάριθμα έργα της ελληνικής γραμματείας και λογοτεχνίας έχουν γραφτεί στην τοπική διάλεκτο του συγγραφέα ή 

περιέχουν πολύτιμα ιδιωματικά στοιχεία. 

• Η προστασία των γεωγραφικών γλωσσικών ποικιλιών είναι μια πράξη κοινωνικής και πολιτικής αντίστασης στην 

αστυφιλία και στην ισοπεδωτική και αντιεπιστημονική αντίληψη περί «επίσημης» και «πρότυπης» γλώσσας. 
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Σημασία – ρόλος – θετικά αποτελέσματα της γλώσσας  

 

 

Η γλώσσα συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη / συγκρότηση, καθώς είναι φορέας ιδεών 

και πεποιθήσεων, παρέχει τη δυνατότητα ικανοποίησης της φιλομάθειας του ανθρώπου και  

διαφυλάσσει την αποκτημένη γνώση και τη μεταλαμπαδεύει ( = μεταφέρει ) στους 

μεταγενεστέρους, συντελώντας στη γρήγορη εξέλιξη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Η 

επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας αποτελεί το βασικό στοιχείο για ην κατανόηση όχι 

μόνο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά κι όλων των επιτευγμάτων του ανθρώπινου πνεύματος. 

Φωρίς τη γλώσσα, οι διάφορες πολιτιστικές κατακτήσεις κι εμπειρίες δε θα μεταδίδονταν από 

γενιά σε γενιά, αλλά ο άνθρωπος θα ήταν αναγκασμένος να ξεκινά κάθε φορά από το 

μηδέν. υνιστά σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κι εθνικής ταυτότητας ενός λαού, διότι 

μέσω αυτής ( γραπτός και προφορικός λόγος ) διασώζεται η πολιτιστική κληρονομιά, τα 

γράμματα, τα ήθη, έθιμα, η λαϊκή δημιουργία στο σύνολό της αναζητά στη γλώσσα το μέσο 

μετάδοσής της από γενιά σε γενιά . Βοηθά, έτσι, ένα λαό να συνειδητοποιήσει την 

ιδιοπροσωπία του κι αποτελεί, επομένως, μέσο και πνευματικό θεσμό συνοχής ενός εθνικού 

συνόλου. Σο γεγονός ότι η γλώσσα δεν είναι στοιχείο στατικό, αλλά αδιάκοπα εξελίσσεται, 

μας βεβαιώνει ότι η εξέλιξή της συμβαδίζει με την εξέλιξη του λαού, εξασφαλίζοντας έτσι 

την ιστορική συνέχεια. Η γλώσσα δεν καταδεικνύει μόνο την ιστορική αλλά και την 

πολιτιστική συνέχεια ενός λαού, εφόσον αποτελεί τον πιο γνήσιο τρόπο έκφρασης των 

αντιλήψεων, των εμπειριών, των συναισθηματικών καταστάσεων, τη πνευματικής του 

ιδιοσυστασίας. Αποτελεί, επομένως, πυρηνικό στοιχείο της παράδοσης, που παραδίδεται από 

τις προηγούμενες γενιές στο παρόν ως ένα από τα πολυτιμότερα κεφάλαια του παρελθόντος 

και συγχρόνως ως βάση για το χτίσιμο του μέλλοντος.  ήμερα, εξάλλου, στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης, αποτελεί όπλο αντίστασης κάθε λαού στην πολιτισμική ισοπέδωση, 

καθώς η γλώσσα επιτρέπει σε κάθε λαό να διαμορφώσει αλλά και να διατηρήσει την εθνική 

του συνείδηση, αφού η ιστορική του επιβίωση εξαρτάται από τη διάσωση της γλώσσας, ενώ η 

παρακμή κι εξαφάνισή του αρχίζει με την απώλειά της.  Η μελέτη του γλωσσικού 

φαινομένου διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες του ανθρώπου, ενώ η σωστή γνώση και 

χρήση της γλώσσας έχει ως αποτέλεσμα την οξύνοια και την καλλιέργεια της κριτικής 

ικανότητας, αφού η γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το λόγο ( προφορικός – γραπτός 

λόγος των αρχαίων Ελλήνων , λογική ). Έτσι, όσο καλύτερα χειρίζεται κανείς τη γλώσσα του 

τόσο περισσότερο σκέφτεται, αλλά κι αποκτά τη  δυνατότητα να εκφράζει λεπτές 

σημασιολογικές αποχρώσεις μιας έννοιας. Με το σωστό χειρισμό της γλώσσας ο άνθρωπος 

επιδίδεται σε μια προσπάθεια επιλογής κατάλληλων όρων, επιλέγει ή απορρίπτει λέξεις και 

τελικά αποκτά και πνευματική ευελιξία. Αντίθετα, όταν το λεξιλόγιο είναι πενιχρό και η 

γλώσσα χάνει την εκφραστική της δυνατότητα και τυποποιείται, τότε το άτομο χάνει την 

ικανότητα να σκέφτεται, με όλες τις αρνητικές πεοεκτάσεις που αυτό επιφέρει.  

Η ανάπτυξη των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Σεχνών βασίστηκε στις λέξεις, γιατί η 

αισθητοποίηση των οραμάτων, των ιδεών και των αξιών εκφράζεται με το λόγο. Η γλώσσα  

είναι πεδίο δημιουργίας, γόνιμο έδαφος, στο οποίο μπορεί να βλαστήσει τόσο η τέχνη ( 
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λογοτεχνία ) όσο κι ο προσωπικός τρόπος έκφρασης. Δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να 

εκφράσουν τις πιο μύχιες σκέψεις και τα πιο ακριβά βιώματα και συναισθήματά τους.  Η 

γλώσσα, δηλαδή, δεν είναι κώδικας ομιλίας αλλά και κώδικας, όπως  κι όχημα της σκέψης - 

πλούσια γλώσσα σημαίνει πλούσια σκέψη. Δεν είναι τυχαίο ότι αξιοθαύμαστους πολιτισμούς  

ανέπτυξαν λαοί με υψηλό γλωσσικό υπόβαθρο, όπως οι Αιγύπτιοι, οι Κινέζοι, οι Έλληνες κ.ά.   

ημαντικός είναι ο ρόλος της γλώσσας και στην πολιτική ζωή, καθώς με αυτή οι άνθρωποι 

ανταλλάσσουν πολιτικές απόψεις, επιχειρηματολογούν, συναινούν σε πολιτικά ζητήματα ή 

διαφοροποιούνται. ε ό,τι αφορά στις σχέσεις δημοκρατικής ηγεσίας και πολιτών, η ποιοτική 

γλωσσική έκφραση καλλιεργεί το πνεύμα της ειλικρινούς συνεργασίας, τροφοδοτεί την 

αμοιβαία αξιοπιστία και το σεβασμό. Η κριτική που ασκείται από τους πολίτες δεν είναι 

άγονη, αλλά καλοπροαίρετη και συνοδεύεται από προτάσεις. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος 

των φορέων της εξουσίας δεν είναι ταυτόσημος της κενής ρητορείας και της 

συνθηματολογίας,  αλλά είναι μεστός από νοήματα, ειλικρινής, ανιδιοτελής. Υαινόμενα, 

όπως ο ξύλινος λόγος κι η κομματικοποίηση αποφεύγονται και προωθείται η υγιής 

ανταλλαγή απόψεων, που αποτελεί το στυλοβάτη της δημοκρατίας . Η ποιοτική γλωσσική 

έκφραση αποτελεί προϋπόθεση του εποικοδομητικού διαλόγου, που με τη σειρά του αποτελεί 

πεμπτουσία της δημοκρατίας. Όταν τα άτομα που διαλέγονται έχουν ανεπτυγμένο 

γλωσσικό όργανο κι εκφραστική άνεση, τότε οι απόψεις τους είναι διατυπωμένες με 

σαφήνεια, τα επιχειρήματά τους είναι ώριμα, εύστοχα και οι προτάσεις τους ουσιαστικές. 

Έτσι, ο διάλογος παίρνει το χαρακτήρα γόνιμης συζήτησης, που οδηγεί στην επιλογή της 

καλύτερης λύσης για ένα πρόβλημα και την εύρεση της αλήθειας. Με την εξασφάλιση της 

παρρησίας, διατυπώνονται ελεύθερα οι απόψεις και οι ιδέες τόσο των μεμονωμένων ατόμων 

όσο και των οργανωμένων φορέων ( συνδικαλιστικές οργανώσεις, κόμματα κτλ. ) . Οι πολίτες 

καθίστανται υποκείμενα στις πολιτικές εξελίξεις κι όχι παθητικοί δέκτες, περιορίζεται η 

αυθαιρεσία και τα φαινόμενα πολιτικού αμοραλισμού. Η βαθιά γνώση των λειτουργιών της 

βοηθά στην αποκάλυψη της δημαγωγικής πολιτικής και της λαϊκιστικής ρητορείας. το 

πλαίσιο της κοινωνικής ζωής, η διαδικασία κοινωνικοποίησης των ατόμων στηρίζεται στη 

γλώσσα. Όσο πιο πλούσια σε περιεχόμενο, έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων είναι μια 

γλώσσα, ανάλογη είναι και η ποιότητα της κοινωνικοποίησης. Αποτελεί μέσο επικοινωνίας 

κι ανταλλαγής πληροφοριών κι απόψεων, ικανοποιεί την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για 

επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων και κατ’ επέκταση συντελεί στην 

επίτευξη της αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης. Είναι το μέσο για την αυτογνωσία και, 

γενικότερα, την ανθρωπογνωσία κι αποτελεί όργανο τεράστιας παιδαγωγικής δύναμης, 

αφού μπορεί να διδάσκει, να επαινεί και να ψέγει. Αναπτύσσεται ο διάλογος, 

ανταλλάσσονται απόψεις για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. υντελεί, επίσης, στην 

κοινωνικοποίηση με τη διευκόλυνση της συνεργασίας, της συνεννόησης και του καλύτερου 

συντονισμού στον εργασιακό χώρο, για ποιοτική βελτίωση του παραγόμενου έργου, με τη 

διεύρυνση της ατομικότητας και την απόδοση κοινωνικού περιεχομένου στα ατομικά 

επιτεύγματα και τις εμπειρίες, με τη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και την ανάπτυξη 

δεσμών φιλίας κι αγάπης των ανθρώπων.  

Η γλώσσα, σίγουρα, συμβάλλει κι ως μέσο εξατομίκευσης, αφού κάθε άνθρωπος τη 

χειρίζεται με το δικό του προσωπικό τρόπο, γεγονός που συμβάλλει στην απόκτηση ενός 

ιδιαίτερου, εξατομικευμένου ύφους. Αν η γλώσσα είναι ρηχή, τυποποιημένη, υποβιβασμένη 
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στο να λειτουργεί μόνο ως χρηστικό εργαλείο, τότε οι άνθρωποι χάνουν την ιδιαιτερότητά 

τους κι οδηγούνται σε αγελαία  γλωσσική συμπεριφορά και μαζοποίηση.  

ε ψυχολογικό επίπεδο , αποτελεί μέσο έκφρασης των συναισθημάτων και του εσωτερικού 

κόσμου του ανθρώπου, με την έκφραση των σκέψεων και των προβλημάτων του καταπολεμά 

την εσωστρέφεια και τη μοναξιά, με το διάλογο μετριάζονται τα συναισθήματα κι 

αποφεύγονται ακραίες εκδηλώσεις, ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους και συντελεί στον 

ψυχικό συμπλησιασμό τους.  

ημαντική, εξάλλου, είναι η συμβολή της στη διεθνή ζωή. Με τη γλωσσομάθεια 

διευκολύνεται η επικοινωνία των λαών και υλοποιείται κάθε μορφή συνεργασίας.  

ε ηθικό επίπεδο, η γλώσσα συνδράμει αποφασιστικά, καθώς με το λόγο προσεγγίζονται, 

αναλύονται και διαμορφώνονται ηθικές αξίες, ιδανικά και πρότυπα. Η ηθική 

διαπαιδαγώγηση είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα.  

υμβάλλει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινωνίας, στην οποία εδραιώνονται η ειρήνη, η 

φιλία και η συνεργασία των λαών.  

Η αξία της ελληνικής γλώσσας: « Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική » ( Οδ. Ελύτης ). 

 Βασικό στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας, αυτό που μας διακρίνει από τους άλλους 

λαούς, αυτό που μας ενώνει περισσότερο από κάθε τι άλλο.  

τοιχείο πολιτισμού και παράδοσης, φορέας μνήμης, συνεκτικός κρίκος παρόντος – 

παρελθόντος. Είναι μοναδικό φαινόμενο η αδιάκοπη προφορική και γραπτή της παράδοση 

επί 3000 και 4000 χρόνια αντίστοιχα. « Η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα… Για 

κοιτάξτε πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως από την εποχή που μίλησε ο 

Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα…» ( Γ. 

εφέρης, Δοκιμές ). Η ελληνική αναδείχθηκε σε κύρια βάση της εννοιολογικής έκφρασης του 

δυτικού πολιτισμού. Είναι εμφανής η σημερινή παρουσία της στο λεξιλόγιο όλων των 

ευρωπαϊκών γλωσσών και μάλιστα σε σύνθετες κι απαιτητικές μορφές επικοινωνίας, όπως 

είναι η επιστήμη κι ο πολιτικός λόγος.  

υμπερασματικά : « Χωρίς να είναι βέβαια η ‘περιούσια’ γλώσσα του κόσμου … αποτελεί 

ιδιάζουσα περίπτωση πολιτισμικής κι ευρωπαϊκής γλώσσας, που ως γλώσσα των αρχαίων 

κλασικών κειμένων, ως γλώσσα του ευαγγελίου, των Πατέρων της Εκκλησίας και της 

βυζαντινής υμνογραφίας, ως γλώσσα εκφράσεως του ανθρώπινου πνεύματος στις πιο μεγάλες 

στιγμές και για τα μεγάλα και διαχρονικής εμβέλειας θέματα, τα θέματα που αφορούν τον 

άνθρωπο και τις ανθρώπινες αξίες, είναι πάντα παρούσα κι επίκαιρη». ( Γ. Μπαμπινιώτης από 

άρθρο  στην  εφημ. Σο Βήμα ) . 

 

 

Γλώσσα και έθνος  

 

« Γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την εθνική της 

γλώσσα, ένας είναι ο αγώνας. Πάντα αμύνεται περί πάτρης …» Γ. Χυχάρης , Το ταξίδι μου 

 

Η σχέση γλώσσας και πατρίδας – αρχικά, έθνους αργότερα – είναι μια παλιά ιστορία. Νωρίς, 

το «ομόγλωσσον» κρίθηκε ως ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενότητας, ταυτότητας 
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ενός λαού και είναι, πλέον, κοινός τόπος ότι η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης, στα 

νεότερα χρόνια, εκκίνησε από την επίγνωση της γλωσσικής ιδιαιτερότητας.  

Πατρίδα και γλώσσα, λοιπόν, αναδεικνύονται έννοιες παράλληλες κι αλληλένδετες, 

καθορίζουν την ιστορία και τις συγκρούσεις από τα παλαιότερα έως και τα νεώτερα χρόνια. 

Ούτε σήμερα η διαμάχη, η αγωνία δεν έληξε . Αντίθετα, οι σχέσεις των λαών, η διεθνιστική 

προοπτική γεννούν νέα προβλήματα σχετικά με την εθνική γλώσσα κι, επομένως, την 

εθνική υπόσταση και ιδιαιτερότητα.            

 

 

 

       

Η κακοποίηση της γλώσσας μας  ( άρθρο του Γ. Μπαμπινιώτη από τον ημερήσιο Σύπο )  

… Ως γλωσσολόγος γίνομαι πολύ συχνά αποδέκτης παραπόνων και παρατηρήσεων για την 

«κακοποίηση» που υφίσταται η γλώσσα μας. Πρόκειται συνήθως για μορφωμένους 

ανθρώπους, επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και λιγότερο συχνά για λιγότερο 

μορφωμένους ανθρώπους, με κάποια φανερή έγνοια για τη γλώσσα που μιλάμε και γράφουμε. 

Τα παράπονα είναι για την «κατάντια» της γλώσσας μας, για τα «άθλια» Ελληνικά που 

ακούγονται από την τηλεόραση, για την «άγνοια» της Ελληνικής από τους μαθητές, για το 

πώς γράφονται σήμερα οι λέξεις της γλώσσας μας, για το πώς μιλούν οι νέοι κ.λ.π. Στις 

γραμμές που ακολουθούν θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι σημαίνει γλωσσολογικά η λεγόμενη 

κακοποίηση της γλώσσας. 

Θα ήταν εκτός πραγματικότητας, αν πίστευε κανείς ότι η σημερινή κατάσταση της γλώσσας 

μας ( γνώση – χρήση – αξιοποίησή της ) είναι ό,τι πρέπει ή ό,τι θα θέλαμε να είναι. Θα ήταν 

εκτός πραγματικότητας, αν δεν αναγνώριζε ότι υπάρχουν ουσιώδη προβλήματα. Θα ήταν 

εκτός πραγματικότητας, αν δεχόταν ότι με τη γλωσσική μεταρρύθμιση του ’74 λύθηκαν 

αυτομάτως όλα τα προβλήματα της γλώσσας μας, τα ουσιαστικά προβλήματα μιας ποιοτικής 

γνώσης και χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Άλλο τόσο όμως είναι εκτός πραγματικότητας, 

όποιος δεν βλέπει ότι η γλώσσα μας βρίσκεται στο σωστό δρόμο και βελτιώνεται σταδιακώς. 

Ένας μέσος μαθητής σήμερα μπορεί να συντάξει ένα κείμενο γλωσσικά καλύτερο, πιο 

δηλωτικό, πιο επικοινωνιακό, πιο συγκροτημένο από το κείμενο που θα συνέτασσε ο 

αντίστοιχος μαθητής πριν από μερικές δεκαετίες ( συνήθως ένα κείμενο έντονο 

βερμπαλιστικό, συχνά κακοδιατυπωμένο, σε μια γλωσσική μορφή που δεν του ήταν τόσο 

οικεία, με γλωσσική συνήθως δυσκαμψία και μειωμένη επικοινωνιακή δύναμη). Πείρα πολλών 

ετών από κείμενα μαθητών και φοιτητών πριν και μετά από τη γλωσσική μεταρρύθμιση 

επιτρέπει στο γράφοντα αυτές τις εκτιμήσεις. Κι επιτρέπει, γενικότερα, μια συγκρατημένη 

αισιοδοξία.  

Συγκεκριμένα, δεν φταίει η μεταρρύθμιση και η δημοτική ή ακριβέστερα, η νεοελληνική κοινή 

γλώσσα για τις όποιες αδυναμίες παρατηρούνται στη χρήση της σύγχρονης γλώσσας μας. 

Αντίθετα, το γεγονός ότι γράφουμε την ίδια μορφή γλώσσας που χρησιμοποιούμε κι όταν 

μιλάμε είναι λογικό να διευκολύνει και πράγματι διευκολύνει τη γλωσσική μας επικοινωνία. 

Άλλο να γράφεις σ’ έναν γλωσσικό κώδικα ( την καθαρεύουσα ) που πρέπει επιπροσθέτως κι 

εκ των υστέρων να κατακτήσεις κι άλλο να γράφεις στη μητροδίδακτη γλώσσα, σ’ έναν 
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κώδικα που ήδη κατέχεις. Αλλού, λοιπόν, πρέπει να αναζητηθούν οι πραγματικές δυσκολίες 

κι αδυναμίες στη χρήση της γλώσσας μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σημερινό παιδί, το 

«παιδί της τηλεόρασης» δεν μπορεί εξ ορισμού παρά να έχει μειωμένη ικανότητα στη χρήση 

της γλώσσας. Αν έχουμε το παιδί μας εκτεθειμένο για πολύ στη βλαπτική επίδραση κακής 

τηλεοπτικής γλώσσας, αν έχει περιορισμένα διαβάσματα καλής χρήσης της γλώσσας, αν η 

γλώσσα που ακούει στο οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον είναι υποβαθμισμένη κ.τ.ο., 

είναι φυσικό να έχει προβλήματα στη γλωσσική του έκφραση, γραπτή και προφορική. Και 

γλώσσα, μην το ξεχνάμε, δεν είναι αν θα γράφει κανείς μια ξενικής προέλευσης λέξη με ε και 

αι ( τρένο ή τραίνο ) ή αν θα γράφει να έλθη ή να έλθει ( με ει ή  η ), αλλά ποια λέξη θα 

επιλέξει κάθε φορά ανάμεσα στο συνέπεια κι επίπτωση, ανάμεσα στο επίδραση, επιρροή κι 

επήρεια ή ανάμεσα στον κόπο, το μόχθο και την κούραση …   

Επομένως, κακοποίηση της γλώσσας, στην πραγματικότητα, αδυναμίες, ελλείψεις και κενά 

στην απόκτηση αυτής της πολύ σύνθετης ικανότητας που μόλις περιγράψαμε. Δεν είναι θέμα 

κάποιων λέξεων ή κάποιων γραμματικών τύπων ή μερικών κανόνων ορθογραφίας! Αν ίσχυε 

αυτό, η κατάκτηση της γλώσσας θα ήταν πολύ απλή υπόθεση, πράγμα που είναι προφανές ότι 

δε συμβαίνει.  

Συμπέρασμα: Το ξεπέρασμα της κακοποίησης της γλώσσας, η αντιμετώπιση αυτού του 

σύνθετου φαινόμενου απαιτεί όχι μόνο κατάλληλη γλωσσική εκπαίδευση στο σχολείο με 

βασικό στόχο τη σύνταξη και κατανόηση απαιτητικών κειμένων, αλλά και συνεχή διαβάσματα 

κι ακούσματα γλωσσικά, δηλ. συνεχή επαφή με πρότυπα ποιοτικής αξιοποίησης της γλώσσας, 

και, βεβαίως, συχνή, σκληρή κι επίμονη εργασία κι άσκηση. Θα το ξαναπώ και μ’ αυτή την 

ευκαιρία: η κατάκτηση της γλώσσας είναι έργο ζωής, που αρχίζει με τις πρώτες λεξούλες του 

παιδιού και συνεχίζεται επίπονα σε όλα τα στάδια και τα χρόνια της ζωής του ανθρώπου…    

 

Κακοποίηση της ελλημικής γλώσσας 

Ζ ελλημική γλώππα θεφρείραι από ρξςο μεγαλύρερξςο επιπρήμξμεο ρξς 

κόπμξς φο η πιξ καράλληλη γλώππα πρη τρήπη ρφμ ηλεκρρξμικώμ 

ςπξλξγιπρώμ. Ιαι αςρό γιαρί διαπιπρώθηκε πφο η ελλημική γλώππα είμαι 

γλώππα «μξημαρική» και πφο είμαι η μξμαδική μξημαρική γλώππα πξς 

ςπάρτει. Όλεο ριο ςπόλξιπεο γλώππεο ριο ταρακρηρίζξςμ ξι επιπρήμξμεο φο 

γλώππεο «πημειξλξγικέο».  

Μξημαρική είμαι η γλώππα πρημ ξπξία ρξ πημαίμξμ , δηλαδή η ίδια η λένη , 

και ρξ πημαιμόμεμξμ , δηλαδή αςρό πξς η λένη εκσράζει , έτξςμ μερανύ ρξςο 

πραγμαρική πρφρξγεμή πτέπη. Αμρίθερα η πημειξλξγική είμαι γλώππα πρημ 

ξπξία αςθαιρέρφο ξρίζεραι όρι ρξ α πράγμα εμμξείραι με ρξ α πημείξ. 
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Λε άλλα λόγια η ελλημική είμαι η μόμη γλώππα ρηο ξπξίαο ξι λένειο έτξςμ 

πρφρξγέμεια εμώ πε όλεο ριο άλλεο είμαι πςμβαρικέο , δηλαδή πημαίμξςμ κάρι 

απλώο επειδή έρπι πςμσφμήθηκε μερανύ αςρώμ πξς ρη τρηπιμξπξιξύμ. 

Σςμασήο εκδήλφπη για ρη ππξςδαιόρηρα ρηο ελλημικήο γλώππαο είμαι πφο 

Άγγλξι επιτειρημαρίεο πρξρρέπξςμ ρα αμώρερα πρελέτη ρξςο μα μάθξςμ 

αρταία ελλημικά γιαρί αςρά εμπεριέτξςμ μια σιλξπξσία με νετφριπρή 

πημαπία για ρξςο ρξμείο ξργαμώπεφο και διατειρίπεφο επιτειρήπεφμ. Σε αςρό 

ρξ πςμπέραπμα βέβαια ξδηγήθηκαμ μερά από έρεςμεο Βρεραμώμ ειδικώμ όρι 

η ελλημική γλώππα εμιπτύει ρη λξγική και ρξμώμει ριο ηγερικέο ικαμόρηρεο.   

Γι’αςρξύο ρξςο λόγξςο ξι Θππαμξί Δςρφβξςλεςρέο ζήρηπαμ μα καθιερφθεί η 

Δλλημική φο επίπημη γλώππα ρηο Δςρφπαχκήο Έμφπηο διόρι , όπφο ξι ίδιξι 

είπαμ , ρξ μα μιλά καμείο για Δ.Δ. τφρίο ρημ ελλημική είμαι παμ μα μιλά π’ 

έμαμ ρςσλό για τρώμαρα. 

Δςπρςτώο όμφο η ελλημική γλώππα αμαγμφρίζεραι και ςπξπρηρίζεραι πρξμ 

μεγαλύρερξ ρξςλάτιπρξμ βαθμό μόμξ από ρξςο νέμξςο και ότι από ρξςο ίδιξςο 

ρξςο Έλλημεο πξς ςπξπρηρίζξςμ με κάθε μέπξ ριο νέμεο γλώππεο και μάλιπρα 

κάμξςμ λόγξ για ρημ καράργηπη ρηο ελλημικήο μέπα πρημ ίδια ρημ Δλλάδα 

και ρημ αμρικαράπραπή ρηο από ρημ Αγγλική ρα πριγμή πξς ξι ίδιξι ξι 

Άγγλξι μιλξύμ για ρημ αμφρερόρηρα και ρη ππξςδαιόρηρα ρηο ελλημικήο. 

Γι’ αςρό εάμ παραρηρήπξςμε λίγξ πρξπεκρικά ρα μέπα εμημέρφπηο , ρξμ 

Τύπξ , διάσξρεο αμακξιμώπειο και ξμιλίεο πξλιρικώμ μπξρξύμε μα πξύμε πφο 

όλξι αγφμίζξμραι για ρξ πξιξο θα ταλάπει περιππόρερξ ρημ ελλημική όμξρση 

γλώππα μαο. Ιαι όλεο αςρέο ξι κακξπξιήπειο γίμξμραι πρξ όμξμα ρηο 

δημξρικήο από πξλλξύο όυιμξςο δημξρικιπρέο. Ιαι αμ κάπξιξο επιτειρήπει μα 

ρξςο πει ρξ πφπρό ρόρε ρξμ ειρφμεύξμραι. Βέβαια ρξ κακό δεμ θα ήραμ ρόπξ 

μεγάλξ εάμ περιξριζόραμ μόμξ πε αςρξύο πξς ρξ διαπράρρξςμ. Όμφο 

δςπρςτώο ρξ γλφππικό λάθξο επαμαλαμβάμεραι από ρα μέπα εμημέρφπηο και 

εμπεδώμεραι πρη πςμείδηπη ρξς πξλλξύ κόπμξς και η διόρθφπή ρξς γίμεραι 

πξλύ δύπκξλη.  

Ηα πρέπει λξιπόμ μα πρξπέτξςμε μα μημ κακξπξιξύμε ρημ πλξύπια γλώππα 

μαο με ακρόρηρεο και εκσράπειο πξς πρξπκρξύξςμ πρξ γλφππικό μαο 

αιπθηρήριξ και πρημ αιπθηρική μαο καλλιέργεια. Γιαρί πξλλξί δημξρικιπρέο , 



Ιωαννίδης Άρης  

Έκφραση – Έκθεση  Ά Λυκείου 

 

11 

είρε από άγμξια είρε από ςπερβξλικό ζήλξ και σαμαριπμό , δε τρηπιμξπξιξύμ 

πφπρά ρη γλώππα και διαπρρέσξςμ ρξ γλφππικό μαο αιπθηρήριξ. Ωπρόπξ για 

ρημ καραπρξλή ρηο κακξπξίηπηο ρηο γλώππαο θα ήραμ καλό , πρα διάσξρα 

Υπξςργεία , ξργαμιπμξύο και ριο άλλεο ςπηρεπίεο καθώο επίπηο και πρη 

ραδιξσφμία ρημ ρηλεόραπη , ριο εσημερίδεο και πε όλα ρα μέπα εμημέρφπηο , 

μα ςπάρτξςμ ςπεύθςμξι για ρη γλφππική επιμέλεια ρφμ εγγράσφμ , 

εγκςκλίφμ , απξσάπεφμ , δελρίφμ ειδήπεφμ , ρεπξρράζ και άλλφμ πξς 

δίμξμραι πρη δημξπιόρηρα.     

Βλέπξςμε επίπηο όρι πήμερα η ελλημική γλώππα καρακλύζεραι από ρημ 

ειπβξλή νέμφμ λένεφμ και εκσραπρικώμ ρρόπφμ πκέυηο πράγμα ρξ ξπξίξ 

πςμρελεί άμεπα πρξ πρόβλημα ρηο κρίπηο. Ιαι αςρό γιαρί όλα έτξςμ αρτίπει 

μα γίμξμραι πρη τώρα μαο με ρη τρήπη ρηο Αγγλικήο ή Γαλλικήο γλώππαο. 

Ιαι περιππόρερξ ξι μέεο γεμιέο τρηπιμξπξιξύμ πρξμ καθημεριμό ρξςο λόγξ 

πλήθξο νέμφμ λένεφμ μεγαλύρερξ πε πξπξπρό από ρξ ελλημικό λενιλόγιξ. Λε 

αςρή ρημ ρακρική πε μικρό τρξμικό διάπρημα ρξ ελλημικό λενιλόγιξ θα 

περιξριπθεί ρόπξ πξλύ πρξςο μέξςο πξς θα είμαι πια καρόρθφμα μα ακξύμε 

καμμιά ελλημική λένη , και θα μαο σαίμεραι και ανιξπερίεργξ.( Δδώ μια και 

γίμεραι λόγξο για ρη πτέπη ρφμ νέμφμ λένεφμ με ριο ελλημικέο λένειο μπξρεί 

μα πημειφθεί η έρεςμα ρξς παμεπιπρημίξς ρξς Θρβάιμ ρηο Ιαλισόρμιαο πξς 

καράσερε μα απξθηπαςρίπει πρξμ Ζ/Υ «Ίβςκξ» 6 εκαρξμμύρια λένειο και 78 

εκαρξμμύρια λεκρικξύο ρύπξςο ρηο γλώππαο μαο , όραμ η Αγγλική γλώππα 

έτει πςμξλικώο 490.000 λένειο και 300.000 ρετμικξύο όρξςο , δηλαδή φο 

γλώππα είμαι μόλιο ρξ 1/100 ρηο δική μαο. Σρξμ Ζ/Υ «Ίβςκξ» έτξςμ επίπηο 

ρανιμξμηθεί 8.000 πςγγράμμαρα 4.000 αρταίφμ ελλήμφμ και ρξ έργξ ακόμη 

πςμετίζεραι. Λιλώμραο γι’ αςρό ξ καθηγηρήο Λπρξύμερ είπε : «Σε όπξιξμ 

απξρεί γιαρί ρόπα εκαρξμμύρια δξλάρια για ρημ απξθηπαύριπη ρφμ λένεφμ 

ρηο Δλλημικήο απαμρξύμε : Λα πρόκειραι για ρη γλώππα ρφμ πρξγόμφμ μαο 

και η επασή μαο με αςρξύο θα βελριώπει ρφμ πξλιριπμό μαο». Υπξλξγίζεραι 

όρι ξι Δλλημικξί λεκρικξί ρύπξι θα σθάπξςμ ρα 90 εκαρξμμύρια έμαμρι ρφμ 9 

εκαρξμμςρίφμ ρηο Καριμικήο.)  

Ωο αιρία ρηο γλφππικήο κρίπηο μπξρεί μα θεφρηθεί επίπηο και η 

απξδςμάμφπη ρηο ελλημικήο γλώππαο και ρξς γλφππικξύ θηπαςρξύ από ρημ 
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ειπδξτή ρηο εικόμαο πρη πύγτρξμη ζφή. Ζ εικόμα μέπα πρξ ππίρι και όλξςο 

ρξςο τώρξςο πξς πςτμάζει ξ άμθρφπξο καραδικάζει πε πιφπή. Όλα πε μξρσή 

εικόμαο. Δικόμα πξς καλλιεργεί πύμβξλα βξςβά , μεραβιβάζξςμ μημύμαρα 

τφρίο καμμία δςμαρόρηρα απάμρηπηο , αμριλόγξς ή διαλόγξς. Ο άμθρφπξο 

μεραβάλλεραι πρξ ρέλξο πε παθηρικό δέκρη αςρώμ ρφμ μημςμάρφμ και ξ 

ίδιξο δεμ εκσράζει γμώμη παρά παραμέμει έμα άλαλξ ζώξ.  

Πέρα από αςρά η τρηπιμξθηρική αμρίληυη ρηο παιδείαο και ξ πξλιρικόο 

λαχκιπμόο έτξςμ απξπρξπαμαρξλίπει ρξ λαό. Υπάρτξςμ πξλλξί δςπρςτώο πξς 

πιπρεύξςμ πφο η γλφππική απλξύπρεςπη και απλξπξίηπη ρηο γλώππαο , 

όπφο η καράργηπη ρξς πξλςρξμικξύ και η τρήπη ρηο σφμηρικήο γλώππαο θα 

κάμξςμ εςκξλόρερα ρη μόρσφπη κρήμα ρξς λαξύ. Ιαι αςρό γιαρί η κξιμφμία 

μαο ρώρα καρέτεραι έμρξμα από ρημ ράπη πρξο ρξμ ελάππξμα κόπξ. Όμφο 

πρέπει μα νέρξςμε πφο η γλώππα φο όργαμξ παιδείαο και μάθηπηο απαιρεί 

πρξπεκρική και επιμελημέμη εργαπία. Απαιρεί πμεςμαρική πειθάρτηπη , 

επιμξμή και ςπξμξμή , πράγμα πξς έρτεραι πε αμρίθεπη με ρημ αμρίληυη 

ρηο εύκξληο μόρσφπηο. Χρειάζξμραι αρερέο με ριο ξπξίεο λίγη πτέπη έτξςμ 

πλέξμ ξι πημεριμξί άμθρφπξι.  

Λπξρεί πάμρφο ξ καθέμαο μαο μα κάρπει μα πκεσρεί λίγξ ριο διαπιπρώπειο 

και ριο έρεςμεο πξς έκαμαμ πρώρξι ξι νέμξι και μα αμαρφρηθεί γιαρί η 

ελλημική γλώππα κίμηπε ρξ εμδιασέρξμ όλφμ αςρώμ ρφμ επιπρημόμφμ και 

αμαγμφρίπθηκε φο η πιξ πλξύπια , η πιξ φραία και η πιξ εκσραπρική 

γλώππα πξς δίμει με ρη μελφδία ρηο μία αιπθηρική απόλαςπη. Δίμαι 

πίγξςρξο πφο κάπξρε και ξι Έλλημεο θα αμαγμφρίπξςμ ρημ ανία ρηο γλώππαο 

πξς κληρξμόμηπαμ από ρξςο πρξγόμξςο ρξςο , όμφο μπξρεί μα είμαι πια αργά 

και ρόρε μα μεραμιώπξςμ. Ιαλό θα ήραμ μα μη σράπξςμ πε εκείμξ ρξ πημείξ 

και μα πρξλάβξςμ ρξ κακό πριμ σράπει πρα άκρα και αμαζηράμε ρη γλώππα 

μαο. Πρξο ρξ παρόμ αο ρημ ςπξπρηρίνξςμ ξι Θππαμξί Δςρφβξςλεςρέο μέτρι μα 

ρξ κάμξςμ αςρό και ξι Έλλημεο. 

Αο μημ νετμάμε πφο η γλώππα μαο έτει πςμετή , γραπρή και πρξσξρική 

παράδξπη περίπξς ρριώμ τιλιάδφμ ερώμ. Από ρημ αρτή ακόμη ρξς 

μακρόραρξς αςρξύ τρξμικξύ διαπρήμαρξο τρηπιμξπξιξύμραι τιλιάδεο λένειο 

πξς είμαι εμρελώο ξι ίδιεο και πήμερα , ίπφο ελάτιπρα αλλαγμέμεο. Όλεο αςρέο 
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ριο λένειο εσόπξμ διαρηρξύμ ρημ ίδια πημαπία πξς είταμ και παλιά γιαρί 

πρέπει μα ριο διώνξςμε από ρξ λενιλόγιό μαο; Ιαι αμ ακόμα έτξςμε πιξ 

καιμξύριεο επιβάλλεραι παράλληλα μα τρηπιμξπξιξύμε και ριο πιξ παλιέο.  

Ζ γλώππα μαο κερδίζει από αςρό , και ρξ κέρδξο ρηο γλώππαο είμαι κέρδξο για 

εκείμξςο πξς ρη μιλξύμ και ρη γράσξςμ πφπρά.     

      

Σραύρξο Λεππήμηο 

Βξςλή ρφμ Δσήβφμ ( 2001-2002 ) 

Σύμξδξο Ε '  

 

 

Το γλωσσικό πρόβλημα- Ενδείξεις – χαρακτηριστικά του γλωσσικού 

προβλήματος:  

Γλωσσική κακοποίηση : πρόκειται για τα λάθη που διαπράττονται στη χρήση της 

σύγχρονης ελληνικής από – κατά τεκμήριο – επαρκείς γνώστες και χρήστες της γλώσσας 

που κατέχουν καίριες θέσεις στη διοίκηση, στα ΜΜΕ, στην πολιτική, ακόμη και στην 

εκπαίδευση.  

υνήθως, υποτιμούμε τη σημασία των λαθών αυτών με το επιχείρημα ότι λάθη γίνονταν 

και πριν με την καθαρεύουσα ή ότι τα λάθη αυτά δείχνουν την αγραμματοσύνη εκείνου 

που κάνει το λάθος. 

Γλωσσική ισοπέδωση: η ελληνική γλώσσα από το σμίλευμά της σε ανεπανάληπτα 

επιτεύγματα του επιστημονικού και του έντεχνου λόγου κι από τη μακραίωνη διπλή, 

παράλληλη παράδοσή της ( γραπτή και προφορική, λόγια και δημώδη ), είχε το προνόμιο 

να καλλιεργηθεί σε βάθος, κατά τρόπον που να επιτρέπει λεπτές σημασιολογικές 

διακρίσεις, υφολογική ποικιλία και συγχρόνως δυνατότητες μεγαλύτερης σαφήνειας, 

ακριβολογίας και κυριολεξίας.  

Η γλώσσα έχει χάσει την περιεκτικότητά της – συρρίκνωση του λεξιλογικού πλούτου, 

εκτεταμένη χρήση αρκτικόλεξων ( συντομογραφιών ), άγνοια κανόνων σύνταξης και 

γραμματικής. Παράλληλα, έχει απολέσει την πλαστικότητά της – ασάφειες, έλλειψη 

κυριολεξίας, επαναλήψεις, ταυτολογίες, πλεονασμοί, κακόσχημοι νεολογισμοί . 

Τφίσταται προσβολή της ακεραιότητάς της και σταδιακή απώλεια του χαρακτήρα της ( 

αθρόα κι αδικαιολόγητη εισροή ξενικών εκφράσεων, στερεότυπες εκφράσεις, 

συνθηματική γλώσσα, συνοπτικός λόγος ). Παρατηρείται εξοβελισμός ( = απομάκρυνση ) 

από το σώμα της γλώσσας φιλοσοφικών, θεωρητικών, αφηρημένων λέξεων – εννοιών, 

στα πλαίσια μιας κακώς εννοούμενης απλοποίησης της και μιας βεβιασμένης 

προσαρμογής της στο πρακτικό πνεύμα των καιρών. Η απουσία τους φτωχαίνει τη 

γλώσσα και καθιστά αδύναμη την πραγμάτευση θεμάτων που επιβάλλουν τη χρήση τους.  

Γλωσσική εξάρτηση: από τις χειρότερες μορφές εξάρτησης αυτού του τόπου – 

μακροπρόθεσμα η πιο επικίνδυνη, νομίζω – είναι η γλωσσική μας εξάρτηση από ξένες 

γλώσσες, ιδίως δε σήμερα από την αγγλική. 
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Αυτούσιες, παραλλαγμένες ή μεταφρασμένες, «σμήνη» ξένων λέξεων και φράσεων έχουν 

εισαχθεί τα τελευταία χρόνια κι εξακολουθούν να εισάγονται καθημερινά με αυξανόμενο 

ρυθμό από τα «ποτάμια» της τεχνολογίας και της διαφήμισης, που κατακλύζουν τη ζωή 

μας με έννοιες, εργαλεία και καταναλωτικά αγαθά και φυσικά και με τις λέξεις που τα 

δηλώνουν.  

Γλωσσική κομματικοποίηση, λαϊκισμός κι επίδειξη: ειδικότερα με την κομματικοποίηση 

της γλώσσας εννοώ τη σφαλερή αντίληψη πως όσοι είναι εντεταγμένοι σ’ ένα κόμμα – 

πέρα από μια φυσική όσο κι αναγκαία κοινωνικοπολιτική ορολογία που χρησιμοποιούν 

σύμφωνα με την ιδεολογία τους – θα πρέπει να διαφοροποιηθούν γλωσσικά από τους 

οπαδούς άλλων κομμάτων ή από ομιλητές της γλώσσας που δεν είναι κομματικά 

εντεταγμένοι.  

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται κι ο γλωσσικός λαϊκισμός, εφόσον μ’ αυτόν εννοούμε 

μια εξίσου σφαλερή τεχνητή μίμηση της λαϊκής γλώσσας μ’ ένα σταθερό χαρακτηριστικό: 

να γινόμαστε λαϊκότεροι του λαού.  

υντόμευση του λόγου: ο ταχύς ρυθμός των εξελίξεων στη σύγχρονη εποχή αλλά κι ο 

καταιγιστικός τρόπος με τον οποίο μεταδίδονται οι πληροφορίες, επιβάλλει την οικονομία 

χρόνου στη γλωσσική επικοινωνία. Ψς αποτέλεσμα, η γλώσσα συντομεύεται, οι φράσεις 

περικόπτονται, τα αρκτικόλεξα ( κωδικές λέξεις αποτελούμενες από τα αρχικά γράμματα 

περισσότερων λέξεων ) πολλαπλασιάζονται, ο λόγος τελικά κωδικοποιείται, τυποποιείται.  

Μια γλώσσα συντομευμένη, όμως, είναι μια γλώσσα φτωχή, χωρίς πλούτο και ποικιλία. 

Μια γλώσσα κωδική, στην οποία αφθονούν τα αρκτικόλεξα, είναι απομακρυσμένη από 

την αρχική της δομή – γραμματική και συντακτική – ενώ ως άκουσμα αφήνει μια αίσθηση 

βαριά, που απέχει από την καλαισθησία και τη χάρη που και ηχητικά διακρίνουν την 

ελληνική. Σελικά, η συντομευμένη γλώσσα είναι μια γλώσσα «εκμηχανισμένη», που 

ταιριάζει περισσότερο σε μηχανές παρά σε ανθρώπους.  

Γλωσσική πενία: εννοούμε την αδυναμία του ανθρώπου να επιλέξει τις καταλληλότερες 

λέξεις για την ακριβή απόδοση των σκέψεών του, ή το δανεισμό λέξεων από άλλες 

γλώσσες, με κίνδυνο συρρίκνωσης της μητρικής του γλώσσας.  

 

Τεκμηρίωση ( αίτια ) του φαινομένου της κρίσης της γλώσσας 

 Η παιδεία που παρέχεται είναι τεχνοκρατική κι εξειδικευμένη, που ολοένα χάνει το 

ανθρωπιστικό της χαρακτήρα. Παράλληλα, στο σχολείο διδάσκεται μια γλώσσα 

ανομοιογενής, στείρα, επιδερμική, ανούσια, κακοδουλεμένη, τυπική, άκριτη, μηχανιστική. Η 

διδασκαλία των νέων Ελληνικών είναι ανιαρή και πληκτική κι απομακρύνει ακόμη 

περισσότερο τους νέους από τα έργα της νεοελληνικής γραμματείας.  Προωθείται η 

μηχανιστική μάθηση, ενώ από την άλλη η έλλειψη σταθερής εκπαιδευτικής πολιτικής, 

προκαλεί προβλήματα στη διδασκαλία της γλώσσας.  Οι νέοι, επίσης, νιώθουν αποστροφή 

προ τη μελέτη της λογοτεχνίας. Μια σελίδα τυπωμένη με λέξεις είναι απωθητική, ενώ 

προσελκύει πιο πολύ η εικόνα, η  οποία αντικαθιστά την ανάγνωση και τη γραφή, 

απομακρύνει το νέο από την επαφή με το γραπτό λόγο κι ευρύτερα με τον πνευματικό 

κάματο και τη γνωριμία, κατ’ επέκταση, με τη γλώσσα του.  

ημαντική είναι και η ευθύνη των ΜΜΕ. Η κακομεταχείριση που υφίσταται η γλώσσα,  

συνδέεται άμεσα μ’ αυτά. Σα λάθη που γίνονται από υποτιθέμενους χρήστες της γλώσσας 



Ιωαννίδης Άρης  

Έκφραση – Έκθεση  Ά Λυκείου 

 

15 

είναι πολλά (η γλωσσική απαιδευσία κι ένδεια πολλών δημοσιογράφων ), ομογενοποιούν τη 

γλώσσα της κοινότητας, εξαφανίζουν τις διαλέκτους και το κοινό υιοθετεί αυτή τη γλώσσα, 

χάνοντας το γλωσσικό του κριτήριο. Παράλληλα, ακρωτηριάζουν τη γλώσσα με τη 

συνθηματολογία και την τάση υπεραπλούστευσης, ενώ το ανταγωνιστικό πνεύμα οδηγεί στη 

θήρευση της εντυπωσιακής έκφρασης. Ο λόγος λειτουργεί συμπληρωματικά στον ήχο και 

στην εικόνα, ενώ χρησιμοποιούνται πολύ συχνά ξενικές λέξεις.  

Όπως προαναφέραμε, είναι γενικότερο φαινόμενο της εποχής μας η υποχώρηση του λόγου 

απέναντι στην εικόνα. Αρχίζοντας από τις εικονογραφημένες ιστορίες με τον υποτυπώδη – 

και κακό – γλωσσικό υπομνηματισμό, που είναι πρώτο «ανάγνωσμα» των παιδιών και 

προχωρώντας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, διαπιστώνουμε εύκολα την 

κυριαρχία του οπτικού στοιχείου, που όχι μόνον εκτοπίζει το λόγο, αλλά τον εμποδίζει να 

εκδηλωθεί και να αναπτυχθεί. Ακόμη και οι εφημερίδες, που αποτελούν το πιο πρόσφορο 

γλωσσικό υλικό στα πλατύτερα λαϊκά στρώματα, έχουν πάψει να παρέχουν στους 

αναγνώστες τους – στη μεγάλη τους πλειονότητα – γλωσσικά κείμενα επιμελημένα, όπως σε 

παλαιότερες εποχές 

Ο καθημερινός «βομβαρδισμός» με μηνύματα και πληροφορίες που έχουν κυρίως εμπορικό 

και πολιτικό περιεχόμενο επιτείνουν το ήδη υπάρχον πρόβλημα. Φαρακτηριστικά αυτών των 

μηνυμάτων είναι τα «σλόγκαν» / συνθήματα σε βάρος των λέξεων και των γλωσσικών 

εκφράσεων, καθώς κι ο τυποποιημένος λόγος, που οδηγούν κάθε άτομο, κι όχι μόνο το νέο, 

να εθίζεται σ’ έναν τρόπο σκέψης με χαρακτήρα επιγραμματικό, συνοπτικό, συνθηματικό 

και στην υιοθέτηση αντίστοιχων γλωσσικών δομών.  

Ο σύγχρονος άνθρωπος περιορίζεται στη χρησιμοποίηση στερεοτυπικών εκφράσεων, χωρίς 

να εμβαθύνει στην ανεπανάληπτη γοητεία του λόγου.  Αρνητικά επηρεάζει τη γλώσσα μας 

κι ο τρόπος που τη χρησιμοποιούν οι πολιτικοί ηγέτες. Η πολιτική αλλοτρίωση αντανακλάται 

στη γλώσσα, η οποία γίνεται μέσο προώθησης πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ο λαϊκισμός, με 

άλλα λόγια ο ξύλινος λόγος – «ξύλινη» γλώσσα – των πολιτικών, συντελεί στην όξυνση της 

γλωσσικής αλλοτρίωσης.  

Ευθύνεται η γενικότερη κρίση της εποχής μας. Φαρακτηριστικά της είναι : Η έλλειψη 

διαπροσωπικών σχέσεων και η γενικότερη αναγωγή της επικοινωνίας σε τυπική διαδικασία, 

η μαζική παραγωγή υποκουλτούρας και η γενικότερη πολιτιστική παρακμή, η μετατροπή της 

γλώσσας σε απλό όργανο εξυπηρέτησης καθημερινών αναγκών, ο παραγκωνισμός των 

πνευματικών αξιών και της παράδοσης και ιδιαίτερα της αρχαιοελληνικής, καθώς η γλώσσα 

είναι ενιαία, και η οποία απόρριψη της παράδοσης οδήγησε στην άκριτη κι άκρατη υιοθέτηση 

ξενικών λέξεων.  

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, των διακρατικών σχέσεων, του εμπορίου, του τουρισμού και  η 

παγκοσμιοποίηση οδηγούν στην καθιέρωση μιας διεθνούς γλώσσας , της αγγλικής, που 

πιέζει τις εθνικές γλώσσες των άλλων χωρών και τις επηρεάζει. Η γλωσσομάθεια αποτελεί 

πλέον επιτακτικό αίτημα των ημερών μας. Από την άλλη, η πρόοδος της πληροφορικής και η 

είσοδος των Ηλεκτρονικών Τπολογιστών ( Η / Τ ) στην καθημερινή ζωή, επιβάλλουν τη 

χρήση μιας γλώσσας άκαμπτης, περιρισμένης και συνθηματικής.  

Εξάλλου, πολλοί σημερινοί νέοι απορρίπτουν τους γλωσσικούς κανόνες που ισχύουν και με 

ιδιόμορφες εκφράσεις και λέξεις φτιάχνουν ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας, η λεγόμενη 

γλώσσα του περιθωρίου -  «αργκό» - η οποία χρησιμοποιείται από μια μερίδα της νεολαίας, 
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κυρίως, ως ένδειξη αντίδρασης προς το κατεστημένο. Η διαφοροποίηση του τρόπου 

ψυχαγωγίας, που έχει μετατραπεί σε καθαρά διασκέδαση, δεν ευνοεί το διάλογο και την 

ουσιαστική επικοινωνία. 

Οι πνευματικοί άνθρωποι, προκειμένου να ξεχωρίσουν και να εντυπωσιάσουν, 

χρησιμοποιούν ιδιότυπες εκφραστικές νόρμες.  

Η μαζοποίηση  οξύνει τη γλωσσική κρίση. Οι άνθρωποι συσσωρεύονται ασφυκτικά στα 

αστικά κέντρα κι αυτά, με τη σειρά τους, επεκτείνονται κι αποκτούν μια ομοιομορφία.  

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που ταλάνισε και ταλανίζει ακόμη και σήμερα την ελληνική 

κοινωνία, και που έχει επιδράσει αρνητικά στη γλώσσα μας, είναι το γλωσσικό ζήτημα. Ση 

χώρα μας ταλάνισε η ιδιομορφία / η διγλωσσία, η χρησιμοποίηση δηλαδή δύο διαφορετικών 

γλωσσικών μορφών – της καθαρεύουσας και της δημοτικής / λαϊκής γλώσσας – στον 

προφορικό λόγο.  

Τπάρχουν κάποιοι, επίσης, που πρεσβεύουν ότι το γλωσσικό πρόβλημα είναι απόρροια 

οικονομικής κατάστασης, καθώς – σύμφωνα με την άποψή τους – οι ανώτερες οικονομικά 

τάξεις έχουν ευκαιρίες πρόσβασης στην πολιτιστική ζωή , δέχονται περισσότερα ερεθίσματα 

από το περιβάλλον τους, έχουν άνεση χρόνου να καλλιεργηθούν πνευματικά, να φοιτήσουν 

επαρκώς και να περάσουν απ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης  έχουν χρηματική επάρκεια 

για να παρακολουθούν όλες τις εκδηλώσεις του πολιτισμού ( αγορά βιβλίων, εντύπων, 

εισιτηρίων<). Ένα άλλο σημαντικό αίτιο της γλωσσικής κρίσης είναι ο μεγάλος αριθμός 

αναλφάβητων ( λειτουργικών – οργανικών ), λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που βίωσαν 

κυρίως οι προηγούμενες γενιές ( πόλεμοι, στερήσεις, ανέχεια<). 

 

Τρόποι αντιμετώπισης – βελτίωσης του προβλήματος 

 

Σο θέμα της γλώσσας είναι πρωταρχικά θέμα παιδείας κι εκπαίδευσης. Πρέπει να γίνει 

γνωστή σε όλη την ιστορική διαδρομή της, την αρχαία, τη βυζαντινή και τη νεοελληνική 

φάση της. Είναι ανάγκη να διδαχτούμε σωστά τη γλώσσα μας, βιωματικά κι όχι μόνο 

εγκεφαλικά κι αποσπασματικά. Πρέπει η διδασκαλία της να γίνεται με κατάλληλα 

βοηθήματα γραμματικής, σύνταξης και λεξιλογίου με σωστά οργανωμένες ασκήσεις και με 

σύγχρονες μεθόδους, σε συνδυασμό πάντοτε με την όξυνση της κριτικής ικανότητας του 

μαθητή. Μια νέα αντιμετώπιση της διδασκαλίας θα μπορούσε να δημιουργεί κίνητρα για 

γνώση κι όχι αποστροφή. Μ’ αυτό τον τρόπο, ο αρχαίος ελληνικός λόγος θα γινόταν πηγή 

δημιουργίας κι αυτοσυνειδησίας του Έλληνα.  

Σα ΜΜΕ θα μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά με παρουσίαση εκπαιδευτικών εκπομπών, 

που θα έκρουαν  τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά και θα εμφυσούσαν στο κοινό το 

ενδιαφέρον για τη σωστή εκμάθηση και διάσωση της εθνικής μας γλώσσας. Επίσης, οι υψηλά 

ιστάμενοι θα έπρεπε να ελέγχουν τον υποτιτλισμό, το λόγο των διαφημίσεων, ο οποίος 

κατακλύζεται από νεολογισμούς κι ευφυολογήματα που διαβρώνουν τη γλώσσα μας, ώστε 

να προστατέψουν και να αναβαθμίσουν το γλωσσικό αισθητήριο του Έλληνα.  

Υροντίδα της πολιτείας για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος πλούσιου σε πνευματικά 

ερεθίσματα : δημιουργία βιβλιοθηκών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας – πολιτιστικά κέντρα – 

επιμορφωτικά σεμινάρια.  
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ε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η γλώσσα από πολιτικούς ως όργανο 

εξουσίας και καταπίεσης, μέσο τρομοκρατίας και ιδεολογικής πίεσης.  

Πρέπει να αξιοποιηθούν οι πνευματικοί άνθρωποι και οι λογοτέχνες, να πεισθούν οι νέοι για 

τους ορίζοντες και τις δυνατότητες που ανοίγουν μπροστά τους, όταν χρησιμοποιούν μια 

γλώσσα πλούσια, ζωντανή και να μην κατηγορούνται οι τελευταίοι ως υπεύθυνοι για τα 

προβλήματα της γλώσσας, καθώς είναι τουλάχιστον άδικο να επωμίζονται ευθύνες που δεν 

είναι δυνατόν να έχουν.  

Πρέπει, επίσης, να ελεγχθούν στο μέτρο του δυνατού, η εισβολή ξενικών λέξεων στο 

σύστημα της ελληνικής. Βέβαια, κάτι τέτοιο προϋποθέτει πολύπλευρη πρόοδο, οργάνωση κι 

εξέλιξη.  

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η γλωσσική κρίση είναι σύμπτωμα κοινωνίας σε κρίση.  

Η οικογένεια, εξάλλου, ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης, οφείλει να παρέχει όλα 

εκείνα τα κατάλληλα και υγιή πρότυπα.  

 

ΓΛΩΣΣΑ και ΝΟΗΣΗ, του Γ. Μπαμπινιώτη 

Λέγοντας πως η γλώσσα χρησιμεύει ως όργανο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, 

ορίζουμε απλώς την κύρια λειτουργία της μέσα στη γλωσσική κοινότητα από πλευράς 

χρήσεως, χωρίς να δηλώνουμε και την ουσία της που συνίσταται στο ότι η γλώσσα είναι ο 

κύριος φορέας της σκέψεως του ανθρώπου. Νοήματα και έννοιες, αισθήματα και 

συναισθήματα, ψυχοσύνθεση, νοοτροπία και στάση ατόμων και ομάδων έναντι του κόσμου 

ενσωματώνονται, μορφοποιούνται κι εκφράζονται από τη γλώσσα του ανθρώπου. Ό,τι 

καλούμε νόηση, υπάρχει και δι-υπάρχει μέσω της γλώσσας. 

Σην άμεση και στενή αυτή σχέση εξαρτήσεως μεταξύ νοήσεως (διανοίας) και γλώσσας 

(λόγου) τη βρίσκουμε ήδη διατυπωμένη στο οφιστή του Πλάτωνα, όπου ο «εσωτερικός 

λόγος» (η διανόηση) και ο «εξωτερικός λόγος» (η ομιλία) εμφανίζονται ως «ταυτόν» (= 

ταυτόσημα). Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι η στενή αυτή αλληλεξάρτηση δηλώθηκε και 

γλωσσικά στην αρχαία Ελληνική, όπου τόσο η «λογική διανόηση», όσο και η «γλωσσική 

έκφραση», χαρακτηρίζονται με έναν κοινό όρο, τη λέξη «λόγος». 

κέψη και γλώσσα, χωριστά η μια από την άλλη, δεν υπάρχουν. Να τι λέει σχετικά ο 

Saussure: «Ο λόγος μπορεί να παρομοιαστεί μ' ένα φύλλο χαρτιού. Η σκέψη αποτελεί τη μία 

όψη του κι οι ήχοι (η γλώσσα) την άλλη. Δεν μπορεί κανείς να κόψει τη μία όψη, χωρίς να 

κόψει συγχρόνως και την άλλη. Σο ίδιο και στη γλώσσα. Δεν μπορεί κανείς ν' απομονώσει 

ούτε τους φθόγγους από τη σκέψη ούτε τη σκέψη από τους φθόγγους». 

Η σκέψη μας και γενικά ο εσωτερικός μας κόσμος υπάρχει αντικειμενικά -για τους άλλους- 

από τη στιγμή που εκφράζεται, που γίνεται δηλ. γλώσσα. Με το λόγο ο άνθρωπος ταξινομεί, 

εντάσσει σε κατηγορίες και Βάζει έτσι τάξη στον κόσμο του. 

Έτσι καταλαβαίνει κανείς τη ρήση του φιλοσόφου της γλώσσας : I. Wittgenstein που ταυτίζει 

τα όρια του κόσμου μας με τα όρια της γλώσσας μας. Η στενή αυτή σχέση μεταξύ 

διανοήσεως και γλώσσας προϋποθέτει, εξάλλου, ότι ο διαφορετικός τρόπος σκέψεως και 

θεωρήσεως του κόσμου από τα άτομα ορισμένης εθνικής γλωσσικής κοινότητας έχει άμεση 

επίδραση στη διαμόρφωση της δομής της γλώσσας τους. Η γλώσσα -πέρα ορισμένων 
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διαγλωσσικών σχημάτων-απεικονίζει αναγκαστικά την πνευματική κατάσταση, τη 

νοοτροπία και την ιδιομορφία κάθε έθνους. Κάθε γλώσσα είναι πρώτα απ' όλα μια σύλληψη 

και τακτοποίηση του κόσμου από την κοινωνία των ατόμων που χρησιμοποιούν την ίδια 

γλώσσα. 

Έτσι εξηγείται κι η μεγάλη δυσκολία που εμφανίζει πάντοτε η εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας. Μαθαίνω μια ξένη γλώσσα δεν σημαίνει απλώς ότι μαθαίνω καινούριες λέξεις ή 

δομές, αλλά κυρίως ότι μαθαίνω να βλέπω τον κόσμο μέσα από μια άλλη γλωσσική 

οργάνωση και έκφραση του, αυτήν ακριβώς, που ασυναίσθητα και βαθμηδόν αποκτούν τα 

άτομα μιας εθνικής γλωσσικής κοινότητας. 

 

 

 

Η Ελληνική Γλώσσα, Παρελθόν - Παρόν – Μέλλον, του Γ. Μπαμπινιώτη 

Σο θέμα που τίθεται, μετά από το γενικότερο καθορισμό της έννοιας της φυσιογνωμίας της 

γλώσσας, είναι ειδικότερα αν η φυσιογνωμία της ελληνικής γλώσσας, που ενδιαφέρει εδώ, 

μπορεί να διατηρηθεί αλώβητη και μετά την ένταξη μας στην ΕΟΚ. Πόσο αποφασιστική για 

τη μορφή της ελληνικής γλώσσας, κι ίσως και για την ίδια την ύπαρξη της, μπορεί να αποβεί 

η στενή επαφή της με τις άλλες γλώσσες της Κοινότητας, γλώσσες αντικειμενικά 

ισχυρότερες, με την έννοια ότι μιλιούνται από περισσότερους ανθρώπους, κι ότι μερικές από 

αυτές (όπως η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική) 

έχουν καθιερωθεί ευρύτερα ως «δεύτερες» γλώσσες, ως γλώσσες συνεννόησης στις 

εμπορικές, κοινωνικοπολιτικές, πολιτιστικές και άλλες μορφές επικοινωνίας; Μ' άλλα λόγια, 

κινδυνεύει από τη συνθλιπτική επίδραση των γλωσσών αυτών η γλωσσική μας φυσιογνωμία; 

Νομίζω ότι αποτελεί απλή καθημερινή διαπίστωση του καθενός μας πως πράγματι 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος. Είναι αυτονόητο δηλαδή πως, όταν μεγαλώσουν οι ανάγκες κι οι 

ευκαιρίες επικοινωνίας, θ' αυξηθούν ακόμη περισσότερο και οι πιθανότητες για μιαν 

αλλοίωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της γλώσσας μας. Όταν, δε, λέω αλλοίωση, εννοώ 

την αλόγιστη, άκριτη, αβασάνιστη κι αθρόα εισροή λέξεων και τύπων μέσα στη γλώσσα μας, 

που συσσωρευμένοι συνιστούν ό,τι έχω αλλού αποκαλέσει ρύπανση της γλώσσας μας. Ας 

συλλογιστούμε πως, χωρίς να υπάρχει ακόμη τόσο έντονη, στενή επαφή και υποχρέωση 

παράλληλης γνώσεως και χρήσεως των ξένων γλωσσών, η ελληνική κατακλύζεται ήδη από 

τη σωρεία των μπίζνεσμαν και μπάρμαν και σπόρτσμαν και κάμεραμαν και μπούμαν κ.τ.ό., 

που δημιουργούν συχνά την εντύπωση ανάμικτης γλώσσας. Ας θυμηθούμε ακόμη τον 

καταιγισμό που υφίσταται, ήδη πάλι η γλώσσα μας, στο χώρο των ονομασιών, από ξενικές 

γλωσσικές μιμήσεις του τύπου πλυντηρέξ, αφρολέξ κ.τ.ό., που με φρίκη φέρνει στο νου μας 

την τραγική προφητεία του εφέρη πως, αν συνεχιστεί η κακοποίηση της γλώσσας μας, θα 

φτάσουμε μια μέρα να λεγόμαστε... Ελληνέξ. Κι όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο 

που η επίδραση των ξένων γλωσσών είναι σχετικά, από πλευράς χρήσεως, περιορισμένη. 

Σέλος, απ' όλα τα μέλη της Κοινότητας πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή, δημοκρατικό μαζί 

και επιστημονικό αξίωμα, πως δεν υπάρχουν πρώτες και δεύτερες σε αξία γλώσσες, 

καλύτερες και χειρότερες, πλούσιες και φτωχές. Κάθε γλώσσα, παρά την τυπολογική της 

διαφορά από τις άλλες, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες επικοινωνίας των φορέων της 

με πληρότητα, σαφήνεια και αυτάρκεια. Ο μύθος της υπεροχής ορισμένων γλωσσών βαδίζει 

στα ίδια ύποπτα και επικίνδυνα αχνάρια της υπεροχής ορισμένων λαών... Η σύγχρονη 
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γλωσσολογία έχει από καιρό διαλύσει τις ηθελημένες ή αθέλητες αυτές πλάνες. Η επάρκεια 

κάθε ανθρώπινης φυσικής γλώσσας είναι δεδομένη. Ψς προς την Κοινότητα, οι πολίτες των 

κρατών-μελών που θα ζήσουν σ' αυτήν είναι σωστό να επιδιώξουν - και να διευκολυνθούν -

να μάθουν μία ή περισσότερες από τις γλώσσες της. 

Μαθαίνοντας νέες γλώσσες μπαίνουμε σε νέους κόσμους, γνωρίζουμε καλύτερα τους 

ανθρώπους, συνδεόμαστε βαθύτερα κι ειλικρινέστερα με τους φορείς των γλωσσών - με τα 

μέλη της Κοινότητας. 

Η αρχή που δεχτήκαμε πιο πάνω καθορίζει και τη θέση μας στο ζήτημα της ύπαρξης ενιαίας 

γλώσσας της Κοινότητας. Ενιαία γλώσσα ούτε είναι δυνατό να υπάρξει (κι αν καθιερωνόταν 

τέτοια γλώσσα θα διαφοροποιείτο, με το χρόνο, σε κάθε χώρα), αλλά ούτε και πρέπει να 

υπάρξει. Ο σεβασμός της προσωπικότητας κάθε μέλους της Κοινότητας επιβάλλει και 

σεβασμό της γλώσσας του. Κάθε σκέψη για καθιέρωση της ελληνικής ως ενιαίας γλώσσας 

της Κοινότητας, όσο ελκυστική κι αν είναι για μερικούς από μας, είναι εκ των πραγμάτων 

ανέφικτη. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης ας παρηγορηθούν με τη σκέψη πως η διεθνής 

επιστημονική ορολογία είναι, για πολλές επιστήμες, κατά τα 2/3 ελληνική ή ελληνογενής. 

Αλλά και στο λοιπό λεξιλόγιο των γλωσσών της Κοινότητας η παρουσία της ελληνικής είναι 

έντονη και βαθιά ριζωμένη στην καθημερινή επικοινωνία των ανθρώπων, είτε μιλούν για 

demokracy είτε για architecture, για egoism ή για photograph , για politics ή, ακόμη, και για 

paradox και mystery. 

 

 
 

 

 

το πρόβλημα των Greeklish  

Μου έστειλαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα δυο κείμενα , το πρώτο της Ακαδημίας 

Αθηνών και το δεύτερο από το οποίο (χάριν συντομίας) σταχυολόγησα μερικά επιχειρήματα 

φέρει την υπογραφή του Μ. Μπατάκη 

 

Η Διακήρυξη της Ακαδημίας Αθηνών για το πρόβλημα των Greeklish 

 

Σον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται μία τάση να αντικατασταθεί το ελληνικό 

αλφάβητο από το λατινικό. Η τάση αυτή γίνεται φανερή κυρίως σε κείμενα παραγόμενα από 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές – με χρήστες κρατικές υπηρεσίες ακόμη και Α.Ε.Ι. – σε κείμενα 

προβαλλόμενα από την τηλεόραση αλλά και από σχετικές προτροπές ξένων ραδιοφωνικών 

σταθμών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσπάθεια αυτή, η οποία θα καταφέρη καίριο πλήγμα κατά της 

ελληνικής σκέψης και όλων των πτυχών του ελληνικού πολιτισμού που εκφράζονται με 

γραπτά κείμενα, αλλά και των γένει ανθρωπιστικών σπουδών, έφτασε μέχρι ν’ απασχολήση 

τον Σύπο και ν’ αποτελέση αντικείμενο ερωτήσεων βουλευτών προς τον Τπουργό Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

http://giouliblog.blogspot.com/2011/02/greeklish.html
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Η γλώσσα μας η αρχαιότατη αλλά πάντα σύγχρονη και ζώσα, αυτή η γλώσσα που 

εμπλούτισε όχι μόνο τη λατινική, αλλά και τις κυριώτερες ευρωπαϊκές γλώσσες, που έχει και 

οπτικά συνδεθή άρρηκτα με το αλφάβητό της, δεν είναι δυνατό να υποστή μείωση με την 

κατάργησή του από εμάς τους ίδιους. Είναι αδιανόητο να δεχθούμε ως Έλληνες την 

μεταμφίεση της γραφής μας με την κατάργηση πολλών γραμμάτων της, που δεν πέρασαν 

στο λατινικό αλφάβητο, και με την αντικατάστασή τους από άλλα υποτίθεται ηχητικώς 

παραπλήσια γράμματά του. 

Όταν άλλοι λαοί, όπως π.χ. Γάλλοι και Ισπανοί μάχονται ως σήμερα να διατηρήσουν μέχρι 

τη τελευταία τους λεπτομέρεια τον τρόπο γραφής των κειμένων τους με το δικό τους 

αλφάβητο, εδώ, με την δικαιολογία της δήθεν διευκόλυνσής μας στην παγκόσμια 

επικοινωνία, επιχειρείται η αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου των 2.500 και πλέον 

χρόνων με το λατινικό. Ψς λαός, που μέσα από το ίδιο αλφάβητο της γλώσσας του μετέδωσε 

τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο, εμείς οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν παρά να αρνούμεθα να 

εγκαταλείψουμε την ιστορική μας γραφή. Όχι μόνο γιατί αχρηστεύεται ένα από τα 

θεμελιακά στοιχεία του πολιτισμού μας, αποκόβοντάς μας από τις μέχρι σήμερα εκδηλώσεις 

του, αλλά και γιατί έτσι αγνοείται η σχέση αλφαβήτου και γλώσσας. Μιας γλώσσας, που ο 

τρόπος της γραπτής της απόδοσης έμεινε αναλλοίωτος επί ολόκληρες χιλιετίες ως σήμερα. 

Θεωρούμε α ν ό σ ι α αλλά και α ν ό η τ η κάθε προσπάθεια να αντικατασταθή η ελληνική 

γραφή στο λίκνο της, εφ’ όσον μάλιστα σε άλλες χώρες ανάλογες απόπειρες μεταβολής του 

τρόπου γραφής – σε μερικές περιπτώσεις πολύ δυσχερέστερης της ελληνικής – 

προσέκρουσαν στην καθολική και οργισμένη αντίδραση των λαών των χωρών αυτών. Όπως 

και επί Ενετών, όταν αυτοί στα μέρη που κυριαρχούσαν προσπάθησαν να αντικαταστήσουν 

στα ελληνικά κείμενα τους ελληνικούς χαρακτήρες με λατινικούς, έτσι και τώρα θα 

αντισταθούμε, καλώντας όλους τους συνέλληνες ν’ αντιδράσουν για την πρόρριζα 

εξαφάνιση των ανίερων αυτών σχεδίων. 

Γκρίκλις (εναλλακτικός τίτλος, «mi grafc etc») 

 

Κατ’ αρχήν όταν χρησιμοποιείς greeklish κάνεις πρώτα κακό στον εαυτό σου, γιατί πολύ 

απλά ξεχνάς την ορθογραφία που τόσα χρόνια μάθαινες στο σχολείο. Και η ανορθογραφία 

δίνει πολύ άσχημη εντύπωση για έναν άνθρωπο, ειδικά στην εποχή που ο γραπτός λόγος 

μέσω internet αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της εικόνας που θα σχηματίσουν οι άλλοι για 

‘σένα όταν δεν σε ξέρουν προσωπικά... 

 

Πέρα από την ορθογραφία, κουράζεις τον αναγνώστη. Δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τα 

greeklish, ούτε έχουν όλοι την όρεξη να βγάλουν τα μάτια τους για να αποκωδικοποιήσουν 

μια πρόταση. Είναι θέμα σεβασμού προς τον συνομιλητή σου. Όπως όταν μιλάς με κάποιον 

δεν λες μισές λέξεις μέσα από τα δόντια σου, έτσι και στον γραπτό λόγο, γράφοντας καθαρά 

και ευανάγνωστα βοηθάς τον συνομιλητή σου να διαβάσει (... ) το κείμενό σου... 

 

Και τέλος, σημεία στίξης. Ο γραπτός λόγος σημαίνει επικοινωνία. Και η επικοινωνία όσο πιο 

εκφραστική είναι, τόσο πιο εύκολα γίνεται κατανοητή. Ένα μικρό σημαδάκι μπορεί να 

αλλάξει τελείως το νόημα μιας πρότασης. Παράδειγμα, η γνωστή φράση «Πίστευε, και μη 

ερεύνα». Πόσο διαφορετικό νόημα έχει αν την ερμηνεύσουμε «Πίστευε και μη, ερεύνα»<. 

Δεύτερο παράδειγμα, καθηγητής αγγλικής φιλολογίας ζήτησε από τους φοιτητές να βάλουν 
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σημεία στίξης στην πρόταση «A woman without her man is nothing.». Οι περισσότεροι άντρες 

το εξέφρασαν ως εξής: «A woman, without her man, is nothing.». Αντιθέτως οι περισσότερες 

γυναίκες έδωσαν διαφορετική ερμηνεία: «A woman: without her, man is nothing.». Σα σημεία 

στίξης λοιπόν δεν είναι διακοσμητικά, είναι αναπόσπαστο μέρος του γραπτού λόγου. Όταν 

τα χρησιμοποιείς σωστά, εκφράζεσαι με μεγαλύτερη σαφήνεια. 

 

 Γιατί συνεχίζεις και γράφεις σε greeklish? 

 

Σαχύτητα ...λένε ....  Σο να γράφεις greeklish δεν είναι από τη φύση του πιο γρήγορο από το 

να γράφεις ελληνικά. Απλώς έτσι συνήθισες να γράφεις τόσο καιρό, οπότε προφανώς και 

γράφεις πιο γρήγορα, αλλά τώρα βαριέσαι να μάθεις από την αρχή τον σωστό τρόπο. Αν σου 

δώσω χαρτί και μολύβι, και σου πω γράψε μου γρήγορα «Αρνάκι άσπρο και παχύ», θα το 

γράψεις κανονικά, ή θα γράψεις «arnaki aspro k paxy»? Σο πρώτο φυσικά, γιατί με μολύβι 

έχεις συνηθίσει να γράφεις γρήγορα με τον σωστό τρόπο, ασχέτως αν έχει τόνους και 

μεγαλύτερες λέξεις απ’ ότι αν έγραφες κι εκεί με greeklish. Σο ίδιο ισχύει και στο 

πληκτρολόγιο...  

 

Τα greeklish κερδίζουν έδαφος και απειλούν την ελληνική γλώσσα  

Σης Γιωτας Mυρτσιωτη 

 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Ανταλλάσσουν SMS με ευχέρεια και σε χρόνο μηδέν. Κινητά και 

Διαδίκτυο δεν αποτελούν απλώς προέκταση του χεριού τους αλλά τρόπο ζωής και συνήθεια 

που έχουν τη δική τους γλώσσα επικοινωνίας και επηρεάζει τον γραπτό λόγο των μαθητών 

απειλώντας σοβαρά... την ελληνική γλώσσα. 

Σα λεγόμενα greeklish όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά τείνουν να καθιερωθούν ως η 

επίσημη γλώσσα των Ελλήνων χρηστών στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Ση χρησιμοποιεί 

ένα μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό των μαθητών γυμνασίου και λυκείου (77,4%) 

σε SMS και Μail, σε chat-forum και Smartphone σε Pda, σε σημειώσεις και χειρόγραφα. Και, 

μπορεί οι λόγοι της χρήσης να είναι ο εθισμός, εξοικονόμηση χρόνου ή μόδα, ωστόσο οι 

επιπτώσεις στην ορθογραφία και στη σύνταξη είναι πλέον εμφανείς στη συντριπτική 

πλειονότητα των νέων ηλικίας 12 - 18 ετών με ενδείξεις για επέκταση του φαινομένου και 

σε μαθητές μικρότερης ηλικίας. 

Σις επιρροές των greeklish στις σχολικές επιδόσεις και συγκεκριμένα «στην ορθογραφική 

ικανότητα των μαθητών» καταγράφει έρευνα που διενήργησε το παιδαγωγικό τμήμα 

νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και παρουσιάστηκε στο συνέδριο με θέμα «Η 

διδασκαλία της ελληνικής ως πρώτης μητρικής ως δεύτερης/ξένης». 

Σα χαρακτηριστικά του ιδιόμορφου αυτού, γραπτού κυρίως, λόγου, είναι η σύντμηση των 

λέξεων (tespa αντί τέλος πάντων, tpt αντί για τίποτα, dld αντί για δηλαδή, mnm αντί για 

μήνυμα ..), ο συνδυασμός ελληνικών και λατινικών γραμμάτων σε μια λέξη, η χρήση 

λατινικών χαρακτήρων (giati, pame), η κατάργηση της ορθογραφίας, η παράλειψη τονισμού 

ή σημείων στίξης, η χρήση αγγλικών σημείων στίξης, με αποτέλεσμα την αύξηση 

ορθογραφικών λαθών στο σχολείο ακόμη και σε μαθητές που παλαιότερα παρουσίαζαν 

http://giouliblog.blogspot.com/2009/09/greeklish.html
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καλύτερες επιδόσεις στον γραπτό λόγο. 

 

ε γραπτά μαθητών 

 

Λέξεις γραμμένες σε greeklish συνάντησαν οι φιλόλογοι στα γραπτά μαθητών σε ποσοστό 

64,3%, κυρίως στη Ν. Γλώσσα - Εκθεση, στη Λογοτεχνία και σπανιότερα στην Ιστορία. Οι 

επιρροές εντοπίζονται κυρίως σε ορθογραφικά λάθη (ο αντί για ω, η συνεχής χρήση του ι), 

στη φωνητική απόδοση των διπλών συμφώνων (κσ αντί για ξ, πσ αντί ψ π.χ. επσακσε) και 

στην ορθογραφική απόδοση των λέξεων (π.χ. «ικογενια», «ινε» κ.ά.) ύμφωνα με την 

έρευνα, οι μαθητές που παραδέχθηκαν ότι χρησιμοποιούν στο γυμνάσιο τα greeklish 

αγγίζει το 67,8%, στο EΠΑΛ το 70,2% και στο ΓΕΛ 88,5%. Οι μισοί από τους μαθητές 

χρησιμοποιούν greeklish από δύο έως και περισσότερα χρόνια και το 63% καθημερινά ή 

πολλές φορές την ημέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 19% των μαθητών της Α΄ και το 51,6% 

της Β΄ τάξης γυμνασίου δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα greeklish τουλάχιστον δύο χρόνια, που 

σημαίνει ότι η χρήση τους ξεκινάει από το δημοτικό, «φαινόμενο» που, όπως ανέφερε ο 

επικεφαλής της έρευνας Θ. Μπράτιτσης, πρέπει να ερευνηθεί εις βάθος. 

 

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή  

 

Ι.Θ. Κακριδής 

 

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» 

 

Γιατί αλήθεια διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά που θέλουμε να μορφώσουμε, σε 

τόσο πολλές ώρες μάλιστα; 

Σρεις είναι οι κύριοι λόγοι που μας υποχρεώνουν να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να 

επικοινωνήσουν όσο γίνεται περισσότερο με τον αρχαίο κόσμο. 

Πρώτα απ’ όλα, γιατί είμαστε κι εμείς Έλληνες. Από τον καιρό του Ομήρου ως σήμερα έχουν 

περάσει κάπου δυο χιλιάδες εφτακόσια χρόνια. τους αιώνες που κύλησαν οι Έλληνες 

βρεθήκαμε συχνά στο απόγειο της δόξας, άλλοτε πάλι στα χείλια μιας καταστροφής 

ανεπανόρθωτης∙ νικήσαμε και νικηθήκαμε αμέτρητες φορές∙ δοκιμάσαμε επιδρομές και 

σκλαβιές∙ αλλάξαμε θρησκεία∙ στους τελευταίους αιώνες η τεχνική επιστήμη μετασχημάτισε 

βασικά τη μορφή της ζωής μας∙ και όμως κρατηθήκαμε Έλληνες, με την ίδια γλώσσα ‐φυσικά 

εξελιγμένη‐, με τα ίδια ιδανικά, τον ίδιο σε πολλά χαραχτήρα και με ένα πλήθος στοιχεία 

του πολιτισμού κληρονομημένα από τα προχριστιανικά χρόνια. τον πνευματικό τομέα 

κανένας λαός δεν μπορεί να προκόψει, αν αγνοεί την ιστορία του, γιατί άγνοια της ιστορίας 

θα πει άγνοια του ίδιου του ίδιου του εαυτού του. Είμαι Έλληνας, συνειδητός Έλληνας, αυτό 

θα πει, έχω αφομοιώσει μέσα μου την πνευματική ιστορία των Ελλήνων από τα μυκηναϊκά 

χρόνια ως σήμερα. 

Ο δεύτερος λόγος που μας επιβάλλει να γνωρίσουμε την αρχαία πνευματική Ελλάδα είναι 

ότι είμαστε κι εμείς Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στον αρχαίο 

Ελληνικό, με συνδετικό κρίκο τον ρωμαϊκό. Με τους άλλους Ευρωπαίους μας δένει βέβαια και 

ο Φριστιανισμός, όσο και να μας χωρίζουν ορισμένα δόγματα. Μα και ο Φριστιανισμός 

έπρεπε να δουλευτεί πρώτα με την Ελληνική σκέψη, για να μπορέσει ν’ απλώσει έπειτα στον 
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ευρωπαϊκό χώρο. Η ρίζα του πολιτισμού των Ευρωπαίων όλων είναι ο αρχαίος ελληνικός 

στοχασμός και η τέχνη, γι’ αυτό δεν μπορεί να τα αγνοεί κανείς, αν θέλει να αισθάνεται πως 

πνευματικά ανήκει στην Ευρώπη. Μα ο κυριότερος λόγος που δεν επιτρέπεται οι νέοι μας ν’ 

αγνοούν την αρχαίαν Ελλάδα είναι άλλος: στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα χρονικά του 

κόσμου ανακαλύφτηκε ο άνθρωπος ως αξία αυτόνομη, ο 

άνθρωπος που θέλει να κρατιέται ελεύθερος από κάθε λογής σκλαβιά, και υλική και 

πνευματική. Μέσα στους λαούς που περιβάλλουν τον ελληνικό χώρο στα παλιά εκείνα 

χρόνια υπάρχουν πολλοί με μεγάλο πολιτισμό, πάνω απ’ όλους οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες. 

Οι λαοί όμως αυτοί ούτε γνωρίζουν ούτε θέλουν τον ελεύθερο άνθρωπο. Σο απολυταρχικό 

τους σύστημα επιβάλλει στα άτομα να σκύβουν αδιαμαρτύρητα το κεφάλι μπροστά στο 

βασιλέα και στους θρησκευτικούς αρχηγούς. Η ελεύθερη πράξη και η ελεύθερη σκέψη είναι 

άγνωστα στον εξωελληνικό κόσμο. Και οι Έλληνες; Πρώτοι αυτοί, σπρωγμένοι από μια 

δύναμη που βγαίνει από μέσα τους και μόνο, την δεσποτεία θα την μεταλλάξουν σε 

δημοκρατία, και από την άβουλη, ανεύθυνη μάζα του λαού θα πλάσουν μια κοινωνία από 

πολίτες ελεύθερους, που καθένας τους να νιώθει τον εαυτό του υπεύθυνο και για τη δική του 

και για των άλλων την προκοπή. Ο στοχασμός είναι κι αυτός ελεύθερος για τα πιο τολμηρά 

πετάματα του νου και της φαντασίας. Ο Έλληνας είναι ο πρώτος, που ενώ ξέρει πως δεν 

μπορεί ατιμώρητα να ξεπεράσει τα σύνορα του ανθρώπου και να γίνει θεός, όμως κατέχεται 

από μια βαθιά αισιοδοξία για τις ανθρώπινες ικανότητες και είναι γεμάτος αγάπη για τον 

άνθρωπο, που τον πιστεύει ικανό να περάσει τις ατέλειές του και να γίνει αυτό που πρέπει 

να είναι−ο τέλειος άνθρωπος. Αυτή η πίστη στον τέλειον άνθρωπο, συνδυασμένη με το βαθύ 

καλλιτεχνικό αίσθημα που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή, δίνει στον αρχαίον Έλληνα τον 

πόθο και την ικανότητα να πλάσει πλήθος ιδανικές μορφές σε ό,τι καταπιάνεται με το νου, 

με τη φαντασία και με το χέρι: στις 

απέριττες μορφές που σχεδιάζουν οι τεχνίτες στα αγγεία της καθημερινής χρήσης, στη 

μεγάλη ζωγραφική, στην πλαστική του χαλκού και του μαρμάρου, πάνω απ’ όλα στο λόγο 

τους, και τον πεζό και τον ποιητικό. Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, 

για να μορφωθούν∙ για να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους αναλύοντας τη σκέψη των παλιών 

Ελλήνων∙ για να καλλιεργήσουν το καλλιτεχνικό τους αίσθημα μελετώντας ό,τι ωραίο 

έπλασε το χέρι και η φαντασία των προγόνων τους∙ για να μπορέσουν κι αυτοί να νιώσουν 

τον εαυτό τους αισιόδοξο, ελεύθερο και υπεύθυνο για τη μοίρα του ανθρώπου πάνω στη γη∙ 

προπαντός για να φουντώσει μέσα τους ο πόθος για τον τέλειον άνθρωπο. 

Πηγή : Πύλη για την Ελληνική γλώσσα 

 

Ομιλείτε ελληνικά;  (ή Σηλεόραση και γλώσσα) Σης ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΣΑ ela@ath.forthnet.gr 

 

 ΑΤΣΗ ΣΗΝ ξένη γλώσσα που ακούω κάθε φορά που πατάω το κουμπάκι της τηλεόρασης, 

μπορεί να μου την μεταφράσει κάποιος καλός άνθρωπος; Μπορεί κάποιος να μου 

αποκρυπτογραφήσει αυτόν τον μυστηριώδη κώδικα Ντα Βίντσι, μπας και συνεννοηθούμε 

στοιχειωδώς;  

Δεν ζητάω διερμηνέα από αγγλικά σε ελληνικά. Από γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά σε 

ελληνικά. Ζητάω διερμηνέα από ελληνικά σε ελληνικά. Να καταλάβω πέντε βασικά 

http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2010/07/07/2722.html
http://giouliblog.blogspot.com/2010/01/blog-post_21.html
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πραγματάκια. Να μην τρώω τις ελληνικούρες σαν χαστούκια απανωτά. Να μη μου περνάει 

απ΄ το μυαλό ότι μιλάνε απταίστως τη σανσκριτική διάλεκτο.  

ταχυολογώ μερικά μαργαριτάρια που δίνουν και παίρνουν όταν οι παρουσιαστές, 

συντονιστές, πανελίστες, συνάδελφοι δημοσιογράφοι και λοιποί συμπαθείς κλάδοι 

βρίσκονται στο τσακίρ κέφι:  

1. Για τα επίθετα που τελειώνουν σε «ηςης-ες» τους επιφυλάσσω μια τεράστια έκπληξη: 

ΚΛΙΝΟΝΣΑΙ!!! Λέμε «ο διεθνής Σύπος, η διεθνής κατακραυγή, το διεθνές αντίκτυπο». Δεν 

λέμε «αυτό είναι πολύ ευγενής παιδί», «τα άτομα αυτά είναι πολύ προσηνής». Ή μάλλον, 

όταν το λέμε, ετοιμαζόμαστε μετά να θρηνήσουμε θύματα.  

2. Επίσης κλίνονται τα «ων-ουσα-ον». «Με τον υπάρχων νόμο»;  

Ναι, το άκουσα κι αυτό. «Σρία άτομα ήταν απών». Ναι, το άκουσα και είμαι ακόμα ζωντανή.  

3. Αντιθέτως ΔΕΝ κλίνονται τα επώνυμα. Η Γεννηματά της Γεννηματάς, η Καρέζη της 

Καρέζης; Όταν ακούω- κατά κόρον- εκείνο το «της Ακρίτας», μια σκοτοδίνη μου ΄ρχεται, 

χάνω τον κόσμο! Αφήστε τα ήσυχα, ρε παιδιά! Σα καημένα τα επώνυμα δεν ενοχλούν 

κανέναν. Όπως τα ακουμπάς στη γωνίτσα τους στην ονομαστική, έτσι μένουν και στη 

γενική. Δεν κόβουν βόλτες πέρα δώθε! 4. Κάποιος είναι ανώτερος από τον άλλον.  

Ποτέ, μα ποτέ- σε ό,τι θέλετε να σας ορκιστώ- δεν είναι ΠΙΟ ανώτερος από τον άλλον. Η 

σύγκριση εμπεριέχεται ήδη στη λέξη, δεν χρειάζεται το φρικαλέο κερασάκι στην τούρτα. Πιο 

ανώτερος, πιο κατώτερος, πιο χειρότερος, πιο καλύτερος; Αμολάμε τις λέξεις όπου και όπως 

γουστάρουμε; Αυτός ο πλεονασμός του «πιο» παραπέμπει στην παροιμία «τώρα που 

βρήκαμε πιπέρι, βάλε και στα λάχανα»!  

5. Όταν δίνουν σε κάποιον να υπογράψει ένα χαρτί, του λέμε «υπόγραψε εδώ». Όχι 

«υπέγραψε εδώ». «Ανέφερέ μου ακριβώς τι άκουσες», «μετέφερέ του τους χαιρετισμούς μου»! 

Να θυμηθούμε λίγο τα ελληνικούλια που μαθαίναμε- μαζί με την κρεμάλα που παίζαμε- τις 

ατελείωτες ώρες στο σχολείο;  

Να θυμηθούμε λίγο τη διατήρηση εσωτερικής αύξησης στον τύπο της προστακτικής;  

6. Ο Οκτώβριος δεν έχει «μι», που να χτυπιέσαι κάτω. Δεν είναι ΟκτώΜβριος- κι ας επιμένουν 

οι πολιτικοί μας σε προεκλογικές περιόδους. Ο Οκτώβριος δεν είναι Οκτώμβριος και δεν 

προτίθεται να γίνει στο άμεσο μέλλον.  

7. «Να αναπαράγω» ή «να αναπαραγάγω»; Εδώ «σου βάζω δύσκολα μα σκέψου πόσα 

πέρασα, σου βάζω δύσκολα κι ας παίζω με τα νεύρα σου». Αυτό όντως είναι ζόρικο. Σο 

κόλπο, απλό: Λέμε «να αναπαράγω» για κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε πολλές φορές. 

«Να αναπαραγάγω» για κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε άπαξ. Αν το θυμόμαστε αυτό, 

μπορεί να το σκαπουλάρουμε το λαθάκι!  

8. Είναι προ Φριστού αλλά δεν είναι μετά Φριστού: μετά Φριστόν. Μετά ΣΟΝ Φριστόν- πόσο 

πιο λιανά να στο κάνω, χαρά μου;  

9. Δεν είναι πεdε, είναι πέντε: πεν-τε!!! 10. Ο τύπος είναι αθυρόστομος, δεν είναι 

ανθηρόστομος. Δεν μιλάει δηλαδή και βγαίνουν γλαδιόλες απ΄ το στόμα του. Η δικτατορία 

δεν είναι δικταΚτορία! Δεν αποθανατίζω: απαθανατίζω! Δεν κάνω σφιγγομέτρηση. Κάνω 

σφυγμομέτρηση.  

Και πάει λέγοντας... Σο εν δέκατον έγραψα απ΄ όσα είχα στο μυαλό μου. Εύχομαι εγκαρδίως, 

σε κάθε ευγενής αναγνώστη, να περάσει όμορφα στον υπάρχοντα αββατοκύριακο! 

Φαίρεσθε! 
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Ο Ξενοθών Ζολώηαρ, για να καηαδείξει ηη δύναμη ηηρ ελληνικήρ γλώσσας και ηην 
καηαλςηική ηηρ επίδπαζη ζηο εςπωπαϊκό λεξιλόγιο, είσε εκθωνήζει δςο μνημειώδειρ 
ομιλίερ. 
Παπαθέηοςμε ηη μία. 
 
Πηγή :www.plefsis.gr/glossa.htm 
 
26 Σεπηεμβπίος 1957 
 
«Kyrie, 
 
Ι eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical 
Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an 
episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. 
 

 
With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous 
Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and 
synthesized. 
 
 
Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and 
melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis, we 
have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and 
catastrophe. 
 
In parallel, a panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a 
democratic climate is basic. 
 
I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my eucharistia to you Kyrie, to 
the eugenic and generous American Ethnos and to the organizers and protagonists of 
this Amphictyony and the gastronomic symposia». 

 

 

 

Θέματα για ανάπτυξη: 

1. ε μια εργασία που αναλάβατε στη σχολική τάξη, στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Νεοελληνικής Γλώσσας, να παρουσιάσετε σ’ ένα κείμενο ( 400 λέξεων ) τις προτάσεις 

σας για την καλλιέργεια μιας άρτιας γλωσσικής έκφρασης του ατόμου.  

2. « Γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την 

εθνική της γλώσσας, ένας είναι ο αγώνας. Πάντα αμύνεται περί πάτρης…» 

- Να αναλύσετε την άποψη του Γ. Χυχάρη 

- Έχουν επικαιρότητα οι διαπιστώσεις αυτές; ( 400 λέξεις )  

3. Η γλωσσική κακοποίηση αποτελεί στις ημέρες μας γεγονός. ε μια ομιλία σας στη 

Βουλή των Εφήβων να παρουσιάσετε τις διαστάσεις του προβλήματος και να το 

αιτιολογήσετε. ( 450 λέξεις )  

 

 

http://www.blogger.com/www.plefsis.gr/glossa.htm
http://www.blogger.com/www.plefsis.gr/glossa.htm
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Θεματική Ενότητα 

« Ψυχαγωγία , Διασκέδαση , Ελεύθερος χρόνος » 

 

« Ο ελεύθερος χρόνος ( η σχόλη ) δεν είναι το τέλος της 

δουλειάς. Αντίθετα , η δουλειά είναι το τέλος του ελεύθερου 

χρόνου. Αυτός πρέπει να αφιερώνεται στην Τέχνη , στην 

Επιστήμη και κύρια στη Φιλοσοφία » . Αριστοτέλης .  

« Ψυχαγωγία είναι μια διάθεση και μια ενέργεια , μια 

απασχόληση με την οποία γεμίζει κανείς και περνάει τον 

ελεύθερο χρόνο του » . Ε. Π. Παπανούτσος .  

 

Ορισμοί – γενικά :  

Ψυχαγωγία : ( ψυχή + άγω ) είναι η αγωγή της ψυχής. 

Πρόκειται για τη δημιουργική και ψυχωφελή απασχόληση , 

την ψυχική καλλιέργεια κατά τη διάρκεια του ελεύθερου 

χρόνου, που εξευγενίζει την ψυχή του ανθρώπου, ολοκληρώνει την προσωπικότητά του και 

καλλιεργεί το αίσθημα της πληρότητας. Είναι η γόνιμη φόρτιση της ψυχής, η δημιουργική 

αξιοποίηση του ψυχισμού μας. Η ψυχαγωγία αναφέρεται, επίσης, στη σωματική 

ολοκλήρωση, υγεία και ξεκούραση του ατόμου. Σέλος, συνδέεται με την απαιτητική και 

διδακτική συγχρόνως απόλαυση που χαρίζουν έργα υψηλού στοχασμού (τραγωδία , ποίηση, 

απαιτητικό θέατρο). 

Διασκέδαση : ( διασκεδάννυμαι = δια – σκορπίζω ) , αντίθετα με την ψυχαγωγία, «βγάζει» 

για λίγο τον άνθρωπο από την καθημερινότητα , ωστόσο δεν τον εξευγενίζει ψυχικά. 

υνιστά ψυχική εκτόνωση. Είναι μια απόδραση \ φυγή που παρέχει στιγμιαία απόλαυση. 

Όταν η διασκέδαση είναι ανούσια , τότε οδηγεί σε άσκοπη ανάλωση του ελεύθερου χρόνου 

και σ’ ευτελείς ενασχολήσεις .  

 

Ελεύθερος χρόνος : Ορίζεται ο χρόνος που απομένει, εάν αφαιρεθεί ο εργάσιμος. την 

ελληνική γλώσσα ο διαθέσιμος χρόνος ονομάζεται ελεύθερος , για να διαφοροποιηθεί από 

τον εργάσιμο που έχει χαρακτήρα καταναγκαστικό. Ελεύθερος χρόνος καλείται, λοιπόν, ο 

χρόνος που διαθέτει ο άνθρωπος για να αναπαυθεί, να προάγει το πνεύμα του, να 

καλλιεργήσει τα ταλέντα του, να αξιοποιήσει τις κλίσεις του. αφέστατα, στον ελεύθερο 

χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο εργάσιμος χρόνος ούτε ο λεγόμενος νεκρός» χρόνος (ο χρόνος 

μετακίνησης από τον τόπο κατοικίας στον τόπο εργασίας, στον τόπο εκπαίδευσης ή 

ψυχαγωγίας).  

 

Μορφές γνήσιας ψυχαγωγίας :  

Γνήσιοι τρόποι διάθεσης του ελεύθερου χρόνου που συνιστούν γνήσια ψυχαγωγία είναι:  

Ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό (ποιοτικός κινηματογράφος, θέατρο, μουσική, 

χορός, εκδηλώσεις, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, εκθέσεις, πινακοθήκες 

<), συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες κι εκδηλώσεις, η παρακολούθηση διαλέξεων. 

Θεωρούμε ψυχαγωγία αυτού του είδους τις ενασχολήσεις, γιατί μέσα από την τέχνη και την 
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επαφή με τον πολιτισμό το άτομο εξευγενίζεται , οξύνει τη φαντασία του και τα αισθητικά 

του κριτήρια, υπερβαίνει την καθημερινότητα, λυτρώνεται ή και προβληματίζεται. 

Η ανάγνωση ποιοτικών βιβλίων που επιφέρει καλλιέργεια πνεύματος, ικανοποιεί το 

«φιλοπερίεργο» του ανθρώπου και πολλές φορές δίνει λύσεις σε διάφορα προβλήματα.  

Η γλωσσομάθεια.  

Η παρακολούθηση ποιοτικών εκπομπών στην τηλεόραση ή ποιοτικών ταινιών στο DVD, 

ενασχόληση με τον Η\Τ, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο με την προϋπόθεση της 

ορθής επιλογής και της ενεργητικής συμμετοχής .  

Ο αθλητισμός, τα παιχνίδια της κίνησης και τα ομαδικά παιχνίδια που προσφέρουν 

εκγύμναση ψυχής, σώματος και πνεύματος, καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, 

συλλογικότητας, άμιλλας, δημιουργική εκτόνωση, πειθαρχία, εύρωστο – όμορφο σώμα. 

Ιδιαίτερα σήμερα που οι συνθήκες ζωής στα αστικά κέντρα είναι ασφυκτικές κι 

αλλοτριωτικές, επιβάλλεται η ενεργητική ενασχόληση με τον αθλητισμό.   

Οι εκδρομές που τονώνουν την επαφή με τη φύση, επαφή με την αρμονία, το μέτρο, την 

ομορφιά, ερεθίσματα δημιουργίας, πηγή έμπνευσης, ψυχική γαλήνη.   

Σα ταξίδια (στο εσωτερικό – εξωτερικό), για να αποκομίσουμε νέες εμπειρίες – βιώματα, 

αναζωογόνηση, ψυχική κάθαρση, επαφή με κουλτούρα – παραδόσεις άλλων λαών, 

διεύρυνση οριζόντων, απομάκρυνση από εθνικιστικού χαρακτήρα αντιλήψεις – καλλιέργεια 

διεθνιστικού πνεύματος. 

Η δημιουργία ατομικής έκφρασης με το πρόσωπο του ερασιτεχνισμού.  

Η σύναψη ουσιαστικών σχέσεων, η επικοινωνία με φιλικά πρόσωπα, η ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων. Οι δεσμοί, οι φιλίες, η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις που 

ενισχύουν τις κοινωνικές επαφές. Έτσι, επιτυγχάνεται η κάλυψη συναισθηματικών κι 

επικοινωνιακών αναγκών, η ανταλλαγή ιδεών, η ευκολότερη αντιμετώπιση προβλημάτων, η 

ασφάλεια, η συμπαράσταση , η αποφυγή μοναξιάς.  

Η συμμετοχή σε διάφορους συλλόγους κι οργανώσεις και η εθελοντική προσφορά όχι μόνο 

καλλιεργούν την κοινωνική αλληλεγγύη αλλά φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, 

συσφίγγοντας τις ανθρώπινες σχέσεις. Ειδικά ο εθελοντισμός, με τις διάφορες μορφές του, 

ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή των πολιτών όλων των ηλικιών κι αναπτύσσει το 

αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης.    

Ενασχόληση με τα κοινά: ο άνθρωπος ολοκληρώνεται ως κοινωνικό και πολιτικό ον, ελέγχει 

την εξουσία, οξύνει την κοινωνικο – πολιτική του συνείδηση.  

Ο χρόνος για αυτοκριτική, για περισυλλογή.  

 

 

 

Μορφές νόθης ψυχαγωγίας  

Άγονοι τρόποι διάθεσης του ελεύθερου χρόνου που συνιστούν νόθη ψυχαγωγία είναι:  

Πολύωρη και παθητική παρακολούθηση χαμηλής ποιότητας πολιτιστικών έργων και η 

απομάκρυνση από αληθινές μορφές τέχνης  (εμπορικό θέαμα ή ακρόαμα, προγράμματα 

ευτελούς αισθητικής, όπως π.χ. οι τηλεοπτικές σειρές, όπου προβάλλονται αρνητικά 

πρότυπα, υποβαθμίζουν την αισθητική , DVD) , που επιφέρουν πνευματική αποδυνάμωση, 

παθητική θέαση , αποχαύνωση και υποβάθμιση της αισθητικής του ατόμου.  
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Η κατάχρηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών που παθητικοποιούν τη σκέψη , αποχαυνώνουν το 

άτομο, καλλιεργούν την εσωστρέφεια και την αντικοινωνικότητα, συντελούν στην απώλεια 

του ελεύθερου χρόνου ή στη μη γόνιμη κι εποικοδομητική του αξιοποίηση. Αντίστοιχα 

λειτουργεί και η άσκοπη χρήση του Η\Τ  και του διαδικτύου.  

Η εκτόνωση στο γήπεδο μέσω εκδηλώσεων χουλιγκανισμού , αντί για υγιή 

παρακολούθηση. ’  αυτήν την περίπτωση δεν εκτονώνεται θετικά το περίσσειο φορτίο 

ενέργειας, γίνεται απλός καταναλωτής θεάματος, προβαίνει σε βίαιες αντικοινωνικές 

ενέργειες.  

 Η εμμονή σε μορφές εκτονωτικής διασκέδασης  καταστρέφει  τη σωματική υγεία αλλά 

προκαλεί  ψυχική φθορά κι απορρύθμιση, αλλοτρίωση.  

Η κατάχρηση των τυχερών παιχνιδιών, όπως η χαρτοπαιξία, προκαλούν εθισμό, απώλεια 

αυτοελέγχου, επιβαρύνουν οικονομικά το άτομο. 

Η χρήση των μηχανών – γρήγορων αυτοκινήτων και η μανία της ταχύτητας που εγκυμονεί 

κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα του ατόμου. 

Η υπερβολική κατανάλωση ποτού, ο αλκοολισμός.  

ε ακραίες περιπτώσεις η καταφυγή σε τεχνητούς παραδείσους, όπως διάφορα είδη 

ναρκωτικών ουσιών που φθείρει τη σωματική υγεία, οδηγεί σε φαινόμενα κοινωνικής 

παθογένειας, προκαλεί ψυχικές διαταραχές. 

Η υπερβολική κατανάλωση φαγητού.  

Η διάθεση του ελεύθερου χρόνου σ’  επαγγελματικές δραστηριότητες.    

       

Η αξία της γνήσιας ψυχαγωγίας  

Χυχοσωματικός τομέας: Η ψυχαγωγία επιτρέπει στο άτομο να ξεκουραστεί σωματικά και 

ψυχικά, του προσφέρει δυνάμεις, του αναζωογονεί τη διάθεση, προκειμένου να συνεχίσει 

τον καθημερινό αγώνα.  

Ασκεί και ξεκουράζει το σώμα, το άτομο ξεφεύγει από την καθιστική ζωή, ενώ προσφέρει 

τέρψη κι απόλαυση στο πνεύμα.  

Ειδικά για τους νέους, η ψυχαγωγία τούς βοηθά να αποβάλλουν το άγχος των μαθημάτων. 

Η ψυχαγωγία αποτελεί δείκτη της πνευματικής και πολιτιστικής στάθμης των λαών .  

Η ενασχόληση με την ποιοτική τέχνη καλλιεργεί την αισθητική του ανθρώπου , αφού τον 

απομακρύνει από μορφές της εμπορευματοποιημένης , μαζοποιημένης κι εκχυδαϊσμένης  

τέχνης.  

Ενισχύεται η πολιτιστική ταυτότητα και η παράδοση ενός τόπου , καθώς οι άνθρωποι 

επιλέγουν να τηρούν τα ήθη κι έθιμά τους , επιδιώκουν τη γνώση της ιστορίας και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς τους . 

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό επιφέρει σωματικά και πνευματικά οφέλη στο άτομο και 

συνιστά μία από τις γνήσιες μορφές ψυχαγωγίας . 

Ο ελεύθερος χρόνος μπορεί να διατεθεί γόνιμα , επιδιώκοντας την επαφή με τους άλλους 

λαούς.  

Ηθικός τομέας : Ηθικοποιεί το άτομο , καθώς καλλιεργεί αρετές , όπως την ειλικρίνεια , το 

σεβασμό , την άμιλλα , τη σεμνότητα . Η γόνιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου οδηγεί 

το άτομο στην ενδοσκόπηση και στην αυτοκριτική , με συνέπεια  την ηθική βελτίωση , την 

αυτογνωσία . 

Ενισχύονται ακόμα η αυτοσυνειδησία , η πειθαρχία και η ανθρωπιά .  
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Κοινωνικός – πολιτικός τομέας : Η ψυχαγωγία οδηγεί στην αρμονική συμβίωση , στη 

συνεργασία. Γίνεται γέφυρα ανθρώπινης επικοινωνίας και κατ’ επέκταση συμβάλλει στη 

διασφάλιση της κοινωνικής ευρυθμίας και συνοχής , στην κοινωνική ανάπτυξη.  

Όταν η ζωτικότητα των πολιτών διοχετεύεται σε μορφές γνήσιας ψυχαγωγίας και συνάμα 

οι ίδιοι είναι ενεργοί πολίτες, αποφεύγονται φαινόμενα κοινωνικής  παθογένειας , 

εξασφαλίζεται η κοινωνική γαλήνη. 

Η ενασχόληση με τα κοινά βοηθά στην άσκηση ελέγχου της εξουσίας. Έτσι , περιορίζεται η 

αυθαιρεσία και η καταπάτηση των δικαιωμάτων των πολιτών, μειώνονται τα φαινόμενα 

λαϊκισμού – μεσσιανισμού .  

Ιδιαίτερα για τους νέους , η ψυχαγωγία τούς  βγάζει από την απομόνωση – απόρροια της 

σύγχρονης ζωής – και τους ωθεί στην ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων , στη 

δημιουργία δεσμών φιλίας .  

Οικονομικός – επαγγελματικός – οικολογικός τομέας : Η δημιουργική διάθεση του 

ελεύθερου χρόνου ανανεώνει τον άνθρωπο και γι’  αυτό μπορεί να είναι αποδοτικός και 

παραγωγικός στην εργασία του .  

 

 

Παράγοντες για την επιλογή της ψυχαγωγίας  

τις επιλογές της ψυχαγωγίας του ατόμου επιδρά καθοριστικά τα εξής :  

Η ηλικία του ατόμου . 

Η πνευματική καλλιέργεια και γενικότερα η παιδεία του. 

Οι ιδιαίτερες ικανότητες , οι κλίσεις , τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά του .  

Ο ελεύθερος χρόνος που διαθέτει σε συνδυασμό με το επάγγελμα που ασκεί .  

Η οικονομική του άνεση.  

Σα ΜΜΕ και τα προβαλλόμενα πρότυπα.  

Οι παρεχόμενες δυνατότητες από το ευρύτερο περιβάλλον. 

Σο υλιστικό πνεύμα της σύγχρονης εποχής .  

 

Ελεύθερος χρόνος ( γενικά )  

Ο ελεύθερος χρόνος ως ανθρώπινη δραστηριότητα που συνδέεται με την εργασία και τον 

τρόπο ζωής, με την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση, με τη συντροφικότητα και την ψυχική 

ισορροπία, θεωρείται σχεδόν από όλους σήμερα ένα από τα πολιτιστικά δικαιώματα.  

Ψστόσο , μια διεισδυτικότερη ματιά στο κοινωνικό γίγνεσθαι μας οδηγεί στη διαπίστωση 

ότι ουσιαστικά εξακολουθεί να υφίσταται πρόβλημα ελεύθερου χρόνου . Μπορεί να 

μειώνονται οι ώρες της εβδομαδιαίας απασχόλήσης αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο 

χρόνος αυτός απλώς χρησιμεύει για μια δεύτερη εργασία ή για υπερωριακή απασχόληση , 

προκειμένου το άτομο να ανταποκριθεί στις ποικίλες καταναλωτικές του ανάγκες .  

Σο βασικότερο , όμως , πρόβλημα σχετικά με την ουσιαστική ύπαρξη ελεύθερου χρόνου 

προκύπτει από τη λανθασμένη εκμετάλλευσή του. τη συνείδηση του σύγχρονου 

ανθρώπου , ο ελεύθερος χρόνος μεταφράζεται σ’  εκτόνωση .  

Πίσω από τον ελεύθερο χρόνο έχει δημιουργηθεί μια « βιομηχανία » με τεράστια 

οικονομικά συμφέροντα , η οποία παράγει προϊόντα καταναλώσιμα στο χρόνοι της σχόλης : 

αθλητικά θεάματα , τηλεοπτικά προγράμματα , κέντρα διασκέδασης <  
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Ο σύγχρονος άνθρωπος , ζώντας στην κοινωνία της εμπορευματοποίησης  και της άκρατης 

καταναλωτικής νοοτροπίας , έχει πειστεί ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι συνδεδεμένος με το 

χρήμα , που αποτελεί το μέσο για τις απολαύσεις κατά το χρόνο αυτό, η έξοδος από το σπίτι 

θέλει έξοδα που προϋποθέτουν πλεονασματικούς οικογενειακούς προϋπολογισμούς.  
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Αίτια μη δημιουργικής αξιοποίησης – εκμετάλλευσης   (άσκοπης ανάλωσης) του 

ελεύθερου χρόνου (αιτίες στροφής στη νόθη ψυχαγωγία)    

Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι , όσο μειώνονται οι εργάσιμες ώρες , τόσο αυξάνεται ο 

ελεύθερος χρόνος . Ψστόσο , πρόκειται για μια επίπλαστη εντύπωση , καθώς μόνο τυπικά 

έχει επιμηκυνθεί ο ελεύθερος έναντι του εργάσιμου χρόνου λόγω των ακόλουθων :  

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ταυτίσει την ευτυχία του με την απόκτηση υλικών αγαθών , έχει 

επιδοθεί στο κυνήγι της ύλης. Εθίζεται στον υπερκαταναλωτισμό και , προκειμένου να 

μπορεί να καταναλώνει περισσότερα , εργάζεται περισσότερο , με αποτέλεσμα τη 

συρρίκνωση των ελεύθερων ωρών .  

Σο σχολείο , με τον τεχνοκρατικό του χαρακτήρα , δε δίνει έμφαση στην προσφορά 

ανθρωπιστικής παιδείας , η οποία διαμορφώνει ανθρώπους με ενδιαφέροντα , αλλά φτιάχνει 

άτομα μονοδιάστατα , χωρίς κριτική σκέψη , άρα κι εύκολα θύματα των ανούσιων 

ενασχολήσεων.. Ο σύγχρονος άνθρωπος – πνευματικά ενδεής – αδυνατεί να ψυχαγωγηθεί , 

αφού δεν έχει πνευματικά ερείσματα .  

την εποχή μας οι κοινωνίες είναι σύνθετες και πολύπλοκες. Για παράδειγμα , έχουν 

πολλαπλασιαστεί στην εποχή μας οι οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Γι’ αυτό δεν 

υπάρχει η ευχέρεια να διαθέσουμε χρόνο στον εαυτό μας κατά βούληση. Μια μεγάλη μερίδα 

εργαζομένων προβαίνει σε υπερεργασία ή σε δεύτερη απασχόληση , προκειμένου να καλύψει 

πλήθος αναγκών ή να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής του , πράγμα που δεν τον αφήνει 

περιθώρια ελεύθερου χρόνου.  

Η γιγάντωση των αστικών κέντρων έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των «νεκρών» ωρών , 

τόσο εξαιτίας της μεγάλης απόστασης μεταξύ σπιτιού κι εργασίας , όσο και των 

προβλημάτων της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της δυσλειτουργίας των συγκοινωνιών .  

Οι αυξημένες υποχρεώσεις του σύγχρονου ανθρώπου – επαγγελματικές , κοινωνικές , 

οικογενειακές – τον εξουθενώνουν και γι’ αυτό επιθυμεί κατά τον ελεύθερο χρόνο να 

εκτονωθεί ή να ξεκουραστεί κι όχι να σκεφτεί και να προβληματιστεί , όπως απαιτεί η 

ψυχαγωγία. Άλλωστε , μερικά επαγγέλματα είναι από τη φύση τους πολύ κοπιαστικά κι 

απαιτούν πολλές ώρες ξεκούρασης..  

Η επιδίωξη όλο και μεγαλύτερου κέρδους από τα ΜΜΕ , τα οδηγεί στην προβολή εύπεπτων 

κι ευτελών θεαμάτων κι ακουσμάτων , πολιτιστικών υποπροϊόντων , αρνητικών προτύπων κι 

ωθούν στην ανούσια διασκέδαση που επιφέρει προσωρινά κάποια εκτόνωση , όμως οδηγούν 

το πνεύμα και την ψυχή σε μια «λιμνάζουσα» κατάσταση.  

Η έλλειψη οργάνωσης και προγραμματισμού , όπως και η προχειρότητα γενικότερα στην 

εργασία και τη ζωή πολλών ανθρώπων περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους , καθώς 

αναλώνονται άσκοπα οι ελεύθερες ώρες τους.  

Ευθύνονται άμεσα και οι φορείς αγωγής , καθώς δεν παρέχουν τα πλέον ενδεδειγμένα 

πρότυπα , με αποτέλεσμα την έλλειψη κριτικής στάσης και της ουσιαστικής καλλιέργειας , 

την αδυναμία διάκρισης του καλού και του κακού , που καθιστούν τους ανθρώπους εύκολα 

θύματα χειραγώγησης κι αντικείμενα εκμετάλλευσης των εμπόρων διασκέδασης .  

Όταν οι συνθήκες διαβίωσης είναι υποβαθμισμένες , επηρεάζουν και τις επιλογές του 

ανθρώπου ως προς την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του.  
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Παρά τη θεσμική κατοχύρωση του πενθήμερου και της οκτάωρης απασχόλησης , πολύ 

συχνά – στον ιδιωτικό κυρίως τομέα – απαιτούνται υπερωρίες , με αποτέλεσμα τη 

συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου.  

Σέλος , ευθύνεται κι ο ίδιος ο άνθρωπος που δεν αντιστέκεται στη μαζική κι ευτελή 

κουλτούρα που του προβάλλουν και δεν επιδιώκει την ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου , αφού ο μιμητισμός , η υποδούλωση στη μόδα και η επιλογή εύπεπτων πολιτιστικών 

υποπροϊόντων σηματοδοτούν τις επιλογές του. 

 

 Ο ελεύθερος χρόνος των νέων  

Γνωρίζουμε ότι μια μερίδα νέων διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην τηλεθέαση , στα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια , στο διαδίκτυο και τους Η\Τ , στη μουσική , στη διασκέδαση , στην 

ανάγνωση βιβλίων και περιοδικών , στον αθλητισμό , στις βόλτες με τους φίλους κ.α. Εξίσου 

γνωστό είναι ότι οι νέοι αποτελούν κυρίαρχο στόχο των εμπορικών εταιρειών και της 

βιομηχανίας του θεάματος. Η μάλλον χαμηλή κοινωνική τους θέση λόγω της ανεργίας , οι 

αβεβαιότητες και οι ανασφάλειές τους για το μέλλον που πιθανόν διαγράφεται δυσοίωνο , τα 

επιβαλλόμενα μυθοποιημένα πρότυπα , η αποστροφή σε κάθε συλλογική δραστηριότητα , η 

απομάκρυνση από την πολιτική τούς στρέφουν όμως σ’  έναν άκρατο καταναλωτισμό και σε 

μορφές διασκέδασης που στηρίζονται στην εκτόνωση και τη μοναχικότητα , με την 

ψευδαίσθηση ότι έτσι καλύπτουν τις προσωπικές , πνευματικές και ψυχολογικές ανάγκες 

τους . Σα αίτια για τα οποία οι νέοι δεν αξιοποιούν ορθά τον ελεύθερο χρόνο τους 

σταχυολογούνται στα ακόλουθα :  

Η ανεπαρκής παιδεία , απομακρυσμένη από την ανθρωποπλασία , τη σφαιρική ανάπτυξη 

του ατόμου : Σο παρόν σχολείο δε βοηθά τους νέους να συνειδητοποιήσουν την αξία της 

γνήσιας ψυχαγωγίας και να αποφύγουν ψυχοκτόνες δραστηριότητες ούτε παρέχει 

κατάλληλα ερεθίσματα για γόνιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου . Η ανεργία , η 

αναξιοκρατία και οι αδικίες δημιουργούν την ανάγκη εκτόνωσης και κυρίως αντικοινωνική 

συμπεριφορά .  

Η ζωή στις μεγαλουπόλεις έχει ως συνέπεια την απώλεια χώρου για εκτόνωση και την 

απουσία υγιών ανθρώπινων σχέσεων . 

Η οικογένεια έχει απολέσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Σο σπίτι , από εστία θαλπωρής 

έχει μεταβληθεί σε» κέντρο διερχομένων » , ο διάλογος συρρικνώνεται , η αληθινή και 

ουσιαστική επικοινωνία των μελών χάνεται. υχνά, μάλιστα οι γονείς λειτουργούν ως 

αρνητικά πρότυπα για τα παιδιά τους , αντί να τους παρέχουν υγιή παραδείγματα .  

Ο τρόπος ψυχαγωγίας των νέων αντανακλά το πολιτισμικό επίπεδο και τις δυνατότητες που 

παρέχει η κοινωνία. Είναι αναμενόμενο , λόγου χάρη , ότι οι μαζοποιημένες κοινωνίες 

προωθούν μαζικούς τρόπους διασκέδασης .  

Ευθύνες αναλογούν και στους πνευματικούς ανθρώπους , οι οποίοι συνήθως εκδηλώνουν 

αδιαφορία και δεν προσπαθούν να διαφωτίσουν , να συμπαρασταθούν και να παρέχουν 

κίνητρα στους νέους για δημιουργική ενασχόληση.  

Η κρίση αξιών , όπως και η λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων . 

Ο καταναλωτισμός , με τη συνακόλουθη απομάκρυνση από τα πνευματικά αγαθά .  

Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής , με τις εξωφρενικές απαιτήσεις και το λιγοστό χρόνο για εκτόνωση.      
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Θεωρητική αύξηση του ελεύθερου χρόνου σήμερα  

Η είσοδος της μηχανής στην παραγωγική διαδικασία, ο αυτοματισμός και γενικά η τεράστια 

πρόοδος των επιστημών και της τεχνολογίας περιόρισαν το χρόνο εργασίας του ατόμου, 

καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα υπήρχε μεγάλη παραγωγή. Αυτό δεν ίσχυε σε 

προηγούμενες εποχές , όταν ο εργαζόμενος χρειαζόταν να δουλεύει πολλές ώρες  με 

μικρότερο παραγωγικό αποτέλεσμα.  

Η εξέλιξη των μέσων μεταφοράς συνετέλεσε στην αύξηση του ελεύθερου χρόνου, καθώς οι 

εργαζόμενοι μεταβαίνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα από μια δραστηριότητα σ’  άλλη  . 

Αλλά και γενικότερα η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος συνέβαλαν στην άνοδο 

βιοτικού επιπέδου  και στη διεύρυνση των ωρών ελεύθερου χρόνου.  

Η εργατική τάξη διεκδίκησε και μετά από μακρόχρονους αγώνες ( μαζικές κινητοποιήσεις , 

απεργίες ) πέτυχε τη θεσμοθέτηση του οκταώρου, που επέτρεπε περιθώρια ελεύθερου 

χρόνου στους εργαζομένους. Παράλληλα , η καθιέρωση της πενθήμερης εβδομάδας 

εργασίας , η αύξηση των αργιών και η θεσμοθέτηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές 

συνετέλεσαν στην αύξηση του ελεύθερου χρόνου. Η κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων 

ήταν κυρίως απόρροια της δημοκρατίας.  

Η εξειδίκευση μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο , γιατί δε χρειάζεται ο 

καθένας να καταπιάνεται με πρόσθετες εργασίες που του απορροφούν μέρος του 

προσωπικού χρόνου του.  

Η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου οδήγησε το σύγχρονο άνθρωπο στην αναζήτηση 

διάφορων ενασχολήσεων , προκειμένου να καλλιεργήσει την προσωπικότητά του.  

Αλλά και τα ΜΜΕ με την ποικιλία των επιλογών που προσφέρουν δημιουργούν στο άτομο 

νέες ανάγκες , για την ικανοποίηση των οποίων επιδίωξαν την αύξηση του ελεύθερου 

χρόνου.  

 
 
 

 

Προτάσεις για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου – ορθή επιλογή 

ψυχαγωγίας  

Ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει γόνιμα τον ελεύθερο χρόνο του , αν ο ίδιος 

αλλά και οι φορείς που συντελούν στην καλλιέργεια και την κοινωνικοποίησή του κινηθούν 

προς αυτή την κατεύθυνση.  

Άτομο: Μόνον αν το άτομο συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα του ελεύθερου χρόνου , θα 

επιδιώξει τη σωματική και ψυχική ευεξία , την ανάπαυση αλλά και το στοχασμό , τη 

μόρφωση , τη γνήσια ψυχαγωγία , την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, δηλαδή την 

προσωπική ευαισθητοποίηση και διάθεση για  ολόπλευρη καλλιέργεια της 

προσωπικότητάς του.  

Με τη μελέτη και την καλλιέργεια του πνεύματος διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες . 
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Τιοθέτηση ορθών κριτηρίων στις επιλογές , εκλεκτικότητα στην ψυχαγωγία  με βάση τις 

κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του ατόμου. Κοινωνική συνείδηση.  

Αντίσταση στον υλισμό με «όπλο» την ολιγάρκεια , τη λιτότητα. 

Σαξίδια που συμβάλλουν στην εναλλαγή παραστάσεων, στην απόκτηση εμπειριών , στην 

ανάπτυξη δεσμών με το φυσικό περιβάλλον , τη γνωριμία νέων αντιλήψεων , ηθών κι 

εθίμων , κουλτούρας.        

 

Υορείς κοινωνικοποίησης :  

 

Οικογένεια: γαλούχηση των νεαρών μελών με αρχές κι αξίες , επιδίωξη εποικοδομητικού 

διαλόγου και ουσιαστικής επαφής , ψυχική προσέγγιση με στόχο τη διάπλαση υγιών 

προσωπικοτήτων , σφαιρικών ανθρώπων.  

Οι γονείς οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα των παιδιών τους. Ο ρόλος των γονέων 

δεν εξαντλείται στην παροχή υλικών αγαθών.  Οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν ότι 

λειτουργούν ως πρότυπο για τα παιδιά τους , γι’  αυτό αποτελεί χρέος τους η παροχή υγιών 

παραδειγμάτων.  

χολείο: Απαλλαγή από το στείρο τεχνοκρατισμό και στροφή στην ανθρωποπλασία: εκτός 

από ειδικές γνώσεις , το σχολείο έχει χρέος να παρέχει και γενικές γνώσεις . 

ύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Επιπλέον , μέλημα των εκπαιδευτικών πρέπει να 

αποτελέσει η παροχή ερεθισμάτων στους μαθητές για ενασχόληση με γνήσιες μορφές 

ψυχαγωγίας . 

ΜΜΕ: Αναβάθμιση των ΜΜΕ με την προβολή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων : 

εκπομπές διδακτικού χαρακτήρα , συζητήσεις με ανθρώπους των τεχνών και των 

γραμμάτων , της επιστήμης , της πολιτική , πολιτιστικές εκπομπές , ντοκιμαντέρ με σκοπό 

την ενίσχυση της διάθεσης για γνώση , τη δημιουργία , την ανάληψη πρωτοβουλιών.  

Πολιτεία – τοπική αυτοδιοίκηση : Δημιουργία αθλητικών χώρων και γυμναστηρίων με 

ελεύθερη είσοδο . Ίδρυση δανειστικών βιβλιοθηκών , διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου , 

παραχήση αιθουσών κυρίως σε υποβαθμισμένες και φτωχές περιοχές για τις τέχνες . 

Ίδρυση πολιτιστικών συλλόγων , όπου οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν 

καλλιτεχνικά ( λ.χ. να ασχοληθούν με τη μουσική , το θέατρο , τη ζωγραφική ) , καθώς και 

δημιουργία νεανικών που θα λειτουργούν ως χώροι συνάντησης , ψυχαγωγίας κι 

επικοινωνίας των νέων.  

Πνευματικού άνθρωπο: Επειδή διαθέτουν ένα ανώτερο επίπεδο παιδείας , είναι 

επιφορτισμένοι με την αποστολή να καθοδηγούν το λαό και να του παρέχουν τη βοήθειά 

τους. Λειτουργούν ως πρότυπα για τη νεολαία , γι’ αυτό οφείλουν να αποτελούν υπόδειγμα 

με τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους απέναντι στα προβλήματα που ταλανίζουν την 

κοινωνία .  

Οι άνθρωποι των τεχνών κρίνεται σκόπιμο να προωθούν την τέχνη για τον άνθρωπο και να 

ωθούν τους νέους στην ενασχόληση με τις διάφορες μορφές της.  

 

 

θέματα για ανάπτυξη :  
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1. ε ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσετε στη Βουλή των Εφήβων ( 450 

λέξεις ) αναφέρεστε στις μορφές της ψυχαγωγίας και τονίζετε την ανάγκη 

η νεολαία να ακολουθήσει τις γνήσιες μορφές των μέσων ψυχαγωγίας .  

2. την ιστοσελίδα του σχολείου σας δημοσιεύεται ένα κείμενο ( 450 λέξεις 

) , στο οποίο πραγματεύεστε την αξία της γνήσιας ψυχαγωγίας και την 

προσφορά της στο άτομο και στην κοινωνία.  

3. Ψς πρόεδρος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου , είστε καλεσμένος σε 

τηλεοπτική εκπομπή με θέμα την ψυχαγωγία της νεολαίας. το χρόνο 

που θα σας παραχωρήσουν αποφασίζετε  να αναφερθείτε στους 

παράγοντες που δρουν καθοριστικά στις επιλογές της ψυχαγωγίας των 

νέων και στις προϋποθέσεις που θ οδηγήσουν σε γόνιμη αξιοποίηση των 

ψυχαγωγικών μέσων ( 500 λέξεις ) .  
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 Θεματική Ενότητα 

« Γλωσσομάθεια » 

 

Ορισμός – γενικά : Γλωσσομάθεια είναι η εκμάθηση της γλώσσας 

ξένων λαών . 2 

 

 

Βαθμοί της γλωσσομάθειας 

Η γλωσσομάθεια διαβαθμίζεται ανάλογα με το κίνητρο και το σκοπό για τον οποίο μαθαίνει 

κανείς μια γλώσσα: 

1) Ψς πρώτο στάδιο εξοικείωσης με μια γλώσσα αναφέρεται η δυνατότητα συνεννόησης σε 

καθαρά πρακτικά θέματα. 

2) Δεύτερο στάδιο η γνώση της επιστημονικής ορολογίας. 

3) Σρίτο είναι το στάδιο κατανόησης της ξένης γλώσσας ισόβαθμα με τη μητρική. 

 

 

Αναγκαιότητα της γλωσσομάθειας σήμερα ( αίτια εκμάθησης ξένων γλωσσών )   

Η γνώση ξένων γλωσσών στο παρελθόν ήταν προνόμιο λιγοστών σχετικά ανθρώπων, 

κυρίως λογίων ή εμπόρων. τη σημερινή εποχή, όμως, το προνόμιο αυτό έχει γίνει κτήμα 

εκατομμυρίων ατόμων. 

Ακόμη, η εκμηδένιση των αποστάσεων. 

Η ανάπτυξη των επιστημών. 

Σα πολλά και σύνθετα προβλήματα. Η άγνοια, λοιπόν, ξένων γλωσσών θα αποτελούσε 

σίγουρα τροχοπέδη στην προσπάθεια επίλυσής τους.  

Η ανάπτυξη του τουρισμού και η καθιέρωση των ταξιδιών ως μέσου ψυχαγωγίας. 

 

 

Θετικά αποτέλεσμα γλωσσομάθειας 

 

Η γλωσσομάθεια επιδρά θετικά στον επαγγελματικό τομέα. 

Ιδιαίτερα στο χώρο της επιστήμης αποτελεί αδήριτη ανάγκη η 

εκμάθηση ξένων γλωσσών. αφού Πληροφορούμαστε σχετικά με τα 

νέα δεδομένα κι έχουμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε όλους 

τους τομείς του επιστητού.. Παράλληλα, δημιουργεί μια σειρά νέων 

επαγγελμάτων.  

Με τη γλωσσομάθεια έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις γνώσεις μας κι έτσι 

οδηγούμαστε σε σφαιρική μόρφωση.   

Καλλιεργείται η κριτική ικανότητα του ανθρώπου. 

                                                
2 Γλωσσομάθεια ονομάζεται η εκμάθηση από ένα άτομο ξένων γλωσσών παράλληλα με την εκμάθηση της 

μητρικής γλώσσας του. Η εκμάθηση μίας ή περισσότερων γλωσσών προϋποθέτει τη γνώση της γραμματικής, του 

συντακτικού, της ορθογραφίας, του λεξιλογίου, της φωνολογίας και των ιδιωματισμών μίας ξένης γλώσσας. 
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Με τη γλωσσομάθεια, επίσης, διευρύνεται η διεθνής επικοινωνία σ’ όλα τα επίπεδα, στην 

οικονομία, στην πολιτική, σε κάθε πτυχή του πολιτισμού. Διευκολύνεται η κοινωνικότητα του 

ανθρώπου και δημιουργούνται σχέσεις που δε στοχεύουν σε ιδιοτελείς σκοπούς, αλλά στην 

αμοιβαία ηθική εξύψωση και τη συναισθηματική πληρότητα. Αυτό τον βοηθά να απαλλαγεί 

από προκαταλήψεις και δογματικές απόψεις σχετικά με την αξία και την απαξία κάποιων 

λαών. Η ουσιαστική γνωριμία με άλλους λαούς, είτε μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων με 

ανθρώπους είτε μέσα από την επαφή με την πολιτιστική τους παραγωγή, είναι το πρώτο 

βήμα για τη σφυρηλάτηση αισθημάτων αλληλεγγύης. Ο πολιτισμός μιας χώρας μπορεί να 

εμπλουτιστεί με νέα πολιτιστικά στοιχεία, που θα αναβαθμίσουν το πολιτιστικό επίπεδό της.  

Η γλωσσομάθεια καθιστά δυνατή την ουσιαστική και ειλικρινή γνωριμία των λαών και μέσω 

αυτής την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία τους. 

 Αποτέλεσμα των προηγουμένων είναι η ηθική πρόοδος του ατόμου. Η μελέτη, εξάλλου, της 

γλώσσας ενός λαού αποκαλύπτει και τον τρόπο της σκέψης του. Ο Γ. Μπαμπινιώτης 

σημειώνει σχετικά: « .. συλλαμβάνει, οργανώνει κι εκφράζει διαφορετικά ο κάθε λαός τον 

κόσμο με τη γλώσσα του».         

υμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας , καθώς επιτρέπει το άνοιγμα των αγορών, τη 

μεγιστοποίηση της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, λόγω του 

οικονομικού ανταγωνισμού.  

 Η παγκοσμιοποίηση της ζωής, απαιτεί επιστημονική, επαγγελματική και οικονομική διεθνή 

ενημέρωση. Καταπολεμάται, επίσης, η στείρα προγονοπληξία και δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για διαρκή εξέλιξη.  

Ο άνθρωπος μπορεί να έλθει σ’ επαφή άμεσα με πολιτιστικά επιτεύγματα άλλων χωρών. 

Όταν μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα, τη συγκρίνουμε αυτόματα με την ιδιοτυπία της δικής 

μας. 

 

Γλωσσομάθεια και Έλληνες 

 

Για εμάς τους Έλληνες, που είμαστε λίγοι αριθμητικά και δεν 

ομιλείται η γλώσσα μας στο εξωτερικό, η εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας είναι πλέον θέμα επιβίωσης πρωτίστως, αλλά κι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτιστική και πνευματική 

πρόοδο. Η γλωσσομάθεια για έναν Έλληνα είναι πιο σημαντική υπόθεση απ’ ό,τι για έναν 

Άγγλο ή Γερμανό, γιατί η γλώσσα τους χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλον 

τον κόσμο.  

« Όταν αρνείσαι τη γλώσσα σου, θα πει πως αρνείσαι την ψυχή σου και την πατρίδα σου »: 

πατρίδα ενός λαού είναι όχι μόνο η επικράτεια του έθνους, ο γεωγραφικός χώρος αλλά 

κυρίως ο πολιτισμός του.  

Η γλώσσα εκφράζει το χαρακτήρα και την πνευματική φυσιογνωμία κάθε λαού.. Η κοινή, 

λοιπόν, γλώσσα αποτελεί τον κύριο παράγοντα συνειδητοποίησης της εθνικής του 

ταυτότητας κι ομοιογένειας.  

ε περιόδους κρίσης, όταν άλλοι άξονες συσπείρωσης ενός έθνους εξασθενίζουν ή 

εκλείπουν, η διατήρηση και καλλιέργεια της γλώσσας αποτελεί παράγοντα επιβίωσής του. 

Αποτελώντας στοιχείο του εθνικού πολιτισμού, που διαφοροποιεί ένα έθνος από τα άλλα. 
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Γλώσσα και μετανάστευση 

Όσοι μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας που μεταναστεύουν: 

1) Προσαρμόζονται εύκολα στο νέο τους κοινωνικό περιβάλλον. 

2) Διευρύνουν τον κύκλο των επαφών τους με τους ντόπιους. 

3) Δε δημιουργούν προϋποθέσεις ρατσιστικών εκδηλώσεων σε 

βάρος τους. 

4) Ανταποκρίνονται καλύτερα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και δε γίνονται 

αντικείμενα εκμετάλλευσης εξαιτίας της άγνοιας. 

5) Παρακολουθούν και κατανοούν τις εξελίξεις σ' όλους τους τομείς της ζωής της νέας 

χώρας, γιατί ενημερώνονται από τα ΜΜΕ της χώρας που διαμένουν. 

6) Παίζουν το ρόλο του καλού πρεσβευτή, μεταφέροντας στοιχεία του εθνικού τους 

πολιτισμού στην ξένη χώρα. 

7) Γνωρίζουν και διεκδικούν τα δικαιώματα τους. 

Εξέλιξη της μητρικής γλώσσας του μετανάστη στη χώρα παραμονής 

1) Η γλώσσα του μετανάστη δέχεται σοβαρές επιδράσεις από τον νέο πολιτιστικό του 

περίγυρο. 

2) Ο βαθμός της διείσδυσης εξαρτάται από την οργάνωση της παροικιακής ζωής, από τη 

λειτουργία σχολείων στα οποία διδάσκεται η μητρική γλώσσα, από τη συχνή επαφή με την 

πατρίδα. 

3) Σα άτομα που μεταναστεύουν σε μικρή ηλικία ή γεννιούνται σε 

μεταναστευτικό περιβάλλον γίνονται συνήθως δίγλωσσα. 

 

 

Ο ρόλος της εκμάθησης ξένων γλωσσών στην εκπαίδευση της χώρας μας 

1) Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας δεν παίζει κανένα ρόλο στη γλωσσική 

κοινότητα, παίζει όμως θεσμικό και κοινωνικό ρόλο στην κοινότητα. 

2) Επηρεάζει ιδεολογικά το πνεύμα της εκπαίδευσης μέσα από τη φιλοσοφία της ξένης 

γλώσσας και το περιεχόμενο των διδασκόμενων κειμένων. 

3) Η διδακτική των ξένων γλωσσών χρησιμοποιεί πρακτικές που κατασκευάζονται στις 

δυτικές χώρες, με σκοπό τη διεθνοποίηση των γλωσσών τους. Σα διδακτικά αυτά μοντέλα 

επηρεάζουν και τη διδακτική άλλων μαθημάτων (οπτικοακουστική, γνωσιακή, 

επικοινωνιακή μέθοδος, προοδευτική παιδαγωγική). 

4) Καθορίζει σ’ ένα βαθμό το αναλυτικό πρόγραμμα (ωράριο, διδακτέα ύλη κτλ.). 

5) Η γλωσσομάθεια δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα 

τον Η/Τ. 

6) Επηρεάζεται η επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. 

7) τα βιβλία της ξένης γλώσσας προβάλλεται σημαντικά το πολιτισμικό στοιχείο του λαού 

που μιλά την αντίστοιχη γλώσσα ως μητρική. Η γνώση αυτή οδηγεί στην αντιρατσιστική 

αγωγή. 
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8) Εφαρμόζονται προγράμματα ανταλλαγών, επισκέψεων και εκπαιδευτικής συνεργασίας 

μεταξύ σχολείων διαφορετικών χωρών. 

 

Η μάθηση, του Ε. Παπανούτσου 

Ας κοιτάξαμε από πιο κοντά δυο από τα στοιχεία που αναφέραμε: τη «γλώσσα» και τις 

«αποτιμήσεις» (τα ξεχωρίζομε από τ' άλλα απλώς ως παραδείγματα) για να βεβαιωθούμε 

πόσο στενή και άμεση είναι η εξάρτηση του πνεύματος μας, επομένως και της ιστορικής 

μοίρας μας, από τον κώδικα της παιδείας μέσα στην οποία έχομε ανατραφεί. 

Η γλώσσα δεν είναι μόνο εκφραστικό όργανο του εσωτερικού μας κόσμου και γέφυρα για 

την επικοινωνία με τους συνανθρώπους (πιο σίγουρη και πιο ευρύχωρη από κάθε άλλη) 

αλλά και μέθοδος διαστοχασμού, προοπτική για την αντίληψη και τη σημασιολόγηση των 

πραγμάτων. Ο «λόγος», δίσημη λέξη στην αρχαία Ελληνική, δηλώνει και τα δυο: και τη 

διαρθρωμένη φωνή (τη λαλιά) και το νόημα (τη σκέψη) που εκφράζεται με τους φθόγγους. 

Γιατί και τα δύο πηγαίνουν πάντα μαζί. Σο απλούστατο φώνημα «α», που λες πως βγαίνει 

μόνο του με μιαν ανακλαστική λειτουργία του λάρυγγα, εκφράζει κάποια ψυχική διάθεση 

και (λανθάνουσα πολλές φορές) μιαν ειδοποίηση ή παραγγελία (έκπληξη λ.χ. ή φόβο, 

αποτροπή ή απειλή). Ακόμη και το ψέλλισμα του βρέφους ή το παραλήρημα του τρελού δεν 

είναι χωρίς σημασία∙ κάτι θέλουν να πουν, έστω και αν εμείς δεν το καταλαβαίναμε. 

Μπορεί βέβαια να γίνει διάκριση ανάμεσα στην ενδιάθετη σκέψη και στη γλωσσική 

διατύπωση που την περιέχει∙ αλλά μόνο ως λογική αφαίρεση. την πραγματικότητα και τα 

δύο είναι αχώριστα ενωμένα. 

Δεν υπάρχει η γλώσσα∙ υπάρχουν οι γλώσσες. Κάθε διαμορφωμένη και παγιωμένη παιδεία, 

όπως έχει το χώρο και το χρόνο της, έχει και τη δική της γλώσσα, αυτή χαρακτηρίζει και 

θεμελιώνει τη φυσιογνωμία της. Θεωρούμενη κατά τη σύσταση της, η γλώσσα είναι ένα 

(έπειτα από μακράν εξέλιξη) συγκροτημένο και κατοχυρωμένο καθεστώς που έχει τη δική 

του τάξη και οργάνωση: σύνταγμα και νόμους που δεν συγχωρείται η παράβαση τους. 

Επιτρέπονται πρωτοβουλίες φραστικών χειρισμών στον στυλίστα, ελευθερίες λεκτικών 

κατασκευών στον ποιητή -αλλά η δομή της γλώσσας, η γραμματική και το συντακτικό της, 

διέπεται από κανόνες αμετακίνητους, αρχές που όποιος αποπειραθεί να τις βιάσει, 

καταδικάζεται να πέσει όχι μόνο στην ασυνεννοησία, αλλά και στην ανοησία. Για να 

εννοήσω τα λεγόμενα πρέπει να ξέρω όχι μόνο τι σημαίνει η κάθε λέξη που ακούω (αυτό 

δεν είναι πολύ δύσκολο, όταν μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα, αφού υπάρχει η 

βοήθεια του λεξικού) αλλά κυρίως τις αλλοιώσεις που παθαίνει από τη συναρμολόγηση της 

με τις άλλες μέσα στη φράση. Δηλαδή πρέπει να ζει μέσα μου (ή να έχω αφομοιώσει με τη 

μάθηση) το νομοθετικό (γραμματικό και συντακτικό) καθεστώς της γλώσσας που 

μεταχειρίζεται ο συνομιλητής μου. Για τούτο, όταν περνούμε από μια γλώσσα σε άλλη, 

αισθανόμαστε ανυπέρβλητες κάποτε εκφραστικές δυσκολίες και εύκολα γινόμαστε 

θύματα παρανοήσεων πρέπει όχι μόνο να μιλήσομε, αλλά και να σκεφτούμε διαφορετικά. 

Και αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατόν. Δεν κατασκευάζαμε εμείς τη γλώσσα μας∙ όταν 

ερχόμαστε στον κόσμο, τη βρίσκομε έτοιμη, διαμορφωμένη, αυστηρή στην πειθαρχία της- 

και «μπαίνομε» μέσα της, «μπαίνει» κ' εκείνη μέσα μας. Έτσι αισθανόμαστε, κρίνομε 
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συλλογιζόμαστε, συγκινούμαστε, επιθυμούμε μέσα από τα σχήματα και τους κανόνες της, 

με τα σχήματα και τους κανόνες της. Σο πνεύμα μας πλάθεται κατ' εικόνα και ομοίωση της. 

Αυτό εμείς οι Ευρωπαίοι το αντιλαμβανόμαστε όχι όταν ταξιδεύομε μέσα στον γεωγραφικό 

χώρο του πολιτισμού μας, γιατί παρά τη μετακίνηση μας εξακολουθούμε να μένομε μέσα 

στο ίδιο γλωσσικό σύμπαν (η γαλλική και η γερμανική, η αγγλική και η ρωσική, η τουρκική 

και η περσική, όπως και η ελληνική, ανήκουν στην ίδια οικογένεια, είναι ινδοευρωπαϊκές 

γλώσσες, έχουν επομένως την ίδια κατά βάση δομή, τον ίδιο λογικό σκελετό), αλλά όταν 

δοκιμάζομε να συνεννοηθούμε με άγριες φυλές της ζούγκλας που ζουν απομονωμένες στα 

βάθη άλλων ηπείρων και έχουν μιαν εντελώς διαφορετική παιδεία, άρα και «συμβολική», 

από τη δική μας. Είναι αδύνατον, μας λέγουν οι εξερευνητές που έχουν μελετήσει τις 

γλώσσες των φυλών αυτών (όπως π.χ. ο Αμερικανός Benjamin Lee Whorf τη γλώσσα των 

Ερυθρόδερμων Hopi) να αποδώσει κανείς με κάποιαν ακρίβεια τα νοήματα τους σε μιαν 

ευρωπαϊκή γλώσσα, γιατί η δίκη τους έχει άλλη δομή, άλλους εννοιολογικούς και 

φραστικούς νόμους' με τους οποίους εμείς δεν μπορούμε ούτε να μιλήσομε και να 

σκεφτούμε. 

Οι άνθρωποι εκείνοι έχουν διαπλαστεί και ζουν μέσα σε άλλο γλωσσικό και διανοητικό 

σύμπαν, διαφορετικό από το δικό μας, και όπως εμείς δεν μπορούμε να τους καταλάβομε, 

έτσι και κείνοι δεν μπορούν να μας καταλάβουν (από τη στιγμή -φυσικά- που θα 

προχωρήσομε περ' από τα «πρόχειρα» και «καθημερινά» σε παραστάσεις και ιδέες 

«βαθύτερες» της ατομικής και της συλλογικής συνείδησης). Και τούτο γιατί η γλώσσα τους 

καθρεφτίζει (και προϋποθέτει στον ακροατή) άλλον εννοιολογικό θησαυρό, άλλο 

γνωσιολογικό σύστημα, άλλη κλίμακα κατατάξεων - μιαν οπτική γωνία που δεν είναι η 

δική μας. Αν γεννούσαν και οι Ερυθρόδερμοι της Αμερικής, όπως εμείς οι Ινδοευρωπαίοι, 

ένα δικό τους Αριστοτέλη ή Newton ή Einstein, θα είχαν ίσως δημιουργήσει μια πολύ 

διαφορετική από τη δική μας Λογική και Υυσική, άλλα Μαθηματικά, άλλη Γεωμετρία (Lee 

Whorf). 

 

 

Πλούσιες και φτωχές γλώσσες, της Μ. Κακριδή 

Σο ερώτημα της αξιολόγησης των γλωσσών, αν υπάρχουν δηλαδή γλώσσες επαρκείς και 

ανεπαρκείς, πολιτισμένες και πρωτόγονες, γλώσσες πλούσιες και φτωχές, ανώτερες και 

κατώτερες -που θα αντιστοιχούσαν κατά συνέπεια σε ανώτερες και κατώτερες φυλές-, 

απασχολεί διαφορετικά τον απλό κόσμο και τους επιστήμονες. Τπάρχουν πράγματι ασφαλή 

επιστημονικά κριτήρια για τέτοιου είδους κατατάξεις; Για τους Έλληνες ομιλητές φαίνεται 

ότι το ερώτημα είναι λυμένο, και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική 

γλώσσα: θεωρούμε τη γλώσσα μας από τις πλουσιότερες του κόσμου, και η διάκριση αυτή, 

μολονότι αφορά την αρχαία ελληνική, αγκαλιάζει οπωσδήποτε και τη νέα, τουλάχιστον 

όποτε υπάρξει αμφισβήτηση του κύρους της από τους ξένους. 

Η γλωσσολογία, ωστόσο, έχει διαφορετική γνώμη ως προς το γενικότερο ζήτημα της 

αξιολογικής κατάταξης των γλωσσών. Κάθε γλώσσα, ως σύστημα επικοινωνίας των 

χρηστών της, θεωρείται απολύτως αυτάρκης για την κοινωνία που τη μιλά. Όσα στοιχεία 

(ήχους, λέξεις, δομές) χρειάζονται π.χ. οι αυτόχθονες της Αυστραλίας που μιλούν την 



 

Ιωαννίδης Άρης  

Έκφραση – Έκθεση  Ά Λυκείου 

 

42 

άγνωστη σε μας γλώσσα Ιλγκαρφ για να εκφράσουν τις έννοιες που τους ενδιαφέρουν και 

τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών, τόσα και έχουν επιλέξει για τη γλώσσα τους. Σο ίδιο και οι 

Άγγλοι, οι Κινέζοι, οι Έλληνες κ.ο.κ. 

Δεδομένου λοιπόν ότι κάθε γλώσσα καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της κοινότητας που τη 

χρησιμοποιεί, όλες οι γλώσσες θεωρούνται καταστατικά ισότιμες. Η γλωσσολογία δεν 

δέχεται ότι υπάρχουν φυσικές γλώσσες «ανεπαρκείς», «πρωτόγονες» ή «κατώτερες», και 

τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς τους ανάγει σε εξωγλωσσικούς ιδεολογικούς μύθους. 

Η επάρκεια κάθε γλώσσας ως προς τις ανάγκες της κοινωνίας που τη χρησιμοποιεί, οποία 

και αν είναι η εξέλιξη που θα ακολουθήσει στην ιστορική της πορεία, αναπτυξιακή ή 

συρρικνωτική, βασίζεται σε μια πολύ βαθύτερη διάσταση, η οποία έχει σχέση με την ίδια τη 

φύση των γλωσσών. Καθεμία από τις γλώσσες που ξέρουμε και έχουμε μελετήσει, όσο 

«απολίτιστη» και αν μας φαίνεται η κοινωνία που τη μιλά, έχει αποδειχθεί ότι ως κώδικας 

επικοινωνίας είναι το ίδιο πολύπλοκος και το ίδιο εξελιγμένος με τον κώδικα κάθε μεγάλης 

δυτικής ή άλλης χώρας που έχουμε συνήθως ως πρότυπο. Κάθε δήθεν «πρωτόγονη» γλώσσα 

που μας είναι γνωστή παρουσιάζει, χωρίς εξαίρεση, όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

που διαφοροποιούν τις γλώσσες από τα πολύ ατελέστερα συστήματα επικοινωνίας των ζώων 

ή τους τεχνητούς κώδικες (π.χ. των σημάτων της τροχαίας κ.ά.). Σα σημαντικότερα από αυτά 

είναι: πρώτον, ότι κάθε ανθρώπινη γλώσσα βασίζεται στον συνδυασμό μονάδων χωρίς 

νόημα (των ήχων), έτσι ώστε να δημιουργούνται μονάδες με νόημα (οι λέξεις) και να 

εκφράζεται με απόλυτη οικονομία ολόκληρη η ανθρώπινη εμπειρία. Και δεύτερον, ότι κάθε 

γλώσσα οργανώνεται περαιτέρω θέτοντας κανόνες και νόμους στο φωνολογικό της 

σύστημα, τον σχηματισμό των λέξεων της, τη σύνταξη της. Και κάθε δήθεν «πρωτόγονη» 

γλώσσα έχει τέτοιους κανόνες, το ίδιο αυστηρούς με τις λεγόμενες «πολιτισμένες» γλώσσες. 

Αν κανείς τους παραβεί, δεν θα μπορέσει να συνεννοηθεί με αυτούς που τη μιλούν, με τον 

ίδιο τρόπο που, αν παραβεί κανείς τους κανόνες της γαλλικής, δεν θα μπορέσει να 

συνεννοηθεί σωστά με τους γαλλόφωνους. Άρα είναι το ίδιο γλώσσα με τις γλώσσες - 

πρότυπα που ξέρουμε και εκτιμούμε, όχι λιγότερο. 

Η περιοχή όπου εντοπίζονται διαφορές και ξεγελούν την κρίση μας είναι το λεξιλόγιο. 

Πράγματι, οι γλώσσες παρουσιάζουν διαφορές ως προς το λεξιλόγιο τους, ανάλογα με τους 

τομείς του φυσικού περιβάλλοντος που έχουν σημασία για την κοινωνία τους ή με τις 

δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει. Π.χ. λέγεται ότι οι Εσκιμώοι έχουν πλουσιότατο 

λεξιλόγιο για την ποιότητα και τις μορφές του χιονιού, ενώ οι Άραβες για τις καμήλες και την 

έρημο, αλλά και για τα μαθηματικά. Οι Ιταλοί ανέπτυξαν ορολογία για τη μουσική αλλά και 

για τα διάφορα είδη ζυμαρικών. Οι Γάλλοι για τη μόδα, την κουζίνα και τη διπλωματία. 

τους αρχαίους Έλληνες οφείλουμε πολλούς όρους της φιλοσοφίας, στους Ρωμαίους το 

νομικό λεξιλόγιο κ.ο.κ. 

Οι τομείς τους οποίους έχει αναπτύξει μια κοινωνία, και συνεπώς το λεξιλόγιο της γλώσσας 

που τους εκφράζει, αντικατοπτρίζουν στα μάτια μας τον πολιτισμό της. Ψστόσο, η ίδια 

γλώσσα σε άλλες περιστάσεις θα μπορούσε να εκφράσει οποιονδήποτε άλλον πολιτισμό. Θα 

προσάρμοζε κατάλληλα τα συγκεκριμένα στοιχεία της και κυρίως το λεξιλόγιο της (δηλαδή 

το γλωσσικό επίπεδο με τη μεγαλύτερη ρευστότητα), αλλά δεν θα χρειαζόταν να μεταβάλει 

καμία από τις συστατικές κατηγορίες ή τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν από κοινού όλες τις 

ανθρώπινες γλώσσες που ξέρουμε. Αν π.χ. μια κοινότητα του Αμαζονίου αποφάσιζε ότι της 
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είναι χρήσιμο να αναπτύξει τη νομική επιστήμη, θα χρειαζόταν να προσαρμόσει το 

λεξιλόγιο της στις νέες απαιτήσεις, το αντίστοιχο όμως θα συνέβαινε και αν ελληνόφωνες 

κοινότητες πήγαιναν να ζήσουν στη ζούγκλα του Αμαζονίου. 

Οποιαδήποτε γλώσσα χρειαστεί να εξυπηρετήσει τις εκφραστικές ανάγκες μιας κοινωνίας 

που αναπτύσσεται και σε άλλους τομείς έχει τη δυνατότητα εγγενώς, από τη φύση της, ως 

επικοινωνιακό σύστημα, να το κάνει. Θα δημιουργήσει καινούριες λέξεις ή καινούριες 

σημασίες, χρησιμοποιώντας πάντα βέβαια το φωνολογικό, μορφολογικό και συντακτικό της 

σύστημα και τους κανόνες που τα διέπουν. Είναι λάθος να πιστεύεται ότι οι διαφορές των 

γλωσσών στους- συγκεκριμένους τομείς που τις συγκροτούν σημαίνουν και διαφορές στη 

δυνατότητα  ή την ικανότητα να εκφράζουν τα οποιαδήποτε νοήματα και τις σχέσεις μεταξύ 

τους. 

Δεδομένου λοιπόν ότι όλες οι γλώσσες του κόσμου, χωρίς εξαίρεση, εμφανίζουν τις ίδιες 

κατηγορίες στοιχείων και ιδιοτήτων και λειτουργούν με τις ίδιες διαδικασίες, η όποια έλλειψη 

ισορροπίας τις διακρίνει στο μυαλό των ανθρώπων μπορεί να εξηγηθεί μόνο σε σχέση με το 

κύρος του πολιτισμού που εκφράζει η καθεμία. Οι πολιτισμοί όμως είναι και αυτοί 

αποτέλεσμα ιστορικών και κοινωνικοοικονομικών συγκυριών και δεν μπορούν να 

αξιολογούνται έξω από την κοινωνία και τις συνθήκες που τους γέννησαν. Και οπωσδήποτε 

δεν νοείται να αξιολογούνται ως δημιούργημα «ανώτερων» φυλών. Όπως δεν υπάρχουν 

«ανώτερες» φυλές αλλά μόνο φυλές διαφορετικές μεταξύ τους, έτσι δεν υπάρχουν και 

«ανώτερες» γλώσσες ως έκφραση «ανώτερων» πολιτισμών. Τπάρχουν μόνο γλώσσες που 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα επιμέρους στοιχεία τους, όχι όμως ως προς τα γενικά 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που συνιστούν το φαινόμενο γλώσσα. Αν οι γλώσσες 

ενσωματώνουν την ιστορία και τον πολιτισμό της κοινότητας που τις χρησιμοποιεί, το 

κάνουν όλες με τα ίδια γλωσσικά μέσα. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή αξιολογική ιεράρχηση 

βασίζεται σε εξωγλωσσικές συμβολικές επενδύσεις, που ανάγονται εντέλει στον χώρο του 

ρατσισμού, των αντιεπιστημονικών και αυθαίρετων διακρίσεων δηλαδή, αναπαράγοντας τις 

μεθόδους του και στο πεδίο της γλώσσας. Από αυτήν την άποψη είναι -και εδώ- επικίνδυνες. 

 

 

Προϋποθέσεις για την κατανόηση μιας γλώσσας 

 

Η γνώση της δομής της γλώσσας, της γραμματικής και του συντακτικού που πρέπει να 

εφαρμόζονται απαρέγκλιτα. 

Πρέπει να γνωρίζει κανείς τη σημασία των λέξεων. 

Σις αλλοιώσεις που παθαίνει μια λέξη από τη συναρμολόγησή της με τις άλλες μέσα στη 

φράση.  

Η βίωση ή η αφομοίωση με τη μάθηση του νομοθετικού ( γραμματικού και συντακτικού ) 

καθεστώτος της γλώσσας του συνομιλητή. 

Πρέπει κανείς να μιλά και να σκέφτεται διαφορετικά. 

Προκειμένου για γλώσσες άλλων φυλών, λ.χ. άγριων της ζούγκλας, είναι αδύνατο να τις 

κατανοήσουμε, γιατί έχουν άλλη δομή, άλλους εννοιολογικούς και φραστικούς νόμους.  
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Γλωσσομάθεια, όπως φανερώνει και η ετυμολογία της λέξης, είναι η γνώση πολλών 

γλωσσών. Ο άνθρωπος μπορεί να διατείνεται ότι κατέχει μια γλώσσα, όταν είναι σε θέση να 

τη μιλά και να τη γράφει σωστά, γνωρίζοντας την προφορά, το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και 

τους ιδιωματισμούς της. Η γλωσσομάθεια διαβαθμίζεται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο 

μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα. Ο μαθητής, παρακολουθώντας μαθήματα κάποιας ξένης 

γλώσσας, πραγματοποιεί την πρώτη εξοικείωση με τη γλώσσα, ενώ ο φοιτητής ή ο 

επιστήμονας επιμένουν στην εκμάθηση κυρίως της σχετικής με την επιστήμη τους ορολογίας 

κι όχι τόσο στο καθημερινό λεξιλόγιο. Απαραίτητη, επίσης, είναι η γνώση όχι μόνο της 

ομιλίας αλλά και της γραφής μιας γλώσσας.  

 

Κίνδυνοι της γλωσσομάθειας – αρνητικά αποτελέσματα 

 

ε ορισμένες περιπτώσεις, η γλωσσομάθεια εγκυμονεί κινδύνους. 

Αυτό συμβαίνει όταν οδηγούμαστε σε γλωσσική εξάρτηση, σε 

άκριτη αποδοχή και υιοθέτηση ξενικών λέξεων.  

Η αλλοτρίωση και υποδούλωση ενός λαού πραγματοποιούνται 

και μέσω της γλωσσικής αλλοτρίωσης, δηλ. της αποξένωσης από την ίδια του τη γλώσσα.  

 Ο υπερβάλλων ζήλος για εκμάθηση ξένων γλωσσών μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην 

αδιαφορία για την πληρέστερη δυνατή εκμάθηση της μητρικής γλώσσας του .Η εκμάθηση 

ξένων γλωσσών από νεαρά άτομα που επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό συχνά 

καταλήγει στην υποτίμηση των μαθημάτων που διδάσκονται στη μητρική τους γλώσσα και 

έχει ως αποτέλεσμα να μη αποκτούν μία σφαιρική παιδεία πάνω σε θέματα της εθνικής 

ιστορίας τους. 

Ο μιμητισμός επεκτείνεται και στον ευρύτερο τρόπο ζωής, επικρατεί μια τάση μιμητισμού.      

Απομακρύνεται ο λαός από την παράδοση. 

Η κακή χρήση της γλωσσομάθειας διευκολύνει τον πολιτιστικό επεκτατισμό των οικονομικά 

εύρωστων κρατών σε βάρος των ασθενέστερων.  

Όλα αυτά, όμως, δεν ισχύουν όταν κινούνται σε λογικά επίπεδα κι όταν η επαφή με άλλους 

πολιτισμούς δεν αλλοτριώνει πρώτα τους ίδιους τους μελετητές. Από κάθε λαό κάτι 

μπορούμε να πάρουμε. Αρκεί τα στοιχεία αυτά να τα αφομοιώσουμε δημιουργικά,  έτσι ώστε 

να συνυπάρξουν με τα δικά μας κι όχι να τα αντικαταστήσουν.  
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Θεματική  Ενότητα 

Κινητή τηλεφωνία 

 
 

Επιχειρήματα υπέρ της χρήσης του κινητού τηλεφώνου: 

1. Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ατόμων που ζουν σε μεγάλη απόσταση μεταξύ 

τους. 

2. Εξασφαλίζει το απόρρητο της επικοινωνίας, κυρίως με την χρήση συντομογραφιών στα 

γραπτά μηνύματα. 

3. Η απόκτηση ενός κινητού τηλεφώνου για τους κατοίκους των φτωχών και τριτοκοσμικών 

χωρών συνεπάγεται τη συμμετοχή τους στον τεχνικά πολιτισμένο κόσμο. 

4. Οι κάτοικοι των αραιοκατοικημένων περιοχών καλύπτουν ζωτικές ανάγκες ασφάλειας, 

επαφής και συνεννόησης με τους συνανθρώπους του. 

5. Οι κάτοικοι των αστικών περιοχών χρησιμοποιούν το κινητό για επικοινωνία με τους 

οικείους τους – οικογένεια και φίλους. 

6. Επιτυγχάνεται η επικοινωνία σε έκτακτες και επείγουσες περιστάσεις.. 

7. Οι γονείς επικοινωνούν με τα παιδιά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν. 

8. Η συχνή επαφή με τον κοινωνικό περίγυρο, μέσω του κινητού τηλεφώνου, τονώνει το 

αίσθημα της αυτοεπιβεβαίωσης αλλά και του αλτρουισμού: οι άνθρωποι επικοινωνούν 

μεταξύ τους γιατί νοιάζονται κι εκτιμούν ο ένας τον άλλον. 

9. Επιτρέπει στο άτομο να διευρύνει τον αριθμό των συνομιλητών 

του ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο  

10. Προσφέρει τη δυνατότητα στο άτομο να συνδυάζει ρόλους που 

διαφορετικά θα απαιτούσαν την ταυτόχρονη παρουσία του σε 

διαφορετικά μέρη. 

11. Επιτρέπει στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις να 

ανταποκρίνονται σε πελάτες με μεταβαλλόμενη διεύθυνση. 

12. Προσφέρει ενημέρωση σε πολλούς τομείς, μέσω υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας, 

όπως: ψυχαγωγία, αθλητικά χρηματιστήριο, μετεωρολογικό δελτίο κτλ. 

 

Επιχειρήματα κατά της χρήσης του κινητού τηλεφώνου: 

1. Αποπροσωποποιείται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, καθώς 

αρκούνται στην «εξ αποστάσεως» επαφή με τον άλλον, μέσω του 

κινητού τηλεφώνου και όχι στην «κατά πρόσωπο», με τη συνεύρεση 

στον ίδιο χώρο. 

2. Η χρήση κινητών τηλεφώνων σχετίζεται με την αϋπνία, με την 

ανάπτυξη όγκων στον εγκέφαλο. 
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3. Προκαλούνται μυϊκές βλάβες και στρες. 

4. Tα παιδιά ανακαλύπτουν νέους συνθηματικούς τρόπους έκφρασης και διαφοροποίησης 

5. Οι γονείς  αναπτύσσουν το αίσθημα του υπερπροστατευτισμού.  

6. Μαθητές χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο κατά την ώρα των σχολικών μαθημάτων, 

πολλές φορές ως εργαλείο προσβολής των συμμαθητών. 

 

 

Προτάσεις για τη σωστή χρήση του κινητού τηλεφώνου 

1. Είναι απαραίτητο να γίνεται γνωστός ο δείκτης SAR του μοντέλου κινητού που σκοπεύει 

κάποιος να αγοράσει.  

2. Απαραίτητη είναι από τον καθένα η χρήση ακουστικού και μικροφώνου σε καλώδιο, ώστε 

να μη χρησιμοποιεί το ίδιο το κινητό κατευθείαν στο αφτί του.  

3. Σο κινητό δεν πρέπει να εφάπτεται κατά τη μεταφορά του με το ανθρώπινο σώμα. 

4. Σο κινητό πρέπει να παραμένει κλειστό –από τους μαθητές- σε ώρες μαθημάτων. 

5. Δεν  πρέπει να χρησιμοποιείται το κινητό τηλέφωνο για πολύ ώρα. 

6. Σα παιδιά καλό είναι να μην έχουν κινητό πριν από τα 16  

7. Ποτέ δεν  πρέπει να βρίσκεται σε παιδικό καροτσάκι, δίπλα σε βρέφος. 
 

29 Νοεμβρίου 2010 Τα γραπτά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα απειλούν τον γραπτό 

λόγο  

Σα γραπτά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα αποτελούν απειλή για το γραπτό λόγο ανάμεσα 

στους μαθητές στην Ιρλανδία, προκύπτει από έκθεση μορφωτικής επιτροπής. 

Η συχνότητα των λαθών στη γραμματική και τη στίξη είναι πλέον ανησυχητική, επισημαίνει 

η Κρατική Επιτροπή Εξετάσεων που εξέτασε τα γραπτά κείμενα της περασμένης χρονιάς 

15χρονων μαθητών  

"Η εμφάνιση των κινητών τηλεφώνων και η αύξηση των γραπτών μηνυμάτων που 

θεωρούνται πλέον από τους νέους ως ο δημοφιλέστερος τρόπος επικοινωνίας φαίνεται να 

έχει σοβαρές επιπτώσεις στο γραπτό λόγο, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των 

μαθητών", επισημαίνεται στην έκθεση, σύμφωνα με την εφημερίδα "Irish Times". 

"Σα γραπτά μηνύματα με τη χρήση φωνητικής ορθογραφίας και με ελάχιστα ή καθόλου 

σημεία στίξης αποτελούν απειλή για τον παραδοσιακό γραπτό λόγο", προστίθεται στην 

έκθεση. 

Οι ειδικοί εκφράζουν τέλος τη λύπη τους για το γεγονός ότι οι έφηβοι μαθητές, στην 

πλειοψηφία τους, "χρησιμοποιούν σύντομες φράσεις, αρχικούς χρόνους και έχουν 

περιορισμένο λεξιλόγιο".  

 

 

Οταν δεν επικοινωνούμε, νιώθουμε κοινωνικά ανύπαρκτοι  

http://www.madata.gr/33/46/48/2280.html
http://www.madata.gr/33/46/48/2280.html
http://giouliblog.blogspot.com/2009/10/blog-post_1365.html
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Από τον ΠΤΡΟ ΜΑΝΟΤΕΛΗ 

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθεροτυπία  

 

Ο σύγχρονος homo communicans (επικοινωνών άνθρωπος) προτιμά να βρίσκεται σε συνεχή 

επικοινωνία με τον κόσμο που τον περιβάλλει παρά να απολαμβάνει τη σιωπή της 

ηθελημένης απομόνωσης. Η απρόσκοπτη πρόσβαση μάλιστα σε όλες τις πηγές επικοινωνίας 

και πληροφόρησης -σταθερή και κινητή τηλεφωνία, Διαδίκτυο- φαίνεται πως τον 

καθησυχάζει: του παρέχει περισσότερη ηρεμία από ό,τι άγχος. Αντίθετα, η στέρηση της 

δυνατότητας επικοινωνίας τού δημιουργεί εκνευρισμό και ανασφάλεια. Αυτό τουλάχιστον 

προκύπτει από πρόσφατη δημοσκόπηση η οποία διενεργήθηκε στη Μ. Βρετανία από τους 

αναλυτές της εταιρείας The Future Laboratory, μιας από τις πιο αξιόλογες και πρωτοπόρες 

στην καταγραφή και την ανάλυση των καταναλωτικών τάσεων. ύμφωνα με την έρευνα, 

δύο στους τρεις ανθρώπους όταν βρεθούν σε ένα μέρος όπου το κινητό τους δεν έχει σήμα ή 

όταν η σύνδεσή τους στο Διαδίκτυο διακοπεί λόγω βλάβης, σύντομα καταλαμβάνονται από 

εκνευρισμό και άγχος. Οσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ο αποκλεισμός από την 

τηλεφωνική ή τη διαδικτυακή επικοινωνία γεννά άγχος, οι ερωτηθέντες στην πλειονότητά 

τους (το 36%) το απέδωσαν στην αδυναμία επικοινωνίας με τους οικείους τους, το 31% στην 

αδυναμία διεκπεραίωσης των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, ενώ το 27% στην 

αδυναμία επικοινωνίας με τους φίλους τους. Από πού πηγάζει όμως το... discomgooglation, 

όπως αποκαλούν οι Αγγλοσάξονες το αίσθημα ανασφάλειας εξαιτίας της αδυναμίας 

πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ο όρος προέρχεται από τη συρραφή της αγγλικής λέξης 

discombobulate, που σημαίνει «προκαλώ σύγχυση/εκνευρισμό», με τη γνωστή μηχανή 

αναζήτησης Google); ύμφωνα με τον Βρετανό ψυχολόγο James Brook, προκαλείται από ένα 

αίσθημα αποκλεισμού από το παρόν. Οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας έχουν εθίσει τους 

ανθρώπους σε μια διεστραμμένη αντίληψη του παρόντος. Ετσι, κάθε αποκοπή ή διακοπή 

επαφής με τον καλπάζοντα κόσμο των sms, των e-mail ή του Facebook, για τους 

περισσότερους ανθρώπους ισοδυναμεί με κοινωνική ανυπαρξία: όταν δεν επικοινωνείς, είσαι 

δυνητικά ανύπαρκτος! (...) Αγχος όμως φαίνεται να προκαλεί στους χρήστες και η αδυναμία 

διεκπεραίωσης άλλων, ήσσονος σημασίας, εργασιών που απαιτούν την πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο, όπως η αναζήτηση μιας διεύθυνσης σε έναν οδικό χάρτη, η έρευνα αγοράς για την 

αναζήτηση της φθηνότερης τιμής ενός προϊόντος ή η γνωριμία με άλλα άτομα μέσω των 

ιστοσελίδων online ραντεβού.  Από την άλλη πλευρά, η έρευνα αυτή έδειξε ότι ένας όχι 

ευκαταφρόνητος, αν και σαφώς μικρότερος, αριθμός ατόμων θεωρεί «απελευθερωτική» την 

προσωρινή διακοπή κάθε μορφής επικοινωνίας με την οικογένεια (29%) και με το εργασιακό 

περιβάλλον (28%).  Και δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι στη Γαλλία το πρόσφατο κύμα 

αυτοκτονιών στη γαλλική εταιρεία τηλεφωνίας France Telecom έχει αποδοθεί, μεταξύ των 

άλλων οικονομικών-εργασιακών αιτιών, και στο άγχος που γεννά στους εργαζόμενους η 

υπερβολική χρήση των νέων τεχνολογιών, με τον καταιγισμό από sms και e-mail που 

δέχονται και στέλνουν καθημερινά.* 
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Το κινητό τηλέφωνο στην υπηρεσία της υγείας  

Φωρίς πρόθεση να περιορίσουν τις υπηρεσίες τους που εκτείνονται από την αποστολή 

μηνυμάτων, πρόσβασης στο Ίντερνετ και τηλεφωνικών κλήσεων, οι εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας επιδιώκουν να προσφέρουν τώρα και υπηρεσίες υγείας σε εκατομμύρια 

ανθρώπους στον πλανήτη. 

Η ιδέα ενός τηλεφώνου που λειτουργεί ως «γιατρός τσέπης» έχει προκαλέσει ποικίλες 

αντιδράσεις στη μεγαλύτερη έκθεση της αγοράς που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη 

Βαρκελώνη. Ανάμεσα στις πολλές πιθανές εφαρμογές για τις φτωχές χώρες, οι ειδικοί 

εστιάζουν στη δυνατότητα υπενθύμισης εμβολίων και εξετάσεων με ειδοποιήσεις μέσω 

κινητού. Επιπλέον, γιατροί που εργάζονται σε απομακρυσμένα νοσοκομεία μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για να ενημερώνουν τον πληθυσμό για 

επιδημίες και ιούς. 

.......................................... 

Η Ελίζαμπεθ Μπόεμ, αναλυτής στην Forrester Research, βλέπει οφέλη αλλά και περιορισμούς 

σε αυτή την πιθανή λειτουργία των κινητών τηλεφώνων. «Μια από τις μεγάλες προκλήσεις 

είναι ότι αυτοί που έχουν περισσότερη ανάγκη από ιατρικές συμβουλές είναι οι μεγαλύτεροι 

σε ηλικία, που συνήθως δεν είναι εξοικοιωμένοι με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, ειδικά στις 

αναπτυσσόμενες χώρες». 

Κάποιες από τις υπηρεσίες που λειτουργούν ήδη αφορούν τη μέτρηση των επιπέδων ζαχάρου 

με μια συσκευή που συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο στέλνει τα στοιχεία 

απευθείας στον θεράποντα ιατρό, ενώ στις ΗΠΑ, η υπηρεσία Foodphone δίνει τη δυνατότητα 

στους χρήστες να στέλνουν φωτογραφία του γεύματος τους σε ειδικούς που στη συνέχεια 

ενημερώνουν με μήνυμα για τη θρεπτική του αξία. 

 

Χρήσιμες συμβουλές προς γονείς και κηδεμόνες  

* Μάθετε να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο και γνωρίστε την πλειάδα των υπηρεσιών που 

παρέχει. Ακολουθήστε τις εξελίξεις. Σα παιδιά σας μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμοι οδηγοί 

στον δρόμο της μάθησης. 

* υμφωνήστε μαζί με τα παιδιά σας τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν όταν 

χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο και ειδικά όταν κάνουν χρήση των online υπηρεσιών. 

* Μάθετε στα παιδιά σας τους πιθανούς κινδύνους, ειδικότερα αυτούς που έχουν σχέση με 

προσωπικές επαφές και εκπαιδεύστε τα να τους αναγνωρίζουν. 

* Εκπαιδεύστε τα παιδιά σας να μην απαντούν σε μηνύματα που λαμβάνουν από ξένους ή που 

φαίνονται περίεργα. 

* Ακόμη κι αν η εταιρεία της κινητής τηλεφωνίας παρέχει φιλτράρισμα του περιεχομένου, να 

θυμάστε πάντα, ότι η αποτελεσματικότερη προστασία από ανεπιθύμητες καταστάσεις και 

κινδύνους είναι η γνώση και η επαγρύπνηση. 

Χρήσιμες συμβουλές προς εκπαιδευτικούς και σχολικά περιβάλλοντα  

http://giouliblog.blogspot.com/2009/06/blog-post_5720.html
http://giouliblog.blogspot.com/2009/06/blog-post_5484.html
http://giouliblog.blogspot.com/2009/06/blog-post_03.html
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* Θέστε κανόνες χρήσης των κινητών τηλεφώνων μέσα στο 

σχολείο. Αναθεωρείτε τους κανόνες σε τακτά χρονικά διαστήματα 

ακολουθώντας την τεχνολογία. 

 

* Ενσωματώστε μέσα στο μάθημα της πληροφορικής τη διδασκαλία της ικανότητας της χρήσης 

των νέων μέσων, και μάθετε στα παιδιά τις θετικές πλευρές της τεχνολογίας. Φρησιμοποιήστε 

την ίδια την τεχνολογία για την διαδικασία της μάθησης μέσα στην τάξη, εάν αυτό είναι 

δυνατό. 

* Κρατάτε συνεχή επαφή με τους γονείς και τους κηδεμόνες των παιδιών, για να διασφαλίζετε 

την συνέχιση της εκπαίδευσης των παιδιών στο σπίτι 

Χρήσιμες συμβουλές προς τα παιδιά:  

Δείξτε στους γονείς σας όλα τα καταπληκτικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το κινητό 

σας τηλέφωνο, και δείξτε τους ότι ξέρετε να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια ακολουθώντας 

τους παρακάτω απλούς κανόνες: 

* Μη δίνετε το νούμερο του κινητού σας τηλεφώνου ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό σας 

στοιχείο (τηλέφωνο σπιτιού, διεύθυνση, όνομα σχολείου, κλπ.) σε άτομα που δεν γνωρίζετε 

από κοντά. Ποτέ μην απαντάτε σε SMS ή εικονομηνύματα που λαμβάνετε από αγνώστους. 

* Κρατάτε πάντα τον PIN και τον κωδικό ΙΜΕΙ σε ασφαλές μέρος. 

* Να θυμάστε ότι δεν είναι ασφαλές να συναντήσετε κάποιον που γνωρίσατε μέσω του κινητού 

σας τηλεφώνου ή μέσω του Διαδικτύου. Μπορεί μια τέτοια συνάντηση να αποδειχτεί 

επικίνδυνη. Εάν θέλετε να το κάνετε οπωσδήποτε, τότε συναντήστε τον ηλεκτρονικό σας φίλο 

μόνο σε δημόσιο μέρος, και πηγαίνετε με κάποιον από τους γονείς σας ή κάποιον ενήλικα που 

εμπιστεύεστε. 

* κεφτείτε καλά πριν στείλετε οποιεσδήποτε πληροφορίες μέσα από το κινητό σας. Ζητήστε 

πρώτα την άδεια των φίλων σας πριν τραβήξετε φωτογραφίες τους, και ειδικά πριν τις στείλετε 

σε κάποιον άλλο ή τις ανεβάσετε στο Διαδίκτυο. Να θυμάστε πάντα, ότι μόλις στείλετε κάποια 

φωτογραφία δεν μπορείτε πια να ελέγξετε τον τρόπο χρήσης της. 

* Παρακολουθείτε το κόστος των τηλεφωνικών σας κλήσεων, έτσι ώστε να ανακαλύψετε 

άμεσα τυχών υπερβολικές χρεώσεις ή χρεώσεις πρόσθετων υπηρεσιών. 

* Να θυμάστε ότι η συνεχής χρήση του κινητού δεν κάνει καλό. Μπορείτε να δείτε τους φίλους 

σας από κοντά, ή να τους πάρετε τηλέφωνο από τη σταθερή σας συσκευή στο σπίτι σας. Όπως 

κάνατε και πριν να έχετε στην κατοχή σας ένα κινητό τηλέφωνο. 

* Αν είστε ανήλικοι και κάποιο συμβάν κατά την χρήση του κινητού σας τηλεφώνου ή της 

online σύνδεσής σας σε κάποια διαδικτυακή σελίδα σας έκανε να νιώσετε άβολα ή σας φόβισε, 

απευθυνθείτε αμέσως στους γονείς σας. 

 

Τα κινητά βλάπτουν σοβαρά το DNA  

http://giouliblog.blogspot.com/2009/06/alpha.html
http://giouliblog.blogspot.com/2009/06/dna.html
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Σης ΝΑΝΣΙΑ ΒΑΙΛΕΙΑΔΟΤ  

 

 

 

ήμα κινδύνου για την υγεία ενηλίκων και -κυρίως- παιδιών εκπέμπουν έλληνες 

επιστήμονες που προχώρησαν πρόσφατα σε μια σημαντική ανακάλυψη: η ακτινοβολία των 

κινητών τηλεφώνων καταστρέφει το DNA των κυττάρων! Καθώς οι ειδικοί συγκεντρώνουν 

ολοένα και περισσότερα στοιχεία για τις βλαβερές συνέπειες από τη λεγόμενη 

«ηλεκτρομαγνητική ρύπανση», το εύρημα αυτό αποτελεί το τελευταίο, χρονικά, επιχείρημα 

όσων υποστηρίζουν ότι οι βλάβες αυτές μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες. 

«Καταστροφή στο DNA ισοδυναμεί με κυτταρικό θάνατο ή κληρονομήσιμες γενετικές 

μεταλλαγές αν συμβεί σε αναπαραγωγικά κύτταρα. Αυτές οι μεταλλαγές είναι μη 

φυσιολογικές, με συνέπεια να επέρχεται θάνατος ή σοβαρές ασθένειες, καθώς και αλλαγές 

ακόμη και στην κατάσταση του οργανισμού. Οποιαδήποτε αλλαγή στο DNA των 

αναπαραγωγικών κυττάρων μεταφέρεται στις επόμενες γενεές» εξηγεί ο Δημ. 

Παναγόπουλος, βιοφυσικός και ερευνητής.  

Σα πειράματα ξεκίνησαν εδώ και αρκετά χρόνια από επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον 

καθηγητή Λ. Μαργαρίτη, διευθυντή του τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματά τους δημοσιεύθηκαν μέσα στο 

2007 σε ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, το «Mutation Research». 

Εγιναν, μάλιστα, σε έντομα, που θεωρούνται πιο ανθεκτικά από τον άνθρωπο στις 

ακτινοβολίες.  

Οι επιστήμονες επέλεξαν να μελετήσουν την επίδραση της ακτινοβολίας στο 

αναπτυσσόμενο κυτταρικό σύστημα των ωοθηκών νεαρών θηλυκών εντόμων που εκτέθηκαν 

στην ακτινοβολία κινητού τηλεφώνου για έξι λεπτά ημερησίως και για έξι μόνο μέρες.  

ύνδρομο μικροκυμάτων 

Σα αποτελέσματα εντυπωσίασαν ακόμη και τους πιο έμπειρους ερευνητές: σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό -μέχρι 60%- αναπτυσσόμενων αβγών το DNA των κυττάρων είχε καταστραφεί από 

την ακτινοβολία! Σα πειράματα είναι τα πρώτα παγκοσμίως που αποδεικνύουν ότι οι 

ακτινοβολίες της κινητής τηλεφωνίας προκαλούν κυτταρικό θάνατο σε ζωντανά 

πειραματόζωα με έκθεση μόλις λίγων λεπτών.  

Ενα από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι συμπτώματα όπως κεφαλαλγίες, κόπωση, 

απώλεια μνήμης, διαταραχές στον ύπνο και στη συγκέντρωση κ.ά. που έχουν καταγραφεί σε 

ανθρώπους που εκτίθενται σε παρόμοιες ακτινοβολίες και έχουν ονομαστεί διεθνώς 

«σύνδρομο μικροκυμάτων» είναι δυνατό να οφείλονται σε καταστροφή εγκεφαλικών 

κυττάρων από τη χρήση κινητών τηλεφώνων.  

«Λόγω της ακτινοβολίας που απορροφάται από τον οργανισμό, αυξάνεται ο κίνδυνος για 

ανάπτυξη κακοήθους όγκου (γλοίωμα) στον εγκέφαλο, καθώς και νευρινώματος στο 

ακουστικό νεύρο -καρκίνος του ακουστικού νεύρου- μετά από 10 ή περισσότερα χρόνια 

χρήσης κινητού, ιδιαίτερα στην πλευρά του εγκεφάλου που έγινε η χρήση. Αυξάνεται ο 

κίνδυνος για βλάβη στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, με αποτέλεσμα να μπορούν να 
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περάσουν βλαβερές ουσίες από το αίμα στον εγκέφαλο. Παράλληλα παρουσιάζονται βλάβες 

στα νευρικά κύτταρα αλλά και στείρωση» υπογραμμίζει ο καθηγητής Λ. Μαργαρίτης. 

Ασφαλώς, πολλαπλοί είναι οι κίνδυνοι για τα παιδιά. Οπως εξηγεί, «επειδή οι διαστάσεις του 

κρανίου τους είναι μικρότερες και τα οστά πιο μαλακά, ευνοείται η απορρόφηση 

ακτινοβολίας. Θεωρούνται πιο ευάλωτα γιατί είναι υπό συνεχή ανάπτυξη, παράγουν δηλαδή 

νέα κύτταρα».  

ε αυτό το πλαίσιο η υπουργός Τγείας της Γαλλίας, Ροσελίν Μπασελό, στις 3 Ιανουαρίου 

2008, έκανε έκκληση προς τους γονείς να είναι πολύ προσεκτικοί στη χρήση κινητού από τα 

παιδιά τους.  

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι επιπτώσεις θα ήταν ίσως λιγότερο σοβαρές για τον άνθρωπο 

αν τα όρια έκθεσης ήταν πιο αυστηρά.  

Σα όρια ασφαλείας 

«Σα σημερινά όρια δυστυχώς δεν καλύπτουν τη δημόσια υγεία από αυτές τις βλάβες. 

Διαμορφώθηκαν το 1997 από τη Διεθνή Επιτροπή Μη Ιονίζουσας Ακτινοβολίας για να 

προστατεύουν από αύξηση θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει η ακτινοβολία. 

Βασίζονται μόνο σε βραχυπρόθεσμη έκθεση και στην ένταση της ακτινοβολίας και δεν 

λαμβάνουν υπόψη άλλους παράγοντες, όπως τη διάρκεια έκθεσης, τη συχνότητα κ.ά. Γι' αυτό 

τον λόγο οι συνεχείς μετρήσεις που αναφέρουν ότι οι κεραίες εκπέμπουν εντός των ορίων 

ασφαλείας δεν προστατεύουν το κοινό από τη χρόνια έκθεση στην ακτινοβολία, με 

αποτέλεσμα να εκτίθεται σε κινδύνους χωρίς να το γνωρίζει», τονίζει ο Λ. Μαργαρίτης.  

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Εν τω μεταξύ δεν είναι λίγα τα κράτη και οι περιοχές που ήδη μείωσαν τα όρια κάτω από τα 

προβλεπόμενα:  

την Ιταλία, τη Ρωσία, την Πολωνία και το Παρίσι το όριο είναι πλέον 10 μικροβάτ ανά τ.ε., 

στο άλζμπουργκ της Αυστρίας 0,1 μικροβάτ ανά τ.ε., και στο Βέλγιο 1-2 μικροβάτ, ενώ 

υπάρχουν προτάσεις για περαιτέρω μείωση.  

«Κάνουμε έκκληση στην πολιτεία», καταλήγουν οι επιστήμονες, «να μειώσει τα όρια που έχει 

θεσπίσει με τον νόμο περί τηλεπικοινωνιών του 2006, ακολουθώντας το παράδειγμα των 

χωρών αυτών. Σο μήνυμα έχουν υιοθετήσει και μεγάλοι δήμοι της χώρας, όπως της Αθήνας 

και του Πειραιά, που με ψήφισμά τους καλούν το κράτος να προβεί άμεσα σε μείωση των 

ορίων». 

Το “image” του κινητού 

 

Πλέον το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει κάτι παραπάνω από μόδα ή από εργαλείο καθημερινής 

χρήσης. Ευτυχώς ή δυστυχώς όλοι κυκλοφορούν με – τουλάχιστον – ένα κινητό επάνω τους 

και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από την κατηγορία αυτή. 

Βέβαια, έχω αναρωτηθεί πολλές φορές στο παρελθόν (ακόμα και στο παρόν) για την χρήση 

που κάνει ο κάθε ένας στο κινητό. Άλλοι το χρησιμοποιούν μόνο για να παίρνουν τηλέφωνα 

και να στέλνουν μηνύματα. Πέρα από τις συμβατικές λύσεις (τηλέφωνο και sms), άλλοι το 

χρησιμοποιούν για ημερολόγιο, άλλοι το χρησιμοποιούν για παιχνίδια, άλλοι για Internet και 

τα λοιπά. 
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Αυτή τη φορά θέλω να εξετάσω μία διαφορετική πτυχή αυτής της συνήθειας! Θυμάμαι πριν 

από μπόλικα χρόνια, γύρω στο 1999 – 2000, είχα πάει στην Αγία Σριάδα (να δω την γιαγιά 

μου) και γυρνούσα με το λεωφορείο πίσω στην Θεσσαλονίκη. Καθόμουν τέρμα πίσω (όπως 

πάντα στα λεωφορεία) και λίγο πιο δίπλα καθόταν ένας κύριος πολύ καλά ντυμένος 

(κουστούμι, γραβάτα, κλπ) ο οποίος κρατούσε έναν χαρτοφύλακα, 2-3 εφημερίδες και ένα 

κινητό τηλέφωνο! 

Σο κινητό τηλέφωνο αν δεν ήταν αυτό της εικόνας, σίγουρα ήταν παλιότερο και μεγαλύτερο! 

Όσο ήμασταν μέσα στο λεωφορείο (η διαδρομή Αγία Σριάδα – Θεσσαλονίκη τότε ήταν 

κανένα 45λεπτο) το κινητό χτύπησε περίπου 4-5 φορές. Πάντα έκανε ένα πάρα πολύ 

διακριτικό μπιπ και πριν προλάβει να κάνει και δεύτερο ο κύριος (χωρίς να κουνηθεί ή να το 

κοιτάξει) το έκλεινε! Μέχρι που κατέβηκε από το λεωφορείο δεν απάντησε σε ούτε ένα 

τηλεφώνημα. 

Μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα κινητό (ή τουλάχιστον από τις πρώτες), αλλά μου 

έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί ο κύριος ήταν άκρως διακριτικός και δεν ήθελε να ενοχλεί 

τους υπόλοιπους επιβαίνοντες με την χρήση του κινητού. Εντελώς αντίθετα είναι τα 

σημερινά ήθη και έθιμα. Όλοι οι νέοι (αλλά και οι μεγαλύτεροι πολλές φορές) βάζουν το 

κινητό να χτυπάει με τον πιο δυνατό ήχο που μπόρεσαν να βρουν ώστε να είναι σίγουροι ότι 

θα τον ακούσουν όλοι μέσα στο λεωφορείο. Πολλές φορές, αν το κινητό δεν χτυπήσει, το 

βάζουν να παίζει μόνοι τους, έτσι ώστε και πάλι να καταλάβουν όλοι ότι έχει κινητό που 

παίζει και μουσική. 

Εκτός από αυτό, όλοι (όλοι όμως – τον εαυτό μου τον βγάζω αυτή την φορά) σηκώνουν το 

κινητό μέσα στο λεωφορείο και μιλάνε όσο πιο δυνατά γίνεται γιατί έτσι κι αλλιώς που να 

ακούσουνε με τόση φασαρία. Μα καλά, δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι την στάση που θα 

κατέβουν και να καλέσουν αυτοί; Δεν θα γίνει τίποτα αν περάσουν 5-10 λεπτά! 

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά παραδείγματα που μου έχουν έρθει στο μυαλό και τα 

οποία με κάνουν να αναρωτιέμαι< η χρήση του κινητού σήμερα είναι για καθαρά 

επικοινωνιακούς και χρηστικούς λόγους ή για λόγους Image; 

 

ΗΖΚΕΠΑ ΠΕΘΓΦΩΚΑ: ΦΖΘΜΖ Ε ΓΧΘΞΜΖ;  
 

Δεκ λένμομε θη εμείξ ηη κα πηζηέρμομε πιέμκ! Μη γκώμεξ δηπάδμκηαη θαη αιιάδμοκ ζοκεπώξ. Μη 

μεκ ιέκε πςξ πνέπεη αμέζςξ κα πεηάλμομε ηα θηκεηά ηειέθςκα μαξ γηαηί είκαη πμιύ επηθίκδοκα, 

μη δε ιέκε πςξ δεκ οπάνπμοκ ανθεηά ζημηπεία γηα αοηά πμο ιέκε μη μεκ, μεηά μη μεκ αιιάδμοκ 

γκώμε θαη οπμζηενίδμοκ πςξ ίζςξ κα μεκ είκαη ηόζμ ηναγηθά ηα πνάγμαηα ηειηθά, αιιά μη δε 

πείζμκηαη πςξ πνέπεη κα θάρμομε όια ηα θηκεηά αμέζςξ... θαη ε ηζημνία ζοκεπίδεηαη...  

Πη γίκεηαη όμςξ με εμάξ; Πη πνέπεη κα θάκμομε ηειηθά, κα πεηάλμομε ηα θηκεηά μαξ ηειέθςκα ή 

όπη; 

Οίγμονα ζα ζομάζηε όηακ, πνηκ από όπη θαη ηόζμ πμιύ θαηνό, λαθκηθά έγηκακ "ηεξ μόδαξ" ηα 

θηκεηά ηειέθςκα. Γθεί πμο μη πενηζζόηενμη από εμάξ δεκ λέναμε θακ όηη οπήνπακ ηέημηα 

"θαηαζθεοάζμαηα", λαθκηθά είπαμε όιμη ηεκ μεγάιε ακάγθε κα απμθηήζμομε από έκα, έημημμ γηα 

θάζε είδμοξ εκηειώξ απνείαζημ ηειεθώκεμα...  
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Ν.π. ζημκ θαιύηενμ μαξ θίιμ γηα κα ημο πμύμε πςξ μόιηξ είδαμε ζημκ απέκακηη δνόμμ ημκ άιιμ 

θαιύηενμ μαξ θίιμ μ μπμίμξ θμνμύζε έκα απαίζημ θαη εκηειώξ "κηεμμκηέ" πνάζηκμ πακηειόκη θαη 

μηιμύζε ζημ ηειέθςκμ με ηε ζεία ημο! 

Από ηόηε, όηακ έγηκε αοηή ε ναγδαία ελάπιςζε ηςκ θηκεηώκ ηειεθώκςκ, μη επηζηήμμκεξ άνπηζακ 

κα δηενςηώκηαη γηα ηα πηζακά "θαθά" πμο ζα μπμνμύζακ κα πνμθαιέζμοκ ηα θηκεηά αθμύ "μοδέκ 

θαιό αμηγέξ θαθμύ"! 

Αγκμώκηαξ ηα άιια πνμθακή πνμβιήμαηα (π.π. ηε ζπαηάιε πνεμάηςκ) επηθεκηνώζεθακ ζηεκ 

ογεία όπμο δηαμόνθςζακ μηα ανθεηά ζεμακηηθή θαη εθθμβηζηηθή ζεςνία: πςξ ε αθηηκμβμιία ηςκ 

θηκεηώκ πνμθαιεί δηάθμνα πνμβιήμαηα ογείαξ, μεηαλύ ηςκ μπμίςκ θαη θανθίκμ ζημκ εγθέθαιμ. 

Έγηκακ πάνα πμιιέξ ένεοκεξ από ηηξ μπμίεξ ειάπηζηεξ θαηέιελακ ζημ ζομπέναζμα πςξ ε πνήζε 

ηςκ θηκεηώκ ηειεθώκςκ μπμνεί όκηςξ κα βιάρεη ζμβανά ηεκ ογεία. Ιάιηζηα, μη ένεοκεξ πμο 

θαηέιεγακ ζημ ζομπέναζμα αοηό πνεζημμπμημύζακ ζακ δείγμαηα παιηά μμκηέια θηκεηώκ ηα μπμία 

ιεηημονγμύζακ με πμιύ πημ ρειή αθηηκμβμιία από ηα κέα μμκηέια. 

Μη οπόιμηπεξ ένεοκεξ θαηέιελακ ζημ ζομπέναζμα όηη δεκ οπάνπμοκ επανθή ζημηπεία πμο κα 

ηεθμενηώκμοκ πςξ ηα θηκεηά ηειέθςκα απμηειμύκ μεγάιμ θίκδοκμ γηα μαξ. Νανάιιεια όμςξ 

ηόκηζακ πςξ πνέπεη κα γίκμοκ αθόμε πμιιέξ μαθνμπνόκηεξ ένεοκεξ γηα κα είμαζηε πηα 100% 

ζίγμονμη πςξ δεκ είκαη βιαβενά ηα θηκεηά, γη' αοηό πνόηεηκακ κα είμαζηε πνμζεθηηθμί ζηε πνήζε 

ημοξ. 

Αοηό ζεμαίκεη: 

γηα ημοξ εκήιηθεξ πςξ πνέπεη κα πενημνίδμοκ ημ πνόκμ μμηιίαξ όζμ πενηζζόηενμ γίκεηαη. Γπίζεξ, 

όηακ ε ιήρε ημο ηειεθώκμο δεκ είκαη θαιή, πνέπεη κα απμθεύγμοκ ηα ηειεθςκήμαηα αθμύ ημ 

θηκεηό πνεηάδεηαη επηπιέμκ δύκαμε γηα κα επηθμηκςκήζεη θαη έηζη ε αθηηκμβμιία είκαη ηζπονόηενε. 

γηα ηα παηδηά θάης ηςκ 16 πνμκώκ πςξ πνέπεη κα απμθεύγμοκ εκηειώξ ηεκ πνήζε θηκεηώκ 

ηειεθώκςκ. Μ ιόγμξ είκαη όηη ζηα παηδηά μ εγθέθαιμξ αθόμε βνίζθεηαη ζε θάζε πμο μεγαιώκεη 

θαη έηζη είκαη πημ εοαίζζεημξ ζηεκ αθηηκμβμιία. 

Οίγμονα ζα έπεηε λακαθμύζεη θάπμημκ κα παναπμκηέηαη γηα πμκμθέθαιμοξ μεηά από έκα ανθεηά 

μεγάιμ ηειεθώκεμα από θηκεηό. Οηεκ πναγμαηηθόηεηα δεκ οπάνπμοκ μειέηεξ πμο κα 

απμδεηθκύμοκ πςξ μη πμκμθέθαιμη μθείιμκηαη ζηα θηκεηά αιιά μπμνεί κα μθείιμκηαη ζε άιιμοξ 

πανάγμκηεξ. 

Πη γίκεηαη ηώνα με ηηξ μεγάιεξ ακηέκεξ από ηηξ μπμίεξ απμζηέιιεηαη ε αθηηκμβμιία; Βιέπμομε 

ζοκεπώξ ζηηξ εηδήζεηξ ηηξ δηαμανηονίεξ θαημίθςκ θάπμηςκ πενημπώκ ζηηξ μπμίεξ οπάνπμοκ 

βάζεηξ ηέημηςκ ακηεκώκ, μη μπμίμη οπμζηενίδμοκ πςξ μη ακηέκεξ είκαη οπεύζοκεξ γηα ημ αολεμέκμ 

πμζμζηό πενηπηώζεςκ θανθίκμο ζηεκ πενημπή θαη γηα άιια πμιιά ζομπηώμαηα. 

Ηαη γη' αοηό έπεη γίκεη μηα πμιύ εκδηαθένμοζα ένεοκα. Μμάδα ημο BBC έβαιε 10 θμηηεηέξ (με ηεκ 

ζογθαηάζεζε ημοξ βέβαηα!) κα δήζμοκ γηα μηα εβδμμάδα ζε έκα ζπίηη, ζημκ θήπμ ημο μπμίμο 

οπήνπε ακηέκα. Αοηό πμο είπακ ζημοξ θμηηεηέξ ήηακ όηη ε ακηέκα ζα βνηζθόηακ ζε ιεηημονγία 

θαηά ηηξ πνώηεξ μένεξ ηεξ εβδμμάδαξ θαη πνμξ ημ ηέιμξ ηεξ εβδμμάδαξ ζα ηεκ 

απεκενγμπμημύζακ.  

Οηεκ πναγμαηηθόηεηα όμςξ, ε ακηέκα δεκ ήηακ εκενγμπμηεμέκε ζηεκ ανπή ηεξ εβδμμάδαξ θαη ήηακ 

ζε ιεηημονγία πνμξ ημ ηέιμξ ηεξ. 
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ηακ μη θμηηεηέξ νςηήζεθακ, είπακ πςξ μη μένεξ θαηά ηηξ μπμίεξ θάπμημη έκηςζακ άννςζημη ήηακ 

θαηά ηηξ ανπέξ ηεξ εβδμμάδαξ, όηακ κόμηδακ πςξ ε ακηέκα ήηακ εκενγμπμηεμέκε εκώ ζηεκ 

πναγμαηηθόηεηα δεκ ήηακ! 

Αοηό πμο ήζειε κα δείλεη με αοηή ηεκ ένεοκα ε μμάδα ημο BBC ήηακ όηη πμιιέξ θμνέξ ηα δηάθμνα 

ζομπηώμαηα πμο κηώζμομε πνμένπμκηαη από ηεκ ακεζοπία μαξ θαη μόκμ. 

Βέβαηα, αοηό θαη πάιη δεκ μαξ απμδεηθκύεη πςξ μη ακηέκεξ είκαη αζθαιείξ γη' αοηό πνέπεη θαη εδώ 

κα είμαζηε πάκημηε πνμζεθηηθμί. 
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 Θεματική ενότητα 

« Αναλφαβητισμός » 

 

 

“Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων... Τα κράτη είναι υποχρεωμένα να την εξασφαλίζουν 

στον πληθυσμό τους  χωρίς διακρίσεις”. 

(Οικουμενική Διακήρυξη των  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). 

Ορισμός – είδη : Αναλφαβητισμός ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο 

ένα άτομο δε γνωρίζει γραφή κι ανάγνωση.3 Πρόκειται για την παραδοσιακή 

μορφή αναλφαβητισμού που καλείται οργανικός και χαρακτηρίζει όσους δε 

φοίτησαν καθόλου σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης.  

τις ημέρες μας, όμως, καθώς η υποχρεωτική εκπαίδευση γενικεύεται, στη χώρα μας είναι 

9χρονη, παρουσιάζεται το φαινόμενο να ξέρει κανείς, να διαβάζει και να γράφει, αλλά όχι σε 

ικανοποιητικό βαθμό, ο λεγόμενος λειτουργικός αναλφαβητισμός, με αποτέλεσμα να μη 

λειτουργεί ομαλά στην κοινωνική ομάδα.  

Αξίζει εντούτοις να σημειωθεί ότι η γενίκευση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η 

εξάπλωση των ΜΜΕ μετέβαλαν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του αναλφαβητισμού. 

Έτσι, σήμερα, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι η αδυναμία 

κατανόησης απλών γεγονότων τα οποία αναφέρονται στην 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων).  

τη σημερινή εποχή παράλληλα με την κλασική έννοια του 

αναλφαβητισμού έχει εισαχθεί και το φαινόμενο του 

τεχνολογικού – ψηφιακού αναλφαβητισμού.. 

 

 

Χαρακτηριστικά του αναλφαβητισμού 

 

Ο αναλφαβητισμός – οργανικός και λειτουργικός – είναι πρόβλημα πολυδιάστατο  και ως 

τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σα παιδιά που σήμερα αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην 

ανάγνωση, έχουν παράλληλα δυσχέρειες και με την κοινωνική ζωή της τάξης.   

 

 

Αίτια του αναλφαβητισμού  

 

Σο υποβαθμισμένο οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά περιβάλλον. Οι οικονομική και 

κοινωνική κατάσταση των γονέων. Οι μαθητές που υστερούν στο σχολείο πολύ συχνά 
                                                

3 Αναλφαβητισμός, με την κλασική έννοια του όρου, είναι η άγνοια των στοιχειωδών εργαλείων του γραπτού λόγου, η 

αδυναμία ανάγνωσης και γραφής. ύμφωνα με την UNESCO ‚αναλφάβητος είναι όποιος δεν έχει αποκτήσει τις αναγκαίες 

γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες η γραφή, η ανάγνωση και η αρίθμηση είναι 

απαραίτητες‛. Ο αναλφαβητισμός είναι φαινόμενο δηλωτικό της πολιτισμικής ανάπτυξης ενός λαού. Παρατηρείται κυρίως 

στις υπανάπτυκτες χώρες και λιγότερο στις αναπτυσσόμενες. Εμφανίζεται, όμως, και στις αναπτυγμένες, όπου πλήττει 

κυρίως: οικονομικά εξαθλιωμένα στρώματα, κατώτερες κοινωνικές τάξεις, μετανάστες και πρόσφυγες, γενικά τις 

μειονότητες, τις γυναίκες, τον αγροτικό πληθυσμό. 
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προέρχονται από κάποια χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατηγορία, που η οικογενειακή 

μόρφωση κι ο τρόπος ανατροφής δεν αποτελούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για επαρκείς 

επιδόσεις στο σχολείο. 

Η αγροτική διάρθρωση της αγροτικής οικογένειας.  

Σα παιδιά των οικονομικών μεταναστών δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση 

κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων των οικογενειών τους αλλά και του χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου αυτών 

Ο μονόπλευρος χαρακτήρας όλων των σχολικών βαθμίδων στις 

γενικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. και τα Σ.Ε.Ι  

Σα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία.  

Η σχολική υποδομή διαδραματίζει πολλές φορές πρωτεύοντα ρόλο 

στην αναπαραγωγή αναλφάβητων. 

Μερίδιο ευθύνης φέρει και η έλλειψη προγραμματισμού από την 

πλευρά της Πολιτείας σχετικά με την επέκταση των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για 

εκείνους που αναγκάστηκαν ή επέλεξαν να διακόψουν τη φοίτησή τους στο σχολείο.  

Η γενιά που έζησε και μεγάλωσε μέσα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια στην 

εμφυλιοπολεμική περίοδο δε φοίτησε στο σχολείο.  

Σο διαιρετικό «γλωσσικό ζήτημα», η διαμάχη δηλαδή των δημοτικιστών και των 

καθαρευουσιάνων . 

Σο πνευματικό τεμπέλιασμα του λαού μας.  

Η ανισότητα των δύο φύλων κρατούσε τη γυναίκα κλεισμένη στο σπίτι κι αγράμματη.  

Η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού κοινωνικών ομάδων που κινούνται στο περιθώριο, π.χ. 

τσιγγάνοι.  

Σα ΜΜΕ απαιτούν ιδιαίτερη κριτική σκέψη και καλλιέργεια για να αποκρυπτογραφήσει 

κανείς τις εικόνες και τα πίσω από αυτές μηνύματα ( εικονικός αναλφαβητισμός ). 

 

 

Συνέπειες του προβλήματος  

 

Αρχικά, ο αναλφαβητισμός επιδρά στον τρόπο σκέψης του ατόμου. Οι 

αναλφάβητοι δεν έχουν την ικανότητα να αξιολογήσουν με το δικό τους τρόπο 

τα τεκταινόμενα, συχνά παρασύρονται από δόγματα, προκαταλήψεις και 

μισαλλοδοξίες.  

Σα αναλφάβητα άτομα αδυνατούν να καινοτομήσουν, να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες στην εργασία τους. 

Η άγνοια  δεν επιτρέπει στα αναλφάβητα άτομα να συμμετέχουν στα κοινά. Αντίθετα  τα 

άτομα αυτά χειραγωγούνται εύκολα. 

Ο αναλφάβητος πληθυσμός στις αγροτικές περιοχές δεν μπορεί να παρακολουθήσει 

μαθήματα επαγγελματικής και συνεταιριστικής κατάρτισης.  

Οι αναλφάβητοι γονείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανατροφή των παιδιών, στην αγωγή 

και τη μόρφωσή τους.  

Η έλλειψη αγωγής και πνευματικής καλλιέργειας έχει άμεσα δυσάρεστες συνέπειες για τη 

σταδιοδρομία του ατόμου.  
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Σο άτομο αδυνατεί να αναπτύξει πνευματική, κοινωνική δραστηριότητα, με άμεσα 

αποτελέσματα ηθικής κατάπτωσης.  

Η έλλειψη μόρφωσης έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ανεύθυνης προσωπικότητας, την 

κυριαρχία των ταπεινών παθών. 

Η έλλειψη προσόντων κι εφοδίων κάνει το άτομο αντιπαραγωγικό.  

Δεν καλλιεργούνται οι αρετές του, όπως κριτική ικανότητα. 

Η αδυναμία του ατόμου να έχει και να διατυπώνει θέσεις πάνω σε κοινωνικά κι άλλα 

προβλήματα, το κάνουν αντικοινωνικό αλλά κι εριστικό 

Ο αμόρφωτος δεν είναι ελεύθερος, γιατί η αμάθεια είναι η χειρότερη σκλαβιά.  

Δεν μπορεί να αξιοποιήσει το πνεύμα του, γιατί είναι ακαλλιέργητο.  

Αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στους άλλους ανθρώπους, ειδικά απέναντι σ’ όσους είναι 

καλλιεργημένοι, και δεν έχει το θάρρος να δημιουργήσει σχέσεις μαζί τους. 

Σο πολιτιστικό επίπεδο μιας χώρας παραμένει όταν υπάρχουν μεγάλα ποσοστά 

αναλφαβητισμού.  

Ο αναλφαβητισμός ισοδυναμεί με οικονομική υστέρηση και στασιμότητα. Εξάλλου, η 

παραγωγική διαδικασία απαιτεί πλέον ειδικά καταρτισμένο κι εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό, ανάγκη που σίγουρα δεν μπορεί να καλυφθεί από αναλφάβητους. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου 

 

Η πολιτεία πρέπει να σταθεί στις οικονομικά ασθενέστερες 

οικογένειες, προκειμένου οι μαθητές που είναι μέλη τέτοιων 

οικογενειών να μη διακόπτουν τη φοίτησή τους στα σχολεία.  

Επίσης, η πολιτεία οφείλει να μεριμνά όχι μόνο για την τυπική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δίνοντάς τους τεχνικές μεθόδους. 

Ρόλος του σχολείου: Δημοκρατικό: να προωθεί τη συνεργασία, τη 

συμμετοχή, την ελευθερία. 

 Κοινωνικό : ανοικτό στην κοινωνία.  

 Δημιουργικό : να αναπτύσσει τις δραστηριότητες που στηρίζονται στη 

δημιουργικότητα των δασκάλων, των γονιών και των μαθητών. 

τόχος του σχολείου και των αναλυτικών προγραμμάτων δεν πρέπει να είναι η κάλυψη της 

διδακτέας ύλης, αλλά το βάθος διείσδυσης στις έννοιες  

Είναι αναγκαίο να παρέχεται στους δασκάλους η παιδαγωγική υποστήριξη από 

ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες που να περιλαμβάνουν ψυχολόγους του σχολείου.  

Απαιτείται, λοιπόν, αναπροσανατολισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, αναφορικά με το 

περιεχόμενο και τις μεθόδους  λειτουργίας του. Η μάθηση δε σημαίνει αποστήθιση αλλά 

δυνατότητα κριτικής προσέγγισης της γνώσης. Για να καλλιεργηθεί η κριτική ικανότητα 

απαιτούνται :  

 υγγραφή κατάλληλων εγχειριδίων  

 Αναλυτικό πρόγραμμα που να περιλαμβάνει εργασίες  

Μέθοδος διδασκαλίας:  

 Διάλογος, ως μέσο προσέγγισης της αλήθειας  

 Αξιοποίηση των εποπτικών μέσων γ 
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Ρόλος της οικογένειας: απαραίτητο είναι να ενθαρρυνθούν οι γονείς να διαβάζουν με το 

παιδί τους. Πρέπει να αναπτυχθεί η εξωσχολική ανάγνωση. 

Σα ΜΜΕ, και κυρίως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, μπορούν να πείσουν το κοινό τους για 

τα τεράστια οφέλη που προσφέρει η παιδεία 

Ο Ο.Η.Ε. αλλά και άλλοι αρμόδιοι φορείς πρέπει να ενεργοποιηθούν για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος στις τριτοκοσμικές χώρες.  

Ατομική προσπάθεια κάθε αναλφάβητου, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα.  

 

Η φτώχεια διώχνει τα παιδιά από το σχολείο, του Κ. Τσαρούχα 

Οι επίσημες διακηρύξεις περί "συμμετοχής όλου του πληθυσμού σχολικής ηλικίας στις 

βασικές εκπαιδευτικές διαδικασίες του εννιάχρονου υποχρεωτικού σχολείου" και περί 

"ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων" απέχουν κατά πολύ από την πραγματικότητα. 

Γιατί; Γιατί είναι φανερό πια ότι, όπως και πολλά άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι και το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση προϋποθέτει την ύπαρξη άλλων δικαιωμάτων, χωρίς τα οποία η 

άσκηση του καθίσταται αδύνατη από το δικαιούχο. Σα στοιχεία που προκύπτουν από σχετική 

έρευνα, αποκαλύπτουν τον κόσμο της ανισότητας στην εκπαίδευση ακόμη και σήμερα, στο 

λυκαυγές του 21ου αιώνα. Έτσι, οι βαρύγδουποι λόγοι περί ίσων ευκαιριών θρυμματίζονται 

και η απομάκρυνση από τη φοίτηση, που θεωρείται η βάση για την απόσπαση από τον κόσμο 

του αναλφαβητισμού, πυκνώνει τις 

"γραμμές" των παλιών αναλφάβητων με σύγχρονο, ηλεκτρονικής εποχής "αίμα". 

Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία του μαθητικού πληθυσμού από την εγγραφή του 

στην Α' τάξη του γυμνασίου ως την έξοδο του -Γ' γυμνασίου- θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες 

μαθητές "χάνονται" σε αυτή την πορεία. Για παράδειγμα, ενώ για το σχολικό έτος 1998-1999 

γράφτηκαν 131.000 παιδιά, τρία χρόνια αργότερα, στη Γ' γυμνασίου, βρέθηκαν λιγότεροι 

κατά 19.000. Αν αφαιρέσουμε από αυτόν τον αριθμό ένα ποσοστό μαθητών, που 

παρουσιάζονται μόνιμα στα μαθητολόγια ως εγγραφέντες και μη φοιτήσαντες, τότε 

μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στα στοιχεία της τελευταίας απογραφής πληθυσμού (το 2001) 

θα καταγραφούν 150.000 νέοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση. 

Οι περιοχές στις οποίες συγκεντρώνονται τα υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης του 

σχολείου - γεγονός που "αιχμαλωτίζει" το εκπαιδευτικό τους μέλλον στην προοπτική της 

παραγωγής και αναπαραγωγής του αναλφαβητισμού- είναι, κυρίως: η "άγονη" Ευρυτανία, η 

αγροτική Ηλεία και η περιθωριοποιημένη Λακωνία, η "μειονοτική" Ξάνθη και Ροδόπη, οι 

μητροπόλεις του τουρισμού, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Ιόνια. 

Σα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες. την πρώτη 

συγκαταλέγονται περιφερειακοί νομοί, κατά βάση αγροτικοί και u959 οικονομικά 

στερημένοι, που έχουν το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων τους χωρίς απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου. τα οικονομικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά αυτά χαρακτηριστικά έρχεται να 

"βαρύνει", στην περίπτωση των νομών Ροδόπης και Ξάνθης, η εγκατάλειψη του σχολείου 

μετά το δημοτικό της πλειονότητας των μειονοτικών μαθητών, που αποτελούν το μισό 

περίπου του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. 
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Παράλληλα, επειδή ο παράγων φτώχεια συντελεί σημαντικά στην πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου, μαζί με χιλιάδες παιδιά των απομακρυσμένων και των αγροτικών περιοχών 

βρίσκονται και χιλιάδες παιδιά των αστικών περιοχών. Παιδιά οικογενειών με χαμηλό ή μη 

τακτικό εισόδημα. Παιδιά με αγράμματους γονείς. Παιδιά μεταναστών, προσφύγων, 

τσιγγάνων. 

τη δεύτερη ανήκουν περιοχές με υψηλούς δείκτες τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι τα 

Ιόνια νησιά, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη που θεωρούνται από τις πιο αναπτυγμένες 

τουριστικά περιοχές. Οικονομικά αναπτυγμένες -τουλάχιστον όσον αφορά τα εισοδήματα 

των κατοίκων. Παρ' όλο όμως που η τουριστική ανάπτυξη θεωρείται ότι ευνοεί τη διεκδίκηση 

καλύτερης εκπαίδευσης, όλα τα ερευνητικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο τουρισμός 

λειτούργησε ανταγωνιστικά προς την εκπαίδευση χιλιάδων νέων αυτών των περιοχών. Όλες 

οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που αποκλείονται από το σχολείο, στη 

συντριπτική πλειονότητα τους προέρχονται από τα φτωχά αγροτικά στρώματα του 

πληθυσμού που βρίσκουν στον τουρισμό δυνατότητα απασχόλησης. 

Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι το προφίλ των παιδιών που 

υπεραντιπροσωπεύονται στο μαθητικό σώμα που εγκαταλείπει το σχολείο. Με τα 

συμπεράσματα αυτά συμφωνούν και όλες οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ύμφωνα με 

ευρωπαϊκή έκθεση "... τα παιδιά από φτωχές και μειονεκτούσες ομάδες και περιφέρειες 

εξακολουθούν να είναι εκείνα που επωφελούνται λιγότερο από τα εκπαιδευτικά 

συστήματα... είναι αυτά που έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να συνεχίσουν στο λύκειο ή 

στην ανώτερη εκπαίδευση και που ενδέχεται να εγκαταλείψουν το 

Αποτέλεσμα είναι τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά να στιγματίζονται με 

ανεπιτηδειότητα, ασχετοσύνη, φυσική κατωτερότητα. Οι μαθητές αυτοί δεν παίρνουν από 

όλα τα χρόνια της σχολικής τους ζωής τίποτε περισσότερο από την πεποίθηση της 

ακαταλληλότητας τους, της αναξιότητάς τους. Η εγκατάλειψη του σχολείου έρχεται ως 

"φυσική διέξοδος". 

"Ούτε ένας λιγότερος" θα μπορούσε να ήταν ο στόχος ενός σχολείου πιο ελκυστικού και 

ανθρώπινου, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Ένα σχολείο το οποίο να κατοχυρώνει το 

δικαίωμα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει στα πολιτιστικά αγαθά και στην κατάκτηση της 

γνώσης είναι το ζητούμενο της εποχής μας. 

 

 

Εκμάθηση της Γλώσσας ή δεν μπαίνουν βουβοί μαθητές στο σχολείο, της Α. 

Φραγκουδάκη 

Η φράση «ο τάδε μαθητής δεν εκφράζεται καλά ελληνικά» είναι συχνή και κοινή στους 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σαν να ήταν ο μαθητής Κινέζος ή σαν να ήταν η 

ελληνική γλώσσα αγαθό που άλλοι μαθητές διαθέτουν και άλλοι όχι. Η διδασκαλία της 

μητρικής γλώσσας ονομάζεται στο σχολείο «γλωσσική αγωγή», στόχος της ορίζεται «η ορθή 

επικοινωνία» και στηρίζεται στην αντίληψη της εκμάθησης της νεοελληνικής γλώσσας, 

εκμάθηση με τη σημασία της απόχτησης γνώσης, όπως συμβαίνει με τον πολλαπλασιασμό ή 

την ιστορία. την αντίληψη αυτή λανθάνει η εικόνα του παιδιού, που μπαίνει στο σχολείο 
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κενό δοχείο ως προς αυτή τη γνώση, για να αποχτήσει με τη «γλωσσική αγωγή» το 

μορφωτικό αγαθό, που είναι η γλώσσα. 

Ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία μοιάζει να παραβλέπει το εξαιρετικά σημαντικό 

γεγονός ότι όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά μπαίνουν στην πρώτη τάξη του δημοτικού έχοντας 

ήδη κατακτήσει τους πλούσιους και εξαιρετικά περίπλοκους μηχανισμούς της μητρικής τους 

γλώσσας. Σο κάθε παιδί μπαίνοντας στο σχολείο ξέρει τη μητρική του γλώσσα. Δεν την 

«ξέρει» σαν ένα αφηρημένο σύστημα συνδυασμού φωνητικών σημάτων, αλλά με τη 

λειτουργική σημασία του όρου, δηλαδή ξέρει να τη χρησιμοποιεί. Ξέρει να επικοινωνεί με 

τους άλλους λεκτικά, να πληροφορεί για τις ανάγκες του, να εκφράζει τα συναισθήματα του, 

να ζητάει πληροφορίες για το γύρω κόσμο, να προκαλεί με το λόγο αλλαγή της 

συμπεριφοράς των άλλων και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σε λεκτικές εντολές, 

τέλος να επικοινωνεί στο αφαιρετικό επίπεδο της φαντασίας σχολείο προτού ολοκληρώσουν 

την υποχρεωτική εκπαίδευση" δείχνει ότι έχει κατακτήσει την έννοια των αριθμών και 

χρησιμοποιεί πληθυντικό για κάθε τι περισσότερο από ένα. Ή το νήπιο που λέει «η 

μαϊμούδα», όταν τελειώσει το παραμύθι που μιλούσε για μαϊμούδες στον πληθυντικό, 

προσαρμόζοντας την καινούρια λέξη στη λέξη «αρκούδα- αρκούδες», που ήξερε ήδη, 

δείχνοντας δηλαδή με τον λάθος ενικό ότι έχει κατακτήσει το μηχανισμό της αναλογίας. 

Παρόμοια κατάκτηση∙ είναι το επίθετο «βολευτικός-η-ο», από νήπιο που το κατασκευάζει 

σύμφωνα με τον αόριστο του ρήματος «βολεύομαι». 

Σο παιδί έχει αποχτήσει προτού πάει στο σχολείο πλήρη επικοινωνιακή ικανότητα στη 

μητρική του γλώσσα. Ξέρει να επιλέγει τα γλωσσικά στοιχεία που είναι κατάλληλα για την 

επικοινωνία με τους άλλους, ανάλογα με το ποιος είναι ο συνομιλητής, ποιος είναι ο 

κοινωνικός του ρόλος και ποιος ο στόχος της ομιλίας. Γνωρίζει ότι ο λόγος συνδέεται με 

ορισμένα στοιχεία του περιβάλλοντος και ότι η επικοινωνία απαιτεί κάθε στιγμή επιλογές 

γλωσσικές. Με άλλη διατύπωση ζητάει παγωτό από τη μητέρα του το παιδί των έξι χρόνων 

και με άλλη από τον παγωτατζή (η μητέρα έχει το δικαίωμα να επιτρέψει ή να απαγορεύσει 

το παγωτό και η ανταπόκριση της στο αίτημα πετυχαίνεται με διαφορετικά λόγια και άλλο 

ύφος, ενώ ο σημασιολογικά σημαντικότερος ρόλος του παγωτατζή είναι ο κοινωνικός του 

ρόλος και το παιδί ξέρει π.χ. να διαμορφώσει την κατάσταση λεκτικά με την ερώτηση «Πόσο 

κάνει το παγωτό;»). 

Σο παιδί προτού μπει στην πρώτη τάξη του σχολείου μιλάει και ξέρει να διακρίνει την 

καταλληλότητα των γλωσσικών στοιχείων για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. 

Αλλιώς μιλάει στη μητέρα, αλλιώς στο συνομήλικο φίλο, αλλιώς στη γιαγιά, δηλαδή έχει ήδη 

την ικανότητα να εφαρμόζει την εναλλαγή των κωδίκων, την ικανότητα μετάβασης από μια 

γλωσσική μορφή (ή ύφος) σε μιαν άλλη, σύμφωνα με το ρόλο του συνομιλητή και την 

κατάσταση της επικοινωνίας. ε άλλη μορφή θα διατυπώσει λεκτικό μήνυμα προς τον 

πατέρα που είναι άρρωστος (κατάσταση οικειότητας σοβαρή) και σε άλλη προς την παρέα 

στο παιγνίδι (κατάσταση οικειότητας που δεν είναι σοβαρή). Έχει κατακτήσει το παιδί 

πλήρως την πληροφοριακή λειτουργία της γλώσσας 2, τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιεί ως 

μέσο για τη μετάδοση στο  συνομιλητή πληροφορίας που αυτός δεν κατέχει ήδη, καθώς και 

τη δυνατότητα να μεταδίδει λεκτικό μήνυμα από το λεκτικό μήνυμα, δύο λειτουργίες της 

γλώσσας που ορίζονται σε αναφορά μόνο με τη γλώσσα (π.χ. «Να σου πω κάτι: η γάτα βγήκε 

έξω, αλλά δεν της άνοιξα εγώ.», ή μήνυμα από το μήνυμα, «Ο μπαμπάς είπε να μου δώσεις 
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μία σοκολάτα από τις μικρές, μία μικρή, λέει, δεν πειράζει.») Φρησιμοποιεί τη γλώσσα για να 

δημιουργεί περιβάλλον φανταστικό και να υποκρίνεται ρόλους μέσα στη φανταστική 

πραγματικότητα του παιγνιδιού (αποκαλώντας το αδερφάκι του πελάτη και μιλώντας σαν το 

γιατρό, ή προτρέποντας το σκαμνί που καβαλάει να τρέξει πιο γρήγορα σαν άλογο), χρήση 

της γλώσσας που είναι στο κατώφλι της τέχνης. 

Ακόμα, το παιδί προτού πάει στο σχολείο έχει πλήρη ικανότητα εκπομπής περισσότερων 

νοημάτων, με τη χρήση της γλωσσικής λειτουργίας του λανθάνοντος μηνύματος. Σο 

τετράχρονο αγοράκι που ρωτάει με την καραμούζα στο χέρι, «Μαμά, έχεις πονοκέφαλο;», 

εκφράζει συγχρόνως την επιθυμία του, αλλά και την προσαρμοστική συμπεριφορά του, 

εφευρίσκοντας πολύ κατάλληλη διατύπωση για να ζητήσει την άδεια. Πολλά και περίπλοκα 

νοήματα εκπέμπει κοριτσάκι 6 χρόνων σε κατάσταση όπου η επισκέπτρια θεία αγκαλιάζει 

και χαϊδολογάει το μικρό της αδερφάκι: «(Πλησιάζοντας) Ο Γιαννάκης μας δεν κατουρήθηκε 

σήμερα. (Φτυπάει χαϊδευτικά το πόδι του αδερφού) Μπράβο, Γιαννάκη!» Καταφέρνει η μικρή 

να μεταδώσει τρία διαφορετικά λανθάνοντα μηνύματα και να πληροφορήσει τη θεία 

συγχρόνως για το ελάττωμα του Γιαννάκη και για τη δική της άψογη συμπεριφορά, χωρίς 

ούτε να κατηγορήσει το αδερφάκι άμεσα ούτε να αυτοαξιολογηθεί ρητά. Με άλλα λόγια, το 

παιδί φτάνοντας για πρώτη φορά στο σχολείο κυριαρχεί απόλυτα το γλωσσικό σύστημα, 

χρησιμοποιεί θαυμάσια τη μητρική του γλώσσα, την οποία διευρύνει για να ανταποκρίνεται 

σε νέες καταστάσεις επικοινωνίας και μπορεί να τη διευρύνει συνεχώς απέναντι σε νέα 

αιτήματα διαφορετικών μορφών επικοινωνίας. 

 

 

Θέματα για ανάπτυξη: 

1. Ο αναλφαβητισμός είναι πρόβλημα κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό. 

Αναστέλλει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την 

ανάπτυξη των συμμετοχικών θεσμών κι ακρωτηριάζει τη δυνατότητα για άσκηση κριτικής. 

Ποιες είναι οι κύριες αιτίες του αναλφαβητισμού;  

Ποιες είναι οι συνέπειες και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να καταπολεμηθεί 

αποτελεσματικότερα 
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Θεματική Ενότητα  

« Βία ( νεανική ) – εγκληματικότητα – το δίκαιο της πυγμής - φανατισμός » 

 

 « Η βία, κοινωνική κι ατομική, αντί να περιορίζεται αυξάνει 

καθημερινά και καταντάει, σε παγκόσμια κλίμακα, τη 

δύσκολη ζωή του ανθρώπου, ακόμη δυσκολότερη» ( Ε. Κατσής 

) 

« Η βία, η επιθετικότητα και η εγκληματικότητα, ιδιαίτερα 

των εφήβων και των νέων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σ’ 

όλο τον κόσμο, παρουσιάζει ανοδική πορεία. Πρόσφατη έρευνα 

στη χώρα μας απέδειξε πως το 97% των ανήλικων και των 

εφήβων ( από 14 – 21 ετών ) ομολογεί πως έχει παρανομήσει, 

διαπράττοντας κάποια παραβίαση των νόμων …»  ( από τον 

ημερήσιο Σύπο ).   

 

Ορισμός – γενικά : ( προλογικά ) Μια απ’ τις κοινωνικές πληγές που μαστίζουν την εποχή 

μας, είναι το πρόβλημα της βίας και της εγκληματικότητας 

 

Επίπεδα εκδήλωσης της βίας 

Διαπροσωπικό, κοινωνικό, διακρατικό, φυλετικό, επίπεδο γνώσης, προσωπικό.  

 

 

Σε ποιους τομείς της ζωής εκδηλώνεται το φαινόμενο της βίας και της 

εγκληματικότητας; 

 

Ανεπιφύλακτα μπορούμε να πούμε ότι σ’ όλους σχεδόν τους 

τομείς της καθημερινότητάς μας παρουσιάζεται το δυσάρεστο 

αυτό φαινόμενο. Ση βία, συνήθως, την επιβάλλει ο πιο δυνατός. 

Πολλοί, μάλιστα, τη θεωρούν «νόμο της φύσης» και μ’ αυτό το 

σκεπτικό την ασκούν όπως κι όπου μπορούν. Ας δούμε, όμως, στην 

καθημερινή μας ζωή σε ποιες περιπτώσεις ασκείται:  

την οικογένεια , όχι πάντα βέβαια, αλλά αρκετές φορές ο πιο 

ισχυρός της οικογένειας, που είναι συνήθως ο πατέρας, πιστεύει 

πως έχει απόλυτη εξουσία σ’ όλα τα μέλη της οικογένειας  

το σχολείο. Εδώ η βία έχει πολλές μορφές κι όχι σπάνια χρησιμοποιείται η ψυχολογική βία, 

που είναι χειρότερη απ’ όλες τις άλλες μορφές.  

το χώρο της εργασίας. Οι εργοδότες αρκετές φορές εκμεταλλεύονται την ανάγκη για 

εργασία πολλών ανθρώπων, τους κακοπληρώνουν, δεν τους ασφαλίζουν 

Σο κέρδος, λοιπόν, κάνει αρκετές φορές τον άνθρωπο να συμπεριφέρεται βίαια.  

τις διαπροσωπικές σχέσεις: Πάλι εδώ, αυτός που πιστεύει πως είναι πιο δυνατός, 

προσπαθεί να επιβληθεί στους άλλους με ποικίλους τρόπους, επιδεικνύοντας τις γνώσεις 
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του, μιλώντας σκληρά ή προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια των άλλων. Έτσι, ασυλλόγιστα 

πληγώνει για να περισώσει τον εγωισμό του και τη δύναμή του. 

τις σχέσεις των φύλων: Αυτός που συναισθηματικά είναι πιο δυνατός, καταπιέζει τον 

άλλον, του απορροφά όλη την ενεργητική του δύναμη. 

τον κοινωνικό χώρο: Εδώ, ο ανταγωνισμός, σ’ όλα τα επίπεδα, έχει συχνά ως επακόλουθο 

τη χρήση της βίας, που διασπά την κοινωνική δομή.  

την πολιτική ζωή: Δυστυχώς, κι εδώ η παρουσία της βίας είναι πολύ έντονη. Οργανωμένες 

ομάδες κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες, καίνε, σκοτώνουν πολιτικά πρόσωπα και 

δημιουργούν κοινωνικές αναταραχές.  

 

 

Αίτια της βίας κι εγκληματικότητας ( τεκμηρίωση του φαινομένου ) 

 

Η κοινωνία διαμορφώνει τα μέλη της ανάλογα με τον τρόπο που λειτουργεί. Γι’ αυτό και το 

φαινόμενο της (νεανικής) βίας αντανακλά το νεύμα της σύγχρονης εποχής κι εκεί πρέπει να 

αναζητηθούν τα αίτιά του. 

 Η έλλειψη αγωγής από την οικογένεια .Η επικοινωνία των μελών 

της οικογένειας μειώνεται, εκλείπει ο διάλογος, κι αυτά 

οδηγούνται στην αποξένωση. υχνά, οι γονείς συμπεριφέρονται 

με αυταρχικότητα ή υπερπροστατευτισμό στα παιδιά τους.Έτσι, 

πολλοί γονείς μεριμνούν για την εξασφάλιση υλικών ανέσεων και 

την παροχή επαρκών αγαθών στα παιδιά τους, αλλά αμελούν την ηθοπλαστική αποστολή 

τους.  

Ελλιπής παιδεία: Σα δαιδαλώδη σχολικά συγκροτήματα ευνοούν την ανωνυμία και 

δημιουργούν προδιάθεση για επιθετική συμπεριφορά. Οι εκπαιδευτικοί δε γίνονται πάντοτε  

αποδέκτες των προβλημάτων των νέων.  

Διαβίωση στις μεγαλουπόλεις, φαινόμενο αστυφιλίας, δημιουργία πόλεων «μαμούθ» - 

υδροκέφαλα αστικά κέντρα : Η αστικοποίηση, με την έλλειψη χώρων για προσωπική 

έκφραση και δημιουργία που συνοδεύεται από παράλληλο περιορισμό της επικοινωνίας, 

δημιουργούν ανασφάλεια, αβεβαιότητα, αίσθημα αδιεξόδου. 

Επίδραση τηλεόρασης: Οι πράξεις βίας αποτελούν το αγαπημένο θέμα της. Παράλληλα, 

στις κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλει σε ώρες υψηλής τηλεθέασης αφθονούν οι 

ξυλοδαρμοί.Έτσι, η βία ως καθημερινό τηλεοπτικό θέαμα, εισχωρεί βαθύτατα στην ψυχή 

του ανθρώπου και ιδιαίτερα  του παιδιού.  

Τλικός ευδαιμονισμός, λατρεία του χρήματος, θεοποίηση της ύλης .Σο κυνήγι του πλούτου 

προκαλεί υπαρξιακά αδιέξοδα στο νέο, από τα οποία προσπαθεί να απαλλαγεί με τη βίαιη 

συμπεριφορά. Η επιθυμία για άκοπο κι εύκολο κέρδος  κάνει το άτομο να ξεχνάει την 

ανθρωπιά του και να αντιδρά βίαια, προκειμένου να πετύχει τους στόχους του.   

Πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας : Η σύγχρονη κοινωνία προβάλλει πολλαπλές 

απαιτήσεις, χωρίς να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια.  

Κοινωνική αδικία: Σο πρόβλημα της ανεργίας – η μετουσίωση της κοινωνικής αδικίας, που 

προκαλεί τον κοινωνικό  στιγματισμό του ανέργου και το πρόβλημα επιβίωσης   
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Η ψυχοσύνθεση των νέων : Η απειρία των νέων, η μίμηση κάθε συμπεριφοράς, αλλά και η 

επαναστατικότητα τους συχνά αποτελούν κίνητρα για παρεκτροπές . Σο αίσθημα της 

κατωτερότητας, ο εγωισμός δημιουργούν την ανάγκη για επιβεβαίωση της δύναμης ενός 

ατόμου. Η εσωστρέφεια ως μορφή παθογενούς κατάστασης του ατόμου. Η άλογη και 

παράλογη εκτόνωση του συσσωρευμένου βιολογικού δυναμικού των νέων που στερούνται 

πνευματικού δυναμισμού. Ο Φίτλερ στο βιβλίο του « Ο Αγών μου » γράφει : « Πρέπει να 

χρησιμοποιούμε τις γροθιές των νέων, όχι τα μυαλά τους ».  

Η αύξηση των προσδοκιών : το αναπτυσσόμενο βιομηχανικό σύστημα όλοι οδηγούμαστε 

στην επιθυμία να πρωτεύσουμε, να επιτύχουμε.  

Αμβλύνθηκε η συλλογική κοινωνική συνείδηση, καθώς μας διακατέχει φιλαυτία κι 

ατομισμός.  

Η νοητική στέρηση : Μια εσωτερική αιτία, ενδογενής, που μπορεί να ευνοεί αντικοινωνικές 

πράξεις.  

Οι μορφές του φανατισμού που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της λογικής, αλλά εξάπτουν 

τα κατώτερα πάθη 

Κοινωνικά χάσματα, αδικίες αντιπαραθέσεις που αλλοτριώνουν τον κοινωνικό σχηματισμό   

Η ανελεύθερη σχέση που συντελεί στη διάπλαση ενός ανθρώπινου χαρακτήρα, 

υποταγμένου σε στερεότυπα σχήματα  

Η μη ορθή κοινωνικοποίηση, ο καταναγκασμός, η μη κατανόηση του κοινωνικού ρόλου που 

καθένας μας αναλαμβάνει να περατώσει.  

Η προσπάθεια για να ξεχωρίσει κάποιος μέσα στην κοινωνική ομάδα, όταν απουσιάζουν τα 

ηθικά ερείσματα και υιοθετείται «το δίκαιο της πυγμής». 

Η ένταξη σε περιθωριακές ομάδες που συχνά οδηγεί στην εκδήλωση αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς.  

Οργάνωση του «διεθνούς» εγκλήματος και η ένταξη νέων σε τέτοιου είδους οργανώσεις. 

Λόγω του οικονομικού ανταγωνισμού καταστρατηγούνται ανθρώπινα δικαιώματα.  

Μιμητισμός, προσπάθεια μίμησης ξένων προτύπων κι επιθυμία αυτοπροβολής κι ατομικής 

καταξίωσης με οποιοδήποτε μέσο.  

Διάδοση ναρκωτικών, που οδηγούν στην περιθωριοποίηση και κατ’ επέκταση στη βία και 

την εγκληματικότητα.  

Αποξένωση του ατόμου από την εργασία του – εξειδίκευση, αυτοματισμός – απουσία χαράς 

από τη δημιουργία.  

Επιβολή αυταρχικών καθεστώτων και στέρηση της ελευθερίας των πολιτών.  

Εκβιομηχάνιση της ζωής κι ο τεχνοκρατισμός, που συνεπάγονται άμεσα την κρίση των 

ηθικών αξιών.  

Σεράστια οικονομικά συμφέροντα διακυβεύονται σ’ όλα τα επίπεδα ( της οικονομίας, της 

πολιτικής, των ΜΜΕ, του παράνομου εμπορίου, των ναρκωτικών <) και αδυσώπητοι 

άνθρωποι τα υπηρετούν με κάθε μέσο<οικονομικό έγκλημα, ακόμη και πόλεμοι.  

Ο φόβος της ζωής γενικά, που απ’ τη φύση της είναι αρκετά δύσκολη.  

Η δυσκολία προσαρμογής στο κοινωνικό σύστημα, οξύνει τα πάθη κι έχει ως αποτέλεσμα τη 

βία.  

Η βία του κοινωνικού περιβάλλοντος δημιουργεί ξανά βία και δημιουργείται έτσι ένας 

«φαύλος κύκλος» 
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Συνέπειες βίας κι εγκληματικότητας 

 

τη ζωή των ατόμων : 

Η βίαιη αντίδραση ωθεί το νέο σε λανθασμένο τρόπο διεκδίκησης των 

δικαιωμάτων του που μπορεί να τον οδηγήσει σε στέρηση της 

ελευθερίας του.  

Η έλλειψη αυτοκυριαρχίας,  η υποβάθμιση της λογικής οδηγούν στην 

πνευματική και ηθική ανελευθερία μ’ αποτέλεσμα το άτομο να γίνεται 

ανδράποδο  

Η βία εξαχρειώνει τον άνθρωπο, υποβιβάζοντάς τον στο επίπεδο του 

ζώου 

Η εφαρμογή βίαιων μεθόδων μαρτυρά ανθρώπους με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο κι ελλιπή κρίση  

Σο άτομο δεν αισθάνεται αύταρκες, αποστασιοποιείται από την ηθική κι οδηγείται στον 

ηθικό ξεπεσμό. 

Δημιουργούνται περιθωριακές ομάδες  

Επικρατεί  αβεβαιότητα τόσο για το παρόν, όσο και το μέλλον.  

Μειώνεται η αξιοπρέπεια τόσο αυτού που ασκεί τη βία, όσο κι αυτού που γίνεται θύμα της.  

Δημιουργούνται στο άτομο ψυχολογικά προβλήματα  

Απομονώνεται, εξαιτίας της έλλειψης εμπιστοσύνης         

Η καταδίκη και η αδυναμία επανένταξης όσους προβαίνουν σε αντικοινωνικές ενέργειες.  

Μειωμένη κριτική ικανότητα : απώλεια μιας σφαιρικής θεώρησης των πραγμάτων.  

Σο άτομο αποβαίνει θύμα των εκάστοτε επιτηδείων, υπηρετώντας άθελά του σκοπιμότητες.  

Καθίσταται αδύνατη η γενικότερη εξέλιξη του ατόμου – ανολοκλήρωτες προσωπικότητες.  

 Δε διαμορφώνονται υγιείς  διαπροσωπικές σχέσεις. Οι μόνες σχέσεις που δημιουργούνται 

είναι μεταξύ των ομοϊδεατών – αλλοτρίωση των ανθρώπινων σχέσεων.  

 

τη ζωή των κοινωνιών: 

Περιθωριοποιείται ένα μεγάλο μέρος του ενεργού παραγωγικού και 

κοινωνικού δυναμικού  

Η περιθωριοποίηση ικανών πολιτών συντελεί στη μείωση της 

παραγωγικότητας 

Αναστέλλει την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας, καθώς προκαλούνται 

οξύτατες διαμάχες  

Αποκλείει κάθε μορφή διαλόγου     

Επιβάλλεται ο νόμος της «ζούγκλας» και το δίκαιο του ισχυροτέρου  

Εγκυμονεί τον κίνδυνο πολέμου, καθώς συχνά ο φανατισμός ενισχύει τις επεκτατικές τάσεις 

κάποιων ηγετών  

Αντί της δικαιοσύνης κυβερνά η αδικία, της αξιοκρατίας η αναξιοκρατία 

Αναστέλλεται σε γενικές γραμμές η κοινωνική πρόοδος 

Διάρρηξη διαπροσωπικών σχέσεων, λόγω της χρήσης βίας στον οικογενειακό χώρο  
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Βία σε πολιτιστικό επίπεδο όπως είναι ο τεχνοκρατικός ή με τη βία σε περίοδο πολέμου, 

Δημιουργείται κράτος αναρχίας  

Διάσπαση της κοινωνικής συνοχής  

Βία σε αθλητικούς χώρους  

Μέσω της βίας καλλιεργούνται εθνικιστικές ιδέες  

Καταλύονται οι νόμοι, υπερισχύουν τα συμφέροντα  

Αλλά και καθαρά από υλιστική σκοπιά αν εξετάσουμε το θέμα, διαπιστώνουμε πως όταν 

υπάρχει ανεξέλεγκτη βία σε μια κοινωνία επικρατεί και οικονομική παρακμή 

Ο πολιτισμός οπισθοχωρεί και χάνεται η δημιουργικότητα του ατόμου 

Προκαλούνται υλικές φθορές σε βάρος πολιτιστικών μνημείων  

 

Τρόποι αντιμετώπισης  

 

Πρέπει να τονιστεί ότι σημασία έχει η πρόληψη κι όχι η 

καταστολή.  

Οικογένεια : ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης 

συμβάλλει στη δημιουργία αυτοτελών προσωπικοτήτων 

Απαιτείται επαναπροσδιορισμός του ρόλου του νέου στην 

κοινωνία.  

Η παιδεία θα καλλιεργήσει στο νεαρό άτομο κοινωνική συνείδηση, η οποία θα 

αντικαταστήσει την επιθετικότητα με τη διαλλακτικότητα Πρέπει, επίσης, να δώσει έμφαση 

στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, που δεν αφήνει το πνεύμα να εγκλωβίζεται.  

ΜΜΕ : υπευθυνότητα των λειτουργών τους, απεγκλωβισμός τους από τα ποσοστά 

τηλεθέασης κι ακροαματικότητας, τήρηση του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 

Κρίνεται σκόπιμο να παρέχεται η δυνατότητα σωστής ενημέρωσης. Οφείλουν να 

αποφεύγουν το λαϊκισμό, απαλλαγμένα από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες 

Σο νεαρό άτομο χρειάζεται να ενθαρρύνεται προκειμένου να συμμετάσχει στη λήψη των 

αποφάσεων, όχι μόνο για ζητήματα που το αφορούν αλλά και για γενικότερα κοινωνικά 

προβλήματα.  

Ευκαιρίες στους νέους να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά, όπως ίδρυση 

αθλητικών σωματείων, πολιτιστικών συλλόγων, βιβλιοθηκών, χώρων για άθληση <  

Πνευματικοί άνθρωποι : αντιστέκονται σε κάθε μορφή βίας  

Εκκλησία: με το ηθικό της κήρυγμα και τον κοινωνικό της ρόλο οφείλουν να συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην εξάλειψη του προβλήματος 

Πολιτεία – κράτος : έλεγχος των ΜΜΕ στα πλαίσια πάντα της ελευθερίας του Σύπου 

Φρέος καθενός είναι να γνωρίσει τον εαυτό του και να αγωνίζεται για την καταστολή των 

παθών  

Η παγκόσμια οργανωμένη βία θα μπορούσε να μειωθεί με διεθνή συνεννόηση και 

συνεργασία.  

Προώθηση του διαλόγου που οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων.  

Ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης που εδραιώνει τη συλλογικότητα και τη συνεργασία.  

Αδήριτη ανάγκη αποτελεί η επανακατεύθυνση κοινοτήτων, ομάδων ή ατόμων μακριά από 

τις εγκληματικές αξίες και προς δραστηριότητες και συμπεριφορές κοινωνικές. 
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Βελτίωση της πολεοδομίας και του οικιστικού περίγυρου σε πόλεις με λαϊκούς και φτωχούς 

πληθυσμούς.  

Πρόληψη της επέκτασης διάδοσης των ναρκωτικών.  

εβασμός απέναντι στα στοιχεία της παράδοσης, που διαμορφώνονται με το πέρασμα του 

χρόνου και διακρίνουν κοινωνίες κι έθνη, καθώς δεν αποτελούν στοιχεία που επιβλήθηκαν 

με τη βία.  

Αυτοέλεγχος, αυτοκριτική 

Άμεση επιβολή της ποινής, έτσι ώστε να λειτουργήσει παραδειγματικά για την πρόληψη 

παρόμοιων βίαιων ενεργειών.  

Πλήρης αστυνόμευση ιδιαίτερα των αστικών κέντρων 

υνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για την πρόληψη και την καταστολή.  

Απαραίτητη θεωρείται η αναθεώρηση της δικαιοσύνης. Για να επιτευχθεί, βέβαια, κάτι 

τέτοιο πρέπει να βοηθήσουμε το δράστη να συνειδητοποιήσει το λάθος του  

 

Δηαθήμηζε θαη βία 

Έηοπε πνηκ από δεθαπέκηε μένεξ κα πάνς μένμξ ζε μηα δεμόζηα ζοδήηεζε γύνς από ηε 

δηαθήμηζε θαη ηε βία πμο μνγάκςζε ημ πενημδηθό « δηαθήμηζε αύνημ». Έκα πενημδηθό ζημ μπμίμ 

από θαηνό μηα μμάδα απ δεμμθνάηεξ δηαθεμηζηέξ θάκμοκ μηακ οπεύζοκε θνηηηθή ελέηαζε ηςκ 

μνίςκ ηςκ ε ι α η η ς μ ά η ς κ , ηεξ μμίναξ ημο επαγγέιμαηόξ ημοξ. Ιπνμξ ζημ 

απνόζμεκμ λέζπαζμα απόδμζεξ εοζοκώκ γηα ηε βία, μπνμξ ζηε αοημθαηεγμνία πμο ε 

θαηακαιςηηθή θμηκςκία θαίκεηαη όηη άνπηζε δεμόζηα, μ δηαθεμηζηέξ δηενςηήζεθακ, ζ' αοηή ηε 

ζοδήηεζε, πμηα είκαη ε μενίδα εοζύκε πμο ημοξ πέθηεη. Ηαη ζ' αοηό ημ ζεμείμ μμύ θάκεθε 

απόιοηα ακαγθαίμ κα ημο θαζεζοπάζς. πη από ε π η ε ί θ ε η α , αιιά γηα κα μεκ αθήζς ηε δίθε 

ης απμηειεζμάηςκ κα θαιύρεη ηε δίθε ηςκ αηηίςκ. 

Πη έθακε γηα πνόκηα ε δηαθήμηζε με παναγγειηά ημο ζοζηήμαημξ Γνέζηδε ηηξ επηζομίεξ. Ηάκμκηάξ 

ημ όμως, δεκ ώζεζε απιά ημκ θόζμμ κα ζέιεη αιιά ημο είπε ηη κα ζέιεη θαη ηη ήηακ θαιό κα ζέιεη. 

Ακ ημ ζθεθημύμε θαιά, ζ δμύμε όηη πέηοπε δομ απμηειέζμαηα από «ακηηθεημεκηθή» άπμρε 

επακαζηαηηθή (μη πνμζέζεηξ δε μαξ εκδηαθένμοκ εδώ). Μη ζοκηενεηηθέξ θμηκςκίεξ θαη μ α κ η η δ 
ν α ζ η η θ μ ί παηδαγςγμί δήιςκακ πάκηα με ζμθό ηνόπμ όηη μ οπενβμιηθέξ επηζομίεξ είκαη θαθό 

πνάγμα θαη όηη θαη' ανπήκ δεκ πνέπεη κ δίκμομε ζημοξ θηςπμύξ ηεκ εκηύπςζε όηη μπμνμύκ κ' 

απμπηήζμοκ ηα πνάγμαηα ηςκ πιμοζίςκ. Πμ όηη μη βαζηιηάδεξ μεηαημπίδμκηακ με ηε θμνεηή 

πμιοζνόκα ήηακ απόδεηλε όηη αοηό ημ ζθεπαζηό πμιοηειέξ θμνείμ ήηακ βαζηιηθό πνάγμα: θακείξ 

άιιμξ δεκ μπμνμύζε κα ημ ζέιεη. 

Ε δηαθήμηζε, μεηαθνάδμκηαξ ηε θμνεηή πμιοζνόκα ζε «αοημθίκεημ», είπε ακόμη και ζημκ 

άκενγμ όηη μπμνμύζε κα επηζομεί αοημθίκεημ, όηη όιμη μπμνμύζακ κα ημ απμπηήζμοκ θη όηη, 

πάκηςξ, πενηζζόηενμ από δηθαίςμα, ήηακ οπμπνέςζε κα ημ επηζομμύκ. Πμ ίδημ έγηκε θαη γηα ημ 

ζαπμύκη με γαιιηθό άνςμα θαη γηα ημ δηαμένηζμα, γηα ηε γναβάηα θαη γηα ημ μεπακάθη. 

Ιηα επηζομία, ενεζηζμέκε θη ακηθακμπμίεηε, μπμνεί κα πάνεη δύμ δνόμμοξ: ηεκ αημμηθή ελέγενζε 

(ηεκ εγθιεμαηηθή πνάλε γηα πανάκμμε ηδημπμίεζε ηςκ αγαζώκ άιιμο) θαη ηε ζοιιμγηθή 

επακάζηαζε (ημκ θμηκςκηθό αγώκα γηα ζςζηόηενε δηακμμή ημο θμηκμύ πιμύημο). Δεκ μπμνμύμε κ' 

ανκεζμύμε όηη έκα από ηα απμηειέζμαηα ηεξ θαηακαιςηηθήξ πνμπαγάκδαξ 
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οπήνλε θαη ε αύλεζε ηεξ θμηκςκηθήξ αγςκηζηηθόηεηαξ γηα ηεκ θαηάπηεζε μηαξ εοδαημμκίαξ πμο 

πανμοζηαδόηακε ζακ δοκαηή γηα όιμοξ θαη πμο ηειηθά ήηακ ζπεδόκ άθηαζηε. Ε θαηακαιςηηθή 

πνμπαγάκδα είκαη ακαμθίβμια οπεύζοκε γηα ηεκ πανάιμγε απόθαζε κ' απαπζεί έκα παηδί γηα κ' 

αγμνάζεη μ απαγςγέαξ βίια, αιιά είκαη επίζης θαη οπεύζοκε γηα ηεκ θαηάιερε ζπηηηώκ από 

ακζνώπμοξ πμο κηώζμοκ απμθιεηζμέκμη από αγαζά πμο δηαθεμίδμκηαη ζ' όιεξ ηηξ γςκηέξ ηςκ 

δνόμςκ. 

Ηαη κα πμο ε θμηκςκία, αθμύ πνώηα ενέζηζε ηηξ επηζομίεξ γηα όια ηα πνάγμαηα, ηνμμμθναηείηαη 

γιαηί μ θόζμμξ απαηηεί ημοιάπηζημκ έκα μένμξ πςνίξ κα πνέπεη ακαγθαζηηθά κα εγθιεμαηήζεη. 

Γίκαη ζακ κα έιεγε ημ ζύζηεμα ζημοξ οπεθόμοξ ημο: «Έπνεπε κα ζέιεηε κα λμδέρεηε όιμ ημ 

μηζζό ζαξ, θαη ημ δέθαημ ηνίημ θαη ημ δέθαημ ηέηανημ, αιιά ηώνα ημ παναθάκεηε: ηώνα ζέιεηε 

θαη αύλεζε μηζζμύ! Πμ παηπκίδη δεκ ήηακ έηζη. Ιεκ οπενβάιιεηε, θαη ζθεθηείηε ηα αγαζά ηεξ 

ιηηόηεηαξ». Αοηό είκαη, πενίπμο, ημ κόεμα ηεξ έθθιεζεξ ημο πνμέδνμο ηεξ δεμμθναηίαξ. Ηαη 

ηώνα πμο μ θόζμμξ επηζομεί οπενβμιηθά πνάγμαηα πμημξ θηαίεη; Ε δηαθήμηζε, γηα πανάδεηγμα, 

πμο πνέπεη κα πνμθαιεί επηζομίεξ γηα ρογεία (θη αιίμμκμ ακ δεκ πμοιεζμύκ ανθεηά, ζα θιείζμοκ 

ηα ενγμζηάζηα). Αιιά ακ γηα κ' αγμνάζεη μ θόζμμξ ρογεία απαηηεί κέα ζοιιμγηθή ζύμβαζε 

ενγαζίαξ, ηόηε θάηη δεκ πάεη θαιά. Οοκαγενμόξ, μη πμιίηεξ θαηακαιώκμοκ πμιιά, δεημύκ 

πμιοηέιεηεξ. Νώξ κα δηθαημιμγεζμύκ γη' αοηό; Ηαηεγμνώκηαξ ζηεκ ηύπε, πανάιμγα. 

Γηαηί μ θύθιμξ είκαη θαύιμξ, ε βία βνίζθεηαη ζηεκ ίδηα ηεκ ηδέα ημο θένδμοξ, είκαη παιηά ηζημνία: 

πνέπεη κα επηζομείξ αοηά πμο ζμο πνμζθένς όπη αοηά πμο έπς εγώ, δηαθμνεηηθά όια ηέιεηςζακ. 

Ννάγμαηη ηέιεηςζακ: ε βία είκαη απμηέιεζμα, όπη αηηία αοηήξ ηεξ θαηάζηαζεξ. 

 

 

Θέματα για ανάπτυξη 

1. «τις ημέρες μας παρατηρείται έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας. Ποια, κατά τη 

γνώμη σας, είναι τα αίτια και πώς θα μπορούσε ο σημερινός άνθρωπος να εξαλείψει αυτό το 

φαινόμενο που τον καταπιέζει ;» ( 500 λέξεις ) 
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Θεματική Ενότητα 

« Διάλογος » 

 

Ορισμός – γενικά : Ο άνθρωπος, το μόνο έλλογο ον στη 

φύση, είναι προικισμένος με το «λόγο», που δεν είναι 

μόνο η λογική αλλά και η δυνατότητα ομιλίας. Λόγω 

αυτής ακριβώς της ιδιότητας του μπορεί να επικοινωνεί 

με τους συνανθρώπους του, μέσω του διαλόγου..  

Διάλογος < ρ. διαλέγομαι = συζητώ με όρους  

 

 

 

Προσφορά / σημασία / αξία διαλόγου 

 

Ατομικό επίπεδο: Οδηγεί στην πληρέστερη γνώση του εαυτού μας , 

των αρετών κι ελαττωμάτων μας. Απαλλάσσει το άτομο από 

μικρότητες. Οξύνει το νου κι αναπτύσσει την κρίση. Βοηθάει στην 

ψυχραιμότερη κι ορθότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αποκτά 

το άτομο εσωστρέφεια, πνευματικό ήθος, δηλαδή, γνωρίζει να συζητά 

και να μαθαίνει. Βοηθάει στην προσέγγιση των ανθρώπων και την 

αρμονικότερη συμβίωσή τους. Η γόνιμη αντιπαράθεση απόψεων, 

αφυπνίζοντας κι ακονίζοντας το πνεύμα των συνδιαλεγομένων, 

καθιστά τους τελευταίους ικανούς να διαμορφώνουν τεκμηριωμένη 

άποψη. Έτσι, οι συνομιλητές δε διακρίνονται από δογματισμό και μισαλλοδοξία.  Καλλιεργεί 

το πνεύμα. Ο διάλογος «γυμνάζει» πνευματικά τον άνθρωπο, γιατί αφυπνίζει τη νόηση . 

Διδάσκει τον άνθρωπο να κρίνει προσεκτικά, να στοχάζεται ορθολογικά και να 

επιχειρηματολογεί τεκμηριωμένα.  

Οικογένεια – διαπροσωπικές σχέσεις: Θεμελιώνει τις σχέσεις των μελών της οικογένειας σε 

σωστές και υγιείς βάσεις. Προωθεί τις σχέσεις των δύο φύλων στη βάση της ισότητας και 

προσφέρει ανάλογα πρότυπα στα παιδιά. Γεφυρώνει το χάσμα των γενεών 

Με το διάλογο, επίσης, ικανοποιείται η έμφυτη τάση του ανθρώπου για επαφή κι 

επικοινωνία με το συνάνθρωπο. Έτσι, και τα προβλήματα βρίσκουν τη λύση τους και οι 

ανθρώπινες σχέσεις στενεύουν.  

Κοινωνία: Ο γόνιμος κι εποικοδομητικός διάλογος οδηγεί σε εκτόνωση των κοινωνικών 

συγκρούσεων. Σα άτομα αναπτύσσουν ορθές διαπροσωπικές σχέσεις, συνεργάζονται ομαλά 

και προωθούν το κοινωνικό συμφέρον  

Κατοχυρώνεται η πολυφωνία, η ελεύθερη άσκηση κριτικής και η δυνατότητα του πολίτη για 

συμμετοχή στα κοινά. Άλλωστε, ο διάλογος είναι το «οξυγόνο» της δημοκρατίας, καθώς 

κατοχυρώνει την ελευθερία  

Ο διάλογος μεταξύ επιστημόνων διευκολύνει την πορεία προς τη γνώση.  

Εργασία: υμβάλλει στην επίλυση πολλών προβλημάτων μεταξύ των εργαζομένων κι 

εργοδότη.  
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Επιστήμη: Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέγγιση της αλήθειας  

Παιδεία: Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν στη διαδικασία της 

διδασκαλίας. Κινητοποιεί τη σκέψη των μαθητών, ενεργοποιεί τη διαδικασία πρόσληψης των 

γνώσεων και διαμορφώνει σε κλίμα ελευθερίας την προσωπικότητάς τους.  

 

Προϋποθέσεις – αρχές διαλόγου  

 

Κοινό πνευματικό επίπεδο, ώστε να μην ξεπερνούν κάποια όρια που εκμαυλίζουν το πνεύμα 

του διαλόγου 

Απαλλαγή από προκαταλήψεις, δόγματα, σκοπιμότητες και φανατισμό 

Όταν ο συνομιλητής υποστηρίζει μια θέση, να στρέφεται σταθερά στο θέμα, χωρίς άσκοπες 

και κουραστικές παρεκβάσεις.  

Διαρκής έλεγχος της ακρίβειας, της εγκυρότητας και της πληρότητας των επιχειρημάτων 

των διαλεγομένων.  

Απαιτείται αλληλοσεβασμός, ηρεμία, ψυχική ευγένεια ανεκτικότητα στις απόψεις των 

άλλων 

Αυτοπειθαρχία κι αυτοσυγκράτηση λογικά επιχειρήματα που θα πετύχουν την  

Ήπιο κλίμα, δημοκρατικό, κλίμα ελεύθερης σκέψης κι έκφρασης 

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελιγμών στη συζήτηση, κοινή γλώσσα, αποφυγή της 

γενίκευσης 

Η συνειδητοποίηση της λειτουργίας του διαλόγου κάνει το φρόνιμο συζητητή να μη βιάζεται 

να μιλήσει, αλλά να παρακολουθεί με προσοχή όσα λέγονται.  

Αρετή του έντιμου και συνετού συνομιλητή είναι να διατηρεί πάντα σε υψηλό επίπεδο το 

διάλογο, ώστε να είναι γόνιμος. Και να γνωρίζει να αποχωρεί όταν διαπιστώνει ότι δεν 

υπάρχει κλίμα κατάλληλο από την πλευρά των συνομιλητών του 

 Μια άλλη βασική προϋπόθεση για να προκύψει ο διάλογος είναι η αποπροσωποποίησή του.  

 

 

«...Νιαζηήθαμε γηα κα μεκ είμαζηε μμκάπμη. Γηα ημύημ ε θανδηά μαξ αζηαμάηεηα δηρά γηα ημοξ 

άιιμοξ. Χςνίξ ημ δηάιμγμ ηςκ οπάνλεςκ μαξ ε δςή θαίκεηαη αδεηακή, ενεμςμέκε, αδηθαημιόγεηε. 

Δμύμε θαη πιεζηάδμομε ημοξ άιιμοξ πνεζημμπμηώκηαξ αοηό ημ μέγηζημ δώνεμα πμο απμζέςζακ μη 

ανπαίμη Έιιεκεξ: ημ δηάιμγμ. Ακ δεκ είπαμε θςκή, ακ δεκ λέναμε κα μηιάμε, θαη μάιηζηα ηεκ ίδηα 

γιώζζα, ακ δε πνεζημμπμημύζαμε ηηξ ιέλεηξ με ηεκ ίδηα έκκμηα, ηόηε δε ζα μπμνμύζαμε ηειηθά κα 

θενδίζμομε ημοξ άιιμοξ θαη κα ακαπηύλμομε δεζμμύξ θηιίαξ θαη αγάπεξ. 

 Μ άιιμξ ιμηπόκ μαξ είκαη απαναίηεημξ, γηαηί μιμθιενώκεη ημκ εαοηό μαξ, μιμθιενώκεη ημ βίμ 

μαξ θαη θάκεη κα βιαζηήζεη ζημκ θόζμμ μαξ μ δηάιμγμξ. Μ δηάιμγμξ δεκ είκαη μμκάπα ακηαιιαγή 

ζθέρεςκ. Γίκαη θη ακηαιιαγή θανδηώκ. Αοηό είκαη ημ μεγάιμ μοζηηθό ηεξ ακζνώπηκεξ δςήξ. 

 Ιαξ πνεηάδεηαη μ άιιμξ πνμθεημέκμο κα ακαπηοπζεί  ζηε δςήξ μαξ μ δηάιμγμξ. Αιιά μαξ 

πνεηάδεηαη ειεύζενμξ, αδέζμεοημξ, άκζνςπμξ αοηελμύζημξ θαη αθέναημξ, πμο ζα ένζεη κα 

ζοκακηήζεη εμάξ, ακ είμαζε αιεζηκά αοηελμύζημη θαη αθέναημη ζηεκ ακζνςπηά μαξ. Δηάιμγμξ 

ακάμεζα ζε ζθιάβμοξ δεκ είκαη δοκαηό κα ακαπηοπζεί, πανά μμκάπα γηα κα ζνέρεη ημκ θαεμό ηεξ 

ειεοζενίαξ.  
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 Μ δηάιμγμξ μ αιεζηκόξ είκαη ένγμξ ηεξ ειεοζενίαξ, ένγμ γεκκαίμ, εηιηθνηκέζηαημ θαη μέζα από 

αοηό ημ ζαομαζηό εζηθό θιίμα λεπήδεζε ζημκ εοιμγεμέκμ αοηόκ ηόπμ πμο δμύμε έκα πανάδμλμ, 

ζπακηόηαημ γιςζζηθό θαηκόμεκμ: μ δοσθόξ ανηζμόξ έπεη θαη βαζηά εζηθή αλία: θακενώκεη ημ 

ειεύζενμ θη ανμμκηθό ζοκηαίναζμα δύμ ακζνςπίκςκ οπάνλεςκ, ηε ιαπηάνα ημοξ κα 

αιιειμγκςνηζημύκ,  κα αιιειμθςηηζημύκ κα γεμίζμοκ ηε μμκαληά ημοξ, κα εονύκμοκ ηεκ θανδηά θαη 

ηε δςή ημοξ μιόθιενε, κα δεμημονγήζμοκ πμιηηηζμό. Μ πμιηηηζμόξ ανπίδεη από ηε βεβαίςζε ημο 

Eγώ θαη ημο Οο, από ηε ζοκεηδεημπμίεζε όηη οπάνπμομε εμείξ, αιιά οπάνπεη θαη μ άιιμξ, μ 

πιασκόξ μαξ. Χςνίξ αοηόκ ημκ άιιμ, θαη ε δςή μαξ θαη ε πιάζε μιόθιενε ζα ήηακ μηα ηνμμενή 

ενεμηά. 

 Γθείκμη πμο παίνκμοκ ηεκ εοζύκε – εοζύκε βανηά θαη θνίζημε κα ελςηενηθεύζμοκ γνάθμκηαξ 

ημοξ ζημπαζμμύξ θαη ηα ζοκαηζζήμαηα ημοξ, λένμοκ πμιύ θαιά ηη μεγάιε ζεμαζία έπεη γηα ηεκ 

ακζνώπηκε δςή, θαη ηεκ πνμζςπηθή θαη ηεκ θμηκςκηθή μ δηάιμγμξ. Λένμοκ αθόμε θαιύηενα πςξ 

αοηόξ μ δηάιμγμξ, ςξ θαηάθηεζε ημο ειεύζενμο θη επμμέκςξ πμιηηηζμέκμο ακζνώπμο, βνίζθεηαη 

ζήμενα ζε θίκδοκμ. Γηαηί αοηόξ μ ίδημξ μ πμιηηηζμόξ βνίζθεηαη ζήμενα ζε μεγάιε θνίζε. Ίζςξ 

αοηό κα μαξ θαίκεηαη πανάδμλμ. Δμύμε ζ’ έκακ θόζμμ όπμο ε ηεπκηθή με ηα επηηεύγμαηα ηεξ 

ζνηαμβεύεη, όπμο ε θαζεμενηκή δςή, ημοιάπηζημ ζηηξ ελςηενηθέξ ηεξ ζοκζήθεξ, γίκεηαη όιμ θαη 

πημ εύθμιε, ζ’ έκακ  θόζμμ πμο πνμμδεύεη με μεγάιεξ δναζθειηέξ, πμο πάεη κα θαηαθηήζεη ημ 

Δηάζηεμα. 

 Αιιά μ πμιηηηζμόξ είκαη μηα δςκηακή πναγμαηηθόηεηα ημο εζςηενηθμύ ακζνώπμο, ηεξ ροπήξ 

ημο, είκαη αθόμε μηα θαηάζηαζε δοκαμηθή ηεξ θανδηάξ ημο, έκαξ γεκηθόξ εζηθόξ ηόκμξ ζημ βίμ ημο 

μιμθιενμ. Γίκαη γέκκεμα δηαιόγμο. 

Κ. Ε. Τζιρόποσλος 

 

 

Θέματα για ανάπτυξη:  

1. Ο διάλογος ευνοεί την επικοινωνία των ανθρώπων σ’ όλους τους τομείς της ζωής, έχοντας 

υπόψη μας ότι η σωστή του λειτουργία επιτυγχάνεται με την ελευθερία του λόγου, το 

δημοκρατικό κλίμα και γενικά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματική Ενότητα 
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« Χάσμα γενεών » 

 

Ορισμός – γενικά : Φάσμα γενεών: Ο όρος είναι μετάφραση του Generation 

Gap. Εννοούμε τη διαφοροποίηση στον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς, στις 

ιδέες και στις απόψεις που παρατηρείται ανάμεσα στα άτομα της 

παλαιότερης και της νεότερης γενιάς  

Είναι φαινόμενο διαχρονικό. Οι μεγάλοι πολιτισμοί χτίστηκαν με τη 

νεανική ορμητικότητα και τη σύνεση των παλαιών. Οι δεύτεροι  

συγκρατούσαν τους πρώτους και τους καθοδηγούσαν σε σωστές κινήσεις.  

 

 

Αίτια του χάσματος 

Βιολογικά αίτια: Οι νέοι περνούν μια μεταβατική ηλικία, με έντονες αλλαγές στη βιολογική 

τους υπόσταση. Η σωματική ευεξία και η ορμητικότητα που χαρακτηρίζουν τους νέους κάθε 

εποχής τούς οπλίζουν με δύναμη. Από την άλλη, η μεγαλύτερη γενιά, κουρασμένη και 

κορεσμένη 

Χυχολογικά αίτια: Η έλλειψη αγάπης, , συνεργασίας, αναγνώρισης των νέων από τους 

μεγαλύτερους.  

Οι νέοι θέτουν σκοπούς ουτοπικούς και θεωρούν τους μεγάλους υπεύθυνους για τη μη 

πραγματοποίησή τους.. Αντίθετα, οι ηλικιωμένοι είναι επιφυλακτικοί, με ήπια 

συναισθήματα. Οι νέοι εντοπίζουν αντιφάσεις, συμβουλές και στις πράξεις των 

μεγαλυτέρων, φαρισαϊσμό στη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα την απώλεια 

εμπιστοσύνης.  

Έχουν αντίθετα χαρακτηριστικά:  

Νέοι: προοδευτικοί, αμφισβητίες, αντιρρησίες, ιδεαλιστές, ρομαντικοί, τολμηροί, αλαζόνες, 

ανυπόμονοι. 

Μεγάλοι: συντηρητικοί, συμβιβασμένοι, υποκριτές, ανιδιοτελείς, εφησυχασμένοι, ρεαλιστές, 

επιφυλακτικοί, μετριοπαθείς, δεν προσαρμόζονται εύκολα στα νέα δεδομένα και 

συμβιβάζονται ευκολότερα 

Κοινωνικά: Σο οικογενειακό περιβάλλον δεν καλύπτει τις ανάγκες των σημερινών νέων. Οι 

γονείς, φορείς διαφορετικών και πολλές φορές αντικρουόμενων ρόλων, δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν πολλές φορές  στο ρόλο του γονιού. Σα διαφορετικά βιώματα. Οι παλιότεροι 

διατηρούν την παλιά εικόνα του κόσμου, ενώ οι νεότεροι έχουν να κάνουν με έναν κόσμο, 

όπου οι εξελίξεις είναι ιλιγγιώδεις.  

Η χρεοκοπία των ειδώλων: γονείς, δάσκαλοι, πολιτικοί ηγέτες. Οι νέοι θεωρούν τους 

μεγαλύτερους ως υπεύθυνους για το χάος, , τον παραλογισμό και τις αντινομίες της 

σύγχρονης εποχής, την ανυποληψία στον άνθρωπο, τη θεοποίηση των υλικών αξιών, τη 

μοναξιά και την αλλοτρίωση. Η ανασφάλεια, το άγχος που επικρατούν στην εποχή μας, 

κάνουν τους νέους να απορρίπτουν αυτή τη μορφή κοινωνίας. Οι υπερβολικές απαιτήσεις 

που προβάλλονται στους νέους από τον κόσμο των μεγαλυτέρων αυξάνουν τις υποχρεώσεις 

τους.. Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ γονιών και παιδιών, εξαιτίας του έντονου ρυθμού 
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ζωής και της συνεκδοχικής μείωσης του ελεύθερου χρόνου, οδηγεί στην αδυναμία 

συνεννόησης, εφόσον κυριαρχεί η αποξένωση.  

Πολιτικά: Οι νέοι αμφισβητούν τους ηλικιωμένους, γιατί αυτοί 

τους κληροδότησαν  παγκόσμιους πολέμους, που στοίχισαν 

τη ζωή  ανθρώπων.  

Πνευματικά: Η έκρηξη των γνώσεων που σημειώθηκε τα 

τελευταία χρόνια, οδήγησε στο σημείο τα σημερινά παιδιά να  

 

την εποχή μας, από τα σημαντικότερα αίτια του χάσματος 

είναι η πρόοδος της επιστήμης κι της τεχνολογίας 

Οι νέοι της εποχής μας έχουν μεγαλύτερη μόρφωση και πιο 

πλατειά ενημέρωση, εξαιτίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της διάδοσης περισσότερων 

βιβλίων. 

Η απουσία υγιών και θετικών προτύπων, στόχων κι οραμάτων  

Οι νέοι συμμετέχουν ενεργητικά στα κοινά . Οι μεγάλοι πάλι θεωρούν τους εαυτούς τους 

αυθεντίες, δεν εμπιστεύονται τις ικανότητες των νέων.  

Η νέα γενιά βιάζεται να γίνει ηγέτης 

. Η περασμένη, όμως, γενιά δεν αναγνωρίζει την πρωτοπορία στη σύγχρονη. Θέλει εκείνη να 

διευθύνει και να καθορίζει ποιο είναι το σωστό.  

Η έλλειψη ανθρωπιάς που χαρακτηρίζει την εποχή μας  

Η περιφρόνηση της παράδοσης από τους νέους  

 

Αποτελέσματα του χάσματος 

Σο χάσμα περιορίζει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη  

Η επιλογή από τους νέους αρνητικών μορφών ψυχαγωγίας συχνά αποτελεί αντίδραση  

Σο χάσμα επιτείνει ακόμη περισσότερο την κρίση στις ανθρώπινες σχέσεις  

Ο διάλογος απορρίπτεται και τη θέση του παίρνουν ο δογματισμός 

τον επαγγελματικό χώρο η διαφορά απόψεων εμποδίζει  την αρμονική συνύπαρξη   

Αξίες και ιδανικά παραθεωρούνται, υποτιμούνται και τελικά απορρίπτονται.  

 

Τρόποι αντιμετώπισης του χάσματος  

 

Απαιτείται ουσιαστικός διάλογος κι αναγνώριση από τους γονείς  

Αμοιβαίος σεβασμός 

Παροχή ευκαιριών στους νέους  

Σο σχολείο οφείλει όχι μόνο να καλλιεργήσει την κριτική ικανότητα των μαθητών και να 

εμφυσήσει την πίστη σε ιδανικά κι αξίες 

υγκεκριμένα, οι μεγαλύτεροι οφείλουν : 

Να εγκαταλείψουν την υπερβολική συντηρητικότητα 

 Να αποβάλουν τις προκαταλήψεις, το φανατισμό και το πείσμα  

Οι νέοι από την πλευρά τους οφείλουν :  

Να δείχνουν σεβασμό προ της ώριμη γενιά και τις κατακτήσεις της 

Να μην είναι κυνικοί, αλλά  ειλικρινείς, σοβαροί,  
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Το τάζμα ηωμ γεμεώμ, ηοσ Έμηοσαρμη Ρόζεμηαλ 

Οακ δηαμανηονία θαηά ηςκ αληώκ ηεξ θμηκςκίαξ ηςκ μεγάιςκ, ε κεμιαία δεμημονγεί ηε δηθή 

ηεξ ακηηθμοιημύνα. Οημηπεία ηεξ απμηειμύκ, εηδηθόηενα, ηα πανάλεκα νμύπα, ε ζμνοβώδηθε 

πμπ μμοζηθή, μη μεπακέξ με ηηξ βγαιμέκεξ ελαημίζεηξ θηι. Μη γμκείξ, ζοπκά, δεκ μπμνμύκ κα 

θαηαιάβμοκ ηα παηδηά ημοξ θαη αοηό ημοξ ενεζίδεη, εθκεονίδεη, ημοξ ελμνγίδεη. 

Νανά όια αοηά δεκ μπμνμύμε κα ενμεκεύζμομε ηηξ αηηίεξ ηεξ «ζύγθνμοζεξ ηςκ γεκεώκ» με ηα 

ανκεηηθά ζοκαηζζήμαηα. Γηα κα θαηαιάβμομε αοηή ηε «ζύγθνμοζε» ζα πνέπεη, ακηίζεηα, κα 

λεθύγμομε από ηα ζοκαηζζήμαηα θαη κα ζηναθμύμε ζηα πναγμαηηθά γεγμκόηα. Οηεκ ηειεοηαία 

δεθαεηία αολήζεθε μ πιεζςνηζμόξ, ε ακενγία, μη ηημέξ. Ηαη μαδί ηεξ μεγάιςζε ημ αίζζεμα ηεξ 

αβεβαηόηεηαξ γηα ημ ζήμενα θαη ημο θόβμο γηα ημ αύνημ. Ε μηθμκμμηθή θνίζε πηοπάεη ηε 

κεμιαία ελίζμο, ακ όπη πενηζζόηενμ από ημοξ μεγάιμοξ ζε ειηθία. Ηάζε πνόκμ μπαίκμοκ ζηεκ 

αγμνά ενγαζίαξ πηιηάδεξ κέμη πμο ανπίδμοκ ηε δηθή ημοξ αοηόκμμε δςή. Αθνηβώξ αοημί 

βνίζθμοκ θιεηζηέξ ηηξ πόνηεξ ηςκ ενγμζηαζίςκ, ηςκ επηζηεμμκηθώκ ενγαζηενίςκ. Νάκς από 

ηε μηζή ζηναηηά ηςκ ακένγςκ απμηειμύκ κέμη θαη κέεξ ειηθίαξ έςξ 25 πνμκώκ. Ηαη 

δηαμανηύνμκηαη. Χηιηάδεξ κέμη δηαδειώκμοκ ζημοξ δνόμμοξ δεηώκηαξ δμοιεηά γηα ηε κεμιαία. 

Θέιμοκ δμοιεηά! Γίκαη ηα θονηόηενα ζύμαηα ηεξ θνίζεξ; Ηαιέ ηη μαξ ιέηε! Αοημί είκαη έκμπμη 

γηα ηεκ θνίζε! Γίκαη πμιιμί θαη ζέιμοκ κα εθημπίζμοκ από ηηξ δμοιεηέξ ημοξ μεγάιμοξ! Γίκαη 

αδίζηαθημη, επηζεηηθμί. Γίκαη μηα άηημε γεκηά, μαξ εμπμδίδεη όπη μόκμ κα δήζμομε ήζοπα, αιιά 

θαη κα δμοιέρμομε ήζοπα... Από ημοξ αζημύξ δελημηέπκεξ ηεξ πνμπαγάκδαξ δε ιείπεη ε πείνα 

ημο ροπμιμγηθμύ πεηνηζμμύ. Ηαη πνεζημμπμημύκ γηα αοηό ημ ζθμπό όιε ηε δύκαμε ηςκ ΙΙΓ, 

πμο ειάπηζηα αζπμιμύκηαη με ημ πώξ ζα ιηγμζηέρεη ε ακενγία, πώξ ζα παιανώζεη ε θνίζε. 

Ακηίζεηα ε κεμιαία μεηαηνέπεηαη ζηε ζπμοδαηόηενε ζπεδόκ απεηιή ηεξ θμηκςκηθήξ γαιήκεξ. 

Ιηα απεηιή πμο εκάκηηα ηεξ πνέπεη κα ζηναθεί μιόθιενε ε θμηκςκία. Έηζη, ε θμηκςκηθή 

ζύγθνμοζε, ε ζύγθνμοζε ακάμεζα ζηηξ θμηκςκηθέξ ηάλεηξ οπμθαζίζηαηαη με ηεκ ροπμιμγηθή 

«ζύγθνμοζε ηςκ γεκεώκ 

 

Η πάλη ηωμ γεμεώμ, ηοσ Μ. Αμδρόμικοσ  

Πα «ζύκμια» πμο απμθαιμύμε θμηκςκηθέξ ηάλεηξ απμηειμύκηαη από άημμα δηαθμνεηηθήξ 

ειηθίαξ, πμο είκαη αδύκαημ κα ζθέθημκηαη θαη κα εκενγμύκ όια με ημκ ίδημ ηνόπμ, όπςξ 

απιμοζηεοηηθά ημ οπμζέημομε, όηακ ηα εκηάζζμομε ζηεκ ίδηα ηάλε. Αθόμε θη ακ ημοξ θνίκμομε 

με μηθμκμμηθά θνηηήνηα, μη κέμη έπμοκ βαζηθέξ δηαθμνέξ από ημοξ ειηθηςμέκμοξ ηεξ ίδηαξ 

ηάλεξ. Μη δηαθμνέξ γίκμκηαη πμιύ πημ μοζηαζηηθέξ θαη πημ έκημκεξ, όηακ ζθεθζμύμε ηηξ 

ακάγθεξ ηεξ θάζε ειηθίαξ θαη ηεκ επαθόιμοζε πνμηεναηόηεηα πμο ζέημοκ ζημοξ ζηόπμοξ 

ημοξ. 

Ε ίδηα βημιμγηθή δηαθμνά ηςκ ίδηςκ μνγακηζμώκ, ημο παιημύ θαη ημο κέμο, ημοξ μδεγεί ζε 

δηαθμνεηηθή ζεώνεζε ημο θόζμμο θαη ζε ακηαγςκηζηηθή ζηάζε μέζα ζηε δςή. Μ κέμξ θηκείηαη 

πνμξ ηα εμπνόξ, μ ειηθηςμέκμξ, όηακ δε γονίδεη πίζς, πνμζπαζεί κα ζογθναηήζεη ημ πανόκ, 

αοηό πμο ημο ελαζθαιίδεη ηεκ ύπανλε ημο, κα ζοκηενήζεη όζα θαηόνζςζε κα απμθηήζεη. Ε 

ζοκηενεηηθή ζηάζε είκαη αοημκόεηε γηα ημκ άκζνςπμ μηαξ θάπμηαξ ειηθίαξ, αθμύ απμηειεί 



 

Ιωαννίδης Άρης  

Έκφραση – Έκθεση  Ά Λυκείου 

 

75 

ζοκάνηεζε ηεξ ζοκηήνεζεξ ηεξ ίδηαξ ηεξ ύπανλεξ πμο με ηα πνόκηα έπεη ελακηιήζεη πμιιέξ 

από ηηξ δςηηθέξ δοκάμεηξ ημο θαη μδεύεη πνμξ ηεκ ακαπόθεοθηε θζμνά. Γίκαη απόιοηα 

θαηακμεηή ε ζηνμθή ηςκ ώνημςκ πνμξ ημ πανειζόκ, πνμξ ηεκ πενίμδμ εθείκε ηεξ δςήξ ημοξ, 

«πμο είπακ θαη δύκαμε θαη ιόγμ θαη μμμνθηά». 

Ακηίζεηα, μ κέμξ αηεκίδεη μπνμζηά ημ μέιιμκ θαη πηζηεύεη πςξ μπμνεί κα ημ θάκεη θαιύηενμ 

από ημ πανόκ. Μ κέμξ με αθέναηεξ όιεξ ηηξ δοκάμεηξ ημο, πηζηεύεη πςξ έπεη ηε δύκαμε θαη ηεκ 

οπμπνέςζε κα θαηαθηήζεη ημκ θόζμμ πμο ακμίγεηαη μπνμζηά ζηα έθπιεθηα μάηηα ημο... 

 

 

 «Απ, ζηεκ επμπή μαξ ήηακ θαιύηενα ηα πνάγμαηα. εκώ ζήμενα είκαη άζηα κα πάκε. Πόηε εμείξ 

θάκαμε ημ έκα, θάκαμε ημ άιιμ θαη ήμαζηακ εοπανηζηεμέκμη. Γκώ μη ζεμενηκμί έθεβμη θαη κέμη 

ζέιμοκ κα ηα θάκμοκ όια με μηαξ θαη μεηά μπμοπηίδμοκ. ιμη μένα με ηα θηκεηά ηζμύθμο-

ηζμύθμο γνάθμοκε, μηιάκε ζε αοηά αηειείςηεξ ώνεξ, εκώ εμείξ ήμαζηακ ηεξ πανέαξ. 

Αθμύγαμε θαιή μμοζηθή, όπη ζακ ημοξ ζεμενηκμύξ Χαηδεγηάκκεδεξ θαη ημοξ Οθαθηακάθεδεξ 

πμο δε μμο ιέκε ηίπμηα. Νεγαίκαμε ζηε disco θαμηά θμνά εθεί πνμξ ημ θαιμθαίνη, εκώ ε 

κεμιαία ζήμενα θμπακηέηαη ζηα club με θάηη κηάπα κημύπα. Θέιμοκ ημ έκα ζέιμοκ ημ άιιμ, 

έπμοκ ηενάζηηεξ απαηηήζεηξ. Κα μνίζηε θμίηα εδώ ζε αοηό ημ πενημδηθό πμο δηαβάδμοκ άκηε 

μέπνη 20άνεδεξ, γοαιηά ηάδε 400 εονώ! Ακ είκαη δοκαηόκ 4 εθαημζηάνηθα. Γμείξ ηόηε ηη 

βγάδαμε με ειάπηζηα. Ηάζε εβδμμάδα ζηα θμμμςηήνηα, ηη ιές, θάζε μένα! Άζε ημ άιιμ, πμο 

έπμοκ πάζεη ημ νμμακηηζμό. Θομάμαη ημ ’87 πμο θάκαμε πάνηο θαη πενημέκαμε κα ζβήζμομε ηα 

θώηα γηα κα πμνέρμομε έκα blues. Οήμενα αοηά ζεςνμύκηαη λεπεναζμέκα. Άιιεξ επμπέξ ζμο 

ιές ζήμενα. Πόηε ήμαζηακ θαιύηενα. Νενκάγαμε θαιύηενα, δηαζθεδάδαμε θαιύηενα…» 

 

Ηάπςξ έηζη ήηακ αοηά πμο άθμοζα κα ιέκε δύμ 38άνεδεξ, έκαξ άκηναξ θαη μηα γοκαίθα (πμο 

μεηαλύ μαξ έμμηαδακ γηα ανθεηά μεγαιύηενμη…), γηα όιμοξ εμάξ ημοξ ζεμενηκμύξ κέμοξ θαη 

εθήβμοξ. Ηάπμηα ζηηγμή είπα κα ημοξ δηαθόρς γηα κα ημοξ πς πόζμ ιάζμξ είκαη, αιιά ημοξ 

άθεζα γηα κα δς ςξ πμο ζα θηάζμοκ. Γίκαη πναγμαηηθά εθπιεθηηθό αοηό πμο ζομβαίκεη θάζε 

θμνά πμο έκαξ μεγάιμξ ακαθένεηε ζηε ζεμενηκή κεμιαία. Δεκ έπς αθμύζεη μύηε έκακ γηα 

δείγμα κα λεθεύγεη από ημ θιηζέ: «ε γεκηά μμο ήηακ θαιύηενε. Δεηάγαμε ιηγόηενα. 

Δηαζθεδάδαμε θαιύηενα θαη πενηζζόηενμ. Ήηακ θαιύηενε επμπή από ηε ζεμενηκή…».  

 

ιμη από εθεί γύνς ζηα 35 θαη πάκς επακαιαμβάκμοκ αθνηβώξ αοηά. Ακαπμιμύκ ηε δηθηά 

ημοξ επμπή θαη επηβεβαηώκμοκ όζμοξ μηιάκε γηα πάζμα γεκεώκ. Δεκ είκαη πάζμα απιώξ, 

γθνεμόξ είκαη ζηεκ πναγμαηηθόηεηα. Δεκ λένς πςξ θαηαθένκεη πάκηα ε πνμεγμύμεκε γεκηά κα 

απμθόβεηαη θάζε θμνά από ηεκ επόμεκε θαη κα δεη ζημκ θόζμμ ηεξ.  

 

Οηε ζέζε ηςκ ζεμενηκώκ 38άνεδςκ ζα μπμνμύζε κα είκαη μ μπμημζδήπμηε. Έκαξ 80 πνμκώκ 

πμο ακαπμιεί ηε δηθηά ημο επμπή, γηαηί ηόηε πάιεοακ γηα ηδακηθά, εκώ μη ζεμενηκμί κέμη είκαη 

απμιηηηθ θαη ςπαδενθηζηέξ. Έκαξ παππμύξ πμο έδεζε πνηκ ηα αοημθίκεηα βγμοκ ζημοξ 
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δνόμμοξ θακηάδμμαη όηη ζα ακαζεμάηηδε ημοξ άμοαιμοξ κέμοξ θαη ηηξ δηαβμιηθέξ εθεονέζεηξ 

ημοξ. Ηαη μύης θαζελήξ… 

 

μςξ αοηέξ μη ακηηιήρεηξ μμο θένκμοκ ζημ μοαιό άημμα πμο δεκ πνμζανμόδμκηαη ζηηξ 

ελειίλεηξ, πμο δεκ εκδηαθένμκηαη ζηεκ πναγμαηηθόηεηα κα ένζμοκ θμκηά ζηε κέα γεκηά. Νμο 

πηζηεύμοκ όηη λένμοκ ημοξ κέμοξ, εκώ ζηεκ πναγμαηηθόηεηα έπμοκ μεζάκοπηα. 

 

Νμιιά πνάγμαηα αιιάδμοκ με ηηξ δεθαεηίεξ. Ιε πνώημ θαη θαιύηενμ ηεκ ηαπύηεηα 

πιενμθόνεζεξ. Πμ μόκμ πνόβιεμα είκαη κα μπμνέζεηξ κα λεπςνίζεηξ θαη κα αλημπμηήζεηξ ηεκ 

πιενμθμνία. Ηαη μ ζεμενηκόξ κέμξ ζίγμονα λένεη πμιιά πενηζζόηενα πνάγμαηα από ημοξ 

μεγαιύηενμύξ ημο.  

 

Ιαξ ιέκε όηη μη ζεμενηκέξ πανέεξ δεκ είκαη όπςξ μη δηθέξ ημοξ, πμο έπαηδακ ζηηξ αιάκεξ θαη 

όηη αοημί είπακ ηζπονμύξ δεζμμύξ θηιίαξ. Γ ηώνα, δε θηαίκε μη κέμη πμο ζε αοηά ηα ηζημέκηηκα 

μηθμδμμήμαηα πμο μκμμάδμκηαη πόιεηξ δε θνόκηηζακ κα αθήζμοκ ιίγμ πώνμ ειεύζενμ… ζμ 

γηα ηε θηιία; Νάκηα οπήνπακ ηζπονέξ θηιίεξ θαη πάκηα ζα οπάνπμοκ. Νάκηα οπήνπακ 

πηζώπιαηα μαπαηνώμαηα θαη πάκηα ζα οπάνπμοκ. 

 

«Πα θηκεηά είκαη όνγακμ ημο δηαβόιμο…». Ηακέκαξ δε ιέεη όηη πιέμκ βνίζθμομε ημκ 

μπμημκδήπμηε θαη μηιάμε μαδί ημο μπμοδήπμηε. Ηάηη ακάιμγμ ιέκε θαη γηα ημ ίκηενκεη. Αιιά 

άζημ αοηό. Αξ μάζμοκ πνώηα ηη είκαη ίκηενκεη θαη ημ λακαζοδεηάμε μεηά… 

 

«Χάζεθε μ νμμακηηζμόξ…», ιέκε. Γγώ πάιη γηαηί ζομάμαη ηα πάνηο ζημ γομκάζημ θαη ζημ 

ιύθεημ όπμο θάκαμε αθνηβώξ ημ ίδημ πμο έθακε μ μνγηζμέκμξ με ηε κεμιαία 38άνεξ… 

παμειώκαμε ηα θώηα γηα κα πμνέρμομε μπαιάκηεξ. Ή γηαηί όια ηα δεογανάθηα επηδεημύκ 

μενηθέξ νμμακηηθέξ ζηηγμέξ; «Μη ζεμενηκέξ 16άπνμκεξ είκαη…» ζοκεπίδεη εηνςκηθά ε «θονία», 

οπμκμώκηαξ όηη ηα πεηάκε όια έλς. Ηη εγώ κα ακανςηηέμαη πςξ μπμνμύμε κα ζογθνίκμομε 

πενηόδμοξ όπμο ε ζελμοαιηθόηεηα ήηακ ηαμπμύ με ημ ζήμενα; Ηαη πμημξ μμο ιέεη εμέκα όηη 

όηακ θάπμηε έβγαδακ ημ ζεκηόκη μεηά ηεκ πνώηε κύπηα ημο γάμμο, γηα κα ημ δεη ημ πςνηό, δεκ 

ήηακ μμύθα; Ή όηη δεκ έιεγε ζημ ζύδογμ πςξ μηθνή είπε θάπμημ αηύπεμα, ημο ζηοι έπεζε από 

δέκηνμ; Ηαη πηζηέρηε με, έπς αθμύζεη γηα ημ ηη γηκόηακ ηα πςνηά ζηηξ πεναζμέκεξ δεθαεηίεξ 

(όπςξ γηα παηδάθηα πμο όιςξ ηοπαίμξ έμμηαδακ ζημ γείημκα…). 

 

 

Ε αιήζεηα είκαη όηη πνέπεη κα ζηαμαηήζμοκ ηα θιηζέ ηεξ θάζε γεκηάξ πνμξ ηεκ πνμεγμύμεκε 

θαη ηεκ επόμεκε. Ηαη ημ ζεμακηηθόηενμ, κα επηθμηκςκήζμοκ μεηαλύ ημοξ πενηζζόηενμ... 
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