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1) Η ΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ

Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση

(Σελ. 15-16) 

α)  το 1ο (Σαράντα χιλιάδες βρέφη…) και το 5ο (Δηλώνοντας ότι ελπίζει…) 

β)  το 2ο (Σε ένα χωρίς προηγούμενο ξέσπασμα) σχόλιο: Σε ένα χωρίς προηγούμενο ξέσπασμα 

ανθρώπινης συμπαράστασης και καλοσύνης. 

 το 3ο (ο εικοσιπεντάχρονος…) σχόλιο: κερδίζοντας το στοίχημα που έβαλε με τον εαυτό 

του. 

 το 4ο (Η Κριστίνα Σαντσέζ…) σχόλιο: ο ανδρικός «σοβινισμός» είναι πιο άγριος από τους 

ταύρους. 

 το 6ο (Από την αρχή των βομβαρδισμών…) σχόλιο: βρέθηκαν στις επάλξεις ενός αγώνα 

«με όπλα που δε σκοτώνουν αλλά σώζουν ζωές»

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 1ου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ:

Σαράντα χιλιάδες βρέφη και νήπια πεθαίνουν κάθε μέρα στον κόσμο επειδή δεν έχουν 

τα βασικά είδη διατροφής (γάλα, ψωμί, κτλ.)! «Κι εσύ στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως…» 

σύμφωνα με τους στίχους γνωστού τραγουδιού… Η αδιαφορία και η σιωπή στο άκουσμα 

αυτής της είδησης μόνο εγκληματική μπορεί να χαρακτηριστεί. 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 2ου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ:

Η γνώση λένε είναι δύναμη… Την άποψη αυτή φαίνεται να ενστερνίζεται και η Κονσεψιόν 

Φερνάντες μια αναλφάβητη γυναίκα 110 ετών από την Αργεντινή που ελπίζει να ζήσει πολλά 

χρόνια και άρχισε να μαθαίνει γραφή και ανάγνωση! «Θα ήθελα να μάθω να γράφω και να 

διαβάζω, για προετοιμαστώ για το μέλλον!», τόνισε. Η Φερνάντες μητέρα 12 παιδιών, άρχισε 

ιδιαίτερα μαθήματα συμμετέχοντας σε κυβερνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της φτωχι-

κής επαρχίας Τσάκο. Με τη στάση της αποδεικνύει περίτρανα πως «δεν πάνε με τα χρόνια τα 

γηρατιά». Η θέληση της για ζωή και η διαθέσεις της θυμίζουν έφηβη!

(Σελ. 16)

Α) είδηση – γεγονός

Η μαθητική κοινότητα του 7ου Λυκείου σε συνεργασία με το σύλλογο των καθηγητών 

διοργανώνουν συναυλία οικονομικής ενίσχυσης για το μαθητή της γ' λυκείου που αντιμετω-

πίζει πρόβλημα υγείας και χρειάζεται να εγχειριστεί άμεσα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί 

στο προαύλιο του σχολείου το Σάββατο 19/10 στις 21:00. 

Β) είδηση – γεγονός

Στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου μας ιδρύθηκε φέτος και λειτουργεί καθημερινά δανει-

στική βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο βιβλιοθηκονόμο διαθέτει χιλιάδες βιβλία ποικίλου 
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περιεχομένου και χώρους εκδηλώσεων.

Α) είδηση – σχόλιο

Η μαθητική κοινότητα του 7ου Λυκείου σε συνεργασία με το σύλλογο των καθηγητών 

διοργανώνουν συναυλία οικονομικής ενίσχυσης ως ένδειξη αλληλεγγύης στο φίλο και μα-

θητή τους που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειάζεται να εγχειριστεί άμεσα. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του σχολείου το Σάββατο 19/10 στις 21:00. 

Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει πως οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και γνω-

ρίζουν πως ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες είναι οι συλλογικές 

προσπάθειες.

Β) είδηση – σχόλιο

Με μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε ότι στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου μας ιδρύθηκε 

φέτος και λειτουργεί καθημερινά μια πολύ ενημερωμένη δανειστική βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με 

τον υπεύθυνο βιβλιοθηκονόμο διαθέτει χιλιάδες βιβλία ποικίλου περιεχομένου, αριθμός που 

αναμένεται να αυξηθεί άμεσα και άρτια εξοπλισμένους χώρους, όπου μπορούν να φιλοξενη-

θούν πολιτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

(Σελ. 17)

– (Με ένα χέρι…) το θαυμαστικό εκφράζει θαυμασμό. 

– (Στη φυλακή…) τα αποσιωπητικά δηλώνουν απορία ή έκπληξη. 

– (Σκοτώνουν τις φώκιες…) τα αποσιωπητικά εκφράζουν ειρωνεία και αποδοκιμασία. 

– («SOS»εκπέμπει…) τα εισαγωγικά προσδίδουν έμφαση και δηλώνουν αγανάκτηση. 

– (Αναγνώριση…) τα αποσιωπητικά εκφράζουν κατάπληξη και αγανάκτηση. 

– (Συντήρηση…) τα αποσιωπητικά υποδηλώνουν έκπληξη. 

– (Αλήθεια…) το κόμμα προσδίδει έμφαση, το ερωτηματικό υποδηλώνει ειρωνεία και απο-

θάρρυνση. 

– (Ανατρέπονται…) το ερωτηματικό φανερώνει απορία. 

– (Λέει πως…) το θαυμαστικό μέσα στην παρένθεση δηλώνει ειρωνεία και αμφισβήτηση. 

– (Καμάρωνε…) το ερωτηματικό μέσα στην παρένθεση φανερώνει αμφισβήτηση. 

(Σελ. 17)

– Απίστευτος, ενώ έχει ένα πόδι παίζει εκπληκτικά. 

– Απορία προκαλεί η επιμονή του να μπει στη φυλακή. 

– Είναι εγκληματικό να σκοτώνουν τις φώκιες πριν γεράσουν. 

– Σήμα κινδύνου εκπέμπει απεγνωσμένα το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη διάσωση του 

σπάνιου θηλαστικού. 

– Αγανάκτηση προκαλεί η παράλογη απαίτηση της Άγκυρας για αναγνώριση του ψευδο-

κράτους. 

– Απορούν οι καταναλωτές κατά πόσο η μέθοδος συντήρησης τροφίμων με ακτινοβολία 
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θα είναι ασφαλής και δε θα αποβεί βλαβερή για την υγεία. 

– Είναι οξύμωρο να μιλάμε για δάση, όταν όλα τα έχουμε καταστρέψει. 

– Με τις αλλαγές των αρχών της διαιτολογίας αναρωτιέται κανείς αν πρέπει να τρώει ή όχι. 

– Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ανέβηκε στην Πάρνηθα σε μία ώρα. 

– Αμφιβάλλω για το αν ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, όπως ο ίδιος καμάρωνε. 

(Σελ. 17)

– Τον σκότωσε από αγάπη…

– Έπειτα από δέκα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα… απειλείται με απέλαση(!) 

– Κι όμως, ήταν αθώος!

– Ο κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι υπάρχει!

– Η «πραγματικότητα» είναι πολλές…

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΞΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

(Σελ. 20)

– Στο πρώτο απόσπασμα το ξένο σχόλιο είναι: «είναι πιθανότατα το αρχαιότερο ένδυμα που 

έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη»

 Ο δημοσιογράφος δείχνει ότι πρόκειται για ξένο σχόλιο με τη φράση: «σύμφωνα με τη 

γνώμη των Ελλήνων ειδικών…». 

– Στο δεύτερο απόσπασμα το ξένο σχόλιο είναι: «τις σημαντικές υπηρεσίες της… ενός 

πυρηνικού πολέμου». 

 Ο δημοσιογράφος δείχνει ότι πρόκειται για ξένο σχόλιο με τη φράση:

 «όπως ανακοίνωσε… βραβείων Νόμπελ», αλλά και με τη χρήση των εισαγωγικών. 

 Με την τακτική αυτή ο δημοσιογράφος αποβλέπει σε αντικειμενικότερη και εγκυρότερη 

πληροφόρηση. Το ξένο σχόλιο- το σχόλιο κάποιου ειδικού προσδίδει κύρος και αξιοπιστία 

στο κείμενο.

(Σελ. 20)

«Η ομάδα μας», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο προπονητής της νικήτριας ομάδας, 

«ζωγράφισε στο γήπεδο! τα παιδιά έπαιξαν δυνατά και συγκεντρωμένα σε όλη τη διάρκεια του 

παιχνιδιού» όπως χαρακτηριστικά, μάλιστα, ανέφερε: «Φάνηκε από την αρχή η καλή προετοι-

μασία μας, αλλά και η υπεροχή μας απέναντι στη αντίπαλη ομάδα!» Σύμφωνα με τη γνώμη, 

όμως, του προπονητή της ηττημένης ομάδας η ήττα οφείλεται απόλυτα στην κακή διαιτησία 

που ήταν απροκάλυπτα υπέρ της αντίπαλης ομάδας. «Αν μετρούσαν το τελευταίο καλάθι θα 

ήταν διαφορετική η έκβαση…» όπως ισχυρίστηκε ο προπονητής.
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ΔΙΑΠΛΟΚΉ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΉΝ ΕΙΔΉΣΉ

(Σελ. 21)   1η Άσκηση

Στο 1ο απόσπασμα:

– Το σχόλιο είναι: Άγνωστα παραμένουν ακόμα… ανοιχτά για εμπρησμό. 

 Σχολιάζουν ο αστυνομικός διευθυντής και οι κάτοικοι. Το σχόλιο παρουσιάζεται χωριστά 

από την ανακοίνωση, σε διαφορετική παράγραφο και επομένως είναι ευδιάκριτο. 

Στο 2ο απόσπασμα:

– Το σχόλιο είναι οι φράσεις: Οι εμπρηστές χτύπησαν πάλι, με στόχο να κατακάψουν, 

πυρκαγιές που είχαν βάλει εκεί, Αυτή τη φορά όμως δεν πέτυχαν και τόσο το σκοπό τους, 

Το σατανικό σχέδιό τους…

Σχολιάζει ο ίδιος ο δημοσιογράφος, αλλά το σχόλιο δεν είναι ευδιάκριτο καθώς δεν 

παρουσιάζεται χωριστά. 

(Σελ. 21)   2η Άσκηση

 Ενενήντα οχτώ άνθρωποι, εκ των οποίων είκοσι παιδιά, πνίγηκαν ανοιχτά της Σμύρνης, 

όταν το σκάφος που τους μετέφερε στην Ελλάδα προσέκρουσε σε βράχο με αποτέλεσμα να 

βυθιστεί. Το πλοίο βυθίστηκε στα 50 μέτρα από την ακτή και σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση 

των αρχών έχουν βρεθεί 39 πτώματα, ενώ σύμφωνα με τις έρευνες των βατραχανθρώπων 

υπάρχουν άλλα 15 πτώματα στην αποθήκη του σκάφους. Από το ναυάγιο κατάφεραν να 

διασωθούν 46 άτομα και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά οι πλειοψηφία των με-

ταναστών ήταν από την Παλαιστίνη. Ο καπετάνιος και ο βοηθός του αφού βρέθηκαν σώοι 

συνελήφθησαν και ανακρίνονται. 

 Για προμελετημένο έγκλημα κάνουν λόγο ανθρωπιστικές οργανώσεις και για απάνθρωπη 

αδιαφορία του κράτους μπροστά στο έγκλημα που συντελείται καθημερινά στα θαλάσσια 

ύδατα της χώρας. Άνθρωποι που αναζητούν καταφύγιο, παιδιά που ονειρεύονται να παίξουν 

ξέγνοιαστα, για τις κυβερνήσεις είναι απλώς παράνομοι και χωρίς όνομα επικίνδυνοι εισβολείς!

(Σελ. 22)   1η Άσκηση

– Η είδηση πρέπει να κατατίθεται ως μαρτυρία. 

– Ο δημοσιογράφος οφείλει να μη διαπλέκει τον υποκειμενισμό στην παρουσίαση μιας 

είδησης. 

– Στην παρουσίαση μιας είδησης ενδιαφέρον έχει η κατάθεση και η αναφορά όλων των 

εμπειριών ή των απόψεων. 

– Ο δημοσιογράφος οφείλει να ερμηνεύει και να σχολιάζει τις ειδήσεις που παρουσιάζει με 

τρόπο όμως που δείχνει πως σέβεται τον αναγνώστη και δεν προσπαθεί να του επιβάλει 

τη γνώμη του. 
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(Σελ. 23)   1η Άσκηση  (Λεξιλόγιο σχετικό με το σχόλιο και την είδηση)

– Το δεδομένο…

– Τα συμβάντα …

– Είναι αναμφισβήτητο…

– Πράξη που δεν μπορεί να αλλάξει…

– Θετικές κριτικές…

– Ερμηνεία λέξεων και φράσεων…

(Σελ. 23)   2η Άσκηση

Σχόλια: διθυραμβικά, ευμενή, επαινετικά, εγκωμιαστικά, κολακευτικά, επικριτικά, δηκτικά, 

ειρωνικά, κακόβουλα, καυστικά, ανεδαφικά. 

Κριτική: αντικειμενική, υποκειμενική, εποικοδομητική, αμερόληπτη, πολύπλευρη, καλοπρο-

αίρετη, αφελής, μονοδιάστατη. 

Είδηση: αναπάντεχη, τραγική, απροσδόκητη, συγκλονιστική, ενδιαφέρουσα, ευχάριστη, 

χαρμόσυνη. 

Γεγονός: κωμικοτραγικό, κοσμοϊστορικό, αξιοσημείωτο, τραγικό, ασήμαντο, σημαντικό. 

ΦΡΑΣΕΙΣ:

– Δραματικά γεγονότα διαδραματίζονται καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας. 

– Μεροληπτική η κριτική που ασκούν στα δελτία ειδήσεων, ολοφάνερα υπέρ της κυβέρνη-

σης. 

– Κοσμοϊστορικό γεγονός θεωρείται η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. 

– Άδικα και ειρωνικά τα σχόλια για τις κινητοποιήσεις των φοιτητών. 

(Σελ. 24)   1η Άσκηση

Α) εγκρίνω, ενστερνίζομαι, προσυπογράφω. 

Β) αποδοκιμασία, πολεμική, στιγματισμός. 

Γ) έχω την εντύπωση, έχω τη γνώμη, έχω την πεποίθηση.

(Σελ. 24)   2η Άσκηση

Εγκρίνω: παραδέχομαι, συμφωνώ, επικροτώ, επικυρώνω, συναινώ, υιοθετώ, αποδέχομαι, 

ασπάζομαι, επιδοκιμάζω, προσυπογράφω. 

Αποδοκιμασία: απόρριψη, επίκριση, καυτηρίαση, μομφή, στηλίτευση, σπίλωση, αμαύρωση, 

κηλίδωση. 

Έχω τη γνώμη: έχω την άποψη, είμαι της γνώμης, είμαι σίγουρος, νομίζω, πιστεύω, θεωρώ, 

κρίνω, πρεσβεύω, φρονώ, φαντάζομαι, θαρρώ, υποθέτω, ομολογώ. 
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(Σελ. 24)   3η Άσκηση

Υποκειμενικός:  αντικειμενικός

Μεροληπτικός:  αμερόληπτος

Προκατειλημμένος:  απροκατάληπτος

Επηρεασμένος:  ανεπηρέαστος

Κομματισμένος:  ακομμάτιστος

(Σελ. 24)   4η Άσκηση

Την αλήθεια: αποκαλύπτω, αποδεικνύω, αλλοιώνω, αποκρύπτω, διαπιστώνω, παραποιώ, πα-

ραβλέπω, διαστρεβλώνω, κρύβω, φοβάμαι. 

Τη γνώμη: σχηματίζω, αλλάζω, διαμορφώνω, υποστηρίζω, εκφέρω, έχω, υιοθετώ, επιβάλ-

λω, αποκρυσταλλώνω, διατυπώνω. 

ΦΡΑΣΕΙΣ:

– Ο διάλογος βοηθάει στην προσέγγιση της αλήθειας. 

– Διατύπωσε σθεναρά τη γνώμη του. 

– Με μυθεύματα διαστρέβλωσε την αλήθεια. 

– Οι αναγνώστες των εφημερίδων διαμορφώνουν πιο ολοκληρωμένα γνώμη για τα γεγο-

νότα. 

(Σελ. 24)   5η Άσκηση

Προκατάληψη:  γνώμη αβασάνιστη που προέρχεται από κάποια επίδραση. 

Πρόληψη:  γνώμη που δε βασίζεται στη λογική, αλλά καθιερώθηκε από τη παράδοση. 

Δεισιδαιμονία:  παράλογος φόβος για το άγνωστο ή το μυστηριώδες. 

Απόφθεγμα:  σύντομη κρίση με αναμφισβήτητο κύρος που διατυπώνεται σαν γνωμικό. 

Γνωμάτευση:  έγκυρη γνώμη ειδικού. 

Εικασία:  σχηματισμός κρίσης με βάση κάποια δεδομένα. 

Κριτική (επιστημονική ή καλλιτεχνική):  εμπεριστατωμένη μελέτη, αιτιολογημένη και αναλυτική 

κρίση. 

Δογματική γνώμη:  αναιτιολόγητη κρίση. 

Πρόκριση:  προκαταρτική κρίση. 

Προδικάζω:  προεξοφλώ, κρίνω προκαταβολικά. 

Επιφυλάσσομαι:  αποφεύγω να εκφέρω αμέσως γνώμη. 

(Σελ. 25)   1η Άσκηση

1) κυκλοφορεί, καθεστώς, φραγμοί, ελευθεροτυπίας, λογοκρισία, ασφυκτικό κλοιό, ελεύθε-

ρης γνώμης, δικτατορικά, φρόνημα, κυβερνητικές εντολές, σοβαρές κυρώσεις, εμπόλεμη 

κατάσταση, υπάγεται, έλεγχο, σχολιασμό. 
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2) κύριο άρθρο, ειδήσεις, σχόλια, επικαιρότητας, χρηματιστηρίου, επισκοπήσεις, ειδικούς, 

καλλιτεχνική, κριτικής, τηλεοπτικά.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

(Σελ. 26)   1η Άσκηση

Η δημοσιογραφική είδηση σύμφωνα με το παράδειγμα απαιτεί πρωτοτυπία. Τα συνηθι-

σμένα καθημερινά περιστατικά, όπως αυτά των δυο πρώτων περιόδων του παραδείγματος, 

δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αντίθετα τα πρωτάκουστα περιστατικά, όπως αυτό της τρίτης 

περιόδου, προκαλούν εντύπωση στο κοινό και προτιμούνται από τους δημοσιογράφους. 

Ανάλογα παραδείγματα:

Μια κυρία που παίζει πιάνο δεν αποτελεί είδηση. Αν η κυρία αυτή διδάσκει πιάνο σε ένα 

παιδάκι τεσσάρων χρόνων αυτό πάλι δεν είναι είδηση. Αν όμως το τετράχρονο παιδάκι παίζει 

πιάνο ενώ δεν έχει ποτέ διδαχτεί αυτό αποτελεί είδηση. 

Αν ένας άνθρωπος δει ένα πληγωμένο σκυλάκι δεν είναι είδηση. Αν σώσει ο άνθρωπος το 

πληγωμένο σκυλάκι αυτό επίσης δεν αποτελεί είδηση. Αν ένα σκυλάκι σώσει έναν άνθρωπο, 

αυτό είναι είδηση. 

(Σελ. 26)   2η Άσκηση

Σύμφωνα με το μύθο ο βασιλιάς δεν επιλέγει κανένα από τα κοινώς αποδεκτά αγαθά, 

αλλά προτιμά την «πληροφορία», εννοώντας έμμεσα ότι χάρη στην πληροφορία μπορεί να 

αποκτήσει και τα υπόλοιπα αγαθά. 

Ο μύθος, λοιπόν, φανερώνει την αξία της πληροφορίας και κατ’ επέκταση τη δύναμη της 

γνώσης. 

(Σελ. 26)   3η Άσκηση

Ορισμός: σκόπιμη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων με στόχο να οδηγηθεί η κοινή γνώμη προς 

ορισμένη κατεύθυνση. 

Οι αιτίες της Παραπληροφόρησης. 

– Τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. 

– Αύξηση της θεαματικότητας και των κερδών των καναλιών -ανταγωνιστικότητα καναλιών. 

– Η απουσία δημοσιογράφων με ανώτερη εκπαίδευση και εξειδικευμένες σπουδές. 

– Η έλλειψη θεσμικών παρεμβάσεων από τη μεριά της πολιτείας. 

Οι επιπτώσεις της παραπληροφόρησης:

– Εξασθένηση των δημοκρατικών θεσμών. 

– Απειλή εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

– Μετατροπή του θεατή σε άβουλο και χειραγωγούμενο ον. 
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– Φανατισμός και μισαλλοδοξία. 

– Χαμηλό ποιοτικό επίπεδο. 

Ο κόσμος συχνά παρασύρεται από την παραπληροφόρηση γιατί:

– Οι μηχανισμοί προπαγάνδας είναι πανίσχυροι κι εξελίσσονται διαρκώς. 

– Δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την ακρίβεια της πληροφόρησης και τα διαπλεκόμενα 

συμφέροντα που κινούν τα ΜΜΕ

– Άγνοια, έλλειψη κριτικής σκέψης, αφέλεια. 

– Συνήθως η παραπληροφόρηση προσφέρει στο κοινό αυτό που θέλει ν’ ακούσει, μέσω 

εύπεπτων θεαμάτων. 

– Δεν υπάρχει καμιά οργανωμένη συλλογική αντίσταση στα φαινόμενα παραπληροφόρησης. 

(Σελ. 27)   1η Άσκηση

Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει στις προσωπικές μας σχέσεις η διάδοση μιας φήμης 

που αφορά την ιδιωτική μας ζωή;

Φήμη: ανεξακρίβωτη είδηση, θετική ή αρνητική – γνώμη ατεκμηρίωτη. 

Συνέπειες θετικής φήμης: προσδίδει κύρος, κοινωνική καταξίωση, σεβασμό και εκτίμηση. 

Συνέπειες αρνητικής φήμης: απογοήτευση, πλήγμα στην αυτοπεποίθηση, ντροπή, δυσκολίες 

σε πολλά επίπεδα (επαγγελματικό, κοινωνικό, προσωπικό), παραβίαση ιδιωτικού απορρήτου. 

(Σελ. 27)   2η Άσκηση

Ποια στάση νομίζετε ότι πρέπει να διαμορφώνουμε ως δέκτες των πληροφοριών 

αυτών και ποια ευθύνη πιστεύετε ότι έχουμε ως πομποί;

Ως δέκτες: – Συνειδητοποίηση του δικαιώματος για έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. 

 – Έλεγχος και αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας των πληροφοριών. 

 – Πολύπλευρη ενημέρωση. 

 – Ουσιαστική παιδεία

Ως πομποί: – Συναίσθηση ευθύνης. 

 – Έλεγχος των πληροφοριών. 

 – Σεβασμός στην αλήθεια. 

 – Ενημέρωση χωρίς προκαταλήψεις, εμπάθειες και μεροληπτικές τάσεις. 

 – Αντικειμενική μετάδοση πληροφοριών. 

 – Σεβασμός στο δέκτη και στους κανόνες δεοντολογίας. 

(Σελ. 27)   3η Άσκηση

Για την Οριάνα Φαλάτση η δημοσιογραφία αποτελεί εκπληκτικό προνόμιο γιατί:

– Ο δημοσιογράφος καταγράφει την ιστορία τη στιγμή της πραγμάτωσης της. 

– Είναι αυτόπτης μάρτυρας. 
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– Συμπάσχει με τους ανθρώπους.

– Απαιτεί μεγάλη ευθύνη. 

– Ενέχει τον κίνδυνο να μην αποδοθούν με ακρίβεια τα περιστατικά. 

– Διαρκής αγωνία και φόβος για κακή εκτίμηση των πραγμάτων. 

(Σελ. 27)   4η Άσκηση

Βασικές αρχές σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των δημοσιογράφων:

– Σεβασμός στους θεσμούς της κοινωνίας, τις αξίες και τις παραδόσεις. 

– Ευαισθησία απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα. 

– Αποφυγή φανατισμού και κηρυγμάτων μισαλλοδοξίας. 

Βασικές αρχές σχετικά με την επαγγελματική ακεραιότητα των δημοσιογράφων:

– Συναίσθηση του λειτουργήματος. 

– Συναίσθηση του παιδευτικού τους καθήκοντος. 

– Εντιμότητα, ειλικρίνεια, θάρρος της γνώμης. 

Βασικές αρχές σχετικά με το σεβασμό του δημόσιου συμφέροντος:

– Αποκαλυπτική και επικριτική στάση σε περιπτώσεις που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. 

– Καταγγελτική στάση σε προσπάθειες υποβάθμισης της ποιότητας ζωής. 

(Σελ. 27)   5η Άσκηση

Το δικαίωμα για ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης και το δικαίωμα της πληρο-

φόρησης και της επικοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

σχηματίσει κάποιος άποψη είναι η ενημέρωση. Συνεπώς η καταπάτηση του ενός συνεπάγεται 

αυτόματα και την καταπάτηση του άλλου. 

(Σελ. 28)   1η Άσκηση

1. α) Τύπος: το σύνολο του δημοσιογραφικού υλικού και τα πρόσωπα που ασχολούνται με 

αυτό. Ονομάζεται τέταρτη εξουσία γιατί ασκεί τεράστια επιρροή στην κοινή γνώμη. 

1. β) Τρεις εξουσίες: νομοθετική (έργο της είναι η θέσπιση νόμων) εκτελεστική (έργο της 

είναι η διακυβέρνηση του κράτους) και δικαστική (έργο της είναι η μέριμνα για την 

τήρηση των νόμων) 

1. γ) Η διάκριση των εξουσιών κρίνεται αναγκαία για να αποφεύγεται η συγκέντρωση της 

εξουσίας σε ένα πρόσωπο ή σε ένα συλλογικό όργανο που μπορεί να οδηγήσει σε 

αυθαιρεσίες. 

2. Ο γραπτός τύπος αποτελεί ένα από τα περισσότερα διαδεδομένα και χαρακτηριστικά 

προϊόντα της βιομηχανικής κοινωνίας. Η ανάπτυξή του ήταν ιστορικά συνδεδεμένη με την 

εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού από την αρχή του 17ου αιώνα, αλλά έπρεπε να φτάσουμε 
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στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στο πρώτο του 20ου, για να λάβει τη μορφή μιας 

μεγάλης βιομηχανίας και η τακτική του κατανάλωση να εξαπλωθεί σχεδόν στο σύνολο 

του πληθυσμού, τουλάχιστον στις εκβιομηχανισμένες χώρες, όπου η ανάγνωσή του έγινε 

συνήθεια, μια μορφή κοινωνικής συμπεριφοράς: στο σύγχρονο κόσμο η κατανάλωσή 

του αποτελεί ακόμη πολύ αποκαλυπτικό κριτήριο του βαθμού ανάπτυξης μιας χώρας. 

Ωστόσο, αφού επωφελήθηκε για περισσότερο από τρεισήμισι αιώνες από την τεχνική 

πρόοδο, την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και από την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, για 

να τελειοποιήσει την παραγωγή του και να εξαπλώσει την απήχησή του, η ευημερία του 

τύπου μοιάζει στο εξής να απειλείται από αυτήν την ίδια την επιτάχυνση της προόδου. 

Έχασε το μονοπώλιο του γεγονότος για τη μαζική μετάδοση της πληροφορίας και την 

πρώτη θέση στο τομέα της ψυχαγωγίας. Ο τύπος έμελλε να μοιραστεί τις λειτουργίες 

του με τη ραδιοφωνία από το 1930 και με την τηλεόραση από το 1950 και μετά. Στο 

επόμενο απόσπασμα φαίνονται οι φάσεις εξέλιξης του τύπου και οι μορφές αυτού κατά 

τη διάρκεια των περιόδων αυτών. «Στην ιστορία του Τύπου διακρίνουν τρεις φάσεις: την 

πρώτη (1500-1789), κατά την οποία ο Τύπος είναι απολυταρχικός και στηρίζεται στο 

δόγμα ότι «η αλήθεια είναι προνόμιο της εξουσίας»• τη δεύτερη (1789-1939) , κατά την 

οποία ο Τύπος είναι φιλελεύθερος και πρεσβεύει ότι η αλήθεια είναι προϊόν διαλόγου, 

και την τρίτη φάση (1939 έως σήμερα) , κατά την οποία ο Τύπος είναι πληροφοριακός 

και πιστεύει ότι η αλήθεια βγαίνει από το πλήθος των πληροφοριών. Είναι αξιοσημεί-

ωτο ότι και οι τρεις αυτές μεγάλες φάσεις στην ιστορία του Τύπου συνοδεύονται από 

ανάλογα άλματα στη βιομηχανία και την τεχνολογία των μαζικών μέσων. Ο αυταρχικός 

Τύπος λειτουργούσε με τα κινητά μεταλλικά στοιχεία του Γουτεμβέργιου (1440) και με τα 

επίπεδα χειροκίνητα πιεστήρια. Οι εφημερίδες τύπωναν ελάχιστα αντίτυπα και περιείχαν 

πολύ λίγες ειδήσεις, από τις οποίες οι περισσότερες ήταν ανακοινώσεις της εξουσίας. Ο 

φιλελεύθερος στηρίχτηκε στο περιστροφικό πιεστήριο του Νέλσον (1851) και αργότερα, 

στη λινοτυπική μηχανή του Μεργεντάλερ (1885). Οι εφημερίδες τύπωναν περισσότε-

ρα φύλλα. Δημοσιεύτηκαν άρθρα, σχόλια, γνώμες και κάπως περισσότερες ειδήσεις. Ο 

πληροφοριακός Τύπος στηρίχτηκε στις τελειότερες λινοτυπικές μηχανές και σε μεγάλα 

ταχυπιεστήρια. Σήμερα καλπάζει με τη φωτοστοιχειοθεσία και τα πιεστήρια όφσετ όπου 

οι ειδήσεις κατέχουν κυρίαρχη θέση.» (Χ. Πασαλάρης, Μια ζωή τίτλοι. Διασκευή ) 

3. Θετικές επιδράσεις του Τύπου στην κοινή γνώμη:

 – Ενημερώνει και διαφωτίζει. 

 – Παρέχει μόρφωση και ψυχαγωγία. 

 – Καλλιεργεί τα δημοκρατικά ήθη και το διάλογο. 

 – Συμβάλλει στη γλωσσική καλλιέργεια. 

 Αρνητικές επιδράσεις του Τύπου στην κοινή γνώμη: 

 – Αποπροσανατολίζει και χειραγωγεί. 

 – Διχάζει και φανατίζει. 

 – Γίνεται σκανδαλοθηρικός και θίγει υπολήψεις.
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(Σελ. 29)   1η Άσκηση

Ο Τύπος μπορεί αναμφίβολα να στηρίξει το δημοκρατικό πολίτευμα καθώς έχει καθιερωθεί 

ως η τέταρτη εξουσία που σε συνδυασμό με τις άλλες τρεις καθορίζουν τη λειτουργία του. 

Ο Τύπος ελέγχει την άσκηση της εξουσίας, ενημερώνει τον πολίτη και τον καθιστά ενεργό 

στην άσκηση των δικαιωμάτων του, ενώ παράλληλα αφυπνίζει την κοινή γνώμη με την προ-

ϋπόθεση ότι λειτουργεί ανεξάρτητα και μέσα στα πλαίσια των αρχών της δημοσιογραφικής 

δεοντολογίας. Συγκεκριμένα όταν μένει ανεπηρέαστος από κομματικές, πολιτικές, οικονομικές 

σκοπιμότητες, προάγει την πολυφωνία και τον πλουραλισμό, ασκεί εποικοδομητική κριτική 

και υπηρετεί την αλήθεια. 

(Σελ. 30)   2η Άσκηση

Πως θα θέλατε ένα περιοδικό που απευθύνεται στους νέους;

Ως προς την εμφάνιση: να διαθέτει υψηλή αισθητική, πρωτότυπο εξώφυλλο, πλούσια και 

ζεστά χρώματα, ζωντανή εικονογράφηση. 

Ως προς το είδος: ποικιλία θεμάτων από την κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα, τις τέχνες, 

την επιστήμη, τον αθλητισμό και την οικολογία που άπτονται των ενδιαφερόντων 

τους, στήλες με άρθρα νέων αναγνωστών, παιχνίδια γνώσεων, ανέκδοτα και κόμικς, 

κείμενα λογοτεχνικά κυρίως με θέμα τον έρωτα, τη φιλία και τη ζωή που ενδιαφέρουν 

απόλυτα τους νέους. 

Ως προς την ποιότητα και την οργάνωση της ύλης: να χαρακτηρίζεται από προσεγμένη 

δομή, απλή και κατανοητή γλώσσα με πλούσιο λεξιλόγιο. 

(Σελ. 30)   3η Άσκηση

Συζητήστε για τα κόμικς

Ύφος: το αστείο, το κωμικό καθιστά ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο το μήνυμα, ενώ το δραματικό 

προκαλεί εύκολα συγκίνηση. 

Δομή: μικρές ιστορίες που λειτουργούν ψυχολογικά πολύ αποτελεσματικά. 

Γλώσσα: απλή και κατανοητή, συχνά όμως φτωχή. 

Περιεχόμενο: ιστορίες από την επικαιρότητα παρουσιάζονται τροποποιημένες, προβάλλονται 

αξίες διαχρονικές και κοινώς αποδεκτές αλήθειες. 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ

1. Η οργάνωση της είδησης

(Σελ. 33)   1η Άσκηση

– Η τακτική της «ανεστραμμένης» πυραμίδας εξυπηρετεί τόσο το δημοσιογράφο όσο και 

τις ανάγκες της εφημερίδας. 
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– Προσφέρει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να επιλέξει από τους τίτλους τα θέματα που 

τον ενδιαφέρουν και να αποκτήσει μια πιο εμπεριστατωμένη ενημέρωση για αυτά, να έχει 

μια γενική θεώρηση των γεγονότων της επικαιρότητας, αλλά και να διαμορφώσει άποψη 

μέσα από τον εσωτερικό διάλογο που προκαλεί η ανάγνωση. 

(Σελ. 35)   1η Άσκηση

Α) ΤΙΤΛΟΣ:

 Πρόσωπα:  τυφλός, συμμαθητής. 

 Πράξη Α': ο τυφλός (Λ) πέφτει στη θάλασσα σκοπός: να σώσει το συμμαθητή του. 

ΠΕΡΙΛΉΨΉ:

Φίλοι: Ε. Λάμπρου 27 χρονών από το Βροντερό Καστοριάς, Γ. Ποντικάκης 35 χρονών 

από τα Χανιά, περαστικός νεαρός. 

Χρόνος: χτες. 

Τόπος: Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης. 

Πράξη Α': αποτέλεσμα: δεν τα κατάφερε. Συνέπειες: γλίτωσε τον πνιγμό, νοσηλεύεται

Πράξη Β': Ο Π. έπεσε στη θάλασσα. Συνέπειες: πνίγηκε. 

Πράξη Γ': Ο περαστικός νεαρός ανέσυρε τον Λ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΉ:

Μαθητές Σχολής Τυφλών: Ο Λάμπρου ενάμιση μήνα, ο Ποντικάκης τέσσερις μήνες, ο Γ. 

Ψάλτου 24 χρόνων. 

Χρόνος: απόγευμα μετά το φαγητό. 

Τόπος: μπροστά από το «Μακεδονία Παλλάς» 

Πράξη Β': αιτία: επιληπτική κρίση. 

Β) 1. Παρουσιάζονται πρώτα ο Λάμπρου, ο τυφλός νεαρός, έπειτα ο Γ. Ποντικάκης, ο συ-

νάδελφος του Λάμπρου και τέλος ο Γ. Ψάλτου, ο περαστικός νεαρός. 

  Χαρακτηριστικά που προβάλλονται στις διάφορες βαθμίδες:

  Τίτλος: αναφέρεται ότι ο Λάμπρου είναι τυφλός και ο Ποντικάκης συμμαθητής του. 

  1η παράγραφος: αναφέρεται ότι ο Λάμπρου είναι νεαρός τυφλός, ο Ποντικάκης συ-

νάδελφός του με μειωμένη όραση, ο Ψάλτου περαστικός νεαρός. 

  2η παράγραφος: αποκαλύπτονται η ηλικία και η καταγωγή τους. 

  Με την τακτική αυτή ο δημοσιογράφος επιθυμεί να δώσει έμφαση στην πράξη αυτο-

θυσίας του Λάμπρου και να προβάλλει την πράξη του. 

Β) 2. Ο δημοσιογράφος δίνει βαρύτητα στην πράξη αυτοθυσίας του Λάμπρου, που παρά 

τα προβλήματα όρασης έπεσε στη θάλασσα για να σώσει το φίλο του. Η προσπάθεια 

του εξαίρεται τόσο στον τίτλο της είδησης όσο και στη δημοσιογραφική περίληψη και 

προκαλεί συγκίνηση και ενδιαφέρον στους αναγνώστες. 
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Β) 3. Ο δημοσιογράφος επικροτεί την πράξη του Λάμπρου όπως φανερώνουν οι φράσεις: 

συγκλονιστικές στιγμές, γεμάτες ανθρωπιά, βούτηξε με αυτοθυσία. 

Β) 4. Ο τίτλος της είδησης είναι πετυχημένος. Αποδίδει λιτά και περιεκτικά το θέμα, δίνει 

έμφαση στην πρωτοτυπία της είδησης, φανερώνει την οπτική γωνία του δημοσιογράφου 

και προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

Β) 5. Ο δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από τον Γ. Ψάλτου και το διευθυντή της Σχολής 

Τυφλών, αλλά και από συγκεντρωμένους περαστικούς. Τα αποσπάσματα παρεμβάλλο-

νται αυτούσια στο κομμάτι της «ανάπτυξης της είδησης» και προσδίδουν στην αφήγηση 

αμεσότητα, παραστατικότητα, ζωντάνια και αξιοπιστία. 

  Αποσπάσματα: «Σε απόσταση πέντε περίπου… έβγαλα έξω», «είδα το Λάμπρου… αμέ-

σως», «ο Ποντικάκης είχε πάει… Σχολή».

2. Η οπτική γωνία του δημοσιογράφου στην είδηση

(Σελ. 36)   1η Άσκηση

Πνίγηκε νεαρός με προβλήματα όρασης!

Τραγικό τέλος είχε νεαρός στη Θεσσαλονίκη. Ο Γ. Ποντικάκης, 35 χρονών, από τα Χα-

νιά με μειωμένη όραση βρέθηκε ξαφνικά στα παγωμένα νερά του Θερμαϊκου και έχασε τη 

ζωή του. Ο νεαρός έκανε βόλτα με το φίλο του ο Ελευθέριο Λάμπρου 27 χρονών, από το 

Βροντερό Καστοριάς. Ο Ε. Λάμπρου έχει κι αυτός προβλήματα όρασης, αλλά τη στιγμή του 

τραγικού συμβάντος προσπάθησε να βοηθήσει το φίλο του πέφτοντας και ο ίδιος στη θάλασσα. 

Νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα με νευρικό κλονισμό σε νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με 

πληροφορίες από το διευθυντή της Σχολής Τυφλών τα δυο παιδιά φοιτούσαν το τελευταίο 

διάστημα στη σχολή και στήριζαν πολύ ο ένας τον άλλο!

(Σελ. 37)   1η Άσκηση

Βρήκαν 500χιλιάδες δραχμές και τις παρέδωσαν!

Α) συνοπτική αφήγηση

Μαθήματα ήθους και ανθρωπιάς έδωσαν σε όλους μας δύο ανήλικα παιδιά σε χωριό της 

Ημαθίας. Βρήκαν και παρέδωσαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους ένα πορτοφόλι 

με πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές. Στο διευθυντή της αστυνομίας που τους ρώτησε τι σκέ-

φτηκαν όταν το βρήκαν, απάντησαν «Αν στο πορτοφόλι υπήρχαν στοιχεία του ιδιοκτήτη θα 

το επιστρέφαμε εμείς οι ίδιοι. Δυστυχώς, όμως, τίποτα δε φανέρωνε τον κάτοχο. Σκεφτήκαμε 

πως ο άτυχος άνθρωπος θα είχε μόλις πληρωθεί και φανταστήκαμε ότι το σοκ του θα είναι 

μεγάλο για αυτό ήρθαμε αμέσως εδώ μήπως εσείς μπορείτε να τον βοηθήσετε.»

Β) αναλυτική αφήγηση

Απίστευτο μήνυμα ανθρωπιάς έδωσαν σήμερα δύο ανήλικα παιδιά από την Ημαθία. Σε 

μια κοινωνία απόλυτα υλιστική και χρηματοθηρική, όπου οι ηθικές αξίες έχουν αρχίσει να 



Έκφραση – Έκθεση για τη Β´ Λυκείου  98 Κριτήρια αξιολογήσήσ

16

εκφυλίζονται, οι άνθρωποι βυθίζονται στα προβλήματα τους, αδιαφορώντας για το διπλανό 

του, τα δύο παιδιά έδωσαν ένα μάθημα ανθρωπιάς, τιμιότητας και αξιοπρέπειας σε όλους 

αυτούς που ενδιαφέρονται μόνο για τη ζωή τους, τη οικογένεια τους και τη βόλεψη τους!

 Βρήκαν και παρέδωσαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους ένα πορτοφόλι με 

πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές. Ο αστυνομικός διευθυντής που το παρέλαβε δήλωσε στους 

δημοσιογράφους, με ύφος απορημένο ότι στα 20 χρόνια που βρίσκεται στην υπηρεσία δεν 

έχει συμβεί κάτι ανάλογο. 

 Τα παιδιά από την άλλη είπαν «Κάναμε αυτό που έπρεπε… Τα χρήματα δεν ήταν δικά 

μας. Θεωρήσαμε ότι κάποιος είχε μόλις πληρωθεί και θα ήταν πολύ άδικο να τα χάσει. Αφού 

δεν είχε στοιχεία το φέραμε στην αστυνομία. Ελπίζουμε να το ζητήσει!»

 Τα λόγια των παιδιών απλά αλλά απόλυτα ειλικρινή γεμάτα ανθρωπιά και αγνότητα καλό 

θα ήταν να μας παραδειγματίσουν. 

Εντυπωσιακή απόδραση κρατούμενου

Α) συνοπτική αφήγηση

 Απόδραση κρατουμένου με ελικόπτερο πραγματοποιήθηκε σήμερα νωρίς το πρωί από τις 

φυλακές του Κορυδαλλού. Το γεγονός συνέβη στις 8:00 το πρωί την ώρα του προαυλισμού 

των κρατουμένων. Ελικόπτερο έκανε «βόλτα» πάνω από την ταράτσα των φυλακών. Όταν 

πήρε ύψος οι κρατούμενοι διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι ένας άντρας βρισκόταν σκαρφαλωμένος 

στην ανεμόσκαλα. Οι φύλακες δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Ο νεαρός άντρας καταζητείται 

από τις αρχές. 

Β) αναλυτική αφήγηση

 Σκηνές από χολυγουντιανή ταινία διαδραματίστηκαν σήμερα το πρωί στις φυλακές Κο-

ρυδαλλού. Απόδραση από την ταράτσα με ελικόπτερο!

 Η μεγαλειώδης επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με θεατές φύλακες και κρατούμενους. . Στις 

8:00 το πρωί, την ώρα που ξεκίνησε ο πρωινός προαυλισμός ένα ελικόπτερο παρατηρήθηκε 

πάνω από το χώρο των φυλακών. Πλησίασε στην ταράτσα και πολύ γρήγορα πήρε ξανά ύψος. 

Έκπληκτοι όλοι αντιλήφθηκαν ότι στην ανεμόσκαλα του ελικοπτέρου βρισκόταν ένας νεαρός. 

 Πρόκειται για τον 25χρονο Κ. Λ που κρατείται από το 2010 κατόπιν δικαστικής απόφασης 

που τον έκρινε ένοχο για συμμετοχή σε ένοπλη ληστεία. Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η απόδραση. Υπάρχουν όμως υποψίες 

για συμμετοχή στην οργάνωση της απόδρασης άλλων 2 κρατουμένων και 3 σωφρονιστικών 

υπαλλήλων. 

 Από εκείνη την ώρα ο εισαγγελέας ερευνά την υπόθεση, ενώ ο κρατούμενος καταζητείται 

από τις αρχές. 

 Ηρεμία επικρατεί αυτή την ώρα στη φυλακή παρά την έντονη ανησυχία του προσωπικού 

και τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν εκ των υστέρων. 
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(Σελ. 37)   2η Άσκηση

ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΉ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ

Οι κάτοικοι του συνοικισμού έχουν ξεσηκωθεί εναντίον των τσιγγάνων που έχουν εγκα-

τασταθεί στην περιοχή, με σκοπό να τους εκδιώξουν απαιτώντας παράλληλα την απομάκρυνση 

των παιδιών τους από το σχολείο. 

 Πεδίο μάχης θυμίζει η περιοχή πίσω από το Γήπεδο στην περιοχή, όπου εδώ και 4 μήνες 

έχουν φτιάξει ένα δικό τους οικισμό δέκα οικογένειες τσιγγάνων. Εξαγριωμένοι οι κάτοικοι 

της περιοχής πήγαν στον καταυλισμό και απαίτησαν από τους Τσιγγάνους να αποχωρήσουν 

άμεσα, προφασιζόμενοι προβλήματα ρύπανσης και φασαρίες. Οι Τσιγγάνοι, όπως ήταν ανα-

μενόμενο, αρνήθηκαν. Ακολούθησαν συμπλοκές, που κράτησαν αρκετές ώρες και έληξαν με 

την παρέμβαση της αστυνομίας και ευτυχώς χωρίς θύματα. 

 Το επόμενο πρωί αντιπροσωπεία κατοίκων επισκέφτηκε το σχολείο της περιοχής και 

απαίτησε να αποκλειστούν από το σχολείο όλα τα παιδιά του καταυλισμού. Δε δίστασαν 

μάλιστα να απειλήσουν με κατάληψη. 

 Οι Τσιγγάνοι από την πλευρά τους συνεχίζουν να διεκδικούν το χώρο. Η κατάσταση 

παραμένει έκρυθμη και όλοι περιμένουν την παρέμβαση της Πολιτείας για τη διευθέτηση του 

θέματος. 

(Σελ. 38)   1η Άσκηση

– Να εκφραστούν και να μοιραστούν στόχους, ανησυχίες, φόβους και όνειρα. 

– Να αναδείξουν τα προβλήματα του σχολείου. 

– Να επικοινωνήσουν με μαθητές από άλλα σχολεία. 

– Να εκφράσουν τη δημιουργικότητα και τα ταλέντα τους. 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ

(Σελ. 39)   1η Άσκηση

– Στον τίτλο συχνά παραλείπονται για λόγους συντομίας διαφορά στοιχεία – λέξεις, όπως τα 

άρθρα, τα ρήματα, οι προθέσεις, οι σύνδεσμοι, τα οποία εύκολα εννοούνται. Οι παραλήψεις 

αυτές προσδίδουν στο λόγο πυκνότητα και προκαλούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

Α) Τα ρήματα βρίσκονται συνήθως σε γ' πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού, σε χρόνο είτε 

ενεστώτα είτε αόριστο και ενεργητική διάθεση. 

Β) Συχνή είναι και η χρήση του θαυμαστικού και των αποσιωπητικών, των εισαγωγικών και 

του ερωτηματικού που κατά κανόνα συνιστούν σχόλιο. 

Γ) Το ύφος του τίτλου είναι ανάλογο με το περιεχόμενο της είδησης, την οπτική γωνία του 

δημοσιογράφου, το είδος του εντύπου. 

Δ) Συνηθίζεται η συγκινησιακή χρήση της γλώσσας με τη χρήση διαφόρων σχημάτων, όπως 

η μεταφορά, η παρομοίωση, η ομοιοκαταληξία, το λογοπαίγνιο και η παρήχηση. 
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(Σελ. 39)   2η Άσκηση

1) Ο τίτλος είναι σαφής και αναλυτικός. Το ρήμα βρίσκεται σε γ' ενικό, σε χρόνο ενεστώτα 

με σημασία μέλλοντα και σε διάθεση ενεργητική. Το ύφος είναι σοβαρό και επίσημο και 

η λειτουργία της γλώσσας αναφορική. 

2) Ο τίτλος είναι σαφής και ελλειπτικός (παραλείπεται το ρήμα) καθώς σκοπός είναι να δοθεί 

έμφαση στο γεγονός. Το ύφος είναι σοβαρό και η λειτουργία της γλώσσας αναφορική. 

3) Ο τίτλος είναι ασαφής και ελλειπτικός. Παραλείπεται το ρήμα. Το ύφος είναι δραματικό 

και η λειτουργία της γλώσσας συγκινησιακή. 

4) Ο τίτλος είναι ασαφής και ελλειπτικός. Παραλείπεται το ρήμα για να δοθεί έμφαση στο 

πρόβλημα. Το ύφος είναι δραματικό και η λειτουργία της γλώσσας συγκινησιακή. 

5) Ο τίτλος είναι ασαφής, μεταφορικός και ελλειπτικός. Το ύφος είναι δραματικό και το 

θαυμαστικό χρησιμοποιείται για να προσδώσει έμφαση. Η χρήση της γλώσσας είναι 

συγκινησιακή. 

6) Ο τίτλος είναι ασαφής και ελλειπτικός. Παραλείπεται το υποκείμενο. Απαραίτητη είναι η 

ανάγνωση της περίληψης. Το ρήμα βρίσκεται σε γ' ενικό ενεστώτα ενεργητικής διάθεσης. 

Το ύφος είναι χιουμοριστικό και η λειτουργία της γλώσσας συγκινησιακή. 

7) Ο τίτλος είναι ασαφής. Απαραίτητη είναι η ανάγνωση του υπότιτλου. Είναι ελλειπτικός, 

καθώς παραλείπεται το ρήμα. Το ύφος είναι σοβαρό και η γλώσσα ποιητική. 

8) Ο τίτλος είναι ασαφής και απαιτείται η ανάγνωση της περίληψης. Είναι ελλειπτικός καθώς 

παραλείπεται το ρήμα. Το ύφος είναι σοβαρό και η λειτουργία της γλώσσας αναφορική. 

9) Ο τίτλος είναι ασαφής και η ανάγνωση του υπότιτλου απαραίτητη. Είναι ελλειπτικός, 

παραλείπεται το ρήμα. Το ύφος είναι δραματικό και η λειτουργία της γλώσσας ποιητική. 

10) Ο τίτλος είναι ασαφής και χρειάζεται η ανάγνωση της περίληψης για να κατανοήσει ο 

αναγνώστης το θέμα. Είναι ελλειπτικός και εμπεριέχει λογοπαίγνιο. Το ύφος είναι απλό 

και η γλώσσα ποιητική. 

11) Ο τίτλος είναι ασαφής και κρίνεται απαραίτητη η ανάγνωση της περίληψης. Το ύφος είναι 

χιουμοριστικό και η γλώσσα αναφορική, ενώ τα αποσιωπητικά υποδηλώνουν την έκπληξη 

του δημοσιογράφου. 

(Σελ. 40)   1η Άσκηση

– Το ίντερνετ ενώνει τους Σέρβους με τον έξω κόσμο. 

– Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. 

– Η μουσική… νέα μέθοδος θεραπείας!

–  Μαθητές αλληλέγγυοι στη Σερβία. 

–  Τα ΜΜΕ απειλούνται…

– «ESOPOS»: νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα. 

– Εργάτρια θύμα τσαντάκηδων. 
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4. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ

Α) Η σειρά των λεκτικών συνόλων στην είδηση

(Σελ. 43)   1η Άσκηση

Οι δώδεκα σύμβουλοι του αθλητικού συλλόγου «Ορμή» Καλλιθέας παραιτήθηκαν ομα-

δικώς χθες το βράδυ, ύστερα από διαφωνία με τον πρόεδρο για το θέμα των μεταγραφών. 

– Με την αλλαγή στο συνταγματικό άξονα δεν αλλάζει το νόημα της είδησης. Δίνεται, όμως, 

έμφαση στο υποκείμενο και όχι στην ενέργεια. 

– Ο δημοσιογράφος προέταξε το ρηματικό σύνολο για να δώσει έμφαση στην πράξη. 

(Σελ. 44)   1η Άσκηση

– Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. 

(Δίνεται έμφαση στο χρόνο). 

– Στην περιοχή της Κρέσνας, 140 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε χθες σεισμός 

4,0 Ρίχτερ. (Δίνεται έμφαση στον τόπο). 

– Αγνοώντας τον κίνδυνο που διέτρεχε η ζωή του ο Σοβιετικός πυροσβέστης Λεονιντ Τελι-

ατνικωφ, αγωνίστηκε ηρωικά επί τρεις ώρες, επικεφαλής μιας «αποστολής αυτοκτονίας» 

(προβάλλεται η επικινδυνότητα της πράξης). 

– Επειδή αρνήθηκε να του πληρώσει παλιό χρέος, ο παλαιοπώλης… (προβάλλεται η αιτία..). 

– Στο Ολυμπιακό Στάδιο και όχι στο γήπεδο Καραϊσκάκη θα γίνει την Κυριακή…(Δίνεται 

έμφαση στον τόπο). 

– «Αντιγόνη» του Σοφοκλή από Εσκιμώους αύριο στους Δελφούς. (Δίνεται έμφαση στο 

θέμα). 

– Κατά 20% αυξάνεται αύριο η τιμή των εισιτηρίων εσωτερικού του ΟΣΕ (Δίνεται έμφαση 

στο ποσό). 

– Στο διάστημα θα διδάξει για δεύτερη φορά δασκάλα αστροναύτισσα. (Δίνεται έμφαση 

στον τόπο). 

(Σελ. 44)   2η Άσκηση

– Στην αρχή του μήνα οι εξετάσεις των εκπαιδευτικών (έμφαση στο χρόνο).

– Για 20 € λήστεψαν κατάστημα (έμφαση στην αιτία).

– Με μαχαίρι κουζίνας σκότωσε τον πατέρα του (έμφαση στο μέσο).

– Στην συμπρωτεύουσα βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός (έμφαση στον τόπο).

– Παραίτηση υπέβαλε ο Υπουργός Παιδείας μετά το σκάνδαλο (έμφαση στο γεγονός).

– Γιος σκότωσε τη μητέρα του όταν του ζήτησε να κλείσει την τηλεόραση (έμφαση στο 

Υποκείμενο).
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B) Ενεργητική και παθητική σύνταξη στην είδηση

(Σελ. 45)   1η Άσκηση

– Η Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών εγκαινίασε χθες το μεσημέρι ένα μοναδικό στο 

είδος του υπαίθριο μουσείο. 

Α) Με την ενεργητική σύνταξη δίνεται έμφαση στο υποκείμενο. 

Β) Ο δημοσιογράφος προτίμησε την παθητική σύνταξη καθώς ήθελε να προβάλει την πράξη 

του υποκειμένου. 

(Σελ. 45)   2η Άσκηση

– Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι προετοιμασίες για το φεστιβάλ. 

– Συνεχίστηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις παρά την άγρια καταστολή. 

– Καταπατήθηκαν για άλλη μια φορά τα δικαιώματα των μεταναστών. 

– Οι εργαζόμενοι για άλλη μια φορά δεν πληρώθηκαν τις υπερωρίες. 

– Το νέο έργο του κρίθηκε ακατάλληλο. 

– Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά. 

(Σελ. 46)   1η Άσκηση

γ) Ή χρήση των ονοματικών προσδιορισμών στην είδηση, χρήση ονομάτων και επιθέτων

Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί: ένα Ι.Χ, ένα Ι.Χ, 14ο, Γ.Ρ, κάτοικος, Κ.Π, Α.Π, Β και Η, μητέρα, 

συνεπιβάτης. 

Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί: της οδού, Λάρισας – Αγιάς, του φορτηγού, του επιβατικού, 

34 χρόνων, της Λάρισας, 52 χρόνων, Αγιάς, του, τους, του 

Κ. Π, 80χρόνων.

(Σελ. 46)   2η Άσκηση

Και στις δυο περιπτώσεις η δεύτερη παραλλαγή είναι προτιμότερη, γιατί δίνει πιο συγκε-

κριμένα στοιχεία για την είδηση, που της προσδίδουν ακρίβεια και αξιοπιστία. Παράλληλα 

προκαλεί εντονότερα και το ενδιαφέρον των αναγνωστών. 

(Σελ. 46)   3η Άσκηση

– Πλημμύρισαν τέσσερα χωριά στην Πελοπόννησο και τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. 

– Αποθεώθηκε στην πρώτη εμφάνιση του … καθώς το κοινό τον χειροκροτούσε επί δέκα 

λεπτά της ώρας. 

– Σεισμός 7, 2 ρίχτερ ισοπέδωσε τρία χωριά… 

– Παρά τα 97 του χρόνια χωρικός κάνει τζόκιγκ…

– Στο αίμα πνίγηκαν οι χθεσινές διαδηλώσεις των φοιτητών, καθώς η επέμβαση των αστυ-
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νομικών ήταν εγκληματική…

– Πυροσβέστης κατάφερε με κίνδυνο της ζωής του να σώσει…

Δ) Ο προσδιορισμός του χρόνου στην είδηση

(Σελ. 47)   1η Άσκηση

Α) Για να δηλώσει τη χρονική βαθμίδα, χρησιμοποίησε παρελθοντικούς χρόνους (εξαίρεση: 

νοσηλεύεται, καλεί, πέφτει) 

Β) Για να δηλώσει τον τρόπο:

 Εξακολουθητικός: νοσηλεύεται, συνήθιζαν

 Συνοπτικός: κατάφερε, γλίτωσε, πνίγηκε

 Συντελεσμένος: είχε πέσει, είχε μειωμένη

Γ) Για να δηλώσει τη χρονική στιγμή χρησιμοποιεί χρονικά επιρρήματα: χτες, κάποια στιγμή 

τότε, στο μεταξύ. 

Δ) Για να δηλώσει χρονική διάρκεια χρησιμοποιεί φράσεις όπως:σιγά σιγά, σύντομα, μόνο, 

ενώ. 

Ε) Για να δηλώσει χρονική αφετηρία χρησιμοποιεί λέξεις όπως: όταν, τότε, μετά. 

ΣΤ) Για να δηλώσει χρονικό τέρμα χρησιμοποιεί λέξεις όπως: και, και έτσι. 

Ζ) Για να δηλώσει χρονική επανάληψη χρησιμοποιεί λέξεις όπως: καθημερινά. 

Ή) Για να δηλώσει χρονική σχέση γεγονότων χρησιμοποιεί φράσεις όπως: ενώ νοσηλεύεται 

στο νοσοκομείο, είδα και έτρεξα αμέσως, και σύντομα θα έπαιρνε από την αστυνομία 

άδεια μικροπωλητή. 

5. ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗ

(Σελ. 52)   1η Άσκηση

 Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα στη χώρα μας διαβιούν στα όρια της φτώχειας, 

οδηγούνται στην ανεργία ή στην υποαπασχόληση και περιθωριοποιούνται. Οι επιπτώσεις αυτής 

της κατάστασης είναι ιδιαίτερα εμφανείς και στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας 100. 00 μαθητές 

εγκαταλείπουν το σχολείο πριν από την 9ετία είτε γιατί επιθυμούν να εργαστούν για να συμ-

βάλουν στο οικογενειακό εισόδημα είτε γιατί εξαναγκάζονται σε εργασία. 

 Σε περιοχές μάλιστα με ιδιαίτερα κοινωνικά – οικονομικά προβλήματα οι μαθητές που 

εγκαταλείπουν το σχολείο φθάνουν και το 40%. Ποσοστό αδιανόητα μεγάλο…

Στο σύνολο των μαθητών που δεν τελείωσαν το Γυμνάσιο έρευνα αποδεικνύει πως το 

25% έχει ως βασική αιτία τη φτώχεια της οικογένειας. Μπροστά σε αυτά τα νούμερα κανείς 

δεν μπορεί να μένει αδιάφορος. Οφείλουμε όλοι να παλέψουμε για το δικαίωμα των παιδιών 

στην παιδεία. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ)

(Σελ. 54)   1η Άσκηση

προσωρινός: μόνιμος, οριστικός.  

πρώιμος: όψιμος

έγκαιρος: καθυστερημένος

επίκαιρος: ανεπίκαιρος, άκαιρος

οπισθοδρομικός: προοδευτικός, νεωτεριστικός

συγχρονισμένος: ασυγχρόνιστος

συντονισμένος: ασυντόνιστος

(Σελ. 54)   2η Άσκηση

Αιφνίδια καταστροφή προκάλεσε το χαλάζι. 

Η ανάπτυξη της οικονομίας αποτελεί ένα μακρόπνοο σχέδιο. 

Οι πλανήτες βρίσκονται σε αέναη κίνηση. 

Ακαριαία ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα σε σχόλιο αναφορικά με τους ελέγχους. 

Μεταβατική περίοδο χαρακτηρίζει η ψυχολογία την εφηβεία. 

Τα σχολικά βιβλία περιέχουν πολλές αναχρονιστικές αντιλήψεις. 

Η άκαιρη επέμβαση της αστυνομίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. 

(Σελ. 54)   3η Άσκηση

Παραμονές: πρόθυρα, προεόρτια

Έχω προτεραιότητα: προπορεύομαι, προηγούμαι

Προγενέστερος: πρόδρομος, προηγούμενος

Απόγονος: επίγονος, διάδοχος, μεταγενέστερος

Εφήμερος: παροδικός, πρόσκαιρος, προσωρινός. 

Σύντομος: λακωνικός, περιληπτικός βραχυλογικός

Εκτενής: αναλυτικός, διεξοδικός, σχοινοτενής

Περιορίζω τη χρονική διάρκεια: συντομεύω, συμπτύσσω

(Σελ. 54)   4η Άσκηση

– Συμβαδίζει

– Συντονίζουν

– Προηγήθηκαν

– Συγχρονιστούν

– Συμπίπτει

– Διαδέχεται

– Διαιωνίζονται
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(Σελ. 54)   5η Άσκηση

Παράλληλος/η: δρόμος, δεσμός, γραμμή, πορεία. 

Έμμονος/η: φόβος, ιδέα, σκέψη, άρνηση. 

Ακατάπαυστος/η: πόνος, αγώνας, φροντίδα, φλυαρία. 

Άσβεστος/η/ο: μίσος, φλόγα, πόθος, ελπίδα, 

Αστείρευτος/η: πηγή, αγάπη, καλοσύνη. 

Αδιάλειπτος/η: προσπάθεια, παρουσία, αγώνας. 

Διηνεκές/ης: κίνηση, αναζήτηση, αντιδικία. 

Συνοπτικός/ο/η: έλεγχος, κείμενο, παρουσίαση, αναφορά, διαδικασία. 

Διεξοδικός/η: έλεγχος, συζήτηση, έρευνα, εξέταση, αναφορά, περιγραφή. 

Μακροπρόθεσμος/ο: στόχος, δάνειο, σχέδιο. 

Χρόνιος/α/ο: αρρώστια, πρόβλημα, πάθηση, νόσημα, διαμάχη, κατάσταση. 

Παρελκυστικός/η: τακτική, πολιτική, μέθοδος, στρατηγική. 

ΦΡΑΣΕΙΣ:

– Θα στρίψετε στον πρώτο παράλληλο δρόμο για να φτάσετε στον προορισμό σας. 

– Η αποτυχία στις εξετάσεις της έχει γίνει έμμονη ιδέα. 

– Με την ακατάπαυστη φλυαρία της χάσαμε το διάλειμμα. 

– Το άσβεστο πάθος τους ενίσχυσε των αγώνα τους για την ανεξαρτησία. 

–  Το διαδίκτυο αποτελεί μια αστείρευτη πηγή γνώσης. 

– Τα εργαστήρια απαιτούν την αδιάλειπτη παρουσία των φοιτητών. 

– Τη διηνεκή κίνηση των ουράνιων σωμάτων μελετούν οι αστροφυσικοί. 

– Τον καταδίκασαν με συνοπτικές διαδικασίες. 

– Μετά από διεξοδική έρευνα προέκυψαν τα συμπεράσματα μας. 

– Έθετε πάντα μακροχρόνιους στόχους και αγωνιζόταν να τους πετύχει. 

– Τα προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι χρόνια. 

– Ακολουθήθηκε παρελκυστική τακτική στις διαπραγματεύσεις με τους εργαζομένους. 

(Σελ. 55)   1η Άσκηση

Σερβιτόρος: Καλησπέρα! Τι να σας φέρουμε;

Πελάτης: Θα θελα να φάω κάτι γρήγορο, γιατί επείγομαι... έχω μια συνάντηση σε μισή 

ώρα που δεν παίρνει αναβολή. τι μου προτείνετε;

Σερβιτόρος: Μην ανησυχείτε! Είναι όλα έτοιμα, φρεσκότατα και σερβίρονται στο πι και φι!

Πελάτης: Τέλεια... θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και θα φάω κοτόπουλο γλυκόξινο. 

Σύντομα παρακαλώ…

Σερβιτόρος: Μείνετε ήσυχος. Δε θα καθυστερήσω καθόλου. 

(λίγη ώρα μετά) 

Πελάτης: Συγγνώμη δε θα θελα να φανώ γεροπαράξενος και ανυπόμονος αλλά περιμένω 
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ήδη αρκετά. 

Σερβιτόρος: Βλέπετε υπάρχει μεγάλη φούρια… Δεν είστε μόνο εσείς. Υπομονή!

Πελάτης: Το παρατραβάτε… Υπήρξα ξεκάθαρος από την αρχή. Πρέπει να φάω στο άψε 

σβήσε! Βιάζομαι!

Σερβιτόρος: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα καλύτερο! Κι αύριο μέρα είναι... 

Πελάτης: Ντρέπομαι… η συμπεριφορά σας είναι παιδαριώδης!

(Σελ. 55)   2η Άσκηση

Το αλατοπίπερο (της είδησης): χιουμοριστικά, καυστικά στοιχεία σε δημοσιογραφικό θέμα 

που προκαλούν το ενδιαφέρον. 

(είδηση) βόμβα: σπουδαία αναπάντεχη είδηση που προκαλεί εντύπωση. 

Γραμμή (της εφημερίδας): ο ιδεολογικός, πολιτικός κομματικός προσανατολισμός της εφη-

μερίδας, η φιλοσοφία που απηχούν τα άρθρα της. 

Δαίμων του τυπογραφείου: μεταφορική δικαιολόγηση των ορθογραφικών, συντακτικών, 

εκφραστικών λαθών. 

Διασταυρώνω (μια πληροφορία/είδηση): εξακριβώνω την αλήθεια, επιβεβαιώνω την είδηση 

και από άλλες πηγές. 

Επιφυλλίδα: τύπος άρθρου, όχι ειδησεογραφικό, που τοποθετείται συνήθως στο κάτω μέρος 

της πρώτης σελίδας. Αναφέρεται σε θέματα εγκυκλοπαιδικά, επιστημονικά, καλλιτε-

χνικά, φιλολογικά ή πολιτικά. 

Το ζουμί (της είδησης): η ουσία της είδησης. 

Θάβω (είδηση/ θέαμα): αποσιωπώ, αποκρύπτω σκόπιμα ένα θέμα, τοποθετώντας το σε σημείο 

της εφημερίδας που δε φαίνεται. 

Καμπάνια: συστηματική οργανωμένη προσπάθεια των ΜΜΕ με στόχο την προβολή συγκε-

κριμένου θέματος. 

Καπέλο και κολάρο (του τίτλου): ο υπερτίτλος (τμήμα του τίτλου που γράφεται με μικρότερα 

γράμματα πάνω από τον κύριο τίτλο) και τα περιεχόμενα του τίτλου. 

Κιτρινισμός (του τύπου): σκανδαλοθηρική προσέγγιση και παρουσίαση θεμάτων. 

Κοιλιά (στη σελιδοποίηση): χάσμα στη σελιδοποίηση, κενό που γεμίζει με διαφημίσεις. 

Ο ρεπόρτερ έπιασε λαβράκι: πρωτότυπο θέμα, μεγάλη επιτυχία. 

Ολοσέλιδο (θέμα/άρθρο): άρθρο που καταλαμβάνει όλη τη σελίδα. 

Οκτάστηλο: άρθρο που πιάνει οκτώ σελίδες. 

Πλαίσιο: θέμα τονισμένο σε κορνίζα. 

Παράρτημα: έκτακτη έκδοση για δημοσίευση σπουδαίας είδησης. 

(είδηση) πυροτέχνημα: εντυπωσιακό άρθρο χωρίς ουσία. 

(άρθρο) πιλάφι: ανούσιο και ανιαρό άρθρο. 

Ρεπορτάζ: δημοσιογραφική έρευνα. 

Σαλόνι (σε εφημερίδα/περιοδικό): το δισέλιδο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. 
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Σελιδοποίηση: η διαμόρφωση των σελίδων. 

Αυτή η είδηση μπήκε σφήνα: είδηση που παρεμβάλλεται στην υπάρχουσα ύλη. 

Φυλλάδα: υποτιμητικός όρος για έντυπα αμφιβόλου ποιότητας. 

Χτενίζω (το χειρόγραφο): επεξεργάζομαι, επεμβαίνω διορθωτικά.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

(ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

(Σελ. 56)   1η Άσκηση

Στον Τύπο:

– Η παρουσίαση των ειδήσεων γίνεται μέσω του γραπτού λόγου(λεξιλογικός, εκφραστικός 

πλούτος, προσεγμένη σύνταξη, υποτακτική σύνδεση, λόγος επιμελημένος). 

– Οι ειδήσεις ιεραρχούνται με βάση τον πολιτικό, ιδεολογικό προσανατολισμό του εντύπου. 

Στο ραδιόφωνο: 

– Η παρουσίαση των ειδήσεων γίνεται μέσω του προφορικού λόγου (στόχος οι ειδήσεις να 

γίνονται άμεσα αντιληπτές και κατανοητές). 

– Οι ειδήσεις παρουσιάζονται με συντομία, χωρίς πολλές λεπτομέρειες. 

– Οι ειδήσεις ιεραρχούνται με βάση τον πολιτικό, ιδεολογικό προσανατολισμό του σταθμού. 

Στην τηλεόραση:

– Η παρουσίαση των ειδήσεων γίνεται μέσω του προφορικού λόγου (κυριαρχεί η εικόνα 

και ο λόγος λειτουργεί συμπληρωματικά). 

– Ο χρόνος είναι περιορισμένος αλλά κάποια θέματα παρουσιάζονται αναλυτικά για λόγους 

εντυπωσιασμού. 

– Οι ειδήσεις ιεραρχούνται με βάση τον πολιτικό, ιδεολογικό προσανατολισμό του καναλιού. 

(Σελ. 56)   2η Άσκηση

ΤΥΠΟΣ:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ:

– Καλύπτει ευρύτατο φάσμα θεμάτων. 

– Προσεγγίζει τα θέματα στην ολότητα τους. 

– Χρησιμοποιεί επεξεργασμένο λόγο. 

– Επιτρέπει το εσωτερικό διάλογο και αυξάνει την κριτική ικανότητα των αναγνωστών. 

– Επιτρέπει στο δέκτη να ανατρέχει στις ειδήσεις. 

– Παρέχει εκτός από ενημέρωση και ψυχαγωγία. 
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ:

– Στερείται αμεσότητας και ταχύτητας στη μετάδοση των ειδήσεων. 

– Η ανάγνωση του απαιτεί αφοσίωση και προσοχή. 

– Τα κείμενα είναι απαιτητικά και πυκνά, απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. 

– Μπορεί να γίνει σκανδαλοθηρικός. 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ:

– Προσφέρει ταχύτατη και άμεση ενημέρωση. 

– Χρησιμοποιεί προφορικό λόγο που του προσδίδει ζωντάνια και παραστατικότητα. 

– Είναι ευχάριστο καθώς παρεμβάλλονται μουσικές. 

– Είναι προσιτό σε όλους. 

– Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ:

– Παρέχει πρόσκαιρες πληροφορίες. 

– Η ενημέρωση δεν είναι λεπτομερειακή. 

– Λόγω της χρήσης του προφορικού λόγου υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν ασάφειες 

και παρερμηνείες. 

ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ:

– Συνδυάζει την εικόνα με τον ήχο και το λόγο. 

– Παρέχει έγκαιρη ενημέρωση. 

– Απευθύνεται σε όλους. 

– Η παρακολούθησή της δεν απαιτεί κόπο. 

– Είναι μέσο ψυχαγωγίας. 

– Λειτουργεί ως αντίδοτο στη μοναξιά. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ:

– Μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αποχαύνωση. 

– Μέσω των διαφημίσεων προβάλλει ιδιαίτερα τα καταναλωτικά πρότυπα. 

– Ενισχύει την παθητικότητα. 

– Δεν ευνοεί τη γλωσσική καλλιέργεια. 

(Σελ. 56)   3η Άσκηση

Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, η τηλεόραση οδηγεί στον παραγκωνισμό του βιβλίου 

καθώς:
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– Διαθέτει τη δύναμη της εικόνας. Καθηλώνει το θεατή και δεν απαιτεί πνευματική προ-

σπάθεια εκ μέρους του. 

– Χρησιμοποιεί λόγο λιτό, απλοϊκό σχεδόν επιγραμματικό που δεν απαιτεί ικανότητα συ-

γκέντρωσης και στοχασμού. 

– Παράγει τη δική της μαζική κουλτούρα που προάγει τον καταναλωτισμό και το κέρδος. 

– Προκαλεί αποχαύνωση. 

ΩΣΤΟΣΟ η τηλεόραση μπορεί να συμβάλει στη διάδοση του βιβλίου:

– Με διαφημιστικά μηνύματα που θα προβάλλουν το βιβλίο ως πολύτιμο. 

– Με εκπομπές βιβλιοπαρουσίασης και βιβλιοκριτικής. 

– Με τηλεοπτικές σειρές που θα μεταφέρουν λογοτεχνικά βιβλία στην οθόνη. 

(Σελ. 56)   4η Άσκηση

Θετικά των «ακουστικών εκδόσεων»:

– Προσφέρουν έναν πρωτοποριακό τρόπο προσέγγισης της λογοτεχνίας. 

– Προσδίδουν ζωντάνια και παραστατικότητα στην αφήγηση. 

– Επιτρέπουν σε άτομα με προβλήματα όρασης να γνωρίσουν τον έντεχνο λόγο. 

Αρνητικά των «ακουστικών εκδόσεων»:

– Δεν αντικαθιστούν την ανάγνωση. 

– Χάνεται η μοναδικότητα της προσωπικής προσέγγισης. 

(Σελ. 57)   1η Άσκηση

Σύμφωνα με το συγγραφέα η τηλεόραση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την εξουσία. 

Τη χρησιμοποιεί για να εδραιωθεί και να πετύχει τους στόχους της. Έχει τη δυνατότητα να 

αναπαριστά τον κόσμο και να κατασκευάζει ένα φανταστικό σύμπαν, το οποίο συγκροτείται 

από τμήματα της πραγματικότητας. Η αναπαράσταση, όμως, είναι αποσπασματική καθώς 

επιλέγονται τμήματα της πραγματικότητας που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και 

συντηρούν ιδέες και πρότυπα που ικανοποιούν αποκλειστικά τις επιδιώξεις της εξουσίας. 

(Σελ. 57)   2η Άσκηση

Τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας με τα οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνιακή σύνδεση 

των λαών ελέγχονται από τους πολιτισμένους και τους αναπτυγμένους λαούς. Από αυτούς 

διοχετεύονται μηνύματα, ιδέες, αρχές και πρότυπα πολιτιστικά, πολιτικά και κοινωνικά που 

εξυπηρετούν τις δικές τους σκοπιμότητες. Αυτό οδηγεί σταδιακά στην πολιτιστική αφομοίωση 

αυτών των λαών, στην επιβολή ξένων πολιτιστικών στοιχείων σε βάρος των ιδιαιτεροτήτων 

κάθε λάου. Παρατηρείται, δηλαδή, ένα φαινόμενο πολιτιστικού ιμπεριαλισμού, οι συνέπειες του 

οποίου είναι συνήθως μη αναστρέψιμες. Ένας πολιτιστικά αφομοιωμένος λαός, δεν μπορεί 

να ανακτήσει τη χαμένη του ιδιαιτερότητα και οδηγείται στον αφανισμό. 
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(Σελ. 57)   3η Άσκηση

Τα ΜΜΕ μπορούν να συνεισφέρουν αρχικά στη γνωριμία των ατόμων, των ομάδων και 

των λαών με την παρουσίαση προγραμμάτων ειδησεογραφικού, εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού, 

λαογραφικού περιεχομένου που θα προβάλλουν τόσο τα ήθη, τα έθιμα και τις ιδέες των δια-

φόρων ομάδων όσο και τη ζωή τους. Επακόλουθο της γνωριμίας είναι η αλληλοκατανόηση. 

Η αλληλοκατανόηση αυτή συνίσταται στην άμβλυνση των διαφορών τους. 

 Τα ΜΜΕ εφόσον είναι πλουραλιστικά και λειτουργούν σε κλίμα δημοκρατικό, απαλ-

λαγμένο από σκοπιμότητες, ενισχύουν το διάλογο και τη διαλλακτικότητα και συμβάλλουν 

στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, των ρατσιστικών εκδηλώσεων, των προκαταλήψεων 

καλλιεργούν κλίμα ανεκτικότητας και συντελούν στη διαμόρφωση σχέσεων αλληλοσεβασμού 

μεταξύ ατόμων, ομάδων και λαών. 

(Σελ. 58)   1η Άσκηση

Α) Ο δάσκαλος οφείλει:

– Να προσαρμόζει τη διδασκαλία του στις σύγχρονες απαιτήσεις. 

– Να αφυπνίζει τους νέους, να τους διαπαιδαγωγεί και να τους προσανατολίζει στη ζωή, 

προβάλλοντας αξίες και ιδανικά. 

– Να τους βοηθά να αναπτύξουν ψυχικές και πνευματικές αντιστάσεις, καλλιεργώντας την 

κριτική τους σκέψη. 

Β) Τα κατάλληλα εφόδια:

 Μόρφωση, γνώση, κριτική ικανότητα, αυτοσεβασμός, αυτογνωσία, αίσθηση του ωραίου, 

αξίες συλλογικές. 

(Σελ. 59)   1η Άσκηση

 Τα ΜΜΕ καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το γλωσσικό αισθητήριο των ανθρώπων, το 

λεξιλόγιο, τις εκφράσεις, το ύφος και καταφέρνουν να δημιουργήσουν έναν γλωσσικό κώ-

δικα κοινό, μαζικό. Τα χαρακτηριστικά αυτού του κώδικα είναι: το φτωχό λεξιλόγιο, η κακή 

έκφραση, η λανθασμένη χρήση λέξεων και φράσεων, πολλές ξένες λέξεις, στερεότυπες εκ-

φράσεις, η έλλειψη επιπέδου. 

(Σελ. 59)   2η Άσκηση

Σύνταξη: απλή, προφορική, παρατακτική σύνδεση, χρήση προσδιορισμών. 

Λεξιλόγιο: λιτό, περιορισμένο, τυποποιημένες εκφράσεις. 

Ύφος: σοβαρό και τυπικό. 

(Σελ. 59)   3η Άσκηση

Σύμφωνα με το κείμενο τα Μέσα μαζικής επικοινωνίας δε σχετίζονται με την επικοινωνία. 

Η άποψη αυτή τεκμηριώνεται με το επιχείρημα ότι «η επικοινωνία προϋποθέτει λόγο αμφίδρομο 
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και λίγο πολύ ισότιμο». Αντίθετα στα ΜΜΕ υπάρχει συνήθως ένας πομπός που απευθύνεται 

σε ένα κοινό. 

(Σελ. 60)   1η Άσκηση

Ο τρόπος λειτουργίας των ΜΜΕ δεν επιτρέπει να λειτουργήσουν ως μέσα επικοινωνίας. 

Θεωρητικά έχουν τις προδιαγραφές να δώσουν βήμα στον πολίτη να εκθέσει τους προβλη-

ματισμούς του, τις απόψεις του και να μιλήσει για τα προβλήματα του και για τα ζητήματα που 

τον αφορούν μέσω συνεντεύξεων, συζητήσεων ή ακόμα και παρεμβάσεων. Ωστόσο συνήθως 

η δική του φωνή αποσιωπάται καθώς δε συνάδει απαραίτητα με τα συμφέροντα των καναλιών. 

(Σελ. 60)   3η Άσκηση

«Ριάλιτι σόου»: τηλεοπτική εκπομπή όπου καθημερινοί άνθρωποι εκθέτουν τα προσωπικά 

τους προβλήματα και τη ζωή τους. 

– Τα προγράμματα αυτά εκμεταλλεύονται ποικιλοτρόπως τους παίκτες στο όνομα του κέρ-

δους. 

– Προσβάλλουν και σπιλώνουν υπολήψεις ανθρώπων. 

– Καταργούν το ιδιωτικό και το προσωπικό. 

– Εκχυδαΐζουν και εξευτελίζουν τον άνθρωπο. 

– Εκμεταλλεύονται το δημόσιο αίσθημα. 

– Επιδιώκουν την αποχαύνωση και την αλλοτρίωση του τηλεοπτικού κοινού. 

(Σελ. 61)   1η Άσκηση

Επιστολή διαμαρτυρίας. 

Θεσσαλονίκη 4/5/2013

Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας εκφράσω τη βαθιά απογοήτευση μου για 

την προβολή εκπομπών τύπου «ριάλιτι σόου». Οι λόγοι της επιτυχίας τους είναι προφανείς. 

Υπόσχονται στους νέους ανθρώπους γρήγορα και εύκολα χρήματα, δόξα και δημοσιότητα. 

Προσφέρουν στο κοινό εύκολο θέαμα, που δεν απαιτεί σκέψη και όλα αυτά μέσα από πληθώρα 

δελεαστικών διαφημιστικών μηνυμάτων και με χαμηλό κόστος παραγωγής. 

 Τα προγράμματα αυτά εκμεταλλεύονται ποικιλοτρόπως τους παίκτες στο όνομα του 

κέρδους. Προσβάλλουν και σπιλώνουν υπολήψεις ανθρώπων. Καταργούν το ιδιωτικό και 

το προσωπικό. Εκχυδαΐζουν και εξευτελίζουν τον άνθρωπο. Εκμεταλλεύονται το δημόσιο 

αίσθημα. Επιδιώκουν την αποχαύνωση και την αλλοτρίωση του τηλεοπτικού κοινού. 

 Θεωρώ πως ο ρόλος της τηλεόρασης είναι να συμβάλλει στην άνοδο του πνευματικού 

επιπέδου των ανθρώπων και όχι να θυσιάζει στο βωμό του κέρδους νέους ανθρώπους. 

Θα σας παρακαλούσα να παρέμβετε δραστικά ώστε να κριθούν πλέον ακατάλληλες οι 

χυδαίες αυτές εκπομπές και να διακοπούν. 

Με εκτίμηση
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(Σελ. 61)   2η Άσκηση

Τα ΜΜΕ σε περίπτωση πολέμου: 

– Αποκρύπτουν ή παραποιούν την αλήθεια. 

– Εκφοβίζουν και χειραγωγούν. 

–  Καλλιεργούν το φανατισμό εναντίον των αντιπάλων. 

– Φιμώνουν κάθε διαφορετική φωνή. 

(Σελ. 62)   1η Άσκηση

Διαφορές ιντερνέτ:

– Είναι ένα διαπροσωπικό μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

– Η επικοινωνία καθίσταται αμφίδρομη, πολυεπίπεδη, πολυπρόσωπη, μαζική και συγχρόνως 

εξατομικευμένη. 

– Είναι παγκόσμιο. 

– Περιλαμβάνει ποικιλία μηνυμάτων. 

Πλεονεκτήματα ιντερνέτ:

– Αμφίδρομη, άμεση επικοινωνία. 

– Προσφέρει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για όλες τις εξελίξεις. 

– Μεγάλα κεφάλαια πολιτιστικής κληρονομιάς μετατρέπονται σε αρχεία δεδομένων προ-

σβάσιμα σε όλους. 

– Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο όγκο πληροφοριών. 

(Σελ. 63)   1η Άσκηση

Ιντερνετ: παγκόσμιο δίκτυο μέσω του οποίου συνδέονται υπολογιστές και δίκτυα υπολο-

γιστών που είναι εγκατεστημένα σε πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, και επιτυγχάνεται 

η μεταξύ τους επικοινωνία καθώς και η παροχή στον χρήστη των διαφόρων υπηρεσιών. (Γ. 

Μπαμπινιώτης, Λεξικό της κοινής νεοελληνικής) 

Σημασία: αποτελεί έκφραση μιας ολοκληρωμένης τεχνολογίας, μια και στο πλαίσιο του 

έχουν εξαλειφθεί οι διαστάσεις του χρόνου, του χώρου και της ύλης. Έχει ανοίξει νέους δρό-

μους στη γνώση και στην επικοινωνία. Ο απέραντος εικονικός κόσμος, όμως, του Διαδικτύου 

ενέχει κινδύνους, όπως η διακίνηση υλικού με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο, ο εθισμός 

στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Χαρακτηριστικά:

– Είναι ένα διαπροσωπικό μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

– Η επικοινωνία καθίσταται αμφίδρομη, πολυεπίπεδη, πολυπρόσωπη, μαζική και συγχρόνως 

εξατομικευμένη. 

– Είναι παγκόσμιο. 

– Περιλαμβάνει ποικιλία μηνυμάτων. 

– Προσφέρει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για όλες τις εξελίξεις. 
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– Μεγάλα κεφάλαια πολιτιστικής κληρονομιάς μετατρέπονται σε αρχεία δεδομένων προ-

σβάσιμα σε όλους. 

– Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο όγκο πληροφοριών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(Σελ. 63)   2η Άσκηση

Α) Ο συγγραφέας αναλύει το στοιχείο της εγγύτητας. 

Β) Θεματική πρόταση: «Όσο πιο κοντά… είναι». 

 Πρόταση κατακλείδα: «Το δεύτερο, λοιπόν, … η εγγύτητα»

Γ) Ο συγγραφέας αναπτύσσει τη θεματική περίοδο με παραδείγματα. 

(Σελ. 64)   1η Άσκηση

Διακριτικό στοιχείο της είδησης: η σπανιότητα

Το ενδιαφέρον του αναγνώστη για μια είδηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σπανι-

ότητα της που την καθιστά πρωτότυπη. Για παράδειγμα η τύχη ενός ορειβάτη που έπεσε από 

τα 11. 000 μέτρα και σώθηκε θα κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών αναγνωστών. Το ίδιο και 

η είδηση για την ανακάλυψη ενός φαρμάκου για την καταπολέμηση μιας ανίατης αρρώστιας 

από την οποία πάσχουν εκατομμύρια άνθρωποι θα κεντρίσει το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους 

του κοινού καθώς δε συμβαίνει καθημερινά. Το ίδιο και η γέννηση ενός παιδιού με πέντε 

πόδια. Θα προκαλέσει ιδιαίτερα ακριβώς λόγω της σπανιότητας της. 

(Σελ. 64)   2η Άσκηση

Τα οπτικοακουστικά μέσα ασκούν μεγάλη επίδραση στο κοινό και ιδιαίτερα στα παιδιά: 

συχνά διακινδυνεύουν σωματικά προσπαθώντας να μιμηθούν κατορθώματα ηρώων, ασκούν 

βία επηρεασμένα από σκηνές που παρακολούθησαν, υιοθετούν συνθηματικές φράσεις δια-

φημίσεων. 

(Σελ. 65)   1η Άσκηση

Μεγάλη η σημασία της έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης:

– Χάρη στα δελτία ειδήσεων προγραμματίζουν οι άνθρωποι πολλές από τις εργασίες τους. 

– Μελέτες, έρευνες και ανακοινώσεις συμβάλλουν στην προστασία της υγείας όλων. 

– Ενημέρωση για ζητήματα καθημερινότητας προσφέρει στους πολίτες εικόνα της κατά-

στασης στη χώρα του, αλλά και στον κόσμο. 

– Ποικίλες πληροφορίες καθιστούν τον πολίτη πιο ενημερωμένο ώστε να μπορεί να παρεμ-

βαίνει στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. 
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(Σελ. 65)   2η Άσκηση

Η Ελλάδα εξαιτίας της καίριας γεωπολιτικής θέσης της υπήρξε σταυροδρόμι των λαών:

– Με τις αποικίες κατέστη κέντρο εμπορίου και πολιτισμού. 

– Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους εγκαταστάθηκαν Άραβες, Σλάβοι, Φράγκοι, Ενετοί και 

Τούρκοι. 

– Στα νεότερα χρόνια τη διεκδίκησαν οι Μεγάλες Δυνάμεις για α εξασφαλίσουν την κυρι-

αρχία τους. 

(Σελ. 66)   1η Άσκηση

– Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πλήθος παραδειγμάτων για να επεξηγήσει έννοιες δυσνόητες, 

ώστε να γίνουν κατανοητές και για να θεμελιώσει τις θέσεις του. 

– Τα παραδείγματα χρησιμοποιούνται για να διασαφηνίσουν και για να επαληθεύσουν θέσεις 

και απόψεις. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

(Σελ. 72)   1η Άσκηση

Κείμενα βιογραφικού είδους:

– Ο. Ελύτης «Ο ζωγράφος Θεόφιλος». 

– Τ. Αθανασιάδης «Αλβέρτος Σβάιτσερ». 

– Πλούταρχος, «Βίοι Παράλληλοι». 

– Θ. Κολοκοτρώνης, «Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 

1836». 

- Ξενοφώντας, «Κύρου Ανάβασις». 

– Αρριανός, «Αλεξάνδρου Ανάβασις». 

– Σπ. Μελάς, «Παπαφλέσσας». 

– Α. Φρανκ «Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». 

– Ν. Καζαντζάκης «Αναφορά στον Γκρέκο». 

– Γ. θεοτοκά «Λεωνής» 

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

(Σελ. 73)   1η Άσκηση

Α) Στο απόσπασμα παρουσιάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάστηκε να ζήσει 

και να δουλέψει ο Αλβέρτος Σβάιτσερ στην Αφρική και να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες 

στους συνανθρώπους του. Η πρόθεση του συγγραφέα είναι διδακτική. Προσπαθεί να 

προβάλλει τον βιογραφούμενο ως πρότυπο και ταυτόχρονα να αποδείξει ότι η ευτυχία 

βρίσκεται στην προσφορά και στην αλληλεγγύη. 
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Β) Το διδακτικό υλικό της βιογραφίας σχετίζεται τόσο με τα περιστατικά που παρουσιάζονται 

όσο και με τον τρόπο παρουσίασης τους. 

 Περιστατικά: δυσκολίες επικοινωνίας, αντίξοες συνθήκες εργασίας, δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες. 

 Τρόπος: απλός και σαφής, γίνεται χρήση συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων. 

Γ) Ο θαυμασμός του συγγραφέα για τον πρωταγωνιστή διαφαίνεται σε όλο το κείμενο 

έμμεσα με την καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζει και τη δύναμη με την οποία 

τις αντιμετωπίζει. Χωρίς πομπώδεις εκδηλώσεις θαυμασμού εξαίρεται η μεγάλη θέληση 

του βιογραφούμενου και η εσωτερική του πληρότητα. 

(Σελ. 73)   2η Άσκηση

Ο αναγνώστης γοητεύεται από τη βιογραφία του Α. Σβάιτσερ για πολλούς λόγους. Πρώτα 

από όλα αποκτά πραγματολογικές γνώσεις για μια εποχή. Συγκεκριμένα αντλεί πληροφορίες 

για τον τρόπο ζωής και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Αφρική και στη Δ. Ευρώπη 

εκείνης της εποχής. Αποκρυπτογραφεί μια ανθρώπινη προσωπικότητα. Γνωρίζει τη ζωή και 

το έργο του Α. Σβάιτσερ, τη δύναμη του και τη θέληση του να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. 

Ικανοποιεί την περιέργεια του, αντλώντας πληροφορίες για τη ζωή ενός διάσημου προσώπου. 

Τέλος ανακαλύπτει στο πρόσωπο του βιογραφούμενου ένα πρότυπο ανθρώπινης συμπεριφο-

ράς, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που κοσμείται από σπάνιες αρετές. 

Η γνωριμία με το συνάνθρωπο δεν είναι απλώς γοητευτική. Είναι πάνω από όλα διδακτική, 

καθώς ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με διαφορετικές αξίες και συμπεριφορές, με ποικίλους 

τρόπους σκέψης και ζωής με αποτέλεσμα να γνωρίζει καλύτερα τον ίδιο του τον εαυτό και 

να επιλέγει με μεγαλύτερη σιγουριά τον προορισμό του. 

(Σελ. 74)   1η Άσκηση

Στο 1ο ποίημα η ποιήτρια μέσω εσωτερικού μονολόγου προβάλλει εικόνες από τη μορφή 

της μητέρας και σκηνές από τη ζωή της. Συσχετίζει τη στάση και τις κινήσεις της μητέρας της 

με το χαρακτήρα και τη ζωή της. 

Στο 2ο ποίημα η ποιήτρια παρουσιάζει τις εναλλαγές στη ζωή μιας γυναίκας σε διάφο-

ρες φάσεις της ζωής της, συσχετίζοντας τις αλλαγές στο όνομά της με τους διαφορετικούς 

κοινωνικούς της ρόλους (Ελίζα, Λίλη, Λιλ, δεσποινίς Στιουαρτ). 

(Σελ. 75)   1η Άσκηση

Σύμφωνα με το Ρέι Μονκ:

– Η καλή βιογραφία προϋποθέτει κατανόηση του βιογραφούμενου, για την οποία απαιτού-

νται ιδιαίτερα πνευματικά εφόδια όπως ακριβώς και για την απόλαυση ενός μουσικού 

κομματιού. 

– Ο βιογράφος πρέπει να διαθέτει ένα είδος ενόρασης για να μπορεί να ερμηνεύει καλύτερα 

τις επιλογές και τα κίνητρα του βιογραφούμενου. 
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- Η παρουσίαση της ζωής του βιογραφούμενου καλό είναι να γίνεται από τον ίδιο και ο 

βιογράφος να παρεμβαίνει μόνο για να επεξηγήσει καταστάσεις. Έτσι η αναπαράσταση 

θα χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και αυθεντικότητα. 

- Η οπτική κάθε βιογράφου είναι καθαρά υποκειμενική, γεγονός που δικαιολογεί την ύπαρξη 

πολλών διαφορετικών βιογραφιών για το ίδιο πρόσωπο. 

(Σελ. 76)   1η Άσκηση

Πραγματικά στοιχεία:

– Ο τόπος διαμονής. 

– Το επάγγελμα. 

– Η οικογενειακή του κατάσταση. 

– Η μύηση του στη Φιλική Εταιρεία. 

– Η πρόσκληση από τον Αλή Πασά. 

Φανταστικά στοιχεία:

– Οι περιγραφές της φύσης. 

– Οι περιγραφές των προσώπων και των ψυχικών καταστάσεων. 

– Οι σκηνές με τον Κολίνο, τον Πάγκαλο, τον Καλύβα. 

– Η εικόνα του εκκλησιασμού. 

2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α) Τα γεγονότα και τα σχόλια σε ένα βιογραφικό κείμενο

(Σελ. 77)   1η Άσκηση

Γεγονότα σχετικά με τη ζωή του:

– γιός ιερέα. 

– γεννήθηκε στη Σκιάθο, όπου έμαθε και τα πρώτα του γράμματα. 

– φοίτησε σε γυμνάσια της Χαλκίδας, του Πειραιά και της Αθήνας

– Γράφτηκε στη φιλοσοφική σχολή. 

– διέκοψε τις σπουδές για οικονομικούς λόγους. 

– μελετούσε ξένες γλώσσες. 

– εργάστηκε ως μεταφραστής. 

– έζησε φτωχός. 

– πέθανε στη Σκιάθο. 

Γεγονότα σχετικά με το έργο του:

– ξεκίνησε γράφοντας ιστορικά μυθιστορήματα και στη συνέχεια διηγήματα. 

– θέματα του: η ζωή στη Σκιάθο και σε γειτονιές της Αθήνας. 
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– χρησιμοποιούσε καθαρεύουσα. 

– έργα του εκδόθηκαν μετά το θάνατό του. 

– πρόσφατα έγινε κριτική έκδοση των Απάντων του. 

Σχόλια για τη ζωή και το έργο του:

– Ήταν άνθρωπος βαθύτατα θρησκευόμενος, ταπεινός και μοναχικός. 

– Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Νεοέλληνες πεζογράφους. 

– Ο κυριότερος εκπρόσωπος του ηθογραφικού διηγήματος. 

– Το γνήσιο αφηγηματικό υλικό, η αίσθηση της φύσης, η χριστιανική ευλάβεια…

– Η σύνθεση των διηγημάτων του είναι χαλαρή… σημαντικότερο διήγημα η Φόνισσα

(Σελ. 78)   1η Άσκηση

Α) πρώτο τμήμα: η ζωή του, περιλαμβάνει: την καταγωγή, τις σπουδές, το βιοπορισμό, το 

θάνατο του και τα γνωρίσματα του χαρακτήρα του. 

 Στο δεύτερο τμήμα περιλαμβάνεται: ο γενικός χαρακτηρισμός του έργου, η ποιότητα του 

έργου, η έκδοση του έργου. 

Β) Ο βιογράφος καταγράφει τα γεγονότα με χρονολογική σειρά. Ξεκινά στο πρώτο μέρος με 

την καταγωγή και τη γέννηση, συνεχίζει με τις σπουδές και το βιοπορισμό και τελειώνει με 

το θάνατο του Παπαδιαμάντη. Στο δεύτερο μέρος περιγράφει το έργο του δίνοντας αρχικά 

ένα γενικό χαρακτηρισμό και στη συνέχεια τις λεπτομέρειες κλείνοντας με αναφορά στις 

εκδόσεις του έργου. 

(Σελ. 79)   1η Άσκηση

– Επιλέγει θέματα από τη ζωή των απλών ανθρώπων στη Σκιάθο και σε φτωχογειτονιές της 

Αθήνας, περιοχές όπου έζησε και μεγάλωσε. 

– Είναι έντονο το χριστιανικό αίσθημα στο έργο καθώς ως γιός ιερέα υπήρξε και ο ίδιος 

βαθύτατα θρησκευόμενος. 

– Χρησιμοποιεί ιδιότυπη γλώσσα έντονα επηρεασμένη από το Σκιαθίτικο ιδίωμα. 

Γ) Το διάγραμμα ενός βιογραφικού σημειώματος

(Σελ. 80)   1η Άσκηση

Η ΖΩΗ 

– Κορυφαίος διηγηματογράφος. 

– Γεννήθηκε και πέθανε στην Σκιάθο. 

– Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή. 

– Εργάστηκε ως δημοσιογράφος – μεταφραστής. 
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ΤΟ ΕΡΓΟ

– Ανήκει στη γενιά του 1880. 

– Κρατήθηκε μακριά από τις φιλολογικές ζυμώσεις της εποχής του. 

– Επηρεασμένος από τα βιώματα του

– Χρησιμοποιεί ιδιότυπη γλώσσα

ΈΡΓΑ ΤΟΥ: «Οι έμποροι των Εθνών» και άλλα 200 περίπου διηγήματα

δ) Σύγκριση δύο βιογραφικών σημειωμάτων

(Σελ. 81)   1η Άσκηση

Α) Το δεύτερο ξεκινά σαν τυπικό βιογραφικό σημείωμα, ενώ το πρώτο όχι. 

Β) Ο τρόπος που τελειώνει το πρώτο έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς ο λόγος του είναι 

πιο πλουσιος σε περιεχόμενο και δομή και είναι πλησιέστερο στην ορθόδοξη γραφή ενός 

βιογραφικού σημειώματος. 

Γ) Ομοιότητες: – αποτελούνται από 2 ενότητες

  – και στα 2 γινεται λόγος για την επίδραση της καταγωγής του συγγραφέα 

  στο έργο του, για την ιδιοτυπη γλώσσα, για τη χαλαρότητα στην πλοκή 

  και την απλοϊκότητα. 

 Διαφορές: – στο 2 γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο έργο

  – στο 1 υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και περισσότερες πληροφορίες για 

  τη ζωή του συγγραφέα. 

(Σελ. 81)   2η Άσκηση

Σταθερά στοιχεία:πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του βιογραφούμενου. 

Μεταβλητά στοιχεία: η έκταση των πληροφοριών. 

(Σελ. 81)   3η Άσκηση

ΜΙΛΑΝ ΚΟΥΝΤΕΡΑ

O Tσέχος μυθιστοριογράφος, ποιητής και δραματουργός, MIΛAN KOYNTEPA γεννήθηκε 

το 1929. Σπούδασε φιλοσοφία, μουσική σύνθεση και κινηματογράφο στην Πράγα. Δίδαξε 

στην Aκαδημία Kινηματογράφου της Πράγας. Mέλος του Προεδρείου της Kεντρικής Eπιτρο-

πής του K. K. Tσεχοσλοβακίας (1963-1967) ήρθε σε σύγκρουση μαζί του και το 1968 τα 

βιβλία του απαγορεύτηκαν και του αφαιρέθηκε η τσεχοσλοβακική υπηκοότητα. Aπό το 1975 

ζει στη Γαλλία όπου το 1984 απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα. Θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους σύγχρονους Eυρωπαίους συγγραφείς. Έργα του: Η αβάσταχτη ελαφρότητα 

του είναι, η βραδύτητα, η άγνοια, η αθανασία, η ταυτότητα. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (Βιογραφικού σημειώματος)

(Σελ. 82)   1η Άσκηση

– βιομήχανος, βιοπαλαιστής, βιοχημεία, βιοψία, βιολογία, βιογραφία, βιοτεχνία, ισόβιος, 

διαβίωση, επιβίωση, συμβίωση, αντιβίωση, . 

– εργοδότης, εργολάβος, εργοστάσιο, εργοτάξιο, κάτεργο, υπουργός, άνεργος, δημιούρ-

γημα, αγαθοεργία.

(Σελ. 82)   2η Άσκηση

– απλό, λιτό, ανεπιτήδευτο, γλαφυρό, επιμελημένο, πυκνό. 

– επιτηδευμένο, χυδαίο, πομπώδες. 

ΦΡΑΣΕΙΣ

– Το ύφος του συγγραφέα είναι απλό και λιτό χωρίς εξεζητημένες εκφράσεις, καλοδουλε-

μένο αλλά ανεπιτήδευτο καθώς αποφεύγονται οι ρητορισμοί. 

– Το ύφος του κειμένου είναι γλαφυρό καθώς ο συγγραφέας επιλέγει ποιητική έκφραση, 

επιμελημένο χάρη στο πλούσιο λεξιλόγιο και πυκνό χάρη στη λακωνικότητα που το χα-

ρακτηρίζει. 

– Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί πομπώδες ύφος με βαρύγδουπες εκφράσεις. 

– Οι βωμολοχίες και η αθυροστομία καθιστούν το ύφος χυδαίο. 

– Το ύφος του κειμένου είναι ιδιαίτερα επιτηδευμένο καθώς επιλέγονται ακαδημαϊκές και 

δυσνόητες εκφράσεις.

(Σελ. 82)   3η Άσκηση

Έργο: αποτέλεσμα σωματικής ή πνευματικής εργασίας. 

Εργασία: σωματική ή πνευματική προσπάθεια για την παραγωγή ενός έργου. 

Σταδιοδρομία: καριέρα, επαγγελματική ανέλιξη - εξέλιξη. 

Επάγγελμα: η εργασία για βιοπορισμό. 

Άεργος: αυτός που δεν επιθυμεί να εργαστεί. 

Απασχόληση: η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

Υποαπασχόληση: επαγγελματική δραστηριότητα με μειωμένο ωράριο. 

Πρόσληψη: η επί πληρωμή απασχόληση. 

Διορισμός: επίσημη τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση. 

Διαθεσιμότητα: η απομάκρυνση υπαλλήλου από την υπηρεσία λόγω παραπτώματος. 

Απόλυση: διακοπή εργασιακής σχέσης. 

Παραίτηση: εκούσια απομάκρυνση από εργασιακή θέση ή καθήκον.
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(Σελ. 83)   1η Άσκηση

– επιμένει, καταγίνεται. 

– επιδίδομαι. 

– παροδικές, πρόσκαιρες. 

– κενοδοξία. 

– ενασχόληση με πολλά. 

– επιδίδεται, καταπιάνεται. 

– ασχολείται επιδεικτικά. 

– καταγίνεται. 

– πιστός, αφοσιωμένος. 

– διαλλακτικότητα, συγκαταβατικότητα. 

– αυταρέσκεια, αλαζονεία. 

– καυχιέται, υπεροψία, καυχησιολογία. 

(Σελ. 83)   2η Άσκηση

– πανέξυπνος, σοφός

– πολυμαθής, αυτός που έχει πολλές γνώσεις

– αυτομαθής 

– αυτός που μορφώθηκε σε προχωρημένη ηλικία

– πανέξυπνος

– πολυμαθής

– έχει στοιχειώδεις γνώσεις

– δεν εμβαθύνει

– επιφανειακή μόρφωση

– υπεύθυνος

– διανοούμενος

– διανοούμενος

– λόγιος 

– γραφέας, γραφειοκράτης

– επιτηδευμένα, προσποιητά. 

(Σελ. 83)   3η Άσκηση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1/3/2012

Αγαπημένε μου φίλε, 

Σου γράφω για να σου μιλήσω για έναν γείτονα μου, δικηγόρο, που μου προκαλεί μεγάλο 

εκνευρισμό! Πρόκειται για τον Π. Κ. 

Ζει με την οικογένεια του σε ένα διαμέρισμα απέναντι από το δικό μας. Είναι μόλις45 ετών 
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αλλά με μεγάλη εμπειρία στη δουλειά του. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και έκανε μεταπτυχιακό 

στο Λονδίνο. Μιλάει σίγουρα τρεις γλώσσες και ταξιδεύει διαρκώς. Αγαπάει πολύ τη μουσική 

και παίζει ατελείωτες ώρες πιάνο. Ασχολήθηκε πολλά χρόνια με ομάδες νομικής υποστήριξης 

μεταναστών και προσφύγων. Φροντίζει να ενημερώνεται καθημερινά για τις εξελίξεις στην 

πολιτική και στην οικονομία. 

Είναι αναμφισβήτητα ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Ωστόσο κάθε φορά που φεύγω από 

το σπίτι εύχομαι να μην τον συναντήσω! Μιλάει ακατάπαυστα, ζητάει τη γνώμη μου για όλα τα 

ζητήματα της επικαιρότητας, σχολιάζει άρθρα που διάβασε και εκπομπές που είδε αλλά χωρίς 

να ενδιαφέρεται για το χρόνο και τη διάθεση μου! Όποτε με προλαβαίνει χάνω σίγουρα την 

πρώτη ώρα στο σχολείο! Δεν ξέρω πώς να τον αποφύγω χωρίς να τον προσβάλλω!

Σε παρακαλώ αν έχεις κάποια έξυπνη ιδέα βοήθησε με!

  Φιλικά, 

  Αντρέας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΉΜΕΙΩΜΑ

Ο Π. Κ είναι δικηγόρος. Αποφοίτησε από τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Σπουδών 

του Αριστοτελειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1990. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές 

σπουδές του στο Λονδίνο, όπου πραγματοποίησε και την άσκηση του. Μιλάει άπταιστα αγγλικά, 

γαλλικά και ισπανικά. Έχει ανώτατες μουσικές σπουδές. Κατέχει πτυχίο αρμονίας και πιάνου. 

Είναι μέλος συλλόγου δικηγόρων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών και 

των προσφύγων. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια σχετικά με το άσυλο σε όλη την Ευρώπη και 

πραγματοποιεί συχνά ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα σε 

σχολεία. 

(Σελ. 84)   1η Άσκηση

Ο γενικός χαρακτηρισμός επιτρέπει στον αναγνώστη:

– να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα

– να ενημερωθεί για τη ζωή και τις δραστηριότητες του βιογραφούμενου

– να διαμορφώσει άποψη για το βιογραφούμενο

– να κρίνει το έργο και τη δράση του βιογραφούμενου. 

– να αποκτήσει εικόνα για τις αρχές και τη στάση ζωής του βιογραφούμενου. 

3. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΜΕ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(Σελ. 85)   1η Άσκηση

Γλωσσική αυτοβιογραφία: 

– ο αφηγητής είναι και πρωταγωνιστής. 

– η αφήγηση γίνεται σε πρώτο πρόσωπο. 
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– τα γεγονότα είναι πραγματικά. 

– το ύφος είναι απλό, σοβαρό και ειρωνικό. 

Μυθιστόρημα:

– ο αφηγητής δε συμμετέχει στα δρώμενα

– η αφήγηση γίνεται σε τρίτο πρόσωπο. 

– Τα γεγονότα είναι πολλές φορές φανταστικά. 

– Το ύφος είναι σοβαρό απλό αλλά και λογοτεχνικό. 

4. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

α) Σύγκριση ενός αυτοβιογραφικού σημειώματος με ένα βιογραφικό 
σημείωμα

(Σελ. 86)   1η Άσκηση

– Περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες για την καταγωγή, τις σπουδές, την ασχολία, το 

επάγγελμα και το έργο του συγγραφέα και οργανώνονται με τον ίδιο τρόπο. 

– Στο βιογραφικό σημείωμα στη σελ. 77 περιέχονται σχόλια για το έργο του συγγραφέα, ενώ 

στο αυτοβιογραφικό σημείωμα περιέχονται έμμεσα σχόλια για την οικονομική κατάσταση 

του. 

– Στο βιογραφικό σημείωμα της σελ. 77 ο αφηγητής δε συμμετέχει στα γεγονότα, αλλά τα 

αντιμετωπίζει ως εξωτερικός παρατηρητής και αφηγείται σε γ' πρόσωπο, ενώ στο αυτοβι-

ογραφικό σημείωμα ο αφηγητής συμμετέχει στα γεγονότα και αφηγείται σε α’ πρόσωπο.

(Σελ. 87)   1η Άσκηση

Η θρησκευτικότητα αποτυπώνεται στα εξής σημεία:

– …επήγα εις το Άγιον Όρος χάριν προσκυνήσεως…

– Μικρός εζωγράφιζα Αγίους. 

– Τω 1881 εν θρησκευτικόν ποιημάτιον…

Άλλα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του:

– μόνον το 1867 εστάλην εις το Γυμνάσιον Χαλκίδος, είτα διέκοψα τας σπουδάς… ησχο-

λούμην εις τας ξένας γλώσσας. 

– Εδοκίμαζα να συντάξω κωμωδίας, επεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. 

(Σελ. 87)   2η Άσκηση

Ένας δημιουργός αυτοβιογραφείται «σχετικά» κατά κύριο λόγο καθώς ελλοχεύει ο φόβος 

της έκθεσης και της κριτικής. Επιλέγει τα στοιχεία που θα συμβάλουν στην προβολή στης 

εικόνας που επιθυμεί να παρουσιάσει. 
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γ) Σύγκριση δύο αυτοβιογραφικών σημειωμάτων

(Σελ. 88)   1η Άσκηση

Κείμενο Παπαδιαμάντη:

– χρησιμοποιείται καθαρεύουσα 

– γίνεται αναφορική χρήση της γλώσσας

– το ύφος είναι σοβαρό και τυπικό. 

– προβάλλονται επιλεκτικά πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του. 

Κείμενο Ψυχάρη:

– χρησιμοποιείται η δημοτική. 

– Γίνεται συγκινησιακή χρήση της γλώσσας. 

– Το ύφος είναι απλό και ειρωνικό. 

– Προβάλλονται ελάχιστες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του και δίνεται έμφαση στις 

απόψεις του για τη γλώσσα.

δ) Ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτο)βιογραφικού σημειώματος (curriculum 
vitae)

(Σελ. 89)   1η Άσκηση

Τονίζονται ιδιαίτερα:

– οι σπουδές και οι διακρίσεις

– η επαγγελματική εμπειρία

– τα σεμινάρια

– οι ξένες γλώσσες

– οι δημοσιεύσεις

(Σελ. 93)   1η Άσκηση

Ονομάζομαι Π. Λ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1990. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου 

με άριστα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και συνέχισα με μεταπτυχιακές σπουδές για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Μιλάω αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. 

 Διδάσκω ελληνικά σε ενήλικους μετανάστες. Με ενδιαφέρει η μελέτη άλλων πολιτισμών 

μέσα από την ιστορία της γλώσσας. Ταξιδεύω συχνά για να γνωρίσω από κοντά διαφορετικούς 

πολιτισμούς. Παρακολουθώ σχετικά σεμινάρια. Ενημερώνομαι για την επικαιρότητα από τον 

ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ελληνικό και ξένο, αλλά και από το διαδίκτυο. 

Στους άμεσους στόχους μου είναι η πρόσληψη μου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. 
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(Σελ. 93)   2η Άσκηση

(Υπάλληλος γραφείου) 

Ονοματεπώνυμο:

Ημερ. γέννησης: 1/1/1990

Διεύθυνση:

Τηλ. επικοινωνίας:

Ε-MAIL:

Στρατιωτική θητεία: εκπληρωμένη

Σπουδές: Πτυχιούχος ΑΤΕΙ λογιστικής

Ξένες γλώσσες: αγγλικά, ιταλικά

Άλλες γνώσεις: χειρισμός Η/Υ 

Προϋπηρεσία: Επι 4 χρόνια (2008-2012) σε λογιστικό γραφείο, γραμματειακή υποστήριξη 

σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών από το 2005 μέχρι το 2008. 

Συστάσεις: διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν

Αγγελία:

Πτυχιούχος τμήματος λογιστικής ΑΤΕΙ με καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, αγγλικών και 

ιταλικών και εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία ζητεί εργασία σε μεγάλη εταιρεία. Διαθέτει 

μεγάλη εμπειρία σε ανάλογη θέση. 

(Σελ. 94)   1η Άσκηση

Σε αντίθεση με τις τυπικές αγγελίες όπου το ύφος είναι σοβαρό και η χρήση της γλώσσας 

αναφορική, στο ποίημα της Κ. Δημουλά το ύφος είναι λογοτεχνικό και η χρήση της γλώσσας 

ποιητική. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

(Σελ. 95)   1η Άσκηση

– Η εργασία είναι δικαίωμα. 

– Οδηγεί στην υλική και πνευματική ολοκλήρωση μέσα από την ψυχική πληρότητα, την 

εσωτερική ισορροπία και την προσωπική ικανοποίηση που βιώνει ο άνθρωπος μέσα από 

αυτήν. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα η ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος. 

– Ο καταναγκασμός στο επαγγελματικό προσανατολισμό στερεί την αίσθηση χαράς και 

δημιουργίας. 

– Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών στο χώρο εργασίας. 

– Το δικαίωμα της ίσης αμοιβής για ίση εργασία προστατεύει τον εργαζόμενο από την 

εκμετάλλευση και τις αδικίες σε βάρος του. 

– Αναγκαία κρίνεται η δημιουργία συνδικάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων για την 

προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων
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(Σελ. 96)   1η Άσκηση

Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος

– Προσωπικές κλίσεις, ενδιαφέροντα, δυνατότητες, επιθυμίες. 

– Κοινωνικές ανάγκες και επαγγελματική ζήτηση. 

– Η ικανοποιητική αμοιβή και οι καλές συνθήκες εργασίας. 

– Απαιτήσεις και φιλοδοξίες κοινωνικού περιβάλλοντος. 

– Δυνατότητα ανέλιξης. 

(Σελ. 96)   2η Άσκηση

Συμπεράσματα Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών:

– Εξωτερικοί παράγοντες καθορίζουν την επιλογή επαγγέλματος. 

– Η επιλογή επαγγέλματος θα έπρεπε να γίνεται έπειτα από ενημέρωση και συζήτηση με 

ανθρώπους που διαθέτουν σχετική εμπειρία. 

(Σελ. 97)   1η Άσκηση

Σωστότερη είναι η τρίτη άποψη: «Ο καθένας μπορεί να ασκήσει αρκετά επαγγέλματα». 

– Ο άνθρωπος έχεις πολλές δυνατότητες και επιδεξιότητες. Ανάλογα με το ποιες καλλιεργεί 

κάθε φόρα μπορεί να ασχοληθεί με επιτυχία με διαφορετικά επαγγέλματα. 

– Η άσκηση πολλών επαγγελμάτων είναι συχνά επιτακτική ανάγκη για λόγους βιοπορισμού. 

(Σελ. 97)   2η Άσκηση

– Η φιλοδοξία και το υλικό κέρδος συχνά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή επαγ-

γέλματος. Όταν, όμως, η φιλοδοξία μετατρέπεται σε ματαιοδοξία και το κέρδος γίνεται 

αυτοσκοπός το τίμημα είναι οδυνηρό. Ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος, ζει και εργάζεται 

μηχανικά. 

– Ευτυχισμένος νιώθει ο άνθρωπος που δημιουργεί, που αναπτύσσει υγιείς σχέσεις που 

βασίζονται στην εκτίμηση και στο σεβασμό και απολαμβάνει τις ομορφιές και τις μικρές 

χαρές της ζωής. 

(Σελ. 97)   3η Άσκηση

– Αναχρονιστικά τα μέτρα για υλική ανταμοιβή των οικιακών εργασιών. Ελλοχεύει κίνδυνος 

αποκλεισμού των γυναικών από την επαγγελματική και την κοινωνική ζωή εκτός σπιτιού. 

Για τη δίκαιη κατανομή των καθηκόντων:

– Αναγκαία η καλλιέργεια της συνείδησης των ευθυνών και των υποχρεώσεων όλων των 

μελών της οικογένειας. 

– Βασική προϋπόθεση η ισότητα των δύο φύλων. 
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– Απαραίτητη η καλή θέληση, η συνεργασία, η σωστή διαπαιδαγώγηση και ο καλός οικο-

γενειακός προγραμματισμός. 

(Σελ. 97)   4η Άσκηση

Αναχρονιστική και ρατσιστική η διάκριση των επαγγελμάτων, αποτύπωνε την κυρίαρχη 

άποψη περί ανωτερότητας των αντρών. Αποδεδειγμένα γυναίκες σήμερα διαπρέπουν σε 

παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα. 

(Σελ. 97)   5η Άσκηση

Εξειδίκευση: αποκλειστική ενασχόληση με έναν τομέα της επιστήμης ή της τεχνικής με 

στόχο την καλύτερη μελέτη του και την ποσοτική – ποιοτική απόδοση του ανθρώπου πάνω 

σε αυτόν τον τομέα. 

Ειδίκευση: η ιδιαίτερη και συστηματική ενασχόληση του ανθρώπου με ένα συγκεκριμένο 

και περιορισμένο κλάδο – αντικείμενο εργασίας, η οποία προϋποθέτει εμβάθυνση, ξεχωριστή 

σπουδή και ειδική γνώση σχετικά με το αντικείμενο και έχει ως στόχο την αύξηση της παρα-

γωγής και τη βελτίωση της ποιότητας της. 

Θετικές συνέπειες εξειδίκευσης: 

– ολοκληρωμένη και επαρκής γνώση ενός τομέα με αποτέλεσμα την ταχύτητα, την ακρίβεια, 

τη δεξιοτεχνία του εργαζόμενου στη διαδικασία παραγωγής. 

– Βελτίωση της ποιότητας και αύξηση τα ποσότητας των προϊόντων παραγωγής. 

– Εμβάθυνση, διεύρυνση της γνώσης, τεχνογνωσία με αποτέλεσμα την επιστημονική και 

τεχνολογική πρόοδο. 

– Ανάπτυξη των δεξιοτήτων, αξιοποίηση των προσόντων κάθε ατόμου. 

– Αναγκαιότητα συνεργασίας των ειδικοτήτων για την παραγωγή ενός προϊόντος, με απο-

τέλεσμα την καλλιέργεια πνεύματος συλλογικότητας. 

Αρνητικές συνέπειες εξειδίκευσης: 

– η εργασία τυποποιήθηκε, έγινε μονομερής, επαναλαμβανόμενη, αποσπασματική, καθη-

λώνοντας τη σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα των εργαζομένων. 

– Ο εργαζόμενος έχασε την ηθική ικανοποίηση από την ολοκληρωμένη προσωπική δημι-

ουργία και τη συνολική εποπτεία του έργου. 

(Σελ. 98)   1η Άσκηση

Παράγοντες που καθιστούν την εξειδίκευση αναγκαία:

– Η υπερανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

– Η δημιουργία πολλών νέων επαγγελμάτων

– Ο επιστημονικός και οικονομικός ανταγωνισμός. 
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Κριτήρια ορθής εκλογής επαγγέλματος:

– Το άτομο πρέπει να εντοπίσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του, να αξιολογήσει τις 

ικανότητες του και να διακρίνει τα επαγγέλματα στα οποία δύναται να ανταποκριθεί. 

– Ο νέος πρέπει να ενημερώνεται για τις προοπτικές εξέλιξης των επαγγελμάτων. 

– Σημαντικό κριτήριο επιλογής αποτελούν οι συνθήκες εργασίας. 

(Σελ. 101)   1η Άσκηση

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η επικράτηση των μηχανών οδήγησε στην εξαφάνιση πολλών 

παραδοσιακών επαγγελμάτων όπως: του πλανόδιου γαλατά, του αμαξά, του νερουλά, του 

γανωματή, του φαναρτζή, του λούστρου, της πλύστρας κ. ά. 

Σε μερικές περιπτώσεις, όμως, παρατηρήθηκε εξέλιξη του επαγγέλματος και προσαρμο-

γή του στα νέα δεδομένα, παράδειγμα: η δημιουργία βιοτεχνιών υποδημάτων, ενδυμάτων 

κλπ. Αλλά και δημιουργία καινούριων ειδικοτήτων όπως: ηλεκτρονικός, προγραμματιστής, 

ψυκτικός. 

(Σελ. 101)   2η Άσκηση

Ποιο είναι το χρέος της Πολιτείας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες;

– Να παρέχει τα αναγκαία μέσα και να χορηγεί τον αναγκαίο εξοπλισμό, ώστε να μπορούν 

να εξυπηρετούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

– Να δημιουργεί ειδικούς χώρους άθλησης, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και το κατάλληλο 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

– Να τους εξασφαλίζει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

– Να μεριμνά ιδιαίτερα για την ομαλή ένταξη των νέων με ειδικές ανάγκες στο σχολικό 

περιβάλλον. 

– Να καταρτίζει προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης, να θεσπίσει περισσότερες 

θέσεις εργασίας στο δημόσιο για τα άτομα αυτά και να δοθούν κίνητρα για περισσότερες 

προσλήψεις και στον ιδιωτικό τομέα. 

– Να δημιουργηθούν υποδομές σε όλα τα μέσα μεταφοράς και σε κτίρια δημόσιων υπη-

ρεσιών, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σ' αυτά.

(Σελ. 102)   1η Άσκηση

– Η ανεργία είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της εποχής: 

– οδηγεί σε αντικοινωνικά φαινόμενα όπως βία, εγκληματικότητα και διαφθορά. 

– προκαλεί συμπλέγματα μειονεξίας. 

– συνεπάγεται την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό του ατόμου από το κοινωνικό 

σύνολο. 

Μέτρα αντιμετώπισης:

– Σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός. 
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– Περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από προγράμματα αποκέντρωσης

– Οικονομικά κίνητρα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προγραμμάτων απασχόλησης. 

– Μείωση του ορίου συνταξιοδότησης. 

– Δημιουργία επενδυτικών προγραμμάτων. 

(Σελ. 102)   2η Άσκηση

Θετικά μερικής εργασίας:

– Παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν με πλήρες ωράριο λόγω 

έλλειψης χρόνου. 

– Βοηθά στην καταπολέμηση της ανεργίας καθώς αυξάνει την απασχόληση. 

Αρνητικά μερικής απασχόλησης:

– Μειωμένες αποδοχές. 

– Θεωρείται δευτερεύουσα μορφή εργασίας. 

- Περιορισμένη σχέση του εργαζόμενου με το αντικείμενο της εργασίας του. 

– Αμφισβητούνται κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Θετικά τηλεργασίας:

– Αύξηση παραγωγικότητας. 

– Μείωση του χρόνου και των δαπανών μετακίνησης. 

Αρνητικά τηλεργασίας:

– Κοινωνική απομόνωση εργαζομένου. 

– Απώλεια κεκτημένων δικαιωμάτων (άδειες, δικαιώματα) 

– Υψηλό αρχικό κόστος εξοπλισμού. 

(Σελ. 103)   1η Άσκηση

Ένας οικογενειάρχης απολύεται από την εργασία του. 

Ο κύριος Γιάννης είναι 56 ετών και εργαζόταν τα τελευταία 25 χρόνια σε μια κατα-

σκευαστική εταιρεία ως υπεύθυνος αποθήκης. Πριν από έξι μήνες ο προϊστάμενος του του 

ανακοίνωσε ότι η εταιρεία αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς και θα προβεί 

σε μειώσεις μισθών. Έτσι έχασε το 10% του μισθού του. Αυτό ήταν το πρώτο πλήγμα για 

τον κύριο Γιάννη και για την οικογένειά του, που συντηρούνταν εξολοκλήρου από το μισθό 

του κ. Γιάννη, καθώς η σύζυγος του είχε απολυθεί πρόσφατα. Οι δυσκολίες ήταν μεγάλες 

πλέον λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων, αλλά τα προβλήματα δεν τελείωσαν εκεί! Ο προ-

ϊστάμενος κάλεσε τον κύριο Γιάννη για άλλη μια φορά στο γραφείο του την προηγούμενη 

εβδομάδα. Το κλίμα εκεί ήταν αρκετά περίεργο. Χωρίς πολλές περιστροφές του εξήγησε πως 

η επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και η διεύθυνση αποφάσισε να 

κάνει περικοπές στο προσωπικό, ξεκινώντας από το χώρο της αποθήκης. Ο κύριος Γιάννης 

σάστισε…μια ολόκληρη ζωή σ’αυτή τη δουλειά και τώρα; Που θα μπορούσε να εργαστεί; 
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Ποιος θα τον προσλάβει σε αυτή την ηλικία; Πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν; Χαιρέτησε 

σιωπηλά και έφυγε…

(Σελ. 103)   2η Άσκηση

1) 

Γιέ μου καταλαβαίνω την αγάπη σου για το θέατρο αλλά η επιμονή σου να ασχοληθείς 

με αυτό επαγγελματικά με εξοργίζει. 

Η επιλογή του επαγγέλματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και εσύ τους αγνοείς 

συστηματικά. 

Προφανώς η δουλειά που θα επιλέξουμε πρέπει να μας αρέσει και να συνάδει με τις 

κλίσεις και τα ενδιαφέροντα μας, αλλά παράλληλα οφείλει να μας εξασφαλίζει και τα προς 

το ζην. Το θέατρο στις μέρες μας δεν μπορεί να σε καλύψει. Είναι χιλιάδες οι ηθοποιοί που 

αδυνατούν να εργαστούν. Πασχίζουν για ένα ρολάκι, τρέχουν από οντισιόν σε οντισιόν για 

μια ευκαιριακή θέση. Η χώρα μας δε βοηθάει τους καλλιτέχνες. Θα μπορούσες να ασχοληθείς 

με αυτό που αγαπάς παράλληλα με τη δουλειά σου, γιατί αν δεν καταφέρνεις να επιβιώσεις 

όλα τα άλλα είναι περιττά. 

5. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

(Σελ. 104)   1η Άσκηση

– απομνημονεύματα: ιστορική διήγηση γεγονότων που ο συγγραφέας τους τα έζησε ως 

αυτόπτης μάρτυρας ή ως πρωταγωνιστής. Συνεπώς έχουν προσωπικό χαρακτήρα. 

– ιστορία: επιστήμη που ασχολείται με το παρελθόν, με την καταγραφή, την ανάλυση και την 

ερμηνεία των γεγονότων που συνέβησαν σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Η συγγραφή τους 

βασίζεται σε επιστημονικές μεθόδους και απαραίτητα μέσα είναι η εύρεση η καταγραφή 

και η ερμηνεία των πηγών. Πηγές μπορούν να θεωρηθούν γραπτά κείμενα, μνημεία, 

καθώς και η προφορική παράδοση. Δεν αποτελούν στοιχεία με αντικειμενικότητα και 

επιστημονική μεθοδολογία, αλλά περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον ιστορικό. 

– Τα απομνημονεύματα αποτελούν πηγή καθώς η θεώρηση των γεγονότων δεν είναι αντι-

κειμενική και είναι διάχυτος ο προσωπικός τόνος του συγγραφέα. 

(Σελ. 106)   1η Άσκηση

Ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος όπως φαίνεται από την προσφώνηση είναι ο αφηγητής, ανα-

φέρει ότι πληροφορήθηκε μαζί με άλλους την είδηση για την πτώση του Μεσολογγίου μετά 

τη λήξη μιας συνέλευσης. Στο χειρόγραφο οι πληροφορίες για τη Συνέλευση είναι ελάχιστες. 

Αναφέρονται μόνο η μέρα και ο τόπος. Η αναγγελία της είδησης σύμφωνα με τον αφηγητή 

συγκλόνισε τους παρευρισκομένους. Από την περιγραφή συμπεραίνουμε πως η πτώση του 

Μεσολογγίου υπήρξε μεγάλο πλήγμα για τον αγώνα τους. Ο αφηγητής προσπάθησε να τους 

εμψυχώσει. Άρα πρόκειται για μια ηγετική μορφή της επανάστασης. Άλλωστε όλοι τον ακούν 
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με εκτίμηση και σεβασμό. Αξιοπρόσεκτες είναι οι δημοκρατικές αντιλήψεις του Κολοκοτρώνη 

σχετικά με το ρόλο της κυβέρνησης. Τέλος στο χειρόγραφο γίνεται αναφορά στον Κάνιγκ 

που διετέλεσε υπουργός, γεγονός που αποκαλύπτει τη χρονική περίοδο Ο Κάνιγκ έγινε πρω-

θυπουργός της Αγγλίας το 1827 και ακολούθησε φιλελληνική πολιτική. 

(Σελ. 107)   1η Άσκηση

Με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη σας παρουσιάζω σήμερα ένα μοναδικό ιστορικό 

ντοκουμέντο. Πρόκειται για ένα χειρόγραφο ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, που ανήκει στην 

οικογένεια του ιστοριοδίφη Β. Το χειρόγραφο βρέθηκε φθαρμένο από τον ιστοριοδίφη και 

φυλάχτηκε για χρόνια στη βιβλιοθήκη του. Πρόκειται για χειρόγραφο διαστάσεων 0, 15 επί 0, 

30, το οποίο μετά το θάνατο του ιστοριοδίφη η οικογένεια του αποφάσισε να μου εμπιστευτεί. 

Ο αφηγητής ονομάζεται Κολοκοτρώνης και εκθέτει την προσωπική του μαρτυρία σχετι-

κά με κάποιον επαναστατικό αγώνα. Αναφέρεται αρχικά, στο πρώτο κομμάτι σε ένα από τα 

προπύργια της επανάστασης που δεν άντεξε στην πολιορκία των εχθρών και έπεσε ηρωικά 

την ημέρα των Βαΐων, στο Μεσολόγγι. 

Στο δεύτερο κομμάτι γίνεται αναφορά για το πώς γνωστοποιήθηκε η είδηση της πτώσης 

του Μεσολογγίου στα μέλη της Συνέλευσης. Για τη Συνέλευση δίνονται, δυστυχώς ελάχιστες 

πληροφορίες. Εύκολα όμως μπορώ να συμπεράνω, κρίνοντας από το ότι έπεσαν σε βαρύ 

πένθος και απόγνωση, ότι η πτώση του Μεσολογγίου ήταν μεγάλο πλήγμα για αυτούς και για 

τον αγώνα τους. Ο Κολοκοτρώνης ωστόσο επέδειξε μεγάλη ψυχραιμία και προσπάθησε να 

τους εμψυχώσει και να τους παροτρύνει να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, 

γεγονός που τον καθιστά σπουδαία ηγετική φυσιογνωμία. Συγκεκριμένα πρότεινε να εκλέξουν 

κυβέρνηση και να αρχίσουν και πάλι να αγωνίζονται. 

 Η αναφορά στον υπουργό εξωτερικών της Αγγλίας, Κάνιγκ επιβεβαιώνει ότι ο κείμενο 

αναφέρεται στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. 

6. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

(Σελ. 111)   1η Άσκηση

– Σε ένα ημερολόγιο καταγράφονται γεγονότα αξιοσημείωτα για το συντάκτη, τόσο προ-

σωπικά και ατομικά όσο και γενικότερα ζητήματα της εποχής του. 

– Γνωρίσματα του ημερολογίου ως προς το περιεχόμενο: απλή γλώσσα, προσωπικός, εξο-

μολογητικός τόνος. 

– Εξωτερικά γνωρίσματα ημερολογίου: ημερομηνία, χρονολογία, προσδιορισμός του τόπου. 

– Ο συγγραφέας απευθύνεται κυρίως στον εαυτό του ή σε μελλοντικούς αναγνώστες. 

Σκοπός του στην πρωτη περίπτωση ειναι να καταγράψει σκέψεις και να διασώσει στο 

χρόνο γεγονότα, οπότε ο λόγος του είναι συνθηματικός και το ύφος του απλό και οικείο. 

Στη δεύτερη περίπτωση σκοπός του είναι να πληροφορήσει και ενδεχομένως να διδάξει 

οπότε ο λόγος είναι επιμελημένος και το ύφος σοβαρό. 
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– Ένα ημερολόγιο μπορεί να προκαλέσει ενδιαφέρον λόγω του περιεχομένου του. 

– Κοινά σημεία ημερολογίων – απομνημονευμάτων: α) ο αφηγητής και ο πρωταγωνιστής 

ταυτίζονται. β) η αφήγηση γίνεται με εσωτερική οπτική γωνία, γ) τηρείται χρονολογική 

σειρά κατά την αφήγηση, δ) είναι έντονο το υποκειμενικό στοιχείο, ε) χρησιμοποιούνται 

παρόμοιοι αφηγηματικοί τρόποι. 

– Βασική διαφορά ημερολογίου – απομνημονευμάτων: ο χρόνος καταγραφής των γεγο-

νότων. 

(Σελ. 111)   2η Άσκηση

Προσωπικό ημερολόγιο

Τρίτη 3/5/2013 βράδυ

Έχω αγχωθεί πολύ…πλησιάζουν οι εξετάσεις και φοβάμαι πως δε θα τα καταφέρω. Δεν 

αντέχω άλλο, θέλω να περάσουν οι μέρες και να ξεμπερδέψω. Αν αποτύχω είμαι σίγουρη ότι 

δε θα με αφήσουν να πάω διακοπές. 

Κείμενο που απευθύνεται και σε άλλους

Τρίτη 3/5/2013 βράδυ

Οι μέρες περνούν και οι εξετάσεις πλησιάζουν. Το άγχος με έχει ήδη παραλύσει. Ανησυχώ 

πως δε θα μπορέσω να ανταπεξέλθω και θα αποτύχω. Φοβάμαι ιδιαίτερα και την αντίδραση 

των γονιών μου. Είμαι σχεδόν βέβαιη πως αν δεν πετύχω το στόχο μου θα μου στερήσουν 

τις καλοκαιρινές διακοπές. 

7. ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

(Σελ. 112)   1η Άσκηση

Διαφορά βιογραφικού σημειώματος και συστατικής επιστολής: 

– Στο βιογραφικό σημείωμα συντάκτης είναι ο βιογραφούμενος, ενώ στη συστατική επιστολή 

συντάκτης είναι άλλο πρόσωπο. 

– Στη συστατική επιστολή αντίθετα με το βιογραφικό σημείωμα περιλαμβάνονται σχόλια. 

– Στη συστατική επιστολή αναγράφονται η ημερομηνία, η χρονολογία. Υπάρχει προσφώνηση, 

αποφώνηση και υπογραφή του συντάκτη. 

(Σελ. 112)   2η Άσκηση

Πρώτη επιστολή: πολύ θερμή (γνωρίζει σε βάθος, εργάζεται σκληρά και μεθοδικά, παρα-

κολουθεί τις εξελίξεις, είναι πολύ συνεργάσιμη, έχει λαμπρό ήθος και ευχάριστο χαρακτήρα, 

την κατατάσσω…, θα εξελιχθεί σε άριστη ερευνήτρια, συνιστώ θερμα) 

Δεύτερη επιστολή: συγκρατημένη (Η επίδοση του… Τη διάθεση του αυτή) 

Τρίτη επιστολή: αρνητική (οι εντυπώσεις που μας δημιούργησε… Στην εταιρεία σας) 
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(Σελ. 113)   1η Άσκηση

Το ύφος των συστατικών επιστολών είναι τυπικό και επίσημο. Ο συντάκτης πρέπει να 

πείσει για την αντικειμενικότητα την κριτικής του. 

(Σελ. 114)   1η Άσκηση

Κύριοι, 

Η Ε. Π εργάστηκε στην εταιρεία μου επι της οδού … για πέντε χρόνια από το 2005 έως 

το 2010 στο τμήμα των πωλήσεων. 

Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Πρόκειται για άνθρωπο με σπάνιο ήθος και πολλά 

χαρίσματα. Είναι ιδιαίτερα οργανωτική και επιμελής. Τη χαρακτηρίζει η υπευθυνότητα και η 

συνέπεια. Είναι δραστήρια πάντα συνεργάσιμη, ευγενική και φιλότιμη. 

Η επαγγελματική της εμπειρία την καθιστά ικανότατη να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε 

πρόκληση. Σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. 

Με εκτίμηση

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

(Σελ. 114)   2η Άσκηση

Αρνητικά φορτισμένες λέξεις: διατηρώ αμφιβολίες, έχω επιφυλάξεις, ιδιόρρυθμος, αντα-

γωνιστικός, δηκτικός, ισχυρογνώμων, αδιάλλακτος, συντηρητικός, εκκεντρικός, αντικοινω-

νικός, επιπόλαιος, αφελής, φυγόπονος, αναξιοπρεπής, αδέξιος, ιδιοτελής. 

(Σελ. 115)   1η Άσκηση

Α) βεβαιώσω υπεύθυνα, συνεργάσιμος, δημιουργικός, συνεπής, υπεύθυνος, πεποίθηση, 

βασιστείτε απόλυτα, συνιστώ, 

Β) είχα επιφυλάξεις, ιδιόρρυθμου, δύστροπου, αντικοινωνικού, συνεπής, ακριβής, ευσυνεί-

δητος, προσεκτικός, επιδέξιος, ευγενικός, έχω επιφύλαξη, συστήσω θερμά, βασίζεσθε 

απόλυτα. 

(Σελ. 115)   2η Άσκηση

1)  Δύστροπος, ιδιότροπος

2)  αδιάλλακτος, ισχυρογνώμων

3)  δεν είναι το επιθυμητό, μετριότητα, συμβιβασμός

4)  ακατάβλητος, ακούραστος

5)  φυγόπονος, οκνηρός. 

(Σελ. 116)   1η Άσκηση

Ρηξικέλευθος: αυτός που είναι καινοτόμος και προοδευτικός, αυτός που ανοίγει νέους 

δρόμους στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία, ο νεωτεριστής, ο προοδευτικός. 
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 Εξωστρεφής: αυτός που είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και ομιλητικός, που εκδηλώνεται πολύ, 

που έχει ανάγκη την παρουσία των άλλων και τη συμμετοχή τους στις χαρές και στις λύπες του. 

Σαφής: αυτός λέει απλά και ξεκάθαρα ό, τι σκέφτεται, εκφράζεται με ακρίβεια, ο λόγος 

του είναι δομημένος και εύκολα κατανοητός. 

(Σελ. 116)   2η Άσκηση

Πολιτικός: οφείλει να είναι υπεύθυνος, διορατικός, οξυδερκής, αδιάβλητος, αποφασι-

στικός, για να μπορεί να αποφασίζει σωστά και να αποδειχθεί αντάξιος της εμπιστοσύνης 

των πολιτών. 

Εκπαιδευτικός: πρέπει να είναι ευσυνείδητος και υπεύθυνος καθώς διαμορφώνει συνει-

δήσεις, σαφής και εύγλωττος ώστε να γίνεται κατανοητός. 

Γιατρός: οφείλει να είναι ευσυνείδητος και έμπιστος καθώς οι ασθενείς του, του εμπι-

στεύονται τη ζωή τους. 

(Σελ. 116)   3η Άσκηση

Αγαπητοί κύριοι, 

Ο κύριος Λ. Π εργάστηκε στην επιχείρηση μας από το 2003 έως το 2008. Η συνεργασία 

μας ήταν εξαιρετική. 

Διαθέτει μεγάλη πείρα στον τομέα της διαφήμισης. Είναι υπόδειγμα εργατικότητας και 

συνέπειας. Διακρίνεται για το ήθος, την προθυμία του και τις πρωτοποριακές του ιδέες. 

Σας διαβεβαιώνω ότι μπορείτε να βασιστείτε στην εμπειρία και στις ικανότητες του. 

 Με εκτίμηση

(Σελ. 116)   4η Άσκηση

 Αγαπητέ Κώστα, 

Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα ότι σκέφτεσαι να προσλάβεις τον Λ. Π. Πραγματικά 

είσαι πολύ τυχερός! Τον γνωρίζω πολύ καλά. Δουλέψαμε μαζί αρκετά χρόνια. Οι ιδέες του 

ήταν πάντα πρωτοποριακές. Με εντυπωσίαζε τόσο ο τρόπος που οργάνωνε τη δουλειά όσο 

και η αποφασιστικότητα του. Έμοιαζε πάντα ακούραστος και δεν τα παρατούσε αν δεν πε-

τύχαινε το στόχο του. Όλοι βασίζονταν στις συμβουλές τους και εμπιστεύονταν τη γνώμη 

του. Δε χρειάζεται να σου μιλήσω για τα τυπικά του προσόντα, αναμφισβήτητα είναι ο πλέον 

κατάλληλος στον τομέα της διαφήμισης. 

Πραγματικά θεωρώ ότι δύσκολα βρίσκει κανείς τέτοιο συνεργάτη. Μη διστάσεις να τον 

προσλάβεις! 

 Φιλικά

(Σελ. 118)   1η Άσκηση

Εργοδότης: Για ποιους λόγους επιλέξατε να καταθέσετε τα χαρτιά σας για τη συγκεκριμένη 

θέση;
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Υποψήφια: Είναι ακριβώς αυτό που ονειρευόμουν! Από φοιτήτρια ακόμα ενδιαφερόμουν να 

διδάξω σε ενηλίκους. Θεωρώ πολύ σημαντικό να δίνεται δεύτερη ευκαιρία για 

μάθηση σε ανθρώπους που αποκλείστηκαν από το σχολείο λόγω συνθηκών. 

Εργοδότης: Νιώθετε ικανή να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις της δουλειάς

Υποψήφια: Ειδικεύτηκα με μεταπτυχιακές σπουδές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

σε ενηλίκους και συμμετέχω τακτικά σε ημερίδες και συνέδρια σχετικά με αυτό 

το θέμα, αλλά βασικότερο προσόν μου θεωρώ τη διάθεση μου να εργαστώ με 

συνέπεια και υπευθυνότητα!

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

(Σελ. 119)   1η Άσκηση

Α) Κώστα μου, 

 Έχω τόσα πολλά να σου πω και δεν ξέρω από πού να αρχίσω!

     Πρόκειται για έναν συνάδελφο, με τον οποίο δουλεύουμε στο ίδιο γραφείο τον τελευταίο 

μήνα. Η συνύπαρξη μας μου δημιουργεί μεγάλη ένταση. Θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνει 

τι θα πει δουλειά… Έρχεται πάντα με καθυστέρηση μισής ώρας χωρίς να συντρέχουν 

ιδιαίτεροι λόγοι και μου ζητά να τον καλύπτω. Δε μου αρέσει να λέω ψέματα, αλλά λόγω 

συναδελφικής αλληλεγγύης αναγκάζομαι να το κάνω. Μιλάει ασταμάτητα στο τηλέφωνο 

με φίλους και γνωστούς προκαλώντας τρομερή φασαρία με αποτέλεσμα να μην μπορώ 

να συγκεντρωθώ όλη μέρα. Όταν αποφασίζει επιτέλους να δουλέψει αρχίζει τις απορίες. 

Όλα του φαίνονται δύσκολα χρειάζεται διαρκώς κάποιον δίπλα του να του εξηγεί και το 

παραμικρό! Αυτός είμαι συνήθως εγώ…

    Είναι πραγματικά αδύνατον να εργαστώ με αυτές τις συνθήκες… Γυρίζω πάντα στο 

σπίτι με νεύρα και πονοκέφαλο και φυσικά με πολλή δουλειά!

Β) Μελετώντας κανείς το ημερολόγιο του διακεκριμένου δικηγόρου Κ. Λ διαπιστώνει εύκολα 

πως πρόκειται για έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο και έναν ιδιαίτερα χαρισματικό δικηγόρο. 

Μέσα στις σελίδες του ημερολογίου καταγράφεται η μακρόχρονη εμπειρία του στις δικα-

στικές αίθουσες, κυρίως στο πλευρό εργαζομένων που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης 

από την εργοδοσία, ανθρώπων που δεν απολαμβάνουν στοιχειώδη δικαιώματα ή γίνονται 

αποδέκτες βίας και καταστολής. 

    Η ρητορική του δεινότητα εντυπωσιάζει ακόμα και τους δικαστικούς του αντιπάλους 

και οι λόγοι που εκφωνεί αποτελούν συχνά αντικείμενο φιλοσοφικής μελέτης. 

    Μεγάλο ενδιαφέρουν όμως παρουσιάζει και η ζωή του έξω από τα δικαστικά μέγαρα. 

Ο Κ. Λ συμμετέχει σε πολλές ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές ομάδες που δραστηρι-

οποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ταξιδεύει σε διάφορα μέρη του 

πλανήτη με ακτιβιστικές αποστολές.
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(Σελ. 120)   1η Άσκηση

Επιπτώσεις στα ευαίσθητα άτομα:

– συμπλέγματα κατωτερότητας. 

– φοβίες, άγχη, ανασφάλειες. 

– απογοήτευση. 

– έλλειψη θάρρους και αυτοπεποίθησης. 

– Διαταραχή σχέσεων. 

 Όλα τα παραπάνω μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απομόνωση και την περιθωριο-

ποίηση του ατόμου. 

(Σελ. 123)   1η Άσκηση

– Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αλβανία Ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 8 χρονών και 

ξεκίνησα απευθείας το σχολείο. Οι δυσκολίες ήταν τεράστιες. Ελληνικά άκουγα πρώτη 

φορά στη ζωή μου και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ με κανέναν. Προσπαθούσα να 

καταλάβω όσα έλεγε η δασκάλα από τις εκφράσεις και τις χειρονομίες της και κάθε φο-

ρά που μου απευθυνόταν έτρεμα. Ήξερα ότι οι συμμαθητές μου θα γελούσαν και θα με 

κορόιδευαν όπως έκαναν και στα διαλείμματα. Υπήρξα για μεγάλο διάστημα αντικείμενο 

χλευασμού. Η κατάσταση αυτή μου προκαλούσε μεγάλο άγχος και με πλήγωνε πολύ. Δεν 

ήταν μάλιστα λίγες οι φορές που η ένταση αυτή με αρρώσταινε κυριολεκτικά. Εξαιτίας 

μάλιστα αυτής της κατάστασης κατέληξα να μισώ το σχολείο. 

– Η εξωτερική εμφάνιση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που γίνονται έμμεσα ή άμεσα αντι-

ληπτά. Αφορά σωματικά χαρακτηριστικά, ρούχα, χτένισμα, αξεσουάρ. Η ποιότητα των 

στοιχείων της εξωτερικής εμφάνισης μπορεί να προκύπτει από επιλογή του ατόμου ή να 

επιβάλλεται από κοινωνικούς κανόνες ή από τη μόδα. Η εμφάνιση πολύ συχνά ξεγελά, δεν 

αντανακλά τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου. Όλοι έχουμε απογοητευτεί από ανθρώπους 

κομψούς και εξωτερικά γοητευτικούς που αποδείχθηκαν στη συνέχεια απωθητικοί. 

(Σελ. 123)   2η Άσκηση

Στερεότυπα: σταθερές, ταξινομημένες αντιλήψεις που οφείλονται συνήθως σε ελλιπή πλη-

ροφόρηση. 

ΑΙΤΙΑ:

– το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο

– η άγνοια και η ημιμάθεια

– η έλλειψη κριτικής σκέψης

– η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα

– τα θρησκευτικά δόγματα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΉΣ:

– καλλιέργεια διαλόγου στην οικογένεια
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– καλλιέργεια κριτικής σκέψης στο σχολείο

– διεύρυνση πνευματικών οριζόντων

– Ανθρωπιστική παιδεία

– Αντικειμενική πληροφόρηση

– Προώθηση πνεύματος διεθνισμού

– Πνευματική και συνειδησιακή εγρήγορση. 

(Σελ. 124)   3η Άσκηση

Τι τρόπο συμπεριφοράς περιμένουν ή δεν περιμένουν ανάλογα με το φύλο σου… 

Σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς οι γυναίκες πρέπει να είναι:

Ευγενικές, τρυφερές, συναισθηματικές, υπομονετικές, τακτικές, φιλάρεσκες. 

Οι άντρες πρέπει να είναι: δυναμικοί, θαρραλέοι, επιτυχημένοι, φιλόδοξοι. 

Η επιρροή των στερεότυπων εξαρτάται από την προσωπικότητα του ατόμου, το μορφωτικό 

του επίπεδο, την πνευματική του καλλιέργεια. 

(Σελ. 125)   1η Άσκηση

Α) Ο ρατσισμός αποτελεί μια πολύ παλιά θεωρία. 

– η αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων περί της ανωτερότητας τους έναντι των άλλων λαών. 

(πας μη Ελλην βαρβαρος) 

– η πρακτική των Σπαρτιατών να ρίχνουν στον Καιάδα τα ανάπηρα παιδιά. 

– εκμετάλλευση Ιθαγενών κατά τις αποικιοκρατίες. 

Β) Κοινωνικός ρατσισμός:

– διακρίσεις σε βάρος των γυναικών

– διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων

– διακρίσεις σε βάρος ατόμων με ειδικές ανάγκες

– διακρίσεις σε βάρος ατόμων με διαφορετική σεξουαλική προτίμηση. 

Αίτια:

– έλλειψη παιδείας και κριτικής σκέψης

– -υιοθέτηση ρατσιστικών αντιλήψεων στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης. 

– Αναζήτηση εξιλαστήριου θύματος

– Ξενοφοβία, έλλειψη ανεκτικότητας. 

– Ατομικισμός και έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

(Σελ. 127)   1η Άσκηση

Α) «Χαρακτηρολογικά… Του όχι»

Β) Οι πρώτοι… κ. ο. κ

Γ) Νομίζει… και το τραχύ. 

(Σελ. 127)   2η Άσκηση

Περιεχόμενο: η διάκριση και η σύγκριση των «ανθρώπων του ναι» και των «ανθρώπων του όχι»

Θεματικό κέντρο: οι πρώτοι αντιδρούν θετικά ενώ οι δεύτεροι αρνητικά πάνω στο ίδιο θέμα. 

(Σελ. 129)   1η Άσκηση

1) – διαιρετέα έννοια: οι άνθρωποι

 – διαιρετική βάση: χαρακτηρολογικά στοιχεία

 – πηλίκο διαίρεσης: στους ανθρώπους του «ναι» και του «όχι»

2) Α) – Οι πρώτοι

  – Αντίθετα οι άνθρωποι της άλλης κατηγορίας

  – Αντίθετα

 Β) συμπεριφέρονται θετικά, το «ναι» έρχεται εύκολα, Η άρνηση είναι η πρώτη αντίδραση, 

 Αυτοί ξεκινούν αρνητικά. 

 Γ) Οι πρώτοι – Αντίθετα, οι άνθρωποι…

  Συμπεριφέρονται θετικά – ξεκινούν αρνητικά

  Το ναι έρχεται εύκολα - αρχίζουν πάντα με το όχι

3) Εκεί – Εδώ

 Αίθρια – συννεφιά

 Ανοιχτός ορίζοντας – κλεισούρα

 Κάτι το μαλακό και λείο – κάτι το σκληρό και το τραχύ.

(Σελ. 130)   1η Άσκηση

Α' παράγραφος:

Θεματική πρόταση: Αυτό είναι σε αδρές… μεταξύ των. 

Λεπτομέρειες: Λ.χ «οι άνθρωποι του ναι»… θεάματα

Κατακλείδα: δεν υπάρχει
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Β' παράγραφος:

Θεματική πρόταση: Η ιδιορρυθμία… βιωμάτων τους. 

Λεπτομέρειες: Οι «άνθρωποι του ναι»… στους αρνητικούς. 

Κατακλείδα: δεν υπάρχει.

(Σελ. 131)   1η Άσκηση

Θεματική πρόταση: Ένα χάσμα… σοφιστές. 

Λεπτομέρειες: Ο Σωκράτης έζησε… της αλήθειας. 

Κατακλείδα: Το μόνο. Εποχή τους. 

Ομοιότητα: αναπτύσσονται όλες με τη μέθοδο της σύγκρισης και της αντίθεσης. 

Διαφορά: στον τρόπο ανάπτυξης της αντίθεσης. Στην παράγραφο αυτή οι διαφορές των 

συγκρινόμενων μελών καταγράφονται σημείο προς σημείο, ενώ στις προηγούμενες παρου-

σιάζονται συγκεντρωμένα τα γνωρίσματα του ενός και στη συνέχεια του άλλου μέλους. 

(Σελ. 131)   2η Άσκηση

Χειρωνακτική – πνευματική εργασία

Ανάλογα με το βασικό μέσο που χρησιμοποιείται – σώμα ή πνεύμα- για την εκτέλεση μιας 

εργασίας, αυτή διακρίνεται σε χειρωνακτική και πνευματική. Η χειρωνακτική απαιτεί μυϊκή 

δύναμη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του σώματος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το πνεύμα 

αδρανεί. Κυριαρχεί όμως η δεξιοτεχνία των χεριών, η καταβολή σωματικής δύναμης. Από την 

άλλη μεριά η πνευματική εργασία κινητοποιεί τις δυνατότητες του πνεύματος, τη σκέψη. Το 

πνεύμα βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ το σώμα αδρανεί. 

Ανάλογα με το βασικό μέσο που χρησιμοποιείται – σώμα ή πνεύμα- για την εκτέλεση 

μιας εργασίας, αυτή διακρίνεται σε χειρωνακτική και πνευματική. Η χειρωνακτική εργασία 

αξιοποιεί τη σωματική δύναμη και την αντοχή, ενώ αντίθετα η πνευματική τη δύναμη και την 

αντοχή του μυαλού. Η πρώτη καταβάλλει το σώμα, ενώ η δεύτερη το πνεύμα. 

(Σελ. 132)   1η Άσκηση

1) όμως

2) Ωστόσο

3) Ωστόσο

4) εντούτοις

5) αλλά, αντίθετα

6) ειδάλλως

7) παρά

8) παρά, ωστόσο 
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(Σελ. 133)   1η Άσκηση

– Αν και είναι ρεαλιστής… δεν αντιλήφθηκε

– Μια πληθώρα… ωστόσο η βιογραφία μπορεί …

– Μολονότι η λογοτεχνική… 

– Μολονότι οι βιογράφοι… εντούτοις εκμεταλλεύονται…

– Οι κατευθύνσεις της ιστορίας… μάλιστα είναι πολύ δύσκολο.

– Αν και στην εποχή μας… εντούτοις το κοινό.

– Ο ελληνικός λαός… ωστόσο δεν είναι φανατικός. 

– Πέρασες δύσκολες… αλλά είχες και μερικές ευχάριστες. 

(Σελ. 134)   1η Άσκηση

Α) η τέταρτη παράγραφος αντιτίθεται στο περιεχόμενο των τριών προηγούμενων

Β) πρόοδος – συντήρηση. Προοδοπληξία – αντιδραστικότητα

Γ) – Το ένα ωθεί – το άλλο αντιστέκεται

 – Το πρώτο – το δεύτερο

 – Το βέλος δεν υψώνεται, συντρίβεται

 – Αν η πρόοδος είναι δύναμη… η προοδοπληξία…

 – Αν η συντήρηση είναι… η αντιδραστικότητα

 – Άλλο συντήρηση και άλλο αντιδραστικότητα

 – Άλλο πρόοδος και άλλο προοδοπληξία

 – Οι πρώτοι όροι… οι δεύτεροι

 – Και αν τα νιάτα… εκείνη όπου κοσμούνται από το λευκό φωτοστέφανο της ωριμότητας. 

(Σελ. 135)   1η Άσκηση

Ο αθλητισμός έχει άμεση σχέση με την υγεία, την ψυχαγωγία, την πνευματική και την 

ηθική καλλιέργεια του ανθρώπου. Είναι η εκούσια καταβολή μόχθου για την εκτέλεση σωμα-

τικών ασκήσεων, προκειμένου το άτομο να πετύχει σωματική και πνευματική βελτίωση, ηθική 

ολοκλήρωση αλλά και καλές επιδόσεις σε ένα άθλημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους 

κανονισμούς του. Δυναμώνει το σώμα και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού. 

Είναι τροπος εκτόνωσης και διαφυγής από τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ παίζει 

σημαντικό ρόλο και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. 

Αντίθετα ο πρωταθλητισμός αποτελεί παραποίηση του αθλητικού ιδεώδους. Η πρωτιά, 

η ικανοποιήση των απαιτήσεων του χορηγού ή του κράτους, η ανταγωνιστική νοοτροπία 

υπεροχής εξωθούν τον αθλητή σε ενέργειες ασύμβατες με το πνεύμα του αθλητισμού. Συνέ-

πεια του ανταγωνισμού είναι η χρήση απαγορευμένων ουσιών, ο φανατισμός και η βία που 

εκφυλίζουν τον αλητισμό.



Έκφραση – Έκθεση για τη Β´ Λυκείου  98 Κριτήρια αξιολογήσήσ

58

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

1. Η ταυτότητα του βιβλίου

(Σελ. 158)   1η Άσκηση

Γ. ΡΙΤΣΟΣ

� Βελουδής Γιώργος, Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα, Κέδρος, 1984. 

� Κακλαμανάκη Ρούλα, «Απόσταγμα αισθητικής λειτουργίας» Διαβάζω 13, 9/1978, 

� Παπαντωνάκης Γ. Δ. , Εισαγωγή στην παιδική ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Αθήνα, Οδυσσέας, 

1996. 

2. Βιβλιοπαρουσίαση

(Σελ. 159)   1η Άσκηση

1) Το κείμενο είναι σαφές και αντικειμενικό και προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

1) Το κείμενο περιέχει πολλές λεπτομέρειες που προκαλούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

(Σελ. 161)   1η Άσκηση

Σχετικά με τα σχόλια:

� Στην πρώτη υπάρχει στην αρχή το σχόλιο «μια σημαντική μελέτη» και ακολουθούν αξι-

ολογικές κρίσεις για το Σικελιανό και το έργο του Αλαφροϊσκιωτος. 

� Στη δεύτερη παρεμβάλλεται στη μέση του κειμένου το σχόλιο «ανεκτίμητες πληροφορίες». 

� Στην Τρίτη δεν υπάρχουν σχόλιο. 

Η τρίτη βιβλιοπαρουσίαση θα έπρεπε να είναι εκτενέστερη. Η πρώτη είναι η πιο πλήρης. 

(Σελ. 162)   1η Άσκηση

«Το Βιβλίο της ανησυχίας» Μπερνάρντο Σοάρες

Σχεδόν όλη την ενήλικη ζωή του και μέχρι το θάνατό του, από το 1913 έως το 1935, ο 

Φερνάντο Πεσσόα γράφει, με κάποιες διακοπές αλλά χωρίς να το εγκαταλείψει ποτέ, το "Βιβλίο 

της ανησυχίας", το οποίο σχεδιάζει να εκδώσει με την υπογραφή Μπερνάρντο Σοάρες. Αν ο 

Άλβαρο ντε Κάμπος είναι η εκκεντρική, παροξυσμική, ερωτική πλευρά του ποιητή, ο ημι-ετερώ-

νυμός του Μπερνάρντο Σοάρες είναι, υπό την ταπεινή μορφή και ιδιότητα του βοηθού λογιστή, 

η ενσάρκωση της σκέψης του, το δημιούργημα το πιο κοντινό στο δημιουργό του, ο δίδυμος 

ίσκιος του, το ανήσυχο είδωλό του στον καθρέφτη. Ημερολόγιο του Μπερνάρντο Σοάρες ή 

μυθιστόρημα του Φερνάντρο Πεσσόα με πρωταγωνιστή αυτό τον ακαταπόνητο διαβάτη της 

Λισαβόνας, work in progress αλλά ταυτόχρονα obraprima, το "Βιβλίο της ανησυχίας" είναι 

ο απολογισμός της καθημερινότητας, η καταγραφή των αισθήσεων, η οξύτητα της ειρωνικής 

σκέψης, η ανεπανάληπτη γραφή ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ού αιώνα. 
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3. Βιβλιοκριτική

(Σελ. 166)   1η Άσκηση

2η παράγραφος: � Σχέση του μυθιστορήματος με το προηγούμενο έργο του συγγραφέα. 

	 � Σύνθεση του έργου

3η παράγραφος: � Ο χρόνος του γεγονότος. 

	 � Σύνδεση των γεγονότων της αφήγησης με όσα ακολούθησαν. 

4η παράγραφος: � Ο κόσμος του έργου και η στάση του συγγραφέα. 

	 � Τα παιδιά στο μυθιστόρημα. 

5η παράγραφος: � Αποτίμηση του έργου. 

(Σελ. 167)   1η Άσκηση

Το μυθιστόρημα «Στου Χατζηφράγκου» δεν έχει ενιαία υπόθεση. Αποτελείται από αυτο-

τελείς παράλληλες ιστορίες. Σκοπός του συγγραφέα είναι να παρουσιάσει μια ευτυχισμένη 

περίοδο του ελληνισμού της Ιωνίας. 

(Σελ. 167)   2η Άσκηση

1η παράγραφος: � Αξιολογική κρίση: Ότι αποτελεί την πρωτοτυπία αλλά και την έλξη του  

  βιβλίου. 

 � Τεκμηρίωση: δεν είναι η επίσημη … καμώματά τους». 

 � Αξιολογική κρίση: δίνει αυθεντικότητα στην αφήγηση. 

 � Τεκμηρίωση: Η στενή αυτή σύνδεση με την πραγματικότητα. 

 � Αξιολογική κρίση: προσφέρει … επιτυγχάνει. 

 � Τεκμηρίωση: η έμμεση… βιώματα. 

2η παράγραφος: � Αξιολογική κρίση: Και έτσι… αξία τους. 

 � Τεκμηρίωση: Βοηθούν… κοινωνίας. 

3η παράγραφος: � Αξιολογική κρίση: τη νοσταλγία… «Παρόδου». 

 � Τεκμηρίωση: Η αναφορά… συγγραφέα. 

4η παράγραφος: � Αξιολογική κρίση: Έλληνες … συγγραφέα. 

 � Τεκμηρίωση: Ο άνθρωπος … συνείδηση του. 

 � Αξιολογική κρίση: Μέσα όμως … τα παιδιά. 

 � Τεκμηρίωση: Η παιδική ηλικία… «Ερόικας». 

5η παράγραφος: � Αξιολογική κρίση: Το νέο του μυθιστόρημα… πεζογραφία μας. 

  � Τεκμηρίωση: δε λησμονεί … φύση. 
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(Σελ. 167)   3η Άσκηση

Ή τιμή και το χρήμα - Κωνσταντίνος Θεοτόκης

Αριστουργηματική ανατομία της ελληνικής κοινωνίας, λίγα χρόνια πριν από τους Βαλκα-

νικούς πολέμους, με κεντρικό θέμα τις αντιθέσεις τιμή - χρήμα, έρωτας - κοινωνική υπόληψη, 

που συνοψίζεται στη φράση "Ανάθεμά τα τα τάλαρα!", που επαναλαμβάνεται σταθερά από τη 

Ρήνη και τον Αντρέα, το ζευγάρι που πρωταγωνιστεί στη νουβέλα. Με άψογο χειρισμό της 

τεχνοτροπίας του ρεαλισμού, ο Θεοτόκης προβάλλει την κοινωνική αδικία, τη διαφθορά και 

την εξάρτηση των ανθρώπων από το χρήμα. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (σχετικό με τη λογοτεχνική κριτική)

(Σελ. 169)   1η Άσκηση

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

α) Συγγραφέας: Νίκος Καζαντζάκης

β) Τίτλος: «Ασκητική»

γ) Έκδοση: Καζαντζάκη

δ) Τόπος – χρόνος έκδοσης:2009 Αθήνα

Α. Το κείμενο: Ευτύς ως γεννηθούμε, αρχίζει κι η επιστροφή. Ταυτόχρονα το ξεκίνημα κι ο 

γυρισμός. Κάθε στιγμή πεθαίνουμε. Γι' αυτό πολλοί διαλάλησαν: Σκοπός της ζωής είναι 

ο θάνατος Μα κι ευτύς ως γεννηθούμε, αρχίζει κι η προσπάθεια να δημιουργήσουμε, 

να συνθέσουμε, να κάνουμε την ύλη ζωή. Κάθε στιγμή γεννιούμαστε. Γι' αυτό πολλοί 

διαλάλησαν: Σκοπός της εφήμερης ζωής είναι η αθανασία. "Να πεθαίνεις κάθε μέρα. Να 

γεννιέσαι κάθε μέρα. Ν' αρνιέσαι ό, τι έχεις κάθε μέρα. Η ανώτατη αρετή δεν είναι να 

'σαι ελεύθερος παρά να μάχεσαι για την ελευθερία"

Β. Η κριτική: Το φιλοσοφικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ασκητική», αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα κείμενά του, μέσα από το οποίο προσπαθεί να εκφράσει τα μεταφυσικά 

του πιστεύω, ενώ την θεωρούσε ως «το σπόρο απ’ όπου βλάστησε όλο το έργο του». 

Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό του Δημήτριου Γληνού «Αναγέννηση», το 

1927, ενώ η πρώτη έκδοση έγινε το 1945 στην Αθήνα. Το 1930 εξ αιτίας της «Ασκητικής» 

επρόκειτο να οδηγηθεί στα δικαστήρια για αθεϊσμό, αλλά η δίκη τελικά δεν έγινε ποτέ. 

Γ. Ο συγγραφέας: Ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής και 

θεατρικός συγγραφέας. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους 

Έλληνες λογοτέχνες και ως ο περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως. Έγινε ακόμα 

γνωστότερος μέσω της κινηματογραφικής απόδοσης των έργων του Ο Χριστός Ξανα-

σταυρώνεται, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και Ο Τελευταίος Πειρασμός. 

(Σελ. 170)   1η Άσκηση

� Η προσφορά του διδακτικού βιβλίου. 
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� Η νέα διδακτική μέθοδος στη γλωσσική διδασκαλία. 

� Στόχοι του βιβλίου. 

� Παραδείγματα. 

� Η σπουδαιότητα της ορθής χρήσης του βιβλίου. 

(Σελ. 171)   1η Άσκηση

Έκθεση- Έκφραση για το ενιαίο Λύκειο, τεύχος Β’, αναθεωρημένη έκδοση, ΟΕΔΒ, Αθήνα. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε 4 κεφάλαια: «Είδηση», «Βιογραφικά είδη», «Παρουσίαση - Κρι-

τική», και «Σημειώσεις - Περίληψη». Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παρουσίαση και 

στην οργάνωση της είδησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα βιογραφικά είδη. Στο 

τρίτο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για τον τρόπο παρουσίασης και κριτικής ενός βιβλίου, μιας 

θεατρικής παράστασης, και άλλων έργων τέχνης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον 

τρόπο σύνταξης περίληψης κειμένου. Κοινό σημείο όλων των κεφαλαίων είναι ο λόγος και 

απώτερος σκοπός είναι η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των μαθητών, της αντίληψης 

και της παρατηρητικότητας. Σε όλα τα κεφάλαια περιλαμβάνονται επιλεγμένα κείμενα και 

ποικίλες ασκήσεις που δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει ανάλογα με 

τους διδακτικούς του στόχους. 

4. Το ύφος του κριτικού

(Σελ. 172)   1η Άσκηση

Λόγοι που ωθούν σε αυτήν την επιλογή:

– Ο αναλυτικός και συνθετικός λόγος. 

– Οι αφηρημένες έννοιες. 

– Η άγνοια του αντικειμένου της κριτικής. 

(Σελ. 174)   1η Άσκηση

α) Η απόκλιση από την «κανονική» σειρά των όρων της πρότασης γίνεται για να δοθεί 

έμφαση. 

– Στην 3η περίοδο υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο ρήμα και στο υποκείμενο. 

– Στην 4η περίοδο ο λόγος είναι μακροπερίοδος, παρατηρείται αναστροφή των όρων της 

πρότασης, υπάρχουν ελλειπτικές προτάσεις και πολλοί προσδιορισμοί. 

– Στην 5η περίοδο παρατηρείται διαδοχική υπόταξη με αναφορικές προτάσεις και ασάφεια 

στη σημασία του «όπως». 

β) Ή χρήση του κόμματος είναι αναγκαστική:

– Παιδικές αγαπημένες μνήμες, εξωραϊσμένες…

– εμπειρία, που ο συγγραφέας

– Ελλάδα, συνθέτουν το μυθιστόρημα…
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– όψη, κάθε τι…

– «σμυρναϊκή ζωή», αλλά οι «καθημερινοί»

– μικροχαρές τους, αντιλήψεις τους, ακόμα…

– «καμώματα τους», όπως εξομολογείται…

– στην αφήγηση, όπως η έμμεση… 

– βιώματα, από τα οποία…

– αντλεί, της προσφέρει…

– συγκίνηση, που μονάχα…

Ή χρήση του κόμματος επιλογή του συγγραφέα:

– Χαμένη, εδώ και σαράντα χρόνια, για τον ελληνισμό… 

– Στη ζωή, στην ίδια αυτή πολιτεία και στην ελεύθερη Ελλάδα, συνθέτουν…

– Την πρωτοτυπία, αλλά και…

– Μπροστά μας, εκείνο που κυριαρχεί…

– Κοσμά Πολίτη, θα ήταν…

– Και στην έκφραση, που το…

– Δεν θα είχε, ίσως, εδώ… 

– Δε χάνουν, ούτε αυτού…

– Πρόκειται, άλλωστε… 

– Ο αναγνώστης, παρακολουθώντας… 

– Αντιμετωπίζομαι, με την ίδια…

– Η παιδική ηλικία και η εφηβεία, παραμένουν… 

(Σελ. 174)   2η Άσκηση

Στο νέο του μυθιστόρημα «Στου Χατζηφράγκου» ο Κ. Πολίτης παρουσιάζει τη «βιογρα-

φία» μιας εποχής και μιας κοινωνίας βασισμένης στην πραγματικότητα και εμπλουτισμένη 

με φανταστικά επεισόδια. Η πολιτεία στην οποία αναφέρεται είναι η πρωτεύουσα της Ιωνίας, 

οριστικά χαμένη για τον ελληνισμό εδώ και σαράντα χρόνια. Ο τίτλος του μυθιστορήματος 

φέρει το όνομα μιας από τις λαϊκές συνοικίες της στην οποία διαδραματίζονται και τα σημα-

ντικότερα γεγονότα του βιβλίου. Παιδικές αγαπημένες μνήμες συνθέτουν το μυθιστόρημα, 

εξωραϊσμένες σε κάποιες περιπτώσεις λόγω χρονικής απόστασης, αλλά και ιδωμένες από το 

φακό της πικρής εμπειρίας που ο συγγραφέας απεκόμισε από την κατοπινή πορεία του στη 

ζωή, στην ίδια αυτή πολιτεία και στην ελεύθερη Ελλάδα. Στον ευρύτατο πίνακα που στήνει 

μπροστά μας το βιβλίο κυριαρχούν οι καθημερινοί άνθρωποι με τις καθημερινές έγνοιες και 

μικροχαρές τους, ακόμη και με τα παραστρατήματα τους και με τα ανόητα καμώματα τους, 

σύμφωνα με τον συγγραφέα. Αυτό αποτελεί την πρωτοτυπία και την έλξη του κειμένου. Η 

στενή αυτή σύνδεση με την πραγματικότητα δίνει αυθεντικότητα στην αφήγηση, ενώ η έμμεση 

ή άμεση αναφορά σε προσωπικά βιώματα της προσφέρει τη βαθύτερη εκείνη συγκίνηση που 

μονάχα η εξομολόγηση επιτυγχάνει!
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(Σελ. 176)   1η Άσκηση

Ονοματικές αναφορικές προτάσεις:

– που υπαινίσσεται. 

– συνοικίες, της οποίας…

– που ο συγγραφέας… ελεύθερη Ελλάδα

– ό,τι αποτελεί την πρωτοτυπία…

– που στήνει μπροστά μας. 

– που κυριαρχεί

– που η ιστοριογραφία…

– από τα οποία και αποκλειστικά φαίνεται…

– που μονάχα η εξομολόγηση…

– που το διαφοροποιούν…

– που κυριαρχούσε…

– που διηγείται ο Πολίτης

– που τις συνδέουν

– η οποία φυσικό είναι. 

– που επέλεξεν ο συγγραφέας. 

– που ακολούθησαν… την καταστροφή. 

– που τη διαδέχτηκε. 

– που κινείται στο μυθιστόρημα. 

– που η ειρηνική… στην πρωτεύουσα. 

– που περισσότερο τον προσελκύει. 

Επιρρηματικές αναφορικές προτάσεις:

– Όπου και διαδραματίζονται…

– Όπως μας εξομολογείται…

– Όπως η έμμεση…

– Όπως είπαμε…

– Όπως δεν τον εγκαταλείπει ο λυρικός οίστρος. 

– Που θα βρεθεί στη φύση. 

(Σελ. 176)   2η Άσκηση

1. Τους αρέσουν τα μαθήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον τους. 

 Τους αρέσουν τα μαθήματα, που προκαλούν το ενδιαφέρον. 

2. Τα βιβλία ψυχολογίας που είναι δυσνόητα με απωθούν. 

 Τα βιβλία ψυχολογίας, που είναι δυσνόητα, με απωθούν. 

3. Οι παραστάσεις που ανεβαίνουν στην Επίδαυρο αποτελούν σημείο αναφοράς για το 

θεατρόφιλο κοινό, 
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 Οι παραστάσεις, που ανεβαίνουν στην Επίδαυρο, αποτελούν σημείο αναφοράς για το 

θεατρόφιλο κοινό. 

(Σελ. 177)   1η Άσκηση

Προσδιοριστικές:

– που στήνει μπροστά μας. 

– που τις συνδέουν. 

– που τη διαδέχτηκε. 

– που περισσότερο τον προσελκύει. 

– που κινείται στο μυθιστόρημα. 

Παραθετικές:

– Της οποίας … ονοματίζει

– Όπου και διαδραματίζονται

– Όπως είπαμε

– Όπως η έμμεση … . βιώματα

(Σελ. 177)   2η Άσκηση

– Που, οι οποίοι, που

– Για τον οποίο

– Που, όπου, που

– Με τους οποίους, που

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

(Σελ. 178)   1η Άσκηση

– καταπιάνομαι, ασχολούμαι, με τις καλές τέχνες. 

– υπηρετώ, καλλιεργώ τις καλές τέχνες. 

– φιλοτεχνώ

(Σελ. 178)   2η Άσκηση

– κακόγουστος, ακαλαίσθητος. 

– άξεστος, απολίτιστος, ακαλλιέργητος. 

– ατάλαντος, αδέξιος. 

– απαθής, αναίσθητος. 

(Σελ. 178)   3η Άσκηση

– Στιλ, ρυθμός. 
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– Περίτεχνος, κομψός, καλοδουλεμένος. 

– Φιλοτεχνώ, παράγω, γεννώ. 

(Σελ. 178)   4η Άσκηση

Αισθητός: αυτός που γίνεται αντιληπτός με τις αισθήσεις. 

Αισθηματικός: αυτός που αναφέρεται στα αισθήματα. 

Αισθαντικός: αυτός που χαρακτηρίζεται από ευαισθησία στη σκέψη και στην έκφραση. 

Αισθησιακός: σχετικός με τις αισθήσεις. 

(Σελ. 178)   5η Άσκηση

– μικρογραφία

– τεχνοτροπία

– χαρακτική

– Καλλιτέχνης

– Χώρος τέχνης

– δεξιοτέχνης

(Σελ. 178)   6η Άσκηση

Ο Τάσος Λειβαδίτης ανήκει στην πρώτη μεταπολεμική γενιά. Η ποίησή του είναι πολιτικά 

ενταγμένη, με σαφή ανθρωπιστικά σήματα. Έχοντας διατελέσει εξόριστος για τις πολιτικές 

του ιδέες, θητεύει στην «ποίηση του στρατοπέδου», της οποίας αποτελεί έναν από τους αντι-

προσωπευτικότερους εκπροσώπους. Η ποίησή του βρίσκεται συγκεντρωμένη σε τρεις τόμους 

1200 περίπου σελίδων και μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους. Στην πρώτη περίοδο είναι 

έντονος ο βιωματικός χαρακτήρας της ποίησής του. Πρόκειται για «ποίηση του στρατοπέδου», 

μια ωμή, σχεδόν νατουραλιστική περιγραφή των δοκιμασιών της εξορίας, αλλά συγχρόνως στο 

έργο προβάλλεται η αισιοδοξία και η πίστη στη μελλοντική δικαίωση των αγωνιστών. Μεγάλο 

τμήμα της πρώτης περιόδου ανήκει στο μικτό είδος επικής και λυρικής ποίησης: Ηρωικές 

πράξεις και συμπεριφορές συνιστούν το επικό στοιχείο, ενώ το λυρικό αναδεικνύεται μέσα 

από τη συναισθηματική φόρτιση των ανθρώπινων χαρακτήρων. Από την άποψη του φρο-

νήματος εντάσσεται στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό, με κυρίαρχα μοτίβα τον αγώνα, τη μάχη, τη 

συντροφικότητα, τα ανθρωπιστικά ιδανικά. Στη δεύτερη περίοδο αρχίζουν να τον απασχολούν 

προβλήματα που σχετίζονται με το θέμα της ήττας της αριστεράς στον εμφύλιο πόλεμο και 

εμφανίζονται οι πρώτοι υπαρξιακοί προβληματισμοί. Παράλληλα με τα μοτίβα της πρώτης 

περιόδου, που δεν παύουν να υπάρχουν, προστίθενται και συναισθήματα φθοράς, πτώσης, 

αμφιβολίας, πικρίας, απογοήτευσης. Επίσης διαφοροποιείται κάπως και η στιχουργική, δηλ. ο 

σύντομος, άμεσος, μονοσήμαντος στίχος της πρώτης περιόδου, γίνεται τώρα εκτενέστερος και 

πιο πολυσήμαντος. Στην Τρίτη περίοδο η μορφή τείνει προς τον πεζό λόγο. Καθιερώνει τώρα 

το ολιγόστιχο ποίημα απέναντι στις πολύστροφες και πολύστιχες συνθέσεις του παρελθόντος. 

Η ποίησή του δεν παύει να είναι κοινωνική, το επικό όμως στοιχείο περιορίζεται και εξαντλείται 
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στην αφηγηματική και πεζόμορφη ανάπτυξη του ποιητικού λόγου, ενώ το λυρικό δίνεται με το 

ελεγειακό, όχι ως θρηνητικό φρόνημα, αλλά ως τραγική σύλληψη των ψυχικών γεγονότων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

Α) τέχνη

(Σελ. 179)   1η Άσκηση – 2η Άσκηση

� Η τέχνη επιβεβαιώνει ό, τι καλό υπάρχει στον άνθρωπο: ελπίδα, πίστη, αγάπη, ομορφιά, 

ευσέβεια, ότι ονειρεύεται και ότι ελπίζει…

� Η τέχνη είναι ένα μέσο διερεύνησης της ύπαρξης. 

� Η τέχνη ήταν πάντα το όπλο του ανθρώπου απέναντι στα υλικά που απειλούσαν να αφα-

νίσουν το πνεύμα του. 

� Η τέχνη προσφέρει μια καινούρια δροσερή αντίληψη του εαυτού μας και του κόσμου 

στην οποία θα μας οδηγήσει κάνοντας μας να αφουγκραστούμε τις βαθύτερες ανάγκες 

μας, να αναψηλαφήσουμε το παρελθόν μας, να αναχαρτογραφήσουμε το παρόν μας, να 

αναθεωρήσουμε ξεπερασμένες αξίες και να αναζητήσουμε καινούριες. Αυτό δε σημαίνει 

να γίνουμε καλύτεροι και πιο ολοκληρωμένοι, αλλά πιο αληθινοί, λιγότερο τυφλοί απέναντι 

στην πραγματικότητα και ίσως να αρχίσουμε να αποκτάμε μια νέα αίσθηση κοινότητας με 

τους άλλους, συνειδητοποιώντας ότι κουβαλάμε τις ίδιες πληγές, ότι πάσχουμε από τα 

ίδια όνειρα, ότι μας καλούν οι ίδιοι μακρινοί ψίθυροι και προσκρούουμε στα ίδια τείχη. 

� Τέχνη είναι το συναίσθημα και η σκέψη. Είναι το να παρασταίνω, να επεικάζω τη ζωή. 

Είναι να ανακαλώ τα περασμένα, να ποθώ τα μέλλοντα και να τα προφητεύω(Τσαρούχης) 

� Από καταβολής κόσμου αυτή υπήρξε η μάχη της αφιλοκέρδειας. Η κατάκτηση μιας άλλου 

είδους ελευθερίας που να επιτρέπει στον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται τη ζωή του πέρα 

από τα εμπόδια που του ορθώνει η Ανάγκη(Ελύτης). 

� Η τέχνη μας συνδέει με ότι πιο άξιο, πιο ανθρώπινο, πιο αληθινό υπάρχει σε αυτόν τον 

κόσμο. 

� Η τέχνη κρίνεται από το μέγεθος της νοσταλγίας για τη ζωή. 

� Η τέχνη μας βοηθά να μη γινόμαστε ανυπόφοροι(Τσαρούχης) 

(Σελ. 179)   3η Άσκηση

– Ο Γ. Σεφέρης διαφωνεί με το δόγμα «η τέχνη για την τέχνη» σύμφωνα με το οποίο η τέχνη 

αποτελεί αυτοσκοπό. Αυτού του είδους η καλλιτεχνική δημιουργία μοιάζει «ανάπηρη» 

χωρίς σκοπό και ο καλλιτέχνης λειτουργεί αποκομμένος από την κοινωνία. Για τον ίδιο η 

τέχνη αφουγκράζεται και αποτυπώνει την πραγματικότητα υπηρετώντας την ίδια τη ζωή 

και τον άνθρωπο και όχι μόνο την καλλιτεχνική δημιουργία. 

– Καλά έργα τέχνης για τον Σεφέρη είναι όσα νομοθετούν, ορίζουν, δηλαδή, κανόνες αι-

σθητικής και διδάσκουν. Τα έργα αυτά αποτυπώνουν τα προβλήματα, τις ανάγκες, τους 
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πόθους και τους αγώνες των ανθρώπων μιας εποχής. Διαπαιδαγωγούν και διαμορφώνουν 

συνειδήσεις. Η τέχνη δεν είναι ξεκομμένη από την εποχή της αλλά γεννιέται μέσα σε 

αυτήν, την αποτυπώνει και συχνά τη δημιουργεί. 

(Σελ. 180)   1η Άσκηση

� «Η τέχνη δεν έχει διδακτικό χαρακτήρα. Αν κάποιος καταφέρει να επικοινωνήσει με το 

χώρο του και να μεταδώσει το περίσσευμα της ψυχής του στους διπλανούς του, τότε έχει 

μεταφέρει και το μήνυμα της ελευθερίας.»

� Υψηλός σκοπός του καλλιτέχνη είναι να ξυπνήσει μέσα στους άλλους ανθρώπους τα 

αισθήματα που τον συγκλονίζουν. 

� Η τέχνη κάνει πράγματα με τα οποία ξεχνά κανείς το θάνατο. Όταν δεν τον ξεχνάς είναι 

κακή η τέχνη, αποτυχημένη. (Τσαρούχης) 

� Η τέχνη δεν προτείνει τίποτα. Ούτε δικαιοσύνη αποδίδει, ούτε ηθικά συμπεράσματα μας 

υποβάλλει. (Μυταράς) 

� Η τέχνη ξορκίζει την αγωνία, την απελπισία, την αμηχανία, γεμίζει τα κενά της ζωής. 

� Γράφει κανείς για να αποκαλύψει τον κόσμο και ταυτόχρονα να τον προτείνει σαν ένα 

έργο στη γενναιοδωρία του αναγνώστη. 

(Σελ. 182)   1η Άσκηση

Ο καλλιτέχνης βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τον κόσμο, την εποχή του, την πραγματι-

κότητα που την επεξεργάζεται και τη μεταπλάθει σε έργο τέχνης μέσω του οποίου επικοινωνεί 

με τους γύρω του. 

(Σελ. 186)   1η Άσκηση

Ενεργητικός θεατής: αυτός που αντιλαμβάνεται το ωραίο, επεξεργάζεται κριτικά το έργο 

τέχνης, χωρίς να στέκεται στην επιφανειακή προσέγγιση της τέχνης. 

Συστηματική εξοικείωση: προέρχεται από τη θεωρητική ανάλυση την εμπέδωση και την 

άσκηση μετά από μακροχρόνια επαφή του θεατή/ αναγνώστη/ακροατή με τη συγκεκριμένη 

μορφή τέχνης. 

(Σελ. 186)   2η Άσκηση

� Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η διαμόρφωση προσωπικοτήτων και η καλλιέργεια των 

νέων ανθρώπων, για αυτό ο νόμος προβλέπει εξοικείωση των μαθητών με την τέχνη. Ο 

νόμος όμως εφαρμόζεται μερικώς. Τα μαθήματα καλλιτεχνικών δεν έχουν τη βαρύτητα 

που θα έπρεπε και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ή οι επισκέψεις σε χώρους της τέχνης 

εξαρτώνται από τη θέληση των εκπαιδευτικών. 

�  Οι διάφορες μορφές τέχνης απουσιάζουν από τη σχολική πραγματικότητα. Υπάρχουν 

μαθήματα καλλιτεχνικών που έχουν στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις τέχνες, αλλά 

η προσέγγιση γίνεται συνήθως αποσπασματικά και επιφανειακά. Δεν επιτυγχάνεται έτσι 
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η μύηση στις τέχνες. Χρειάζεται αλλαγή στην εκπαιδευτική φιλοσοφία και στην αντίληψη 

για να αποκτήσει η τέχνη τη θέση που της αρμόζει στο σχολείο. 

� Κύριε Υπουργέ, 

 Θα θέλαμε να υποβάλουμε το αίτημα μας για ενίσχυση των μαθημάτων που σχετίζονται με 

την τέχνη και τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου 

καθώς πιστεύουμε ότι η τέχνη μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 

προσωπικοτήτων και καλλιεργημένων, κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων. 

  Προτείνουμε συγκεκριμένα: 

– Τα μαθήματα τέχνης να διδάσκονται και σε πρακτικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για αυτό είναι η διαμόρφωση κατάλληλα οργανωμένων και εξοπλισμένων χώρων. 

– Να δοθούν κίνητρα σε καλλιτέχνες και ανθρώπους του πνεύματος να . συμμετέχουν 

σε εκδηλώσεις σχολικές για να παρουσιάσουν το έργο του. 

– Να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών η οργανωμένη επίσκεψη σε χώρους 

Τέχνης. 

 Με εκτίμηση 

 Το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο του 

 5ου Λυκείου… 

(Σελ. 187)   1η Άσκηση

� Αγαπημένη μου, 

 Χάρηκα πολύ με τις μουσικές που μου έστειλες. Πραγματικά με ταξίδεψαν. 

 Πάντα η μουσική μου ξυπνάει βαθιά συναισθήματα, με συντροφεύει στη μοναξιά, με 

βοηθάει να ονειρεύομαι. Παράλληλα με διασκεδάζει, με ξεσηκώνει με συνεπαίρνει… Η 

μουσική για μένα είναι μυστήριο, μαγεία, με χαλαρώνει και με ανακουφίζει από τα άγχη 

μου, δίνει αδιέξοδο στα προβλήματα μου, με απελευθερώνει… 

� Προς Υπουργείο… υπόψη Διεύθυνσης προσωπικού

 Θα θέλαμε να υποβάλουμε το αίτημα μας για διορισμό καθηγητή Μουσικής στο σχολείο 

μας. 

 Η τέχνη συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και καλλιεργη-

μένων, κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων. Η μουσική συγκεκριμένα εξευγενίζει την ψυχή, 

εξημερώνει τα ήθη και ενώνει τους ανθρώπους. 

 Θεωρούμε το μάθημα της μουσικής εξίσου αναγκαίο με τα υπόλοιπα μαθήματα και θα σας 

παρακαλούσαμε να μεριμνήσετε άμεσα για την κάλυψη της θέσης του καθηγητή μουσικής 

στο σχολείο μας. 

 Με εκτίμηση

 Το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο
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Β) Κριτική έργου τέχνης

(Σελ. 188)   1η Άσκηση

Σύμφωνα με το Σαρτρ έργο του κριτικού είναι η αποτίμηση ενός έργου, η σαφής άποψη για 

την αξία του. Η κρίση αυτή βασίζεται σε κάποια αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και σε προσωπικά 

δεδομένα που απορρέουν από την παιδεία, την καλλιέργεια αλλά και τα βιώματα του κριτικού. 

(Σελ. 188)   2η Άσκηση

Σύμφωνα με το Σινόπουλο ο κριτικός είναι απόλυτα εξαρτημένος από το δημιουργό, αφού 

ουσιαστικά αποτιμά το έργο του. Χωρίς το δημιουργό δεν υπάρχει το έργο, άρα και ο ρόλος 

του κριτικού χωρίς το έργο είναι περιττός. 

(Σελ. 188)   3η Άσκηση

– Συχνά ο δημιουργός αντιμετωπίζει τον κριτικό με αρνητική προδιάθεση. Τον θεωρεί 

εχθρικό και την κριτική του υποκινούμενη από σκοπιμότητες. 

– Πολλές φορές οι αρνητικές κριτικές προέρχονται από προσωπικές αντιπάθειες ή ακόμα 

και συμφέροντα. 

– Υποβόσκει σε κάποιες περιπτώσεις ζήλεια και ο κριτικός κάνει επίδειξη ανωτερότητας. 

(Σελ. 189)   1η Άσκηση

Αυτό που έχει κουράσει το συγγραφέα είναι η συνεχής προσπάθεια του να ισορροπήσει 

ανάμεσα στο χώρο της φαντασίας και στο χώρο της λογικής αλλά και η διαφορά στον τρόπο 

έκφρασης από τον κριτικό. 

Η διαφορά ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στον κριτικό έγκειται στη διαφορετική φύση 

του έργου τους. Ο καλλιτέχνης ξεκινά από το μηδέν και επιστρατεύοντας τη φαντασία του 

δημιουργεί, ενώ ο κριτικός εκφράζει τις ιδέες του για ένα έτοιμο έργο. 

(Σελ. 189)   2η Άσκηση

Η κριτική είναι μια πνευματική λειτουργία, επιτελεί κοινωνική αποστολή, είναι μια πράξη 

που μπορεί, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιεί να προάγει την πρόοδο ή να υπηρετήσει 

το σκοταδισμό, βασίζεται σε αρχές και κανόνες που καθορίζουν τη μορφή και την αποτελε-

σματικότητα της. 

Η κριτική δεν μπορεί να είναι κοινωνικά αδιάφορη καθώς διαδραματίζει κοινωνικό ρό-

λο. Μέσω της κριτικής ο κριτικός εκφράζει την εποχή του και τις αντιλήψεις της κοινωνίας 

του. Συνεπώς ο κριτικός είναι και ένας πνευματικός ηγέτης που οφείλει να αγωνίζεται σε 

κοινωνικό επίπεδο. 

Οι αρχές κατά τον Αυγερη καθορίζουν την οπτική του κριτικού και λειτουργούν ως κρι-

τήρια για την αποτίμηση του έργου. 
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(Σελ. 189)   3η Άσκηση

Ο κριτικός καλείται να ενημερώσει το κοινό για τις τάσεις, τα ρεύματα και τους καλλιτέ-

χνες. Οι λιγότερο μυημένοι στην τέχνη χρειάζονται την έγκυρη κρίση του ειδικού. Η ευθύνη 

του συνεπώς είναι μεγάλη. 

Βασικές αρετές: οξυδέρκεια, εντιμότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, γνώσεις, πείρα, 

ευαισθησία. 

(Σελ. 189)   4η Άσκηση

Ο κριτικός είναι επηρεασμένος από την εποχή του, οι εποχές αλλάζουν συνεπώς αλλάζει 

και η κριτική. Για αυτό το λόγο παρατηρούνται διαφορετικές κριτικές για διαχρονικά καλλι-

τεχνικά δημιουργήματα. 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΉ ΜΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΉΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΉΣ

(Σελ. 195)   1η Άσκηση

Ο κριτικός επαινεί το σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς με εγκωμιαστικά σχόλια, το τελικό θε-

τικό αποτέλεσμα υποστηρίζει πως οφείλεται στην ευσυνειδησία του σκηνοθέτη και των άλλων 

συντελεστών. Επισημαίνει, όμως, πως «δεν αξιοποίησε όλες τις δυνατότητες που του παρείχε 

το έργο» καθώς η παράσταση με αυτό το κείμενο «θα μπορούσε να αστράφτει περισσότερο».

(Σελ. 196)   1η Άσκηση

«ΕΙΡΉΝΉ»

Κωμωδία του Αριστοφάνη

Από το «Άρμα Θεάτρου»

Περιοδεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας 1964

Δέκα χρόνια μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, το 422 π.Χ παίχτηκε για πρώτη φορά η 

παράσταση «Ειρήνη». Κεντρική ιδέα του έργου η λαχτάρα όλων των Αθηναίων για εδραίωση 

της ειρήνης. Πρόκειται για έναν πανελλήνιο ύμνο στην ειρήνη, που η διαχρονικότητα των 

λόγων του τον καθιστά και σήμερα επίκαιρο. 

 Η μετάφραση του Β. Ρώτα χαρίζει ζωντάνια στο κείμενο, ενώ η σκηνοθεσία του Π. 

Κατσέλη τα σκηνικά του Σ. Βασικείου και η μουσική του Ν. Ρώτα καθιστούν την παράσταση 

άρτια και άκρως επιτυχημένη. 

Η παράσταση του Άρματος Θεάτρου, που περιοδεύει στην επαρχία, δίνει σε όλους την 

ευκαιρία να μυηθούν στον κόσμο της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας. 

(Σελ. 198)   1η Άσκηση

Ο Β. Ρώτας προσπάθησε να εμφανίσει τον Κύκλωπα και τους Σατύρους με μια μορφή πιο 

οικεία στην λαϊκή παράδοση για να προσεγγίσει το ευρύ κοινό. 
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Κατά το Φ. Πολίτη «η εκτέλεση ήταν ατυχής». Σύμφωνα με τον Πολίτη ο Κύκλωπας δεν 

μπορούσε να κινηθεί ελεύθερα και οι φωνές του ήταν φάλτσες, ο χορός δεν είχε ρυθμό, ο 

θιασάρχης δεν έδωσε στο χορό ρυθμική εμφάνιση και η σκηνογραφία «θύμιζε τις υπερνι-

κημένες θεατρικές σχολές.»

(Σελ. 199)   1η Άσκηση

Οι νεωτερισμοί που εισάγονται σε παραστάσεις αρχαίου δράματος πρέπει να αντιμετω-

πίζονται με κριτικό πνεύμα. 

Χρειάζεται βαθιά γνώση των μερών του δράματος για να παρέμβει κάποιος και να προσ-

δώσει σύγχρονη μορφή. 

(Σελ. 201)   1η Άσκηση

� Χυμώδη σάτιρα

� Κατασκευάζει με καθαρά θεατρικά μέσα, άμεση γλώσσα, εκπληκτικά ευρήματα

� Η σύγκρουση ……διαύγειας

� Από τη μαγεία … αλήθεια

� Ο τρόπος … υποδειγματικός

� Το πιο πρωτότυπο … σκοπούς

� Έργο γραμμένο…… θεάτρου μας

� Έχει μια αφοπλιστική σαφήνεια

� Το έργο ευτύχησε στην παράσταση

� Είχε ζωντάνια … πτυχές

� Ο κ. Αρμένης … ευφορίας

� Οι υπόλοιποι … παράστασης

� Έχει φυσική και αφοπλιστική χάρη

� Είχε κύρος περισσότερο

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

(Σελ. 203)   1η Άσκηση

Κωμειδύλλιο:  είδος κωμωδίας…

Φάρσα:  θεατρικό έργο …

Μελόδραμα:  δράμα μελοποιημένο…

Οπερέτα:  ελαφρά κωμωδία…

Θεατρική επιθεώρηση:  ελαφρό θεατρικό έργο… 

Μιμόδραμα:  είδος λυρικού δράματος… 

Χορόδραμα:  σκηνικό έργο…

Ορατόριο:  εκκλησιαστικό μελόδραμα…

Πρόζα:  θεατρικό έργο γραμμένο σε πεζό λόγο σε αντιδιαστολή με το μουσικό θέατρο. 



Έκφραση – Έκθεση για τη Β´ Λυκείου  98 Κριτήρια αξιολογήσήσ

72

Μιούζικαλ:  θεατρικό έργο με διασκεδαστικό περιεχόμενο, που συνδυάζει μουσική, χορό και 

διάλογο. 

(Σελ. 204)   1η Άσκηση

� Απεικονίσεις

� Παρουσία

� Εμπειρίες

� Το έργο

� Παρουσίαση

� Διπλωματικές διαμαρτυρίες

� Απεικονίσεις

� Το λειτούργημα, η δουλειά

� Υποχρέωση 

� Ευθύνη

� Εργασίες/πράξεις 

� Θεατρικό δημιούργημα

� Καλλιτεχνικό δημιούργημα

� Δράση

� Ηθοποιό

� Ψεύτης

(Σελ. 204)   2η Άσκηση

Α) Φίλε μου, 

 Παρακολούθησα χθες μια εκπληκτική παράσταση. Έμαθα ότι θα περιοδεύσει και ο επό-

μενος σταθμός είναι η πόλη σου. Σου τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πρόκειται για την παρά-

σταση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή που ανέβηκε από το ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ Σερρών. Το έργο 

είναι πολύ γνωστό αλλά η διαχρονικότητα του λόγου, η πρωτοτυπία στη σκηνοθεσία και 

τα κουστούμια με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα. Οι ηθοποιοί αν και είναι ακόμα σπουδαστές, 

ερμήνευσαν συγκλονιστικά. 

 Το κοινό επευφημούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης και στο τέλος τους αποθέωσε 

κυριολεκτικά! 

 Ήταν ίσως η καλύτερη παράσταση για φέτος…

Β) Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της 

πόλης μας ο Δήμος φιλοξένησε την παράσταση του ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ Σερρών «Αντιγόνη». Το 

έργο αν και πολυπαιγμένο και γνωστό στους περισσότερους, κατάφερε με την αναζωο-

γόνηση του κειμένου, αλλά και με την ευσυνείδητη σκηνοθετική προσέγγιση, την ταύτιση 

των ηθοποιών με τους ρόλους τους καθώς και με την αξιόλογη σκηνογραφική επιμέλεια 

να πρωτοτυπήσει και να απολαύσει το θερμό χειροκρότημα του κοινού. (από την τοπική 

εφημερίδα) 
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΉ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΕΧΝΉΣ

(Σελ. 208)   1η Άσκηση

Άλλα αντικείμενα: 

ένας αθλητικός αγώνας, ένας πολιτικός λόγος, μια πολιτική ενέργεια, ένα νομοσχέδιο, ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μια εκδήλωση, μια συζήτηση, μια διάλεξη, ιστορικά γεγονότα. 

(Σελ. 218)   1η Άσκηση

«Το κοράκι»

Α) Το υλικό οργανώνεται σύμφωνα με την τυπική δομή της παρουσίασης. 

Β) Λεξιλόγιο και ύφος: απλό, οικείο. 

Γ) Σύνταξη: μικρές, σύντομες προτάσεις, ασύνδετο σχήμα. 

«Νυχτολούλουδο»

Α) Το υλικό οργανώνεται σύμφωνα με την τυπική δομή της παρουσίασης. 

Β) Λεξιλόγιο: απλό. 

 Ύφος: άμεσο, ζωηρό. 

Γ) Σύνταξη: μικρές περίοδοι, ασύνδετο σχήμα. 

«Μέρες ραδιοφώνου»

Α) Στην αρχή γίνεται η παρουσίαση της ταινίας. Στις παραγράφους 1- 3 γίνεται αναφορά 

στο χρόνο, στον τόπο, στους ήρωες και στο ρόλο του ραδιοφώνου. Στις παραγράφους 

4 – 6 παρουσιάζονται οι απόψεις του κριτικού για την ταινία. 

Β) Λεξιλόγιο: απλό χωρίς ειδικούς όρους. 

Γ) Σύνταξη: μακροπερίοδος λόγος, πολλοί προσδιορισμοί, σύνθετες προτάσεις. 

 Στίξη: εισαγωγικά για να δηλωθούν οι τίτλοι, παύλες και παρενθέσεις για να προστεθούν 

συμπληρωματικές πληροφορίες. 

«Το τσίρκο»

Α) Το υλικό οργανώνεται σύμφωνα με την τυπική δομή της παρουσίασης. 

Β) Λεξιλόγιο: εξειδικευμένο. 

 Ύφος: περίτεχνο και εξεζητημένο. 

Γ) Λόγος: πυκνός, 

 Στίξη: τελείες - μικροπερίοδος λόγος - εισαγωγικά για να δηλωθούν τίτλοι και ιδιότυπες 

εκφράσεις, παρενθέσεις για την παράθεση διευκρινίσεων, διπλές τελείες για να δοθεί 

έμφαση. 
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«Υπερβατικές δεξιοτεχνίες»

Α) Στην πρώτη παράγραφο δίνονται πληροφορίες για τη συναυλία, ενώ στη δεύτερη ακο-

λουθεί ο σχολιασμός της. 

Β) Λεξιλόγιο: εξειδικευμένο. 

 Ύφος: σοβαρό. 

Γ) Σύνταξη: επιμελημένη. Στίξη: εισαγωγικά για να δηλωθούν επωνυμίες και τίτλοι. 

«Σονάτες για πιάνο»

Α) Σύντομη παρουσίαση και σχόλια για την ερμηνεία τους από τον Αντράς Σιφ. 

Β) Λεξιλόγιο: πλούσιο, χρήση ειδικών όρων. 

 Ύφος: σοβαρό, επίσημο. 

Γ) Σύνταξη: υποτακτική σύνδεση, μακροπερίοδος λόγος. 

«Αέρας φυσάει τα τραγούδια»

Α) Σύντομη παρουσίαση, σχόλια στην αρχή και στο τέλος. 

Β) Λεξιλόγιο: απλό, οικείο. Ύφος: απλό. 

Γ) Σύνταξη: ασύνδετο σχήμα, ελλειπτική πρόταση στην 1η περίοδο, απόκλιση από την κα-

νονική σειρά των όρων της πρότασης στην 3η περίοδο(Κεφαλλονίτικες… τίτλο). Στίξη: 

πολλά κόμματα, εισαγωγικά για να δηλωθεί ο τίτλος. 

«Οι Παναγιές του κόσμου»

Α) Εκτενής παρουσίαση, πληροφορίες και σχόλια παρατίθενται αναμεμειγμένα. 

Β) Λεξιλόγιο: απλό, οικείο, χρήση ειδικών όρων. 

 Ύφος: απλό, σοβαρό. 

Γ) Σύνταξη: απλή. Λόγος: λιτός, περιεκτικός. 

 Στίξη: εισαγωγικά για να δηλωθούν τίτλοι, διπλή τελεία για να δοθεί έμφαση στην επε-

ξήγηση. 

«Τα μπαράκια»

Α) Λίγα πληροφοριακά στοιχεία αναμεμειγμένα με σχόλια. 

Β) Λεξιλόγιο: απλό, οικείο, χρήση λόγιων αλλά και καθημερινών λέξεων. 

 Ύφος: προσωπικό, ζωντανό. 

Γ) Σύνταξη: μικρές περίοδοι. Στίξη: πολλές τελείες, άνω τελείες και κόμματα που προσδίδουν 

ζωντάνια, παύλες για τη διευκρίνιση λέξεων, εισαγωγικά για να δηλωθεί η ιδιαίτερη ση-

μασία μιας λέξης. 

«Θυμητικά» της καθημερινής ζωής της Αθήνας στο γύρισμα του αιώνα

Α) Το υλικό οργανώνεται σύμφωνα με την τυπική δομή της παρουσίασης

Β) Λεξιλόγιο: απλό, οικείο. Ύφος: απλό
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Γ) Λόγος: μακροπερίοδος με πολλούς προσδιορισμούς και διαδοχική υπόταξη. 

 Στίξη: εισαγωγικά για να δηλωθούν τίτλοι, παύλες για να προστεθούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες. 

«Ζωγραφική - Κριτική της Ελένης Βακαλό»

Α) Τυπική οργάνωση κειμένου κριτικής. 

Β) Λεξιλόγιο: εξειδικευμένο, χρήση όρων της ζωγραφικής. 

 Ύφος: επιμελημένο, εξεζητημένο. 

Γ) Λόγος: μακροπερίοδος με πολλούς προσδιορισμούς και ασύνδετα σχήματα. 

 Στίξη: αποσιωπητικά και εισαγωγικά για να δοθεί έμφαση. 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ)

(Σελ. 219)   1η Άσκηση

Α) Ήταν όνειρο ζωής για τη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου να συνεργαστεί με το μεγάλο 

συνθέτη Μάνο Χατζιδάκι, που δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε όσο αυτός ζούσε. Αυτή 

η επιθυμία οδήγησε τη διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια στην πραγματοποίηση αυτού του 

μοναδικού άλμπουμ, που κυκλοφόρησε από το Σείριο με τη συνεργασία της δισκογραφι-

κής εταιρείας LYRA. Το cd έχει τίτλο «Η Σόνια Θεοδωρίδου συναντά το Μάνο Χατζιδάκι». 

Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση διαφόρων δημιουργιών του αξέχαστου συνθέτη και 

μια ενότητα έξι τραγουδιών για φωνή και πιάνο. Το cd αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα 

για το αποτέλεσμα που προκύπτει, όταν συνεργάζονται αρμονικά υψηλά ταλέντα. Έτσι, 

η παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ο συνθέτης Μάνος Χατζιδάκις, συνδυασμένη με 

τη μαγεία των δακτύλων του πιανίστα Βακαρέλη και την ασύγκριτη φωνή της Σόνιας 

Θεοδωρίδου, δημιούργησαν ένα μοναδικό άλμπουμ – κόσμημα. 

Β) «Κάποτε στην Αμερική»

 Γκαγκστερική αμερικάνικη ταινία του Σέρτζιο Λεόνε. Η ταινία αποτελεί δυναμική απάντηση 

του Σέρτζιο Λεόνε στο «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Η αμερικάνικη αυτή παραγωγή 

θεωρείται από τις καλύτερες ταινίες στο είδος της στη δεκαετία του 1980. Γυρίστηκε στα 

1984 και συγκέντρωσε στο πλατό μεγάλα ονόματα, όπως του Ρόμπερτ Ντε Νίρο και του 

Τζέιμς Γούντ. Το φιλμ είναι μια νοσταλγική ματιά πάνω στη φιλία και στη χρυσή εποχή 

του ’20. Γρήγορες ματιές με ένταση και βία τονίζουν το άγριο πρόσωπο της Μαφίας, 

εναλλασσόμενες με σκηνές που προχωρούν αργά για να ξεδιπλώσουν το σύστημα κα-

νόνων και αξιών του υποκόσμου. Η σκηνοθεσία αποτελεί μια από τις καλύτερες δουλείες 

του Σέρτζιο Λεόνε που, με αξιομνημόνευτη τεχνική καταφέρνει να στήσει όλη εκείνη την 

εποχή της δεκαετίας του 1920. Η ταινία χαρακτηρίστηκε ως μια από τις θρυλικότερες 

παραγωγές του αμερικάνικου κινηματογράφου. 

Γ) Η κριτική που δημοσιεύτηκε στον τύπο και υπογράφεται από τον Γ. Π, γνωστό κριτικό 
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του κινηματογράφου, θα μπορούσε επιεικώς να χαρακτηριστεί υπερβολική. Η κριτική 

αναφερόταν στην κλασική πλέον ταινία «Ανατολικά της Εδέμ» του Ηλία Καζάν. Ο κριτικός 

αποφάνθηκε πως πρόκειται για μια ακόμη ανιαρή επανάληψη που επιδιώκει να γεμίσει 

το κενό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως μια τέτοια ισοπέδωση των 

πραγμάτων μόνο από προκατειλημμένη διάθεση θα μπορούσε να προέλθει. Η μεταφορά 

του ομότιτλου μυθιστορήματος Τζον Σταινμπεκ στον κινηματογράφο θεωρείται πια μια 

κλασική δημιουργία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προβολή της ταινίας λοιπόν δε θα πρέπει 

να θεωρείται ανιαρή επανάληψη, αλλά δυνατότητα και ευκαιρία, τόσο για αυτούς που 

δεν την έχουν δει όσο και για αυτούς που την έχουν δεί να ξαναγευτούν τη μαγεία της 

καταπληκτικής σκηνοθεσίας του Ηλία Καζάν. 

(Σελ. 219)   2η Άσκηση

Είναι άνθρωπος προνοητικός φροντίζει με σύνεση έγκαιρα για το μέλλον. 

Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός. αποφασίζει και ενεργεί με περίσκεψη. 

Είναι ιδιαίτερα συντηρητικός αντιμετωπίζει με περίσκεψη οποιαδήποτε καινοτομία. 

(Σελ. 220)   1η Άσκηση

Πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του:

� Να λέει την άποψη του

� Να ασκεί την κριτική του

� Να αποφαίνεται για ένα έργο

� Να καταθέτει την άποψη του

� Έχει χρέος να σχολιάζει

� Απαιτείται να σχηματίζει γνώμη

� Οφείλει να αποκρυσταλλώνει γνώμη

� Είναι απαραίτητο να αξιολογεί

Να μην αποφαίνεται δογματικά:

� Να μην αποφαίνεται από καθέδρας

� Να μη δογματίζει 

� Να μην εκφράζεται απόλυτα

� Να μην εκφράζει δογματικά την άποψη του

� Να μην προβαίνει σε αβάσιμη κριτική

(Σελ. 220)   2η Άσκηση

Ανεπηρέαστη – επηρεασμένη

Αντικειμενική – υποκειμενική 

Ελεύθερη – κατευθυνόμενη
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Προσεκτική – επιπόλαιη 

Εμπεριστατωμένη – ατεκμηρίωτη

Καλοπροαίρετη – κακοπροαίρετη

(Σελ. 220)   3η Άσκηση

Ιεράρχηση, κατάταξη, διαβάθμιση, διαβάθμιση, κλιμάκωση, της αξιολόγησης. 

(Σελ. 220)   4η Άσκηση

Τόσο η αυτοκριτική όσο και ο αυτοέλεγχος είναι απαραίτητοι παράγοντες στην κατάκτηση 

της αυτογνωσίας, δηλαδή στον προσδιορισμό του «εγώ», τη γνώση, την επίγνωση και την 

εκτίμηση της προσωπικότητας. Χάρη στην αυτοκριτική η συμπεριφορά του ανθρώπου διέπεται 

από εγκράτεια, μετριοπάθεια, ταπεινότητα και σωφροσύνη. 

Συμπεριφέρεται με μετριοφροσύνη και υποχωρητικότητα, απαλλαγμένος από τάσεις ναρ-

κισσισμού και εγωκεντρισμού. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

(Σελ. 223)   1η Άσκηση

Μέσο αξιολόγησης είναι η γραπτή και η προφορική εξέταση και μέτρο αξιολόγησης είναι 

η βαθμολογία. Χαρακτηριστικά:

� Η αξιολόγηση περιορίζεται στο γνωστικό τομέα. 

� Δε λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα και η διαφορετικότητα των μαθητών. 

� Δίνεται βαρύτητα στην στείρα απομνημόνευση. 

� Κυριαρχεί η βαθμοθηρία. 

Αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης:

� Αποσύνδεση της εκπαίδευσης από τις κατατακτήριες εξετάσεις. 

� Καθιέρωση του θεσμού των μαθημάτων επιλογής και περιορισμός των βαθμολογούμενων 

μαθημάτων. 

� Αναβάθμιση των τρόπων αξιολόγησης (υλοποίηση νέων κριτηρίων αξιολόγησης που θα 

κινητοποιούν την κριτική ικανότητα των μαθητών). 

(Σελ. 223)   2η Άσκηση

Η κριτική επιφέρει θετικά αποτελέσματα όταν:

� συντελεί στη δημιουργία ειλικρινών ανθρώπινων σχέσεων. 

� προάγει ηθικά και πνευματικά το άτομο που κρίνεται. 

� διορθώνει σφάλματα και ελαττώματα. 

� τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόμου που κρίνεται. 
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Η κριτική επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα όταν:

� Είναι κακόβουλη, προσβλητική και αποσκοπεί στη δυσφήμιση και στην υπονόμευση του 

ατόμου που κρίνεται. 

� Βασίζεται σε προκαταλήψεις. 

� Δεν είναι εμπεριστατωμένη. 

� Προκαλεί ανταγωνισμό και εχθρικές σχέσεις. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση της εποικοδομητικής κριτικής:

� ωριμότητα, διάθεση κατανόησης, ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλίας για αυτοβελτίωση 

από την πλευρά του ατόμου που δέχεται κριτική. 

� σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου, υπευθυνότητα, σοβαρότητα, απαλλαγή από 

εγωισμό, ιδιοτέλεια και προκαταλήψεις από την πλευρά του ατόμου που κρίνει. 

Παραδείγματα: 

� Η κριτική σε ένα φιλικό πρόσωπο όταν είναι καλοπροαίρετη και γίνεται με ευγένεια και 

λεπτότητα έχει θετικά αποτελέσματα. Αντίθετα όταν γίνεται με τρόπο προσβλητικό και 

επιθετικό έχει αρνητικά αποτελέσματα. 

� Η κριτική που ασκούν τα Μ.Μ.Ε όταν είναι εμπεριστατωμένη και βασισμένη σε λογικά 

επιχειρήματα έχει θετικά αποτελέσματα. Αντίθετα όταν είναι υστερόβουλη και αβάσιμη 

έχει αρνητικά αποτελέσματα. 

(Σελ. 223)   3η Άσκηση

Οι περισσότεροι άνθρωποι κρίνουν με μεγάλη ευκολία τους γύρω τους, αλλά δύσκολα 

αποδέχονται την κριτική για τους ίδιους. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του έμφυτου εγωισμού που 

τους χαρακτηρίζει. Η αρνητική κριτική θίγει τον εγωισμό και προκαλεί την άσχημη αντίδραση 

του ατόμου. Ωστόσο η καλοπροαίρετη και τεκμηριωμένη κριτική μπορεί να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα, αν ο άνθρωπος ξεπεράσει τον εγωισμό του και την αποδεχτεί. 

(Σελ. 223)   4η Άσκηση

Α) Κριτική Σκέψη είναι η νοητικό-συναισθηματική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτι-

κά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισμούς και μεταγνωστικές 

στρατηγικές, με την βοήθεια των οποίων το άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό 

τρόπο και αποστασιοποιημένο από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, 

προκειμένου να δαμάσει το πλήθος των ετερογενών στοιχείων τους, ώστε τελικά να 

καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και 

επιλογές δράσης. 

 Ορισμός κατά Ματσαγγούρα (από το βιβλίο του “Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική 

Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Gutenberg, 2002). 

Ορίζουμε την Κριτική Σκέψη ως ανάγκη και τρόπο να κρίνουμε (δια-κρίνουμε, ξεχωρί-

ζουμε) τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο, τι ορθό και τι λάθος, τι πραγματικό και τι φαντασιώδες 
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– ποια πληροφορία των ατομικών αισθήσεων ή ποια σύλληψη του ατομικού νου συνιστά 

έγκυρη και ποια μη έγκυρη γνώση. (Ορισμός κατά Γιανναρά) 

Λόγοι που καθιστούν την κριτική σκέψη σημαντική:

� Καλλιεργεί το διάλογο και την επικοινωνία. 

� Καλλιεργεί την ελευθερία του ανθρώπου. 

� Συντελεί στην πρόοδο. 

� Συμβάλλει στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων

� Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και στην πολιτικοποίηση. 

� Συμβάλλει στον αυτοκαθορισμό του ατόμου. 

Β) Για την επιτυχή εφαρμογή του άρθρου προτείνεται:

� Οργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

� Αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης. 

� Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης (ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών, ενίσχυση 

της προφορικής εξέτασης, σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, αξιοποίηση των βιβλιοθηκών). 

(Σελ. 223)   5η Άσκηση

Η αυτοκριτική και ο αυτοέλεγχος είναι απαραίτητοι παράγοντες στην κατάκτηση της 

αυτογνωσίας. 

Στον επαγγελματικό τομέα: ο άνθρωπος αναγνωρίζει τα όρια και τις δυνατότητες του, 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ευθύνες, συνάπτει ειλικρινείς σχέσεις με συναδέλφους. 

Στον κοινωνικό τομέα: ο άνθρωπος επιδιώκει την αρμονική συνύπαρξη με τα υπόλοιπα 

μέλη του κοινωνικού συνόλου, απαλλάσσεται από αδιαλλαξία, αναγνωρίζει τα λάθη και τις 

αδυναμίες του αποδεχόμενος την καλοπροαίρετη κριτική. 

 Στον πνευματικό τομέα: απαλλάσσεται από δόγματα, προκαταλήψεις και στερεότυπα, 

επιδιώκει την προσέγγιση της αλήθειας, αποκτά σφαιρικότερη εικόνα του κόσμου. 

(Σελ. 224)   1η Άσκηση

Η έλλειψη αυτοκριτικής μπορεί να οδηγήσει: 

� Στη ενίσχυση της εγωπάθειας. 

� Στην ηθική κατάπτωση του ατόμου. 

� Σε πνευματική νωθρότητα, σε αλλοτρίωση και σε χειραγώγηση του ατόμου. 

� Σε μη αρμονική συνύπαρξη του ατόμου με τους συνανθρώπους του. 

Η κατάχρηση της αυτοκριτικής μπορεί να οδηγήσει: 

� Στη δημιουργία συμπλέγματος κατωτερότητας. 

� Σε εσωστρέφεια και απομόνωση. 

� Σε έλλειψη αυθορμητισμού. 
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(Σελ. 224)   2η Άσκηση

Αυτόν που δείχνει: προκύπτει από την ανάγκη του ανθρώπου να παρουσιάσει ένα καλύτερο 

πρόσωπο χωρίς αδυναμίες και πάθη. Προβάλλει ιδιαίτερα τα προτερήματα του για λόγους 

κυρίως ψυχολογικούς. Δεν αποσκοπεί απαραίτητα στην εξαπάτηση των άλλων, πολλές φορές 

συμβαίνει αυθόρμητα. 

Αυτόν που πραγματικά έχει: διαμορφώνεται από όλα τα στοιχεία της ψυχής, του πνεύματος 

και του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, Περιλαμβάνει προτερήματα, αλλά και ελαττώματα, 

σκέψεις, ιδέες, επιθυμίες. 

Αυτόν που νομίζει ότι έχει: συχνά ο άνθρωπος σχηματίζει εσφαλμένη εικόνα για την 

προσωπικότητα του. Λόγω έλλειψης αυτογνωσίας μπορεί να θεωρεί ότι είναι καλύτερος από 

ότι πραγματικά είναι. Ζει με αυταπάτες και χωρίς συναίσθηση της πραγματικής κατάστασης. 

IV.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΉ ΜΙΑΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

1. Ορισμός

(Σελ. 226)   1η Άσκηση

Λοιπές πληροφορίες: «έχει διεύθυνση κατακόρυφη και φορά προς το κέντρο της γης». 

Σκοπός: να αποσαφηνιστεί η διαφορά της έννοιας από τις άλλες έννοιες που ανήκουν στο 

ίδιο γένος. 

(Σελ. 226)   2η Άσκηση

� οριστέα έννοια: εξάτμιση

� Γένος: εξαέρωση

� Ειδοποιός διαφορά: που γίνεται μόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. 

� οριστέα έννοια: παραλληλόγραμμο

� γένος: τετράπλευρο. 

� ειδοποιός διαφορά: που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλα

� Οριστέα έννοια: παραλογές

� Γένος: δημοτικά τραγούδια 

� ειδοποιός διαφορά: πολύστιχα … των παραμυθιών

� οριστέα έννοια: γλώσσα

� γένος: κώδικας σημείων

� ειδοποιός διαφορά: ορισμένης μορφής… κοινότητας. 
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� Οριστέα έννοια: έκλειψη

� Γένος: φαινόμενο

� Ειδοποιός διαφορά: γίνεται αφανές… σε σκιά. 

(Σελ. 227)   1η Άσκηση

Συνθετικοί: «εξάτμιση», «έκλειψη»

Αναλυτικοί: «τετράπλευρο», «παραλογές», «γλώσσα». 

(Σελ. 227)   2η Άσκηση

Θεματική περίοδος: Αυτή η διαδικασία… κοινωνικοποίηση

Λεπτομέρειες: Από την άποψη… ταυτότητας

Κατακλείδα: Έτσι, η κοινωνικοποίηση… ατομικότητας. 

Στη θεματική περίοδο ορίζεται η έννοια της κοινωνικοποίησης. Η ίδια έννοια ορίζεται και 

στις λεπτομέρειες από δυο οπτικές, της κοινωνίας και του ατόμου. Στην κατακλείδα συνοψί-

ζονται οι απόψεις (εισαγωγική λέξη: έτσι). 

(Σελ. 228)   1η Άσκηση

α) οριστέα έννοια: Παιδαγωγική

 γένος: κοινωνική επιστήμη

 ειδοποιός διαφορά: η οποία εξετάζει… μάθησης. 

β) πρωτοβάθμιος ορισμός: Η παιδαγωγική… Μάθησης. 

 Γένος: κοινωνική επιστήμη

 Άλλοι όροι: αγωγή, μάθηση. Αποσαφηνίζονται γιατί αποτελούν βασικούς όρους του πρω-

τοβάθμιου συλλογισμού. 

γ) να αποσαφηνιστεί – να αποσαφηνίσουμε

 χαρακτηρίζονται – χαρακτηρίζουμε

 να μεταφερθεί – να μεταφέρουμε 

 ονομάζεται – ονομάζουμε

 Με την ενεργητική το ύφος γίνεται οικείο. Ο συγγραφέας επιλέγει την παθητική για να 

δώσει έμφαση στην ενέργεια και όχι στα πρόσωπα που ενεργούν. 

δ) γ' ενικό και γ' πληθυντικό: προσδίδουν αντικειμενικότητα και σοβαρότητα

 α' πληθυντικό: συμπεριλαμβάνεται η άποψη του ευρύτερου κοινού. 

 Α' ενικό: δηλώνεται η προσωπική γνώμη του συγγραφέα. 

(Σελ. 228)   2η Άσκηση

Σε επιστημονικό κείμενο: 
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� Χρησιμοποιείται γ' ενικό ή πληθυντικό γιατί προσδίδουν εγκυρότητα και αντικειμενικότητα. 

� Επιλέγεται παθητική σύνταξη γιατί έτσι τονίζεται η ενέργεια. 

(Σελ. 229)   1η Άσκηση

Η άποψη του Μ. Ανδρόνικου είναι δικαιολογημένη. Μόνο με τη γραμματική εξήγηση της 

έννοιας «κριτικός», δηλαδή με την ετυμολογία της δημιουργείται παραπλάνηση. Δεν καλύπτεται 

το εννοιολογικό περιεχόμενου του όρου. Η έννοια «κριτικός» προβάλλεται τυπικά και γενικά. 

(Σελ. 230)   1η Άσκηση

Α) ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

 Ονομάζεται η διάκριση σε βάρος ατόμων, κοινωνικών ομάδων ή κατηγορίες ατόμων, 

που προσδιορίζονται με βάση τα φυλετικά ή και τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά, με 

συνέπεια την ανάπτυξη αισθήματος ανωτερότητας και υπεροχής προς αυτούς. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ:

� περιθωριοποίηση και απομόνωση 

� αποκλεισμός από ορισμένα επαγγέλματα 

� εκμετάλλευση, στέρηση δικαιωμάτων π.χ. πολιτικών 

� βιαιοπραγίες 

� τελικά κοινωνικός αποκλεισμός

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

� Παραβιάζονται θεμελιώδη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα 

� Καταργούνται ανθρωπιστικές αξίες και αρχές 

� Εκτείνεται η εκμετάλλευση των αδυνάτων από τους ισχυρούς 

� Σπάει η κοινωνική συνοχή 

� Υπονομεύονται οι ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των λαών

2. Διαίρεση

(Σελ. 231)   1η Άσκηση

Ως προς το περιεχόμενο: κρίσεως, επιθυμίας, επιφωνηματική, ερωτηματική. 

Ως προς την ποιότητα: καταφατική, αποφατική. 

Ως προς τη σχέση της με άλλες: κύρια, δευτερεύουσα. 

Ως προς τη δομή: απλή, σύνθετη, επαυξημένη, ελλειπτική. 

(Σελ. 231)   2η Άσκηση

Αποσκοπεί: στην πληρέστερη κατανόηση της, 

Συνδέεται με τον ορισμό μιας έννοιας καθώς τον εμπλουτίζει και τον κάνει πληρέστερο. 



Έκφραση – Έκθεση για τη Β´ Λυκείου  98 Κριτήρια αξιολογήσήσ

83

(Σελ. 232)   1η Άσκηση

Η διαίρεση δε γίνεται με ενιαία διαιρετική βάση και δεν είναι ορθή. 

Διαιρετέα έννοια: χρόνοι του ρήματος. 

Διαιρετική βάση: 

� Τρόπος του ρήματος: εξακολουθητικός, στιγμιαίος, συντελεσμένος. 

� Χρονική βαθμίδα: παρελθοντικοί, παροντικοί, μελλοντικοί. 

(Σελ. 232)   2η Άσκηση

Η διαίρεση δεν είναι τέλεια καθώς δεν περιλαμβάνεται η ουδέτερη διάθεση του ρήματος. 

(Σελ. 232)   3η Άσκηση

Η διαίρεση δεν είναι συνεχής. Ως τρίτο είδος του πεζού λόγου αναφέρεται η ρητορική 

και όχι οι δικανικοί λόγοι, που αποτελούν είδος της ρητορικής. 

(Σελ. 233)   1η Άσκηση

Η πρωτοβάθμια διαίρεση της έννοιας γίνεται στη θεματική περίοδο «Σύμφωνα … της 

ηλικίας του» 

Τα δυο είδη της διαίρεσης αναπτύσσονται στις λεπτομέρειες. 

(Σελ. 233)   2η Άσκηση

Διαιρετέα έννοια: τα παιδαγωγικά ιδεώδη. 

Διαιρετική βάση: οι στόχοι του κάθε ιδεώδους. 

Μέλη της διαίρεσης:

� Το ατομικό ιδεώδες. 

� Το κοινωνικό ιδεώδες

� Το ανθρωπιστικό ιδεώδες. 

� Το θρησκευτικό ή μεταφυσικό ιδεώδες. 

Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια διαίρεση. Αρχικά δίνεται η διαιρετέα έννοια και τα είδη της 

διαίρεσης αναπτύσσονται ένα προς ένα. 

(Σελ. 236)   1η Άσκηση

Στη σύγχρονη κοινωνία τα πολιτεύματα διακρίνονται με βάση τον τρόπο άσκησης της 

εξουσίας σε μοναρχικά, ολιγαρχικά και δημοκρατικά. Στα μοναρχικά καθεστώτα η εξουσία 

συγκεντρώνεται σε ένα πρόσωπο. Στα ολιγαρχικά ασκείται από ορισμένα πρόσωπα που συ-

γκροτούν μια ομάδα. Στα δημοκρατικά καθεστώτα η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του λαού 

και εμφανίζεται με διάφορα συστήματα, όπως βασιλευόμενη, προεδρευόμενη και προεδρική. 
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(Σελ. 236)   2η Άσκηση

Τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Μέσα μαζικής ενημέρωσης ονομάζονται τα μέσα που μεταδίδουν πληροφορίες στο ευρύ 

κοινό με στόχο την ενημέρωση του για ποικίλα θέματα. Παρέχουν γνώσεις, διευρύνοντας 

τους πνευματικούς ορίζοντες των αποδεκτών και παράλληλα ψυχαγωγούν. Τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης διακρίνονται σε έντυπα και σε ηλεκτρονικά. Έντυπα είναι οι εφημερίδες, τα βιβλία 

και τα περιοδικά, ενώ ηλεκτρονικά η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. 

 Το έντυπο υλικό κυκλοφορεί σε πολλά αντίτυπα και λειτουργεί ως μέσο πληροφόρησης 

και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Με κριτήριο το χρόνο έκδοσης χωρίζονται σε περιοδικό 

και μη περιοδικό τύπο. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα έντυπα που εκδίδονται σε τακτικά 

χρονικά διαστήματα, όπως είναι οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Σ τη δεύτερη κατηγορία ανή-

κουν τα έντυπα που εκδίδονται μια φορά, όπως είναι τα βιβλία. Το περιεχόμενο τους ποικίλει. 

Αναφέρονται στην πολιτική, στην οικονομία, στην επιστήμη, στον αθλητισμό ή σε διάφορους 

τομείς της ανθρώπινης ζωής. Χρησιμοποιούν για τη μετάδοση των μηνυμάτων κατά βάση το 

γραπτό λόγο και η γλώσσα τους είναι επιμελημένη. 

 Τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνο-

λογίας. Χαρακτηρίζονται από αμεσότητα και ταχύτητα στην πληροφόρηση καθώς και από 

παραστατικότητα και ζωντάνια. Συνδυάζουν το λόγο με τον ήχο τη μουσική και κάποια από 

αυτά και την εικόνα. Προσφέρουν εύκολη παρακολούθηση και συνδυάζουν την ενημέρωση 

με την ψυχαγωγία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σημειώσεις

(Σελ. 240)   1η Άσκηση

Πλεονεκτήματα: προσιτή στον καθένα, καλλιεργεί την κριτική ικανότητα. 

Μειονεκτήματα: δεν αποδίδεται το ύφος του συγγραφέα, δεν καταγράφεται το σύνολο 

 του λόγου, διακρίνονται από υποκειμενικότητα. 

Είναι χρήσιμη: για την καταγραφή βασικών σημείων ενός κειμένου ή μιας ομιλίας. 

Στη σχολική εργασία: χρήσιμη στις καθημερινές παραδόσεις των μαθημάτων, στη μελέτη, 

 σε εργασίες. 

Α.  Σημειώσεις από γραπτό λόγο

(Σελ. 241)   1η Άσκηση

Νοηματικό κέντρο: οι ιδιομορφίες και η πολιτική διάσταση του αρχαίου θεάτρου μέσω της 

 σύγκρισης με το σύγχρονο. 

Πλαγιότιτλος: «οι διαφορές του αρχαίου και του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου». 
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(Σελ. 243)   1η Άσκηση

1) Κρατώ σημειώσεις κατά παράγραφο

 α) Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου

Α) θεματική πρόταση: Για να κατανοήσουμε… 5ο αιώνα π.χ. 

 Θέμα: η πολιτική διάσταση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και οι ιδιομορφίες της. 

Β) � Ενώ για μας… Μέριμνας. 

 � Οι παραστάσεις… Μεγάλων Διονυσίων. 

 � Ο χαρακτήρας… Επαναλήψεις. 

 Τα συγκρινόμενα μέρη παρουσιάζουν τις εξής διαφορές:

 � Αντικείμενο κρατικής μέριμνας οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο – ιδιωτική υπόθεση 

στο σύγχρονο. 

 � Στο αρχαίο θέατρο οι παραστάσεις αποτελούσαν μέρος μεγάλων αθηναϊκών εορτών 

– στο σύγχρονο αποτελούν ανεξάρτητες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 � Η παρουσίαση κάθε παράστασης στο αρχαίο θέατρο γινόταν μια φορά – στο σύγχρονο 

θέατρο οι παραστάσεις παρουσιάζονται κατ’ επανάληψη αρκετές φορές. 

Γ) λέξεις – κλειδιά: αρχαία ελληνική τραγωδία, πολιτική διάσταση, ορισμένες ιδιομορφί-

ες, ενώ… Σήμερα, η παρακολούθηση, ιδιωτική υπόθεση, στην αρχαιότητα, κέντρο της 

κρατικής μέριμνας, οι παραστάσεις, ανεξάρτητες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναπόσπαστο 

… Γιορτής, ο χαρακτήρας των έργων, εφήμερος και ανεπανάληπτος, τα έργα, πολλές 

επαναλήψεις. 

Δ) � Η παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης είναι πλέον υπόθεση ιδιωτική, ενώ 

στην αρχαιότητα αποτελούσε αντικείμενο κρατικής μέριμνας. 

 � Οι θεατρικές παραστάσεις στις μέρες μας αποτελούν ανεξάρτητες πολιτιστικές εκδη-

λώσεις, ενώ στην αρχαιότητα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των Μεγάλων Διονυσίων. 

β) Παρουσιάζω παραλλαγές σημειώσεων από την ίδια παράγραφο

(Σελ. 245)   1η Άσκηση

Κοινά σημεία:

� Αποδίδουν τα βασικά σημεία της παραγράφου. 

� Περιλαμβάνουν λέξεις και φράσεις κλειδιά. 

� Δεν περιλαμβάνουν επουσιώδη στοιχεία. 

Διαφορές:

� Η πρώτη παραλλαγή είναι εκτενέστερη. 

� Η δεύτερη παραλλαγή μοιάζει με την πρώτη στον τρόπο οργάνωσης του λόγου, αλλά 

είναι συντομότερη. 
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� Η Τρίτη παραλλαγή έχει διαφορετική μορφή. 

� Η τέταρτη διαφέρει ως προς την οργάνωση του διαγράμματος. 

Παράγοντες από τους οποίου εξαρτάται η μορφή των σημειώσεων:

� Το σκοπό. 

� Την κρίση του συντάκτη. 

�  Τις συνθήκες. 

(Σελ. 246)   1η Άσκηση

Ή πολιτική διάσταση του αρχαίου θεάτρου:

- μεγάλη λαϊκή συμμετοχή στις θεατρικές παραστάσεις λόγω:

� Ένταξης θεάτρου σε θρησκευτικό πλαίσιο. 

� Μοναδικότητας της παράστασης

- Ο Αριστοφάνης αναφέρει: ο τραγικός ποιητής είναι δάσκαλος του λαού, διαμορφώνει το 

ήθος (Αισχύλος) και οξύνει την κριτική ικανότητα των πολιτών (Ευριπίδης) 

- Η λειτουργία του ποιητή συνίσταται στη διαπαιδαγώγηση και στην ευαισθητοποίηση του 

κοινού. 

2. Εργάζομαι σε ευρύτερες νοηματικές ενότητες και κρατώ σημειώσεις

(Σελ. 251)   1η Άσκηση

Α) 1η νοηματική ενότητα: Β και Γ παράγραφος, 

 Πλαγιότιτλος: Η κυριαρχία της εικόνας επιδρά αρνητικά. 

 2η νοηματική ενότητα: Δ και Ε, 

 Πλαγιότιτλος: Μοναδικά αντίδοτα… οι δυνάμεις του πολιτισμού και η μόρφωση των νέων. 

Β) � Έχει αρνητικές επιπτώσεις στον πολιτισμό η ανάπτυξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

και ψυχαγωγίας;

	 � Η κυριαρχία της εικόνας επιδρά αρνητικά. 

	 � Μοναδικά αντίδοτα… οι δυνάμεις του πολιτισμού και η μόρφωση των νέων . 

	 � Η πρόοδος της εκπαίδευσης και της τεχνικής πρέπει να συμβαδίζουν. 

(Σελ. 252)   1η Άσκηση

«Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής ποίησης»

Περιεχόμενα: 

� Εισαγωγή

� Αρχίλοχος

� Μίμνερνος
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� Σαπφώ

� Σόλων

� Αλκαίος

� Αλκμάν

� Θέογνης

� Στησίχορος

� Πίνδαρος

� Σιμωνίδης

� Στοιχεία Διαλέκτων

� Χρονολογικοί πίνακες

� Πίνακες εικόνων

Κάθε επιμέρους κεφάλαιο χωρίζεται σε αποσπάσματα κειμένων. Υπάρχει ενότητα ανάμεσα 

στον τίτλο του βιβλίου, στους τίτλους των κεφαλαίων του(αρχαϊκοί Λυρικοί ποιητές) και στους 

επιμέρους τίτλους των κεφαλαίων του(ποιήματα τους). 

(Σελ. 252)   2η Άσκηση

Εάν ο πίνακας των περιεχομένων είναι αναλυτικός και επαρκώς δομημένος, περιλαμβάνει 

δηλαδή ακόμα και τίτλους υποενοτήτων τότε ο αναγνώστης θα μπορούσε να υποθέσει το 

θέμα και την οπτική του συγγραφέα. 

3. Από τις σημειώσεις προχωρώ στο διάγραμμα του κειμένου

(Σελ. 253)   1η Άσκηση

Επιπλέον εργασίες:

� Καταγραφή των δομικών μερών των παραγράφων. 

� Εύρεση πλαγιότιτλων για όλες τις παραγράφους. 

� Συγκέντρωση νοηματικών ενοτήτων. 

Χρησιμότητα διαγράμματος:

� Διευκολύνεται η επεξεργασία- κατανόηση του κειμένου

� Διευκολύνεται η σύνταξη της περίληψης του κειμένου. 

� Οξύνεται η κριτική και η αφαιρετική ικανότητα του συντάκτη του διαγράμματος. 

(Σελ. 257)   1η Άσκηση

Διάγραμμα:

Πρόλογος: παρουσίαση του προβλήματος

Σημειώσεις: Κινδυνεύει ο πολιτισμός από την ανάπτυξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

 και ψυχαγωγίας;



Έκφραση – Έκθεση για τη Β´ Λυκείου  98 Κριτήρια αξιολογήσήσ

88

Κύριο μέρος: � θέση του συγγραφέα

  � Επιχειρήματα

  � Τρόποι αντιμετώπισης

Σημειώσεις: Ο κίνδυνος ελλοχεύει γιατί: λόγω της κυριαρχίας της εικόνας αλλοιώνεται η 

 πραγματικότητα και κινδυνεύει η διανοητική λειτουργία. 

   Μοναδικό μέσο άμυνας: η μόρφωση των νέων, η ανάπτυξη κριτικών δυνάμεων, 

 η καλλιέργεια της αίσθησης του ωραίου. 

Επίλογος: συμπέρασμα

Σημειώσεις: η πρόοδος της τεχνικής πρέπει να συμβαδίσει με την πρόοδο της εκπαίδευσης. 

Συλλογιστική πορεία: 

1η παράγραφος: πρόλογος – τίθεται το ερώτημα

2η – 3η παράγραφος: πρώτη νοηματική ενότητα στην οποία αναφέρεται η θέση του συγ- 

γραφέα. 

4η – 5η παράγραφος: δεύτερη νοηματική ενότητα στην οποία αναφέρονται οι τρόποι αντι-

μετώπισης του προβλήματος. 

6η παράγραφος: επίλογος – τίθεται το συμπέρασμα.

(Σελ. 257)   2η Άσκηση

«Κάποιοι πιστεύουν ότι οι νέοι μιλούν μια γλώσσα διαφορετική από τη συνηθισμένη που 

αποτελεί απειλή και κατάντια για την ελληνική γλώσσα. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της 

και ποιοι παράγοντες συντέλεσαν στη διαμόρφωση της; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του 

φαινομένου και πως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί;»

Σχεδιάγραμμα

Θέμα: το ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα των νέων. 

Ζητούμενα: � Χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων

	 	 � Αίτια φαινομένου

	 	 � Συνέπειες

	 	 � Τρόποι αντιμετώπισης

Πρόλογος: η τάση των νέων να διαφοροποιούνται με τη συμπεριφορά, τον τρόπο ζωής  

 και τη γλώσσα

Κύριο μέρος: � Χαρακτηριστικά (φτωχό λεξιλόγιο, χρήση ξένων λέξεων, συνθηματολογία) 

  � Αίτια φαινομένου(κρίση στην εκπαίδευση, ρόλος ΜΜΕ, ξενομανία,  

  απομάκρυνση από το βιβλίο). 

  � Συνέπειες (κίνδυνοι για τη γλώσσα, χάσμα γενεών, έλλειψη ικανότητας  
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  επικοινωνίας). 

  � Τρόποι αντιμετώπισης (παιδεία, έλεγχος της γλώσσας των ΜΜΕ, καλλιέρ- 

  γεια διαλόγου) 

Επίλογος: η ιδιαιτερότητα των νέων στη χρήση της γλώσσας ελλοχεύει κινδύνους που  

 πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α. ΠΕΡΙΛΉΨΉ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

2. Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη

(Σελ. 263)   1η Άσκηση

1 κεφάλαιο Αρχές Φιλοσοφίας

Η φιλοσοφία είναι σκέψη πάνω στην ίδια την σκέψη και τις δυνατότητές της. Ο όρος 

φιλοσοφία αναφέρεται κυρίως σε αυτή την δραστηριότητα αλλά πολλοί την χρησιμοποιούν 

για να δηλώσουν και τις θεωρίες στις οποίες καταλήγουν οι φιλόσοφοι. Φιλοσοφία θα πει 

να βρίσκεσαι καθ' οδόν. Τα ερωτήματά της είναι ουσιαστικότερα από τις απαντήσεις της, και 

κάθε απάντηση μετατρέπεται σε νέο ερώτημα. Όπως έχει παρατηρήσει ο Καντ, είναι σωστό-

τερο να λέμε ότι πρέπει να μαθαίνουμε το "πώς να φιλοσοφούμε" και όχι να μαθαίνουμε ένα 

έτοιμο "σώμα" φιλοσοφικών αντιλήψεων και θεωριών. Η υιοθέτηση μιας φιλοσοφικής στάσης 

απέναντι στα πράγματα μας κάνει να απορούμε για εκείνα που προηγουμένως θεωρούσαμε 

αυτονόητα. Η διαφοροποίηση των προβλημάτων μάς επιτρέπει να μιλάμε για ορισμένους 

βασικούς κλάδους ή περιοχές της φιλοσοφικής σκέψης, όπως η γνωσιολογία, η μεταφυσική 

ή οντολογία, η πρακτική φιλοσοφία και η αξιολογία. H λογική θα μπορούσε να θεωρηθεί ξε-

χωριστός κλάδος της φιλοσοφίας, για τους περισσότερους όμως φιλοσόφους αποτελεί κυρίως 

το όργανο της ορθής νόησης, που είναι απαραίτητο όχι μόνο για κάθε μορφή φιλοσοφικής 

δραστηριότητας, αλλά και για όλες τις επιστήμες. 

3. Συγκρίνω δύο περιλήψεις, μια εκτενή και μια συνοπτική του ίδιου 
κειμένου

(Σελ. 264)   1η Άσκηση

Η πρώτη περίληψη είναι περισσότερο κατατοπιστική. Περιλαμβάνει εκτός από τους πλα-

γιότιτλους και κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Αντίθετα η δεύτερη αποτελείται από τους 

πλαγιότιτλους των παραγράφων συνδεδεμένους με διαρθρωτικές φράσεις. Παρατηρείται και 

στις δυο περιλήψεις η χρήση ενεργητικής σύνταξης για να δοθεί έμφαση στο πρόσωπο που 

ενεργεί. 

Αποδίδεται πιστά ο τρόπος οργάνωσης του αρχικού κειμένου και η συλλογιστική πορεία 
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του συγγραφέα με τις εξής φράσεις: 

� Στον πρόλογο του άρθρου του.…

� Στην αρχή συγκρίνει…

� Στη συνέχεια παρουσιάζει…

� Τέλος αναφέρεται…

(Σελ. 265)   1η Άσκηση

Ο συγγραφέας αναφέρεται στην εχθρική σχέση των Νεοελλήνων με το κράτος τους. Ξεκινά 

με την άποψη ενός ανθρώπου που διετέλεσε δημόσιος υπάλληλος για πολλά χρόνια, πως 

το κράτος ως συγκεκριμένο βίωμα λείπει από τους Έλληνες. Με αναφορά σε συγκεκριμένα 

παραδείγματα που φανερώνουν την αδιαφορία και την εχθρότητα των Νεοελλήνων απέναντι 

στο κράτος επιβεβαιώνει τη θέση του και συμπεραίνει πως είναι πιθανό η κατάσταση αυτή 

να οφείλεται σε μια «τάση αναρχισμού» που ενυπάρχει στους Έλληνες. Ο συγγραφέας δεν 

αποδέχεται την ερμηνεία του δημόσιου υπαλλήλου παρότι συμφωνεί με τη θέση του. Θεωρεί 

παρακινδυνευμένη και άδικη την αντίληψη περί αναρχισμού. Σύμφωνα με τη δική του άποψη 

η λανθάνουσα εχθρότητα προς το κράτος οφείλεται τόσο σε ιστορικούς όσο και σε ψυχο-

λογικούς λόγους, που μετατρέπουν τον Έλληνα σε σατράπη όταν αποκτά εξουσία. Οφείλεται 

επίσης σε μια κακοδαιμονία που διαιωνίζεται και στην επιβολή ξενόφερτων διοικητικών και 

πολιτιστικών θεσμών, που δεν ανταποκρίνονταν στις εγχώριες ανάγκες και κατέστρεψαν την 

κοινοτική οργάνωση, στην κακοδιοίκηση και στην παγκόσμια κρίση της έννοιας του Κράτους. 

Στο τέλος συμπεραίνει πως το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες αισθάνονται ξένοι στον 

τόπο τους. 

(Σελ. 265)   2η Άσκηση

Σύντομη περίληψη

Ο συγγραφέας ξεκινά με το ερώτημα αν ο πνευματικός πολιτισμός κινδυνεύει από την 

ανάπτυξη του τύπου, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης. Στη συνέχεια 

διαπιστώνει πως ο κίνδυνος αυτός ελλοχεύει και επισημαίνει ότι η εικόνα οδηγεί τον ανθρώ-

πινο εγκέφαλο σε ατροφία και παθητικότητα. Προχωρά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, 

προτείνοντας την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων που θα συμβάλουν στην άμεση αποκα-

τάσταση της ισορροπίας. Έτσι τονίζει πως το μοναδικό αντίδοτο είναι η μόρφωση των νέων 

και κρίνει τέλος αναγκαίο να συμβαδίζουν η πρόοδος της τεχνικής και της εκπαίδευσης. 

Εκτενής περίληψη

Ο συγγραφέας στον πρόλογο εστιάζει το ενδιαφέρον του στο θέμα υποβάλλοντας ένα 

ερώτημα για το αν η παιδεία και γενικότερα ο πνευματικός πολιτισμός κινδυνεύει από την 

ανάπτυξη του τύπου, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης. Ξεκινά κατα-

θέτοντας την προσωπική του άποψη πως ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός. Επισημαίνει στη 

συνέχεια, επικαλούμενος τις απόψεις δυο ειδικών, ότι η εικόνα οδηγεί τον ανθρώπινο εγκέ-

φαλο σε ατροφία και παθητικότητα, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία μιας πλασματικής ζωής. 

Συμπληρώνει τις παρατηρήσεις των ειδικών με την επισήμανση ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
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ατροφεί και υιοθετεί μια παθητικότητα λόγω της έτοιμης τροφής που του παρέχει η εικόνα. 

Προχωρά στην αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνοντας ως μοναδικό μέτρο θεραπείας 

τη μόρφωση των νέων και την κινητοποίηση όλων εκείνων των δυνάμεων του πολιτισμού 

που θα αποκαταστήσουν την ισορροπία. Αιτιολογεί την άποψη του προσδιορίζοντας τους 

στόχους της εκπαίδευσης, που είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, η καλλιέργεια της 

αρετής και τη αίσθησης του ωραίου. Τέλος, διευκρινίζει τη θετική στάση του απέναντι στην 

πρόοδο της τεχνικής και επισημαίνει την αναγκαιότητα να ακολουθήσει και η εκπαίδευση την 

ίδια κατεύθυνση, ώστε να εκλείψει ο κίνδυνος. 

4. Εξετάζω τη χρήση της ενεργητικής και της παθητικής σύνταξης σε μια 
περίληψη

(Σελ. 266)   1η Άσκηση

Αρχικά συγκρίνεται το αρχαίο θέατρο με το σύγχρονο και επισημαίνονται οι διαφορές 

τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παράγοντες που μαρτυρούν την πολιτική του σημασία. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στην ιδιαιτερότητα της τραγωδίας σχετικά με το υλικό που χρησιμο-

ποιείται από τον ποιητή και τον τρόπο με τον οποίο το επεξεργάζεται. 

(Σελ. 266)   2η Άσκηση

� Το ύφος γίνεται σοβαρό και τυπικό. 

� Προβάλλεται το θέμα του κειμένου και όχι το πρόσωπο που ενεργεί. 

Η παθητική σύνταξη χρησιμοποιείται γιατί: 

� Προσδίδει ποικιλία στο λόγο. 

� Καθιστά πυκνότερο το κείμενο. 

� Δίνει έμφαση στη συλλογιστική πορεία. 

(Σελ. 267)   1η Άσκηση

Ενεργητική χρησιμοποιείται για να δοθεί έμφαση στο πρόσωπο που ενεργεί. Προσδίδει 

σαφήνεια και αμεσότητα στο λόγο. 

Παθητική χρησιμοποιείται για να δοθεί έμφαση στο θέμα. Προσδίδει συντομία στο λόγο 

και ποικιλία στην έκφραση. 

(Σελ. 267)   2η Άσκηση

Η ενεργητική προβάλλει το υποκείμενο και χαρίζει στο λόγο σαφήνεια και παραστατι-

κότητα. Τα κείμενα στα οποία χρησιμοποιείται η ενεργητική σύνταξη γίνονται ευκολότερα 

κατανοητά. 

Η παθητική σύνταξη προβάλλει τα γεγονότα και τις πληροφορίες. Η σύνταξη αυτή είναι 

προτιμότερη σε κείμενα πληροφοριακά όπου απαιτείται επισημότητα και αντικειμενικότητα. 
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5. Παρατηρώ περιλήψεις από ποικίλα κείμενα

(Σελ. 268)   1η Άσκηση

Για το Βυζάντιο επισημαίνονται:

� Η μεγάλη ιδιοκτησία. 

� Η οικονομική διείσδυση των Ιταλών στη Βυζαντινή επικράτεια. 

� Η προσωρινή ανασυγκρότηση του κράτους από τους Κομνηνούς. 

� Η συνέχιση της καθοδικής πορείας του κράτους. 

� Η απώλεια των βυζαντινών κτήσεων στην Ιταλία. 

� Η κατάκτηση μεγάλου μέρους της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους. 

Για τη Δύση επισημαίνονται:

� Σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές οδήγησαν στην ανάπτυξη του εμπορίου 

και στην αναβίωση των πόλεων. 

� Η ισχυροποίηση του παπισμού. 

� Οι Σταυροφορίες. 

(Σελ. 268)   2η Άσκηση

Υπάρχει προφανής αντιστοιχία ανάμεσα στα κύρια σημεία του εισαγωγικού σημειώματος 

και στα θέματα που εξετάζονται στο κεφάλαιο αυτό. Η σειρά παράθεσης συμπίπτει με τη σειρά 

εξέτασης των γεγονότων. 

Συγκεκριμένα περιέχονται:

� Εκκαθάριση του εσωτερικού του Βυζαντινού Κράτους. 

� Εσωτερική πολιτική των Κομνηνών. 

� Εξωτερική πολιτική των Κομνηνών. 

� Η Ιταλική και Βαλκανική πολιτική των Κομνηνών. 

� Η απώλεια και ο εξισλαμισμός της Βυζαντινής Μικρασίας. 

� Οι οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη. 

� Κοινωνία και εξουσία. 

� Οι τρεις πρώτες σταυροφορίες. 

(Σελ. 269)   1η Άσκηση

� Στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο. 

� Στα βιογραφικά σημειώματα. 

� Σε επίσημα έγγραφα. 

(Σελ. 270)   1η Άσκηση

Επιπλέον λεπτομέρειες:

� Αναφέρεται συνοπτικά το θέμα
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� Στοιχεία για τους έρωτες των κοριτσιών και τις σχέσεις τους με τα φιλικά τους πρόσωπα. 

Οι διαφορές οφείλονται στο σκοπό που εξυπηρετούν οι περιλήψεις. Η πρώτη αποσκοπεί 

στο να πληροφορήσει σε γενικές γραμμές το μαθητή ενώ η δεύτερη αποσκοπεί και στην 

πρόκληση ενδιαφέροντος. 

(Σελ. 271)   1η Άσκηση

Το σχόλιο στην αρχή του αποσπάσματος δεν αποτελεί μέρος της περίληψης. Δικαιολο-

γείται καθώς δεν πρόκειται για μια απλή ενημερωτική περίληψη. Ο συγγραφέας προσπαθεί 

να αξιολογήσει τα έργο. 

(Σελ. 271)   2η Άσκηση

Είναι απαραίτητη γιατί:

� Ενημερώνει τον αναγνώστη, ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει την αξιολόγηση του. 

� Αποτελεί εισαγωγή για την αξιολόγηση. 

(Σελ. 272)   1η Άσκηση

� Βιογραφία

� αυτοβιογραφία

� μυθιστορηματική βιογραφία

� απομνημονεύματα

� θεατρικό ή κινηματογραφικό έργο

(Σελ. 273)   1η Άσκηση

Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΝΕΣΙ ΟΥΙΛΙΑΜΣ

Στο έργο εξιστορείται μέσα από τις αναμνήσεις του Τομ η ζωή της οικογένειας Γουίν-

γκφιλντ, που την απαρτίζουν ο γιος Τομ, η μητέρα Αμάντα και η κόρη Λώρα. Ο πατέρας τούς 

έχει εγκαταλείψει για χρόνια κι εκείνοι ζουν σ' ένα δικό τους "γυάλινο κόσμο". Η μητέρα έχει 

έμμονη ιδέα με τα παιδικά και νεανικά της χρόνια στο Νότο, ωστόσο τώρα δείχνει την εικόνα 

της "ξεπεσμένης καλλονής", ένα μοτίβο που επανέρχεται σε πολλά έργα του συγγραφέα. 

Ταυτόχρονα, ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της, ωστόσο η πραγματικότητα 

είναι σκληρή. Για το γιο της, θεωρεί ότι είναι ένας εγωιστής ονειροπόλος, ο οποίος είναι 

ανεύθυνος και καταφεύγει στο αλκοόλ, στην ποίηση, στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, 

αντί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην οικογένεια. Ο ίδιος ονειρεύεται να φύγει και αυτός όπως 

ο πατέρας του. Η Λώρα είναι μια εύθραυστη παρουσία, ανάπηρη στο πόδι, φοβάται τον έξω 

κόσμο, προτιμώντας τη συλλογή της από γυάλινα ζωάκια και την συλλογή παλιών δίσκων 

γραμμοφώνου του πατέρα της. Κάποια στιγμή, όλη η οικογένεια στρέφει την ελπίδα της σε 

ένα τέταρτο πρόσωπο, τον Τζιμ, έναν επισκέπτη από τον έξω κόσμο, με τον οποίο έχει ένα 

σύντομο φλερτ η Λώρα. Ωστόσο, τα πάντα γκρεμίζονται, καθώς εκείνος διαλύει τις αυταπάτες 

τους κι έτσι επανέρχονται στη σκληρή πραγματικότητα. 
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Περίληψη προφορικού λόγου

(Σελ. 275)   1η Άσκηση

1) Διαβάζω τη δημοσιογραφική περίληψη μιας συζήτησης

Πληροφορίες: 

� από τον τίτλο και τον υπότιτλο α) η Ελλάδα έχει τα περισσότερα θύματα από τροχαία, 

β) το 1986 ανακηρύχτηκε έτος οδικής ασφάλειας, γ) η ΕΟΚ προτίθεται να λάβει μέτρα) 

� από τη 1η παράγραφο (πρόλογος: τόπος διεξαγωγής, πηγή πληροφόρησης) 

� 2η παράγραφος: ο ευρωβουλευτής κ Αναστασόπουλος επισήμανε ότι ο αριθμός των 

θυμάτων παραμένει ανησυχητικός. 

� 3η παράγραφος: ευρωβουλευτής κ. Λαγάκος επεσήμανε ότι χρειάζεται ανάπτυξη του 

οδικού δικτύου. 

� 4η και 5η παράγραφος: ευρωβουλευτής κ. Αδάμου εντόπισε τις βασικές αιτίες. 

Ρήματα: 

� Επεσήμανε, είπε. 

� Τόνισε, ζήτησε, παρεμβαίνοντας. 

� Υποστήριξε, τόνισε, πρόσθεσε, ζήτησε. 

Χρήση κόμματος:

� Για το διαχωρισμό των παρενθετικών κύριων προτάσεων. 

� Για το διαχωρισμό των επιρρηματικών προσδιορισμών. 

� Για το διαχωρισμό των όμοιων συντακτικά όρων. 

� Για το διαχωρισμό κύριων και δευτερεύουσων προτάσεων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ

(Σελ. 277)   1η Άσκηση

Η λακωνικότητα χαρακτηρίζει γενικά τον τρόπο ζωής των Σπαρτιατών:

� Απλότητα, απουσία πολυτέλειας

� Εθισμός στον ασκητικό τρόπο ζωής

� Στρατιωτική αγωγή

� Εστίαση ενδιαφέροντος στη σωματική άσκηση

�  Εξοικείωση του σώματος με κακουχίες. 

(Σελ. 277)   2η Άσκηση

Η λακωνικότητα επιβάλλεται:

� Σε διαφημιστικά μηνύματα
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� Σε πινακίδες

� Σε μικρές αγγελίες

� Σε πίνακες περιεχομένων. 

� Σε οδηγίες χρήσης

� Σε βιογραφικά σημειώματα

� Στη διατύπωση ερωτήσεων

� Σε σύντομα δελτία ειδήσεων

Η αναλυτική έκφραση επιβάλλεται:

� Σε καταθέσεις μαρτύρων σε δικαστήρια

� Σε διαλέξεις και ομιλίες

� Σε επίλυση αποριών

(Σελ. 277)   3η Άσκηση

� Ο μεστός και περιεκτικός λόγος διευκολύνει την επικοινωνία. 

� Προσδίδει στο λόγο τα ουσιαστικά του χαρακτηριστικά και τον καθιστά ενδιαφέροντα με 

την αποφυγή της μακρηγορίας. 

� Βοηθά τους διαλεγόμενους να προσδιορίσουν με σαφήνεια τον πυρήνα των σκέψεων 

του συνομιλητή. 

� Καθιστά το λόγο λιτό, απέριττο, ευνοεί την ακριβόλογη διατύπωση. 

� Στον πολιτικό λόγο βοηθά στην κατανόηση του. 

� Προσδίδει σοβαρότητα και εγκυρότητα. 

(Σελ. 277)   4η Άσκηση

Η λακωνικότητα θα μπορούσε να συνδεθεί με την εσωστρέφεια, καθώς ο εσωστρεφής 

άνθρωπος δεν εκδηλώνει τις σκέψεις του και τα συναισθήματα του, συνεπώς είναι λιγόλογος. 

Ωστόσο ως ικανότητα σύντομης και ακριβούς απόδοσης των νοημάτων χαρακτηρίζει και 

ανθρώπους εξωστρεφείς που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο έκφρασης. 

Δεν αποτελεί φραγμό στην επικοινωνία, αντίθετα πολλές φορές τη διευκολύνει και την 

καθιστά ουσιαστικότερη. 

(Σελ. 278)   1η Άσκηση

Αίτια:

� Ο καταιγισμός των πληροφοριών. 

� Η εκτεταμένη χρήση των Η/Υ. 

� Η επίδραση της γλώσσας των ΜΜΕ. 

� Η ανάγκη εντυπωσιασμού. 
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Επιπτώσεις:

� Αλλοίωση της γλώσσας. 

� Τυποποίηση και συνθηματοποίηση της γλώσσας. 

� Διαταραχή στην ανθρώπινη επικοινωνία. 

(Σελ. 279)   1η Άσκηση

Λακωνικότητα είναι η ικανότητα έκφρασης ενός ατόμου με μεστότητα, περιεκτικότητα και 

συντομία. Το άτομο έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται με ακρίβεια, κάνοντας πιο εύκολο για το 

δέκτη να κατανοήσει το νόημα των λόγων του. Το να μπορεί να εκφράζεται κάποιος εύστοχα 

και απλά δηλώνει πνευματική καλλιέργεια, καλή γνώση της γλώσσας αλλά και λιτότητα και 

ουσία, τόσο στον τρόπο σκέψης όσο και στον τρόπο ζωής. Γι’ αυτό αρκετοί υποστηρίζουν 

ότι η λακωνικότητα είναι φιλοσοφία, αντίληψη, δηλαδή, ζωής. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

� Προβάλλει το ουσιώδες

� Ενέχει συντομία

� Εξασφαλίζει τη συνοχή του λόγου

� Αναδεικνύει την αλήθεια

� Εντυπώνεται στη μνήμη

� Προσδίδει σαφήνεια. 

Επιβάλλεται:

� Ταχείς ρυθμούς ζωής

� Μικρές αγγελίες

� Οδηγίες χρήσης

� Ανακοινώσεις γεγονότων

� Δημοσιογραφία, επικοινωνία

� Προγράμματα

� Μηνύματα τηλεφωνητών

� Εκπαίδευση

� Εντολές

� Επαγγελματική ζωή

� Ιατρικές γνωματεύσεις

(Σελ. 280)   1η Άσκηση

Ο ελεύθερος χρόνος συμβάλλει:

� Στην ψυχολογική ισορροπία του ανθρώπου

� Στην πνευματική του καλλιέργεια

� Στην κοινωνικοποίηση του
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� Στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του. 

Έλλειψη ελεύθερου χρόνου και ποιότητα ζωής:

� Ο άνθρωπος μετατρέπεται σε μηχανή εργασίας. 

� Ο άνθρωπος επαφίεται στην ψευδαίσθηση της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας

� Καταφυγή σε τρόπους νόθης διασκέδασης

Έλλειψη ελεύθερου χρόνου και ανθρώπινες σχέσεις:

� Αποξένωση

� Ετεροκατευθυνόμενοι άνθρωποι

� Προκαθορισμένος βιομηχανοποιημένος τρόπος ψυχαγωγίας


