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VII. ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 
 

α) Ζ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ θαη νη 
εηδηθέο γιψζζεο 
 

     Κιηκάθσζε ηα θείκελα (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7) πνπ δηάβαζεο κε βάζε ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί-
ηαη ζην θαζέλα ε γιψζζα: ζε πνηα 
δειαδή απφ απηά ε γιψζζα είλαη 
(πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν) 
απξφζσπε θαη αληηθεηκεληθή θαη ζε 
πνηα είλαη θνξηηζκέλε κε (θάπνηα) 
ππνθεηκεληθφηεηα ή κε (θάπνηα) 
δηάζεζε / ζπγθίλεζε. 
 
Αλ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηα θείκε-
λα (1), (3), (4) θαη (5), ζα δηαπηζηψζε-
ηε φηη θαη ηα πέληε έρνπλ ραξαθηήξα 
πιεξνθνξηαθφ. Έηζη; ην (1) καο πα-
ξέρεη ηελ πιεξνθνξία ηη είλαη αξηζ-
κεηηθή θαη ηη γεσκεηξηθή πξφνδνο· 
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ην (3) κηιάεη γηα ηελ έληαζε ηνπ 
πεδίνπ· ην (4) γηα ηε ζεκαζία πνπ 
είρε γηα ηνλ ειιεληζκφ θαη γηα ηνλ 
θφζκν ε απφθξνπζε ηεο επίζεζεο 
ησλ Πεξζψλ· ην (5) αλαθέξεηαη ζηε 
γηνξηή ηεο Πεληεθνζηήο. 

Καη φκσο, ελψ φια ηα θείκελα 
είλαη πιεξνθνξηαθά, δελ είλαη γξακ-
κέλα ζηελ ίδηα γισζζηθή πνηθηιία. 
ια ζρεδφλ, άιιν πεξηζζφηεξν θαη 
άιιν ιηγφηεξν, δηαθνξνπνηνχληαη 
κεηαμχ ηνπο γισζζηθά, αλάινγα κε 
ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πιεξνθφξε-
ζήο ηνπο, αλάινγα δειαδή κε ην 
πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηφο ηνπο θαη 
ηνλ ηδηαίηεξν ζηφρν ηνπο. Κη απηφ 
γίλεηαη θαλεξφ, αλ παξαηεξήζνπκε 
κε ζπγθξηηηθή δηάζεζε δχν απφ ηα 
θείκελα: ην (1), πνπ αλαθέξεηαη ζε 
καζεκαηηθή πιεξνθφξεζε, θαη ην 
(5) πνπ αλαθέξεηαη ζε ζξεζθεπηηθή 
πιεξνθφξεζε. 
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Ζ γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ (1) 
 

Τν ζέκα ηνπ θεηκέλνπ (1): αλήθεη 
ζηελ επηζηήκε ηωλ καζεκαηηθώλ 
είλαη γξακκέλν ζηελ εηδηθή γιωζζηθή 
ηνπο πνηθηιία· ζηόρν ηνπ έρεη λα 
δηδάμεη ηη είλαη αξηζκεηηθή πξόνδνο. 
Καη γηα λα ην πεηύρεη απηό: 
 

α) αθνινπζεί κηα ινγηθή δηαδηθαζία: 
- παξαζέηεη κέζα ζε ππόζεζε ιόγνπ 
κηα αθνινπζία αξηζκώλ 

«2, 5, 8, 11, 14, 17» 
- παξαηεξεί θαη δείρλεη ζηελ 
απόδνζε ηνπ ιόγνπ ηα θύξηα 
γλωξίζκαηα ηεο αθνινπζίαο 
   «παξαηεξνύκε όηη... ηνπ αξηζκνύ 3» 
- δηεπθξηλίδεη ηελ αθνινπζία 
ρξεζηκνπνηώληαο παξάδεηγκα 

«5 = 2 + 3, 8 = 5 + 3, …» 
- νλνκάδεη / νξίδεη ηελ αθνινπζία 
    «Μηα ηέηνηα... πξόνδνο κε ιόγν 3»  
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β) ρξεζηκνπνηεί: 
- ιέμεηο πνπ θπξηνιεθηνύλ 

«Αλ πξνζέμνπκε… ζα  
παξαηεξήζνπκε…» 

- καζεκαηηθνύο όξνπο 
«άζξνηζκα, αθνινπζία,  
αξηζκόο, ιόγνο» 

- ζεκεία ηνπ καζεκαηηθνύ θώδηθα 
(ζύκβνια) 

«Ι 2 Ι, Ι 4 Ι, Ι + Ι , Ι = Ι , Ι . Ι θηι.»  
Παξαηεξνχκε 

ινηπφλ φηη κέζα 

απφ φιε απηή ηε 
δηαδηθαζία ν 
ζπληάθηεο ηνπ 
θεηκέλνπ κάο 

παξνπζίαζε κε 

ηξφπν ινγηθφ,  
απνδεηθηηθφ θαη δηδαθηηθφ κηα καζε- 
καηηθή αιήζεηα: ηη είλαη αξηζκεηηθή 
πξφνδνο. Μαο έδεημε δειαδή ηηο  
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αληηθεηκεληθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ 
ηα πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο ζε κηα πε-
ξηνρή ησλ καζεκαηηθψλ. Καη γηα λα 
ην πεηχρεη, ρξεζηκνπνίεζε ηε 
γιψζζα έηζη πνπ λα θαλεξψλεη κε 
ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ηηο 
ζρέζεηο ησλ πξαγκάησλ. Γη’ απηφ 
θαη φιεο νη ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο 

είλαη θνξηηζκέλεο κε ηα αλαγθαία 

κφλν ζεκαζηνινγηθά ηνπο θνξηία, 
ψζηε λα απνδίδνπλ κε πηζηφηεηα 
ηελ αιήζεηα. Σα λνεκαηηθά ηνπο 
πεξηγξάκκαηα είλαη ζπγθεθξηκέλα· 
δελ ππάξρεη δηάρπζε λνεκαηηθή ή 
θφξηηζε ζπγθηλεζηαθή. Ζ γιψζζα 
είλαη αλάινγε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξαγκάησλ: απξφζσπε, αρξσκά-
ηηζηε ζπλαηζζεκαηηθά, αληηθεηκελη-
θή, κε ινγηθή ζηεξεφηεηα θαη απν-
δεηθηηθφηεηα. Γηαθνξεηηθά δε ζα 
ήηαλ θαηάιιειε γηα ηελ πεξίπησζε. 
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Γνκηθφ δηάγξακκα ηνπ θεηκέλνπ (1) 

1. Πξνβάιιεηαη 
ην ζέκα (κε 
ππφζεζε) 

 Αλ πξνζέμνπκε ηνπο φξνπο ηεο 
αθνινπζίαο 2, 5, 8, 11, 14, 17 

 

2. Παξαηεξείηαη 
θαη δηαπηζηψ-
λεηαη ε αιήζεηα 
(κε απφδνζε) 

 

παξαηεξνχκε φηη θάζε φξνο, 
εθηφο απφ ηνλ πξψην, είλαη 
άζξνηζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ 
φξνπ θαη ηνπ αξηζκνχ 3. 

 

3. Απνδεηθλχεηαη 
(ε αιήζεηα) (κε 
παξάδεηγκα) 

 

Έηζη π.ρ. είλαη 5 = 2 + 3,  
8 = 5 + 3 

 

4. Ολνκάδεηαη (ε 
αιήζεηα) 

 

Μηα ηέηνηα αθνινπζία ιέγεηαη 
αξηζκεηηθή πξφνδνο κε ιφγν 3. 
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Ζ γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ. (5) 
Αθνινπζεί δνκηθφ δηάγξακκα ηνπ 

θεηκέλνπ  
Σν ζέκα ηνπ θεηκέλνπ (5) είλαη 
αληιεκέλν απφ ηε Βίβιν θαη παξνπ-
ζηάδεηαη κε ηε δηθή ηνπ γισζζηθή 
πνηθηιία, ε νπνία, φπσο βιέπεηε, 
είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε γισζζηθή 
πνηθηιία ησλ καζεκαηηθψλ. Γηαθν-
ξεηηθφο είλαη άιισζηε θαη ν ζηφρνο 
ηνπ θεηκέλνπ: απεπζχλεηαη ζε 
νπαδνχο κηαο ζξεζθείαο θαη δεηάεη 
λα ηνπο πιεξνθνξήζεη γηα ην ζαχ-
κα ηεο Πεληεθνζηήο. Γηαθνξεηηθφ 
ινηπφλ ην ζέκα, δηαθνξεηηθφο θαη ν 
ζηφρνο ηνπ θεηκέλνπ. Γη’ απηφ δηα-
θνξεηηθή είλαη θαη ε πξαγκάηεπζή 
ηνπ. Γελ ηίζεηαη ηψξα κηα αιήζεηα 
γηα λα απνδεηρζεί κε ζπιινγηζκνχο· 
ε αιήζεηα γηα ηνλ αλαγλψζηε / 
πηζηφ είλαη δεδνκέλε: πξφθεηηαη γηα 
έλα ζαχκα ην νπνίν απηφο απνδέρε- 
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ηαη. Έηζη ν ζπληάθηεο / ζπγγξαθέαο 
ηνπ θεηκέλνπ δελ ην δηεξεπλά, αιιά 
ην απνθαιχπηεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
νη γισζζηθνί κεραληζκνί ηεο ινγη-
θήο απφδεημεο αηνλνχλ θαη ζηε ζέζε 
ηνπο ιεηηνπξγνχλ άιινη: νη γισζζη-
θνί κεραληζκνί ηεο αθήγεζεο θαη 
ηεο πεξηγξαθήο ελφο γεγνλφηνο-
ζαχκαηνο· κηαο πξάμεο πνπ ζπληε-
ιείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ππέξινγνπ. 

Ζ γιψζζα ινηπφλ νξγαλψλεηαη 
γηα λα απνθαιχςεη ην ζαχκα θαη φρη 
γηα λα απνδείμεη κε ζπιινγηθή δηαδη-
θαζία κηα αιήζεηα ησλ καζεκαηη-
θψλ. Έηζη ην θείκελν απνηειείηαη 
απφ δχν ηκήκαηα: 
 

α) Σν εηζαγσγηθφ ηκήκα  
«ε πξώηε επίζεκε...  ηα ζρεηηθά 
γεγνλόηα»  
ην νπνίν απνηειεί πξνινγηθφ ζρφ-
ιην ηνπ δεχηεξνπ: ζεσξεί ην ζαχκα 
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ηεο Πεληεθνζηήο σο ηελ πξψηε 
θαλέξσζε ηεο Δθθιεζίαο, πξνζ-
δηνξίδεη ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν θαη 
ζεκεηψλεη ηελ πεγή ηνπ.  
β) Σν θχξην ηκήκα 
«ηελ εκξα ηεο Πεληεθνζηήο... 
δύλακε ιόγνπ»  
φπνπ κε ηξφπν αθεγεκαηηθφ θαη 
πεξηγξαθηθφ παξνπζηάδνληαη ηα 
ζαπκαζηά γεγνλφηα. Υαξαθηεξηζηη-
θά γλσξίζκαηα ηνπ δεχηεξνπ 
ηκήκαηνο είλαη: 
- Σν μεηχιηγκα ηνπ γεγνλφηνο ην 
νπνίν ζηγά ζηγά δηνγθψλεηαη θαη 
νινθιεξψλεηαη, θαζψο κεηαβαίλεη 
απφ ηε ζθαίξα ηεο πξαγκαηηθφ-
ηεηαο ζηε ζθαίξα ηνπ ζαχκαηνο. 
- Οη κεηαβαηηθέο ιέμεηο πνπ κε ηηο 
αιπζηδσηέο ηνπο εθξήμεηο αλνίγνπλ 
ηηο αιιεπάιιειεο εηθφλεο ηνπ 
ζαχκαηνο: 
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«Ξαθληθά ήξζε...», «Τόηε είδαλ...», 
«Καη πιεκκύξηζαλ όινη...» 
- Ζ ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο θαη ηνπ 
ήρνπ. 
- Ο ζξηακβηθφο ηφλνο ηνπ θεηκέλνπ. 
- Ζ ρξήζε ηεο πνηεηηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο: «κηα βνή, 
ζαλ λα θύζεμε δπλαηόο άλεκνο», 
«γιώζζεο όκνηεο κε θιόγεο 
θωηηάο», «πιεκκύξηζαλ όινη» θηι. 
 

β) Ζ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ θαη ε 
πεηζψ 
 

     Θα παξαηήξεζεο ίζσο φηη πνιιέο 
θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή ή ζηε ζρν-
ιηθή δσή ζνχ έρεη δεηεζεί λα εθθξά-
ζεηο θαη λα ζηεξίμεηο ηε δηθή ζνπ ζέ-
ζε, ηελ άπνςε πνπ έρεηο ζρεκαηί-
ζεη γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα. νπ έρεη 
δεηεζεί δειαδή λα παξνπζηάζεηο 
απηά πνπ εζχ πηζηεχεηο, θνηηάδνληαο  
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θαη εμεηάδνληαο ηα ζέκαηα / πξάγ-
καηα / πξνβιήκαηα απφ ηε δηθή ζνπ 
νπηηθή γσλία. Απηφ βέβαηα ζεκαίλεη 
φηη πξέπεη λα έρεηο – θαη έρεηο – 
απφςεηο. Αλ θαη δε θηάλεη κφλν 
απηφ· πξέπεη παξάιιεια λα είζαη 
ζε ζέζε λα ζηεξίδεηο ηηο απφςεηο 
ζνπ θαη λα πείζεηο γηα ηελ νξζφηεηά 
ηνπο· λα πείζεηο ηνπο αθξναηέο ή 
ηνπο αλαγλψζηεο φηη ε άπνςή ζνπ 
είλαη ζσζηή, λα πείζεηο δειαδή 
γηαηί (γηα πνηνπο ιφγνπο) απηά πνπ 
ππνζηεξίδεηο είλαη φπσο ηα λνκίδεηο 
/ αηζζάλεζαη εζχ. Με άιια ιφγηα ζα 
πξέπεη λα αηηηνινγείο ηηο ζέζεηο 
ζνπ: λα ιεο γηαηί είλαη έηζη θαη φρη 
δηαθνξεηηθά. 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, φπσο 
θαηαιαβαίλεηο, ζα πξέπεη πξψηα λα 
βξίζθεηο ην απνδεηθηηθφ ζνπ πιηθφ 
(ζθέςεηο, επηρεηξήκαηα, ζπιινγη-
ζκνχο, παξαδείγκαηα, γεγνλφηα,  
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πεξηζηαηηθά θηι.) θαη χζηεξα λα ην 
θαηαηάζζεηο νξγαλψλνληάο ην 
πεηζηηθά πάλσ ζε έλα (νηθν)δνκηθφ 
ζρέδην. Καη δελ είλαη θαζφινπ 
πεξίεξγν φηη ζην ζεκείν απηφ 
κνηάδνπλ φινη νη νκηιεηέο θαη νη 
ζπγγξαθείο πνπ πξνζπαζνχλ λα 
πείζνπλ γηα ηελ άπνςή ηνπο. Δμάι-
ινπ, ε ηέρλε λα πείζεηο γηα ηηο 
απφςεηο ζνπ – είηε πνιηηηθφο είζαη 
είηε δηθεγφξνο είηε καζεκαηηθφο 
θηι. – είλαη παλάξραηα θαη θηάλεη 
σο εκάο απφ ηελ αξραία Διιάδα. 
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γ) Ζ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ θαη ην 
επηρείξεκα 
 

Σν παξαθάησ θείκελν αλήθεη ζε ξε-
ηνξηθφ ιφγν. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ 
ηνπ γλψξηζκα είλαη ε πεηζψ. Ο 
Γεκνζζέλεο – απφ δηθφ ηνπ ιφγν 
είλαη παξκέλν ην θείκελν – 
πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο 
Αζελαίνπο λα πιήμνπλ κε δηπιή 
ηνπο ελέξγεηα ην Φίιηππν. ηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ απηή νξγαλψλεη ην 
ιφγν ηνπ θαη αλαπηχζζεη ηα 
επηρεηξήκαηά ηνπ κε ηνλ αθφινπζν 
ηξφπν: 
 

1. Πξνβάιιεη ηε ζέζε ηνπ 
(απφθαλζε) 

 
Φξνλψ, ινηπφλ, φηη κε δηπιή 

ελέξγεηα πξέπεη εζείο λα 
ζπλδξάκεηε ηελ θαηάζηαζε, 
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2. Σε δηεπθξηλίδεη (επεμήγεζε) 
 

θαη κε ην λα ζψδεηε ράξε ησλ Οιπλ-
ζίσλ ηηο πφιεηο ηνπο ζηέιλνληαο 
ζηξαηηψηεο πνπ ζα ην πξαγκαην-

πνηήζνπλ απηφ, θαη κε ην λα ιεεια-
ηείηε ηε ρψξα ηνπ Φηιίππνπ κε πν-
ιεκηθά πινία θαη κε άιινλ ζηξαηφ. 

 
3. Σελ αηηηνινγεί, απνδεηθλχνληαο ηη 
ζα ζπκβεί, αλ δε δξάζνπλ κε δηπιή 

ελέξγεηα, αλ δειαδή δξάζνπλ ζε 
κηα θαηεχζπλζε κφλν (αηηηνιφγεζε) 

 
Αλ φκσο ην έλα απφ απηά ην ακειή-

ζεηε, θνβνχκαη κήπσο καο πάεη 
ρακέλε ε εθζηξαηεία· γηαηί, αλ εζείο 
κφλν ηε ρψξα ηνπ βιάπηεηε, ζα ην 

αληέμεη απηφ, ζα ππνηάμεη ηελ ιπλ-
ζν θαη χζηεξα ζα έιζεη ζηελ παηξίδα 
ηνπ θη εχθνια ζα ζαο απνθξνχζεη. 

Δάλ πάιη εζείο ζηείιεηε βνήζεηα  
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κφλν ζηελ ιπλζν, βιέπνληαο ηε 
ρψξα ηνπ λα κε δηαηξέρεη θαλέλαλ 

θίλδπλν, ζα θαζίζεη εθεί γηα 
πνιηνξθία θαη ζα παξαθνινπζεί 

απφ θνληά ηελ επηρείξεζε, θαη κε 
ηνλ θαηξφ ζα ππνηάμεη ηνπο 

πνιηνξθεκέλνπο. 
 

4. πκπεξαίλεη (ζπκπέξαζκα) 
 

Πξέπεη, ινηπφλ, ε βνήζεηα λα είλαη 
κεγάιε θαη λα πξνζθεξζεί κε δηπιή 

ελέξγεηα. 
 

Τν επηρείξεκα 
 

     Δπηρείξεκα, ιέεη ε Λνγηθή, είλαη 
κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο πνπ ζπλ-
δένληαη κεηαμχ ηνπο ρσξίο ράζκαηα 
θαη απνιήγνπλ ζε κηα ηειηθή πξφηα- 
ζε, πνπ ιέγεηαη ζπκπέξαζκα· ζθν-
πφο ηνπ επηρεηξήκαηνο είλαη λα ππν-  
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δείμεη ηελ αιήζεηα κηαο ζέζεο / απφ-
θαλζεο (απνθαίλνκαη). Απηά ζεκαί-
λνπλ φηη νη πξνηάζεηο πνπ νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα βξίζθνληαη ζε ιν-
γηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, ε επφκε-
λε δειαδή είλαη ινγηθή αθνινπζία 
ηεο πξνεγνχκελεο. Γη’ απηφ θαη 
έρνπλ θάπνηνπο φξνπο θνηλνχο, πνπ 
γίλνληαη ε γέθπξα γηα ηε κεηάβαζε 
απφ ηε κηα (πξφηαζε) ζηελ άιιε. 
 

 Αλαδεηήζηε απηή ηε ζρέζε ησλ 
πξνηάζεσλ. 
 

α) ζην θείκελν ηνπ Γεκνζζέλε πνπ 
ήδε έρεηε κειεηήζεη.  
β) ζηα αθφινπζα παξαδείγκαηα: 
 Σν ηξίγσλν είλαη ηξίπιεπξν. Άξα 
ην ηξίγσλν δελ είλαη ηεηξάπιεπξν. 
 Ζ γε είλαη πιαλήηεο. Άξα ε γε δελ 
είλαη απιαλήο. 
 Ο αλαθξηηήο θαιεί ην κάξηπξα 
(εκπεηξνγλψκνλα αζηπλνκηθφ) λα  
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απνδείμεη ηε γλψκε ηνπ (απφθαλζε) 
φηη ν απηνπξγφο ηεο θινπήο, πνπ 
απαζρνιεί ηε δηθαηνζχλε, είλαη 
έλαο έκπεηξνο θαη επηδέμηνο δηαξξή-
θηεο. Καη ν κάξηπξαο αλαπηχζζεη 
ηηο ζθέςεηο ηνπ σο εμήο:  
α. ην ρξεκαηνθηβψηην πνπ ιεζηεχ-
ηεθε ε θιεηδαξηά βξέζεθε άζηθηε, 
παξαηεξήζεθαλ φκσο βαζηέο 
εληνκέο ζε νξηζκέλα ζεκεία.  
β. Σα ζεκεία απηά είλαη θαίξηεο ζέ-
ζεηο ηνπ κεραληζκνχ αζθάιεηαο πνπ 
πξνζηαηεχεη ην ρξεκαηνθηβψηην.  
γ.  Οη εληνκέο ινηπφλ δελ είλαη 
ηπραίεο, αιιά νθείινληαη ζην 
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
ηε δηάξξεμε.  
δ.  Ο ηχπνο ησλ εληνκψλ θαη ην 
απνηέιεζκα πνπ έθεξαλ δείρλνπλ 
φηη έγηλαλ απφ εηδηθφ εξγαιείν, 
ιεπηφ, κπηεξφ, ηζρπξφ.  
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ε. Σέηνηα εξγαιεία κεηαρεηξίδνληαη 
έκπεηξνη θαη επηδέμηνη δηαξξήθηεο. 
ζη. Άξα ν απηνπξγφο ηεο θινπήο 
είλαη έλαο έκπεηξνο θαη επηδέμηνο 
δηαξξήθηεο. 
 

 α. Δθείλνο πνπ κε εηδηθφ εξγαιείν 
θαηνξζψλεη λα αλνίμεη έλα θαιά 
αζθαιηζκέλν ρξεκαηνθηβψηην, είλαη 
έλαο έκπεηξνο θαη επηδέμηνο 
δηαξξήθηεο.  
β. Ο απηνπξγφο ηεο θινπήο ηνπ δηα-
κεξίζκαηνο Υ άλνημε ην ρξεκαηνθη-
βψηηφ ηνπ κ’ έλα ηέηνην εξγαιείν, 
φπσο απνδείρλνπλ ηα ίρλε πνπ 
άθεζε ε πξάμε ηνπ.  
γ. Άξα ν απηνπξγφο ηεο θινπήο ηνπ 
δηακεξίζκαηνο Υ είλαη έλαο 
έκπεηξνο θαη επηδέμηνο δηαξξήθηεο. 
 

Ε. Παπαλνύηζνο, Λνγηθή,  
εθδ. Δωδώλε, 1970 
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ΔΙΓΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ 
Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν λνπο 
θαηαζηξψλεη έλα επηρείξεκα ιέγε-
ηαη ζπιινγηζκφο. Οη ζπιινγηζκνί 
είλαη άκεζνη, έκκεζνη, παξαγσγηθνί, 
επαγσγηθνί, αλαινγηθνί. 
Υαξαθηεξίζηε ηνπο ζπιινγηζκνχο 
ηεο νκάδαο α΄. Θα ην πεηχρεηε, αλ 
ηνπο αληηζηνηρίζεηε ζσζηά κε ηνπο 
νξηζκνχο ηεο νκάδαο β΄, γξάθνληαο 
κπξνζηά απφ θάζε ζπιινγηζκφ ην 
γξάκκα ηνπ νξηζκνχ πνπ ηαηξηάδεη. 

 

Οκάδα α΄ 
     (1) Σα κέηαιια είλαη αλφξγαλα. 

Ο ρξπζφο είλαη αλφξγαλν. 
     (2) Οη πιαλήηεο είλαη εηεξφθσηα 

ζψκαηα.  
Ζ γε είλαη πιαλήηεο.  
Άξα ε γε είλαη εηεξφθσην ζψκα 

     (3) Σα θπηά είλαη νξγαληζκνί.  
Ζ κειηά είλαη θπηφ.  
Άξα ε κειηά είλαη νξγαληζκφο. 
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     (4) Ζ κειηά, ε αριαδηά… είλαη 
νξγαληζκνί.  
Ζ κειηά, ε αριαδηά… είλαη θπηά.  
Άξα ηα θπηά είλαη νξγαληζκνί. 

     (5) Κάπνηα θαιή καζήηξηα 
βξαβεχηεθε.  
Ζ Διπίδα είλαη θαιή καζήηξηα.  
Άξα ε Διπίδα είλαη πηζαλφ λα 
βξαβεπηεί. 

 
Οκάδα β΄ 

(α) ηνλ παξαγσγηθό ζπιινγηζκφ 
απφ ην φινλ ζπκπεξαίλνπκε γηα ηα 
επηκέξνπο. 

(β) Έκκεζνη είλαη νη ζπιινγηζκνί 
ησλ νπνίσλ ην ζπκπέξαζκα πξν-
θχπηεη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνηάζεηο - θξίζεηο. 

(γ) Άκεζνη είλαη νη ζπιινγηζκνί ησλ 
νπνίσλ ην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη 
απφ κηα κφλν πξφηαζε - θξίζε. 
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(δ) ηνλ επαγσγηθό ζπιινγηζκφ 
απφ ηα επηκέξνπο ζπκπεξαίλνπκε 
γηα ην φιν. 

(ε) ηνλ αλαινγηθό ζπιινγηζκφ 
απφ ηα επηκέξνπο ζπκπεξαίλνπκε 
πάιη γηα ηα επηκέξνπο. 
 

 

Παξαγσγηθνί  
 

Έκκεζνη 
 

Άκεζνη 
 

Δπαγσγηθνί 
 

Αλαινγηθνί 
 

άξα 
 

 ην ζεψξεκα πνπ αθνινπζεί λα 
δείμεηε πνηα είλαη ε ζέζε / απφθαλ-
ζε, πνηα είλαη ε ζπιινγηζηηθή δηαδη-
θαζία θαη πνην ην ζπκπέξαζκα. 
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Θεώξεκα θ 
ε θάζε ηξίγσλν  
απέλαληη απφ ίζεο  
πιεπξέο βξίζθνληαη  
ίζεο γσλίεο, δειαδή 
 

ΑΒ=ΑΓ  Β=Γ 

Απόδεημε:  
Αο ζεσξήζνπκε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ 
κε ΑΒ=ΑΓ. 
Αλ θέξνπκε ηε δηρνηφκν ηνπ ΑΓ, 
έρνπκε ηξίγ. ΑΒΓ = ηξίγ. ΑΓΓ  
(γηαηί: ΑΒ=ΑΓ, ΑΓ=ΑΓ, 
 

Α1=Α2) θαη άξα Β=Γ. 
 

 Να πείηε ζηε ζπλέρεηα αλ ε 
ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία ζάο πείζεη 
ή φρη θαη γηαηί. 
 

 Ξαλαγξάςηε ην ζεψξεκα, ρξεζη-
κνπνηψληαο κφλν ιέμεηο – πεξηζζφ-
ηεξεο ιέμεηο. Αληηθαηαζηήζηε ι.ρ. ηα 
ζχκβνια κε ιέμεηο. Παξάδεηγκα: 

1 2 

Α 

Γ 

Β Γ 
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ε θάζε ηξίγσλν απέλαληη απφ ίζεο 
πιεπξέο βξίζθνληαη ίζεο γσλίεο· 
ζην ηξίγσλν π.ρ. ΑΒΓ απέλαληη 
απφ ηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ, πνπ 
είλαη κεηαμχ ηνπο ίζεο, βξίζθνληαη  
 

νη γσλίεο Β θαη Γ πνπ θαη απηέο 
είλαη κεηαμχ ηνπο ίζεο. Ζ ζέζε/απφ-
θαλζε απηή απνδεηθλχεηαη κε ηνλ 
αθφινπζν ζπιινγηζκφ… 
(ζπλερίζηε) 
 

δ) Ζ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ θαη ε 
αηηηνιφγεζε 
 

Παξαιιειίζηε ην ξεηνξηθφ θείκελν 
πνπ δηαβάζαηε παξαπάλσ κε ην 
ζεψξεκα θ σο πξνο ηε ζπιινγη-
ζηηθή ηνπο πνξεία θαη σο πξνο ηα 
εθθξαζηηθά ηνπο ζηνηρεία (ιέμεηο, 
ζχκβνια θηι.), θαη αλαδεηήζηε ηηο 
νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. 
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     Απφ ηνλ παξαιιειηζκφ ηνπο ζα 
δηαπηζηψζαηε ήδε φηη θαη ηα δχν 
θείκελα πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ 
ρξεζηκνπνηψληαο ζηελ απφδεημε 
ηελ αηηηνιφγεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
πξνβάιινπλ κηα ζέζε θαη χζηεξα 
δεηνχλ ηα ππνζηεξίγκαηά ηεο, ηελ 
αηηηνινγνχλ, ιέλε δειαδή γηαηί απηή 
ε ζέζε είλαη ζσζηή. Καη ζηηο δχν πε-
ξηπηψζεηο ε ζέζε πξνεγείηαη απφ 
ηηο απνδείμεηο, ζα κπνξνχζε φκσο 
θαη λα αθνινπζεί ή λα είλαη ρσλεκέ-
λε κέζα ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 
 

     Ζ ππνζηήξημε πάιη ηεο ζέζεο 
κέζα ζε κηα παξάγξαθν ή ζε 
επξχηεξν θείκελν κπνξεί λα γίλεη κε 
πνηθίινπο ηξφπνπο αηηηνιφγεζεο 
θαη πεηζνχο, φπσο είλαη π.ρ. νη ζπι-
ινγηζκνί, νη ζηαηηζηηθέο ελδείμεηο, νη 
καξηπξίεο ησλ εηδηθψλ θηι.· απηνί 
πάιη νη ηξφπνη εθθξάδνληαη κε  
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αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο, 
φπσο ζαο είλαη γλσζηφ, εηζάγνληαη 
κε αηηηνινγηθνχο ζπλδέζκνπο: 

γηαηί, δηφηη, επεηδή, αθνχ, πνπ, 
θαζψο θηι. 
(βι. ΝΔ.Γ., ζ. 200 θαη ΝΔ.., ζ. 140) 

 

Αλ θαη απηφ δελ είλαη απφιπην, αθνχ 
ε αηηηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη θαη 
κε άιια εθθξαζηηθά κέζα· έηζη ζπκ-
βαίλεη π.ρ. ζηνπο ππνζεηηθνχο ιφ-
γνπο, φηαλ κε ηελ ππφζεζε εθθξά- 
δεηαη παξαζηαηηθφηεξα ην αίηην εθεί-
λνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ απφδνζε: 
 Δγψ δε θηαίσ, αλ (= επεηδή) εζχ 
δελ θαηαιαβαίλεηο. 
 Ήηαλ θίινο κνπ. νπ θαίλεηαη 
ινηπφλ πεξίεξγν, αλ ελδηαθέξνκαη 
γηα ην παηδί ηνπ; 
 

Κάπνηε ε αηηηνιφγεζε πεξηέρεηαη 
κέζα ζε έλα επξχηεξν θείκελν, ζην 
νπνίν, εθηφο απφ ηνπο αηηηνινγη- 
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θνχο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη 
ζχλδεζκνη. Αλαγλσξίζηε π.ρ. ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 
αηηηνιφγεζε ζην θείκελν ηνπ 
Γεκνζζέλε θαη ζην ζεψξεκα θ θαη 
επηζεκάλεηε ηα εθθξαζηηθά ηνπ 
κέζα: ζπλδέζκνπο, ζπληάμεηο θηι. 
 
 Παξνπζηάζηε ηε δνκή (ζεκαηηθή 
πεξίνδν, ζρφιηα, θαηαθιείδα) θαη 
ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ηεο 
παξαγξάθνπ: 
 

Η αγάπε ηνπ πινύηνπ 
… Ζ αγάπε ηνπ πινχηνπ, πνπ ε 
αρφξηαγε αλαδήηεζή ηνπ καο έρεη 
γίλεη κφληκε αξξψζηηα, θαη ε θηιε-
δνλία θαηαδνπιψλνπλ, ή, θαιχηεξα, 
θαηαπνληίδνπλ αχηαλδξε ηε δσή 
καο· ηη δελ ππάξρεη αξξψζηηα πνπ 
λα ηαπεηλψλε ηνλ άλζξσπν πεξηζ-
ζφηεξν απφ ηε θηιαξγπξία, νχηε λα  
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ηνλ εμεπηειίδε πεξηζζφηεξν απφ ηε 
θηιεδνλία. Γηαηί δελ κπνξεί βέβαηα 
ν λνπο κνπ λα εμήγεζε πψο είλαη 
δπλαηφλ, φηαλ έρνπκε εθηηκήζεη 
ηφζν πνιχ ηνλ ππεξβνιηθφ πινχην 
ή γηα λα κηιήζνπκε αιεζηλψηεξα ηνλ 
έρνπκε ζενπνηήζεη λα κε δερηνχκε 
ηα ζχκθπηα κ’ απηφλ θαθά πνπ 
κπαίλνπλ ζηελ ςπρή καο. [...] Με 
ηνλ άκεηξν πινχην ζθηρηνδεκέλε 
θαη κε ην ίδην [...] βήκα πεξπαηψ-
ληαο έξρεηαη ε πνιπηέιεηα, θη φηαλ 
εθείλνο αλνίγε ηηο πχιεο ησλ πφ-
ιεσλ θαη ησλ ζπηηηψλ, κπαίλεη θη 
απηή καδί ηνπ θαη ζπγθαηνηθνχλε. 
Με ηνλ θαηξφ, ην δεπγάξη ηνχην 
ζηήλεη ηε θσιηά ηνπ ζηε δσή ησλ 
αλζξψπσλ θ’ έξρεηαη ηαρηά ζηελ 
ψξα λα γελλήζε· θαη γελλνχλ ηφηε 
ηελ πιενλεμία θαη ηελ αιαδνλεία θαη 
ηελ ηξπθή, φρη λφζα γελλήκαηά 
ηνπο, κα πνιχ πνιχ γλήζηα. Κη αλ  
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αθήζε θαλείο θαη  
ηνχηα ηνπ πινχηνπ 
ηα βιαζηάξηα  

λάξζνπλε ζ’ ψξηκελ 
ειηθία, ηαρηά θη απηά  

γελλνχλ αδπζψπεηνπο  
ζηηο ςπρέο ηπξάλλνπο,  

ηελ απζάδεηα, ηελ παξαλνκία 
θαη ηελ αλαηζρπληία… 
 

Αλώλπκνπ, Πεξί χςνπο, κεη. Π. 
Λεθαηζά, εθδ. I. Ν. Ζαραξόπνπινπ, 

Αζήλα. 1956, ζ. 141 
 
ηελ εμέηαζε ηεο απνδεηθηηθήο δηα-
δηθαζίαο ζα βνεζεζείηε, αλ παξαηε-
ξήζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρηί-
δεηαη ε αηηηνιφγεζε ηεο παξαγξά-
θνπ: νη απνδεηθηηθέο ηεο ιεπηνκέ-
ξεηεο δηαξζξψλνληαη ζηνλ άμνλα ηνπ 
ρξφλνπ; ζηνλ άμνλα ηνπ ρψξνπ; ή 
αθνινπζνχλ ζπιινγηζηηθή πνξεία 
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ζηνλ άμνλα ηεο ινγηθήο; Σν ηειεπ-
ηαίν απηφ, φπσο ήδε έρνπκε γλσξί-
ζεη, ζεκαίλεη φηη ν ζπγγξαθέαο:  
α) αξρίδεη κε κηα γεληθή απφθαλζε 
θαη έπεηηα πξνζθνκίδεη ηηο απνδεη-
θηηθέο ηνπ ιεπηνκέξεηεο 
(παξαγσγή)· β) μεθηλάεη απφ θάηη 
κεξηθφ θαη χζηεξα νδεγείηαη ζε 
γεληθφ ζπκπέξαζκα (επαγσγή)· γ) 
ζπκπεξαίλεη απφ θάηη κεξηθφ γηα 
θάηη επίζεο κεξηθφ (αλαινγία). 
 

εκεηψζηε ηηο εηδηθέο σο πξνο ην 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ιέμεηο (εηδηθφ 
ιεμηιφγην), κε ηηο νπνίεο πιέθεηαη ν 
ελλνηνινγηθφο ηζηφο ηεο 
παξαγξάθνπ. Παξάδεηγκα: 

πινύηνο, αρόξηαγε αλαδήηεζε, 
κόληκε αξξώζηηα,  
θηιεδνλία, θαηαδνπιώλω 

 

(ζπλερίζηε) 
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ε) Οξγάλσζε επξχηεξνπ θεηκέλνπ 

(έθζεζεο) κε αηηηνιφγεζε 
 

     Ζ έθζεζε (επξχηεξν θείκελν) κπν-
ξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηελ παξά-
γξαθν, γηαηί ηα κέξε ηνπο βξίζθν-
ληαη ζε αληηζηνηρία: ε ζεκαηηθή πε-
ξίνδνο ηεο παξαγξάθνπ αληηζηνηρεί 
ζπλήζσο ζηνλ πξφινγν ηεο έθζε-
ζεο, ηα ζρφιηα ζην θχξην κέξνο ηεο 
θαη ε θαηαθιείδα ζηνλ επίινγφ ηεο. 
Υηίδνληαη δειαδή θαη νη δπν ηνπο κε 
ηελ θνηλή ινγηθή: παξνπζηάδνπλ 
κηα ζέζε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπα-
ζνχλ λα ηε ζηεξίμνπλ αλαπηχζζν-
ληαο κηα επηρεηξεκαηνινγία. Γε ζα 
ήηαλ, επνκέλσο, άζηνρν, αλ ιέγακε 
φηη ε παξάγξαθνο είλαη κηθξνγξα-
θία ηεο έθζεζεο. Δίλαη θη απηή κηα 
κηθξή έθζεζε κε ην ζέκα ηεο, ην απν-
δεηθηηθφ ηεο πιηθφ θαη ηνλ επίινγφ 
ηεο. Γελ έρεη, βέβαηα, ε παξάγξαθνο  
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ηελ απηνηέιεηα ηεο έθζεζεο, γηαηί 
εμαξηάηαη λνεκαηηθά απφ ηελ πξνε-
γνχκελε παξάγξαθν ή πξνεηνηκά-
δεη ηελ επφκελε. Έρεη, φκσο, αλάιν-
γε δνκή θαη νξγάλσζε. Δμάιινπ 
πνιιέο παξάγξαθνη καδί νξγαλσ-
κέλεο ινγηθά γχξσ απφ έλα λνεκα-
ηηθφ θέληξν ζπλαπνηεινχλ ηελ 
έθζεζε. Δπνκέλσο, κηαλ έθζεζε κε 
αηηηνιφγεζε ηελ νξγαλψλνπκε, 
φπσο νξγαλψλνπκε κηα παξάγξα-
θν κε αηηηνιφγεζε. 
 

► Μειεηήζηε πξνζεθηηθά ην πην θά-
ησ θείκελν, παξαηεξψληαο ηελ εηθφ-
λα πνπ ην ζπλνδεχεη, θαη ζπδεηήζηε 
ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη 
αλάκεζα ζηε δνκή ελφο ηξαπεδηνχ 
θαη ζηε δνκή κηαο παξαγξάθνπ ή 
ελφο επξχηεξνπ θεηκέλνπ. 
 

35 / 75 



Ση είλαη δνκή;  
Αο πάξνπκε ην ηεηξηκκέλν θαη απιφ 
παξάδεηγκα ελφο ηξαπεδηνχ απφ ε-
ιάηε. Αλάιπζε ηεο δνκήο απηνχ ηνπ 
ηξαπεδηνχ είλαη ε αλαδήηεζε ησλ 
αιεζηλψλ κνλάδσλ ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπ, ε απνζχλδεζή ηνπ ζηα θνκκά-
ηηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη, έηζη 
ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα μαλαζπλαξ-
κνινγεζεί ζε ηξαπέδη (γηαηί κπνξψ 
επίζεο λα ην δηαιχζσ εληειψο δηα-
θνξεηηθά, γηα λα ηνπ εμαζθαιίζσ 
κηα άιιε ιεηηνπξγία, κε ην ηζεθνχξη 
π.ρ., γηα λα θαηαζθεπάζσ θαπζφμπ-
ια. Σφηε φκσο απφ απηέο ηηο δνκέο 
πνπ πξνήιζαλ κε ην ηζεθνχξη δελ 
ζα κπνξέζσ λα μαλαθαηαζθεπάζσ 
έλα ηξαπέδη κε ιεηηνπξγία ηξαπε-
δηνχ). Έηζη βξίζθνπκε ηέζζεξηο κν-
λάδεο ηχπνπ I, ηα πφδηα· δπν κνλά-
δεο ηχπνπ II θαη δπν κνλάδεο ηχπνπ 
III, πνπ απνηεινχλ ην ιαηκφ ηνπ ηξα-  
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πεδηνχ· έπεηηα κηα κνλάδα ηχπνπ IV, 
ηελ ίδηα ηελ ηάβια· θαη ηέινο κηα 
κνλάδα ηχπνπ V, ην ζπξηάξη, πνπ 
θαη απηφ κπνξεί λα αλαιπζεί ζε 
κηθξφηεξεο κνλάδεο, ζχκθσλα κε 
ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Τπάξρεη δνκή 
εθ πξψηεο φςεσο, γηαηί ππάξρνπλ 
κνλάδεο κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα  

1 

3 

1 1 

1 

2 

2 

4 

3 5 

37 / 76 



κε δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο ζπλαξκν-
ιφγεζεο θαη φρη κε νπνηαδήπνηε 
ζεηξά. Τπάξρεη δνκή, γηαηί ππάξρεη 
θαη επηινγή ζηε δηεπζέηεζε ησλ 
κνλάδσλ. Πνην είλαη ην θξηηήξην 
απηήο ηεο επηινγήο;  

Δίλαη ε ιεηηνπξγία… 
 

George Mounin,  
Κιεηδηά γηα ηε Γισζζνινγία,  

κεη. Α. Αλαζηαζηάδνπ, Αζήλα 1984 
 
 
 Μειεηήζηε ην θείκελν «Ζ 
Γισζζνκάζεηα» πνπ αθνινπζεί θαη 
παξνπζηάζηε ην δνκηθφ ηνπ 
δηάγξακκα. εκαληηθή βνήζεηα κπν-
ξείηε λα έρεηε απφ ηηο εξσηήζεηο: 
- Πνην είλαη ην πξφβιεκα πνπ 
απαζρνιεί ην ζπγγξαθέα θαη πνχ 
(ζε πνην κέξνο ηνπ θεηκέλνπ) ην 
παξνπζηάδεη; 
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- Πνηα είλαη ε ζέζε πνπ παίξλεη απέ-
λαληη ζην πξφβιεκα θαη κε πνηεο 
ιέμεηο/θξάζεηο ηε δηαηππψλεη; 
- Με πνηα επηρεηξήκαηα ζηεξίδεη ηε 
ζέζε ηνπ θαη ζε πνηεο 
παξαγξάθνπο ηελ εθζέηεη; 
- Πνηεο επηθπιάμεηο δηαηεξεί γηα ην 
ζέκα θαη πψο ηηο δηαηππψλεη; 
- Πψο πξνζδηνξίδνληαη θαη πνηνη 
είλαη νη βαζκνί ηεο γισζζνκάζεηαο 
θαηά ην ζπγγξαθέα; 
 

Ζ ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ 
πνηνο δελ μέξεη μέλεο γιψζζεο, 
δελ μέξεη ηίπνηε απφ ηε δηθή ηνπ. 

(Goethe) 
 

Σεκαζία θαη ρξεζηκόηεηα  
ηεο γισζζνκάζεηαο 
 

1.  Ζ ζεκαζία πνπ έρεη ε γισζζν-
κάζεηα, ην λα έρε κάζεη θαλείο θαη 
λα μέξε πιάη ζηε δηθή ηνπ κηα ή  
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πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο, θαη ε 
αλάγθε λα γίλε απηφ, ζηα ρξφληα 
πξνπάλησλ πνπ εηνηκάδεηαη γηα ηε 
δσή, είλαη ηφζν κεγάιε, ζρεδφλ 

απηνλφεηε – ηδίσο ζηελ επνρή καο 
κε ηελ ηφζν ζηελή θαη έληνλε δηεζλη-
θή ζπγθνηλσλία θαη επηθνηλσλία 
(ηαμίδηα, αεξνπιάλα, ξαδηφθσλα, 
θηλεκαηνγξάθνη) – πνπ δε ρξεηάδε-
ηαη λα γίλε δηεμνδηθφο ιφγνο. 
2.  Οη ιφγνη πνπ καο ζπξψρλνπλ 
ζηε γισζζνκάζεηα είλαη πνιινί. 
Πξψηα πξαρηηθνί: ρξεηαδφκαζηε ηελ 
μέλε γιψζζα γηα ηε δσή, γηα λα ζπ-
λελλννχκαζηε κε ηνπο αιιφγισζ-
ζνπο άκα ηαμηδεχνκε ζηελ παηξίδα. 
ηνπο, ή θαη ζηνλ ηφπν καο, ηδίσο 
φκσο γηα ην επάγγεικα πνπ ελδερν-
κέλσο ζα δηαιέμσκε (ι.ρ. έκπνξνο 
ππάιιεινο, δαρηπινγξάθνο, δη-
πισκάηεο θηι). Μαο ρξεηάδεηαη έπεη-
ηα ε μέλε γιψζζα αλ εηνηκαδφκαζηε  
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γηα ζηάδην επηζηεκνληθφ, αθνχ κε 
απηή, θαη κάιηζηα κε απηέο, ζα 
θαηαξηηζηνχκε αξηηφηεξα θαη ζα 
κπνξνχκε λα θαηαθχγσκε ζηελ 
μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. Σέινο 
κε ηελ μέλε γιψζζα εξρφκαζηε ζε 
επηθνηλσλία, επηπφιαηε ή βαζχηε-
ξε, κε ηηο μελφγισζζεο ινγνηερλίεο 
θαη κε ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ. 
3. Γηαηί ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζ-
ζαο πνπ καζαίλνκε δε καο απνθα-
ιχπηεη κφλν, απφ ηηο άκεζεο πεγέο, 
ηνπο ζεζαπξνχο ηεο ζνθίαο ελφο 
μέλνπ ιανχ, ηφζν απαξαίηεηεο γηα 
καο· αλ πξνζέμσκε ηελ ηδηνηππία 
ηεο μέλεο γιψζζαο θαη κειεηήζσκε 
ηελ εζληθή ηεο ινγνηερλία, καο θέξ-
λεη ζ’ επαθή κε ηε ζθέςε θαη ηελ 
ηδηνθπΐα ηνπ ιανχ ηεο· καο κεηαθέξ-
λεη απφ ηνλ νξηζκέλν θαη πάληα πε-
ξηνξηζκέλν νξίδνληα ηεο κεηξηθήο 
γιψζζαο – πνπ ζα δηθή καο θαη  

41 / 77-78 



γλψξηκε απφ ηε βξεθηθή ειηθία δε 
καο αθήλεη ζπλήζσο λα πάξσκε 
απφζηαζε – ζε ηδίσκα δηαθνξεηηθφ. 
Μαο πάεη ζηελ ςπρνινγία θαη ζηε 
λννηξνπία άιινπ ιανχ, δηαθνξεηηθή 
απφ ηε δηθή καο. Μαο αλνίγεη έλα λέν 
θφζκν θαη ζα λα καο ραξίδε κηα θαη-
λνχξηα ςπρή· καο θάλεη αθφκε, κε ηε 

ζχγθξηζε, λα ληψζσκε θαιχηεξα ηε 
δηθή καο εζληθή γιψζζα θαη ηελ ηδην-
ηππία ηνπ έζλνπο καο. Γη’ απηφ είπε 
έλαο Γεξκαλφο πνηεηήο, ν Rückert, 
πσο κε θάζε γιψζζα πνπ καζαίλεηο 
παξαπάλσ, ειεπζεξψλεηο κέζα ζνπ 
έλα πλεχκα δεκέλν σο ηφηε. Δθηφο 
απφ ην πεξηερφκελν απηφ ηεο μέλεο 
γιψζζαο, αο πξνζηεζή αθφκε θαη 
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φηη κε απηή θαη κε ηελ πξνζπάζεηα 
λα ηελ θαηαιαβαίλσκε θάλεη ην 
κπαιφ καο ηδηαίηεξε άζθεζε. 
4. Αλ ηέηνηα είλαη γεληθά ε ζεκαζία 
ηεο γισζζνκάζεηαο, απηή γίλεηαη 
αθφκε κεγαιχηεξε γηα ιαφ θαζψο 
εκείο νη Έιιελεο, πνπ είκαζηε ιίγνη 
αξηζκεηηθά πιάη ζηνπο κεγάινπο 
επξσπατθνχο, πνπ ηαμηδεχνκε πνιχ 
ζην εμσηεξηθφ θαη ζε ηφπνπο πνπ 
δελ μέξνπλ ηε γιψζζα καο, πνπ δελ 
έρνκε αθφκε θηινινγία αξθεηά αλα-
πηπγκέλε θαη πνπ δελ κπνξνχκε λα 
θαηαξηηζηνχκε επηζηεκνληθά ρσξίο 
μέλε γιψζζα. 
5. Γλψξηζα θαη εγψ απφ λσξίο 
ζρεηηθά μέλεο γιψζζεο θαη θηινιν-
γίεο· ηαμίδεςα θαη θαηνίθεζα ζην 
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εμσηεξηθφ, φπνπ έθακα θαη κέξνο 
ησλ ζπνπδψλ κνπ· έρσ ζπγγξάςεη 
θαη κηιήζεη δεκφζηα ζε μέλεο 
γιψζζεο θαη είρα έηζη ζπρλφηαηα 
επθαηξίεο λα δηαπηζηψζσ θαη 
πξαρηηθά ηη αμίδεη λα θαηέρε θαλείο 
μέλεο γιψζζεο θαη ηα πνιιαπιά 
πιενλερηήκαηα πνπ κπνξεί λα καο 
εμαζθαιίζε ε γλψζε ηνπο. Γη’ απηφ 
φρη κφλν δελ έρσ θαη’ αξρήλ αληίξ-
ξεζε, αιιά θαη ζα ζπκβνχιεπα 
εθείλνλ πνπ κπνξεί θαη ην ζέιεη, λα 
θαηαγίλεη κε κηα, κε δπν ή θαη κε 
ηξεηο αθφκε μέλεο γιψζζεο. Σν 
δήηεκα είλαη: πφηε, πψο θαη σο 
πνην ζεκείν ζα επηδηψμε απηφ. 
6. Γη’ απηφ δελ είκαη ζχκθσλνο θαη 
κε θάζε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη 
απφ θαηξφ ζηνλ ηφπν καο ζρεηηθά 
κε ηηο μέλεο γιψζζεο θαη δε ζα κπν-
ξνχζα λα επηδνθηκάζσ πάληα ηνλ 
ηξφπν θαη ην βαζκφ πνπ γίλεηαη ε  
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πξνζπάζεηα απηή. πσο ζπκβαίλεη 
θαη κε ηφζα άιια πξάκαηα ζηε δσή, 
ην δήηεκα ηεο γισζζνκάζεηαο δελ 
είλαη ηφζν απιφ φζν θαίλεηαη ζηελ 
αξρή θαη παξνπζηάδεη πνιιαπιέο 
δπζθνιίεο, φπσο θάζε αληηλνκία. 
Γηαηί φζν απαηηεηηθή θαη αλ είλαη ε 
αλάγθε ησλ μέλσλ γισζζψλ γηα 
κηθξνχο ιανχο, έρνκε απφ ην άιιν 
κέξνο ην δήηεκα: σο πνην ζεκείν 
κπνξνχκε λα πξαγκαηψζνκε απηφ 
ρσξίο δεκία καο. «Οὐδακά γάξ 
ἀδπλαζίεο ἀλάγθε θξέζζσλ ἔθπ», 
παξαηεξεί θαη ν Ζξφδνηνο. 
 

Έλλνηα θαη βαζκνί  
ηεο γισζζνκάζεηαο 

 

Ση ελλννχκε ιέγνληαο «μέξσ κηα 
μέλε γιψζζα»;  
Δίλαη απηφ θάηη πνπ ρξεηάδεηαη λα 
μεθαζαξηζηή, επεηδή ην πεξηερφκελν 
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ηεο έλλνηαο «γισζζνκάζεηα» 
παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία θαηά 
ην είδνο ηεο γιψζζαο, θαηά ηηο αλά-
γθεο ή ηηο βιέςεηο ηνπ δηδαζθφκελνπ 
θαη θαηά ηηο πνηθίιεο πεξηπηψζεηο 
πνπ ηπραίλνπλ ζηε δσή. 

Λέγνληαο γηα θάπνηνλ πσο μέξεη 
θαιά, πσο θαηέρεη κηα γιψζζα, 
ελλννχκε εδψ ζηελ Διιάδα πσο ηε 
κηιεί θαιά, πσο εθθξάδεηαη ζ’ απηήλ 
θαιά, ζα λα ήηαλ ε κεηξηθή ηνπ πε-
ξίπνπ, κε ηελ πξνθνξά ησλ μελν-
γιψζζσλ θαη κε ηε γξακκαηηθή ηεο, 
κε ηνπο ηδησηηζκνχο ηεο θαη κε ηελ 
νξζνγξαθία ηεο. Σέηνηνο νξηζκφο ζα 
θαλεί ίζσο ππεξβνιηθφο κε ην απφ-
ιπηφ ηνπ, είλαη φκσο ν κφλνο πνπ δί-
λεη κε ην ηδαληθφ ηνπ θάηη νξηζκέλν 
θαη πνπ δελ κπνξεί λ’ ακθηζβεηεζεί. 

ηελ πξάμε ηεο δσήο πάιη 
παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη βαζκνί 
γισζζνκάζεηαο αλάινγα κε ην 
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ζθνπφ πνπ επηδηψθνκε καζαίλν-
ληαο κηα μέλε γιψζζα ή θαη κε ην 
ζεκείν πνπ κπνξέζακε λα 
θηάζνπκε ζπνπδάδνληάο ηελ. 
Αλάινγα κε ην θίλεηξν ινηπφλ απηφ 
ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο 
κπνξεί λα είλαη ζθνπφο ή κέζν. 

θνπφο είλαη φηαλ επηδεηνχκε λα 
είκαζηε ηθαλνί λα ηε ρξεζηκνπνη-
νχκε πξνθνξηθά ή γξαπηά. Μέζν 
είλαη φηαλ ηε ζπνπδάδνπκε γηα λα 
γλσξίζνπκε ηε ινγνηερλία ηεο, ηα 
επηζηεκνληθά βηβιία, ηνλ θφζκν 
γεληθά πνπ αληηπξνζσπεχεη· απηφ 
γίλεηαη θαλνληθά κε ηηο ιεγφκελεο 
λεθξέο γιψζζεο, αιιά φρη ζπάληα 
θαη κε ηηο ζεκεξηλέο, απ’ φζνπο 
ελδηαθέξνληαη πξνπάλησλ ή 
θπξίσο λα γλσξίζνπλ κηα 
ινγνηερλία, λα δηαβάδνπλ νξηζκέλε 
βηβιηνγξαθία ή λα επηθνηλσλνχλ 
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γξαπηά γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 
δνπιεηέο… 
 

Μ. Σξηαληαθπιιίδεο, Οη μέλεο 
γιψζζεο θαη ε αγσγή, Άπαληα, 

Θεζζ., 1965, ζει. 409-411. 
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Έη! Γθαιεκπέξα 
Σακηνχκ!.. 

Νηη γθάλεηο; 

Γθαιά, γθαιά;…! 

Γθξξξ! 

Γθξξξ! 

 

Μνπ ηε ζπάεη απηή 
εθεί!... Μ’ ελνριεί! 
Γελ θαηαιαβαίλσ  

ηε γιψζζα ηεο!... 



 Σν θείκελν, φπσο ζα αλαθαιχςα-
ηε ήδε, αλαπηχζζεηαη κε αηηηνιφγε-
ζε. Μπνξείηε λα πείηε πψο 
αλαπηχζζεηαη θαζεκηά απφ ηηο 
παξαγξάθνπο 2, 3, 4 θαη 5; 
 
Παξνπζηάζηε ηε δνκή ηεο παξαγξά-
θνπ 2 θαη πείηε ζε πνηα ζρέζε βξί-
ζθεηαη ε θαηαθιείδα ηεο κε ηελ αξρή 
ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 3. Θα α-
παληήζεηε ζσζηά, αλ παξαηεξήζε-
ζεηε πνχ αλαθέξεηαη ε αηηηνιφγεζε 
ηεο παξαγξάθνπ 3 πνπ αξρίδεη κε ην 
«Γηαηί ε γλψζε κηαο μέλεο 
γιψζζαο…». 
 
 Γείηε ηηο ιέμεηο/θξάζεηο κε ηηο 
νπνίεο δηαξζξψλνληαη νη παξάγξα-
θνη κεηαμχ ηνπο.  
Παξάδεηγκα: 
Ζ παξάγξαθνο 5 ζπλδέεηαη κε ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν κε ην  
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ζχλδεζκν θαη, ν νπνίνο πξνζζέηεη 
ζε φζα επηρεηξήκαηα αλαπηχρζεθαλ 
θαη ηελ πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ 

ζπγγξαθέα: «Γλώξηζα θαη εγώ από 

λσξίο ζρεηηθά μέλεο γιώζζεο θαη 
«θηινινγίεο». Πνπ ζεκαίλεη: θνληά 
ζηα άιια πνπ ζαο εμέζεζα, πξνζζέ-
ησ θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ πείξα. 

Παξαιείςηε ην θαη, θαη ζα δηαπηζηψ-
ζεηε ακέζσο φηη ε παξάγξαθνο 5 α-
πνζπλδέεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο.  
Αλάινγνπο αξκνχο αλαδεηήζηε αλά-
κεζα θαη ζηηο άιιεο παξαγξάθνπο. 
Πξφθεηηαη γηα ιέμεηο ή θξάζεηο δηαξ-
ζξσηηθέο πνπ βξίζθνληαη ζπλήζσο 
ζηελ αξρή ηεο επφκελεο θάζε θνξά 
παξαγξάθνπ θαη αλαθέξνληαη ζην 
πεξηερφκελν ηεο ακέζσο πξνεγνχ-
κελεο ή ησλ πξνεγνχκελσλ. Απφ 
ηελ εμέηαζε ζα δηαπηζηψζεηε πψο 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη παξά- 
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γξαθνη, γηα λα δψζνπλ ην επξχηεξν 
θείκελν. 
 
 Πνηα είλαη ε δηθή ζαο ζέζε απέ-
λαληη ζην πξφβιεκα; Πνηα είλαη ηα 
επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία ζηεξίδεηε 
ηε ζέζε ζαο; 

Μπνξείηε λα ζπκθσλήζεηε ή λα 
δηαθσλήζεηε κε ηε γλψκε ηνπ 
ζπγγξαθέα, αξθεί λα αηηηνινγήζεηε 
πεηζηηθά ηελ άπνςή ζαο. Να 
αλαπηχμεηε ηε ζέζε ζαο θαη ηα επη-
ρεηξήκαηά ζαο ζε έλα θείκελν 250 - 
300 ιέμεσλ. 
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VIII. ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑ ΤΕΖΣΖΖ 
ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ 

 

Ζ γισζζνκάζεηα θαη ε 
ρξεζηκφηεηά ηεο 
 
 ην παξαθάησ θείκελν λα 
εληνπίζεηε: 
- Σν ζέκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη 
- Σηο δηάθνξεο απφςεηο πνπ δηαηπ-
πψλνληαη ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη ηα 
επηρεηξήκαηα πνπ ηηο ζηεξίδνπλ. 
 

«Σρνιεία δύν ηαρπηήησλ» 
Ση ιέλε νη θαζεγεηέο, πψο 

απνδέρνληαη ην κέηξν ηα παηδηά 
 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ 
σο ηψξα ήηαλ εληαία, θηλδπλεχεη λα 
θαηαιήμεη ηδηαίηεξν κάζεκα ζε 
θαινχο ή κέηξηνπο καζεηέο, 
ηνλίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. 
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Ση αθξηβψο ζεκαίλνπλ φκσο ηα 
επίπεδα θαη πνχ εθαξκφδνληαη; Δ-
θαξκφδνληαη θπξίσο ζηα γπκλάζηα, 
αιιά θαη ζηελ α΄ ηάμε νξηζκέλσλ 
ιπθείσλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ θαηαλν-
κή ησλ καζεηψλ κηαο ηάμεο βάζεη 
ησλ γλψζεψλ ηνπο ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα. Σν δήηεκα φκσο είλαη φηη 
δελ εθαξκφδνληαη κφλν ζην κάζεκα 

ησλ αγγιηθψλ, φπσο αξρηθά είρε 

πξνβιεθζεί, αιιά εμαηηίαο ηερληθψλ 
δπζθνιηψλ θαη – ζε αξθεηέο πεξη-
πηψζεηο – ιφγσ ηεο λννηξνπίαο 
κηαο κεξίδαο εθπαηδεπηηθψλ επε-
θηείλνληαη ζε άιια καζήκαηα, φπσο 
είλαη ε ηζηνξία, ε θπζηθή, ε γεσγξα-
θία, ηα ζξεζθεπηηθά, ε γπκλαζηηθή. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη εκπλεπ-
ζηέο θαη ππνζηεξηθηέο ηεο επηπεδν-
πνίεζεο ζηε δηδαζθαιίαο ειπίδνπλ 
φηη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη ν θαιφο 
καζεηήο ζα γίλεη αθφκε θαιχηεξνο  
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θαη ν «θαθφο» ζα βειηησζεί ζεκα-
ληηθά. Ο θαιφο, επεηδή δελ ζα είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα αθνχεη ηα ίδηα θαη 
ηα ίδηα ζηελ ηάμε, θάλνληαο πξάγ-
καηα πνπ ήδε θαηέρεη, γηα ράξε ησλ 
αδχλακσλ καζεηψλ. Καη ν «θαθφο», 
γηαηί ζα παξαθνινπζεί ην κάζεκα 
ρσξίο λα ληξέπεηαη αλ ζα θάλεη 
ιάζνο, επεηδή νη γλψζεηο ηνπο είλαη 
θαηψηεξεο απφ εθείλεο θάπνησλ 
ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε 
ηνπ πξνέδξνπ ηεο Α΄ ΔΛΜΔ Αζήλαο, 
ν νπνίνο ηνλίδεη φηη «δελ κπνξεί 
θξηηήξην ηεο παξερφκελεο ζρνιηθήο 
γλψζεο γηα ηελ επίζεκε δεκφζηα 
εθπαίδεπζε λα είλαη νη γιψζζεο πνπ 
πξνζθέξνληαη απφ ηα θάζε ινγήο 
ηδησηηθά θξνληηζηήξηα, νχηε ζην φ-
λνκα ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηεο φπνηαο 
δηεπθφιπλζεο ζηε δηεμαγσγή ηνπ 
καζήκαηνο ηεο μέλεο γιψζζαο λα  
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γίλεη δεθηφο έλαο φρη κφλν κνξθσηη-
θφο, αιιά θαη θνηλσληθφο δηαρσξη-
ζκφο ησλ καζεηψλ». Πξνζέζεζε 
κάιηζηα φηη «είλαη εκθαλήο ν θίλδπ-
λνο γελίθεπζεο ηεο ίδηαο παηδαγσ-
γηθήο αξρήο θαη ζε άιια καζήκαηα, 
ζηα νπνία εκθαλίδνληαη έληνλεο δηα-
θνξέο επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ καζε-
ηψλ». Αιιά θαη ε Οκνζπνλδία 
Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
(ΟΛΜΔ) έρεη εθθξάζεη ηελ αληίζεζή 
ηεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 
επηπεδνπνίεζεο. πσο ηφληζε, 
κάιηζηα, ν πξφεδξνο ηεο ΟΛΜΔ, ε 
θαηεγνξηνπνίεζε απηή, πνπ αλαπφ-
θεπθηα γίλεηαη θαη ζε άιια καζήκα-
ηα, ζα νδεγήζεη «ζηνλ απνθιεηζκφ 
θάπνησλ καζεηψλ απφ ηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε». «Έηζη», 
ππνγξάκκηζε, «εηζάγεηαη έλαο 
θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ζηα 
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ζρνιεία θαη ππνλνκεχεηαη ε εζηθή 
ηεο παηδαγσγηθήο». 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε 
ηνπ Βαγγέιε, καζεηή ηεο Γ΄ ηάμεο 
Γπκλαζίνπ ζην Πεξηζηέξη: «ην 
ζρνιείν κνπ αλαγθάζηεθαλ λα καο 
ρσξίζνπλ, κε απηά ηα επίπεδα πνπ 
ιέλε, θαη ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο. 
Βέβαηα ηα επίπεδα ηζρχνπλ γηα ηα 
αγγιηθά κφλν. Απ’ φ,ηη βιέπσ εγψ 
φκσο φζνη δελ μέξνπκε θαιά αγγιη-
θά ή δελ πνιπδηαβάδνπκε, ε...... δελ 
είκαζηε θαη θσζηήξεο ζηελ Ηζηνξία! 
θέςνπ ηψξα ην κπέξδεκα πνπ 
γίλεηαη. Έπεηηα δελ είλαη δίθαην, ην 
βξίζθσ ιίγν ξαηζηζηηθφ απηφ ην 
ζχζηεκα». 

Ζ Μαξία, ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ, 
θαιή καζήηξηα θαη ζηα αγγιηθά, 
αιιά θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα, 
φπσο ιέεη ε ίδηα, δελ ελνριήζεθε 
ηδηαίηεξα απφ ηελ επηπεδνπνίεζε.  
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«Ννκίδσ φηη είλαη θαιχηεξν γηα 
φινπο καο λα θάλνπκε κάζεκα αλά-
ινγα κε ηηο γλψζεηο καο. Πηζηεχσ 
φηη ζα έπξεπε λα καο ρσξίδνπλ έηζη 
ζε φια ηα καζήκαηα». 

 

Ναηάζα Ρνπγγέξε  
(Δθεκ. «Σν Βήκα») 

 

 Μηα κεηέξα ζηέιλεη έλα θείκελν ζε 
ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ. ην θείκελφ 
ηεο ππνζηεξίδεη πσο ε εθκάζεζε 
θαη δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο ζην 
ζρνιείν νπζηαζηηθά επηβαξχλεη 
ηνπο γνλείο, επεηδή αλαγθάδνληαη 
λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα 
θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζψλ θαη 
γηα δεχηεξε γιψζζα. 
Να ππνζέζεηο φηη ζηέιλεηο θαη εζχ κε 
ηε ζεηξά ζνπ έλα θείκελν ζην ξαδην-
θσληθφ ζηαζκφ, ζην νπνίν εθζέηεηο 
ηε δηθή ζνπ άπνςε γηα ην ζέκα πνπ 
έζημε ε κεηέξα (250-300 ιέμεηο). 
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 Να ππνζέζεηε φηη ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο νξγαλψλεη κηα θακπάληα –
εθζηξαηεία γηα ηε γισζζνκάζεηα. 
Μέζα ζην πιαίζην απηφ λα γξάςεηε 
κηα εθηεηακέλε ελεκεξσηηθή αλα-
θνίλσζε, κε ζθνπφ λα πεηζηνχλ νη 
λένη θαη νη γνλείο ηνπο γηα ηελ αμία 
ηεο γισζζνκάζεηαο, κε βαζηθή 
πξνυπφζεζε ηελ θαιή γλψζε ηεο 
Νενειιεληθήο γιψζζαο. 
 
 Πνην κήλπκα ζρεηηθά κε ηε 
γισζζνκάζεηα πξνζπαζεί λα 
πεξάζεη ε δηαθήκηζε πνπ 
αθνινπζεί ζηηο ζει. 60-61; 
 

 Αλαιχζηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
πξνζπαζεί λα πείζεη ε δηαθήκηζε: 
Πνηεο απφ ηηο θξάζεηο απνηεινχλ 
ηα ζηεξίγκαηά ηεο θαη γηαηί. Πψο 
πξνβάιινληαη απηέο νη θξάζεηο θαη 
γηαηί. πδεηήζηε επίζεο αλ ππάξρεη  
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ακεζφηεηα επηθνηλσλίαο ζηε 
δηαθήκηζε θαη πνχ νθείιεηαη απηή. 
 

 Πψο ιεηηνπξγνχλ νη 
πξνζηαθηηθέο ηνπ θεηκέλνπ; 
 

 Αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηα πνπ 
ιαλζάλνπλ ζηε δηαθήκηζε, ψζηε λα 
θαίλεηαη θαζαξφηεξα ε νξγάλσζή 
ηνπο, ζε έλα θείκελν 50-60 ιέμεσλ. 
 

Βνεζεηηθά ζηνηρεία. Οη δηαθεκίζεηο 
δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γξα-
θήο / ζχλζεζεο (δνκή / δηάξζξσζε 
ηεο χιεο θηι.)· ν ζπληάθηεο κηαο δηα-
θήκηζεο δίλεη θάζε θνξά, αλάινγα 
κε ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεη, ζην θεί-
κελφ ηνπ ηέηνηα κνξθή, ψζηε λα ην-
λίδεη, απφ ηε κηα, εθείλν πνπ επηζπ-
κεί λα δηαθεκίζεη, θαη λα βξίζθεη, 
απφ ηελ άιιε, ηελ επαηζζεζία, ηα 
ελδηαθέξνληα δειαδή θαη ηηο επηζπ-
κίεο, ηνπ πειάηε / θνηλνχ. Γη’ απηφ  
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 Απφ ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήκη-
ζεο ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο: 

 

1. ηελ επφκελε δεθαεηία ν 
άλζξσπνο πνπ δελ ζα μέξεη ζσζηά 
Αγγιηθά ζα είλαη πξνβιεκαηηθφο. 

Πξψηα ζθεθηείηε ην παηδί ζαο 
θαη ακέζσο κεηά ηνλ εαπηφ ζαο. 

Δκείο ζαο δίλνπκε ηε ιχζε. Μπνξεί 
ηελ θαιχηεξε 

 

2. Δηδηθά ηκήκαηα γηα παηδηά 
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

 
θαη ηα θείκελα απηνχ ηνπ είδνπο δελ 
επηρεηξνχλ λα πείζνπλ κε παξάζεζε 
/ δηάξζξσζε επηρεηξεκάησλ. Δίλαη 
ζπλήζσο θείκελα ζχληνκα θαη πεξηε-
θηηθά, πνπ πξνζπαζνχλ λα εληππσ-
ζηάζνπλ κε ιφγν έμππλν θαη ζθν-
δξφ, πνπ ζθνπεχεη θαηεπζείαλ ζηελ 
θαξδηά ηνπ πειάηε / ελδηαθεξνκέ- 
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λνπ, πνπ επηδηψθεη δειαδή λα θάκ-
ςεη ηε βνχιεζή ηνπ. Γεληθά ν ιφγνο 
ηεο δηαθήκηζεο έρεη δηθφ ηνπ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο θαη πεηζνχο, ν νπνίνο 
αληιεί ηε δχλακή ηνπ απφ παξάγν-
ληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο πξν-
ζθνξάο θαη δήηεζεο. Απφ απηνχο 
ππνγξακκίδνπκε: ην θιίκα ηεο θαηα- 
λαισηηθήο θνηλσλίαο κέζα ζηελ 
νπνία δνχκε· ηελ ηδηάδνπζα ςπρν-
ζχλζεζε ηνπ αγνξαζηή, ν νπνίνο εί-
λαη γέλλεκα θαη ζξέκκα κηαο ηέηνηαο 
θνηλσλίαο· ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηαθε-
κηζηή, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί θάζε 
γλψζε θαη θάζε ηέρλε ηνπ ιφγνπ 
πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνλ ζθνπφ 
ηνπ· έηζη ι.ρ. ν ιφγνο ηνπ θεηκέλνπ 
ηνπ θαηλνκεληθά κφλν είλαη αηεκέιε-
ηνο (αθνχ δελ έρεη ζπλνρή, ελφηεηα, 
νξζφδνμε δνκή θηι.)· ζηελ πξαγκα-
ηηθφηεηα είλαη έλαο ιφγνο πεξίηερλα 
ζηεκέλνο /νξγαλσκέλνο, ψζηε λα  
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ειθχεη θαη λα πείζεη ηνλ αλαγλψζηε 
/πειάηε. 
 

 Πξνζέμηε ηελ εηθόλα ηεο 
δηαθήκηζεο θαη ζπδεηήζηε 
- Γηα πνην ιφγν επηιέρηεθε ε 
ζπγθεθξηκέλε εηθφλα 
- Πφζε έθηαζε θαηαιακβάλεη ζε 
ζρέζε κε ην θείκελν 
- Αλ λνκίδεηε φηη ιεηηνπξγεί 
απνηειεζκαηηθά γηα ην ζθνπφ πνπ 
επηιέρηεθε. 
 
 Γηαβάζηε ην θείκελν «Σν θαινθαί-
ξη ησλ γισζζψλ» ηνπ Π. Μπνπθάια, 
ζ.35-36 ζην βηβιίν «Θεκαηηθνί θχ-
θινη», θαη ζπδεηήζηε ηηο εξσηήζεηο 
ηνπ θεηκέλνπ. 
Έρνληαο ππφςε ζαο ηα θείκελα ηνπ 
Μ. Σξηαληαθπιιίδε, ηεο Ν. Ρνπγγέξε 
θαη ηνπ Π. Μπνπθάια, θαζψο θαη ην 
θείκελν ηεο δηαθήκηζεο, ζπδεηήζηε  
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ζηελ ηάμε ζαο γηα ηε ζεκαζία θαη ηε 
ρξεζηκφηεηα ηεο γισζζνκάζεηαο, 
κε άμνλεο ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 
- Δίλαη απαξαίηεηε ε γισζζνκάζεηα 
θαη γηαηί; Μπνξείηε λα επηθαιεζηεί-
ηε θαηά ηε ζπδήηεζε ηα βηψκαηά 
ζαο θαη ηελ πείξα ζαο, εθφζνλ 
έρεηε. Μπνξείηε ι.ρ. λα πείηε εζείο 
ηη σθειεζήθαηε ή ηη δεκησζήθαηε 
απφ ηε γισζζνκάζεηά ζαο. 
- Δίλαη ην ίδην αλαγθαία ε γισζζν-
κάζεηα ζε έλαλ Έιιελα, ζε έλαλ 
νπεδφ, ζε έλαλ Άγγιν; 
- Πνιινί άλζξσπνη, γηα δηάθνξνπο 
ιφγνπο, πεγαίλνπλ γηα λα δήζνπλ 
θαη λα εξγαζηνχλ ζε μέλε ρψξα. Πφ-
ζν ζεκαληηθή είλαη γηα ηνπο αλζξψ-
πνπο απηνχο ε εθκάζεζε ηεο γιψζ-
ζαο ηνπ ηφπνπ φπνπ δηακέλνπλ; 
- Ση ξφιν παίδεη ή κπνξεί λα παίμεη 
ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ ζηελ 
εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο; 
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 Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα εθζέζε-
ηε ηηο απφςεηο ζαο ζηε ζπδήηεζε κέ-
ζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, είηε ζηέιλνληάο 

ηεο κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 
ζε άιιν ζρνιείν είηε παίξλνληαο 
κέξνο, καδί κε ζπκκαζεηέο ζαο απφ 
άιιν ζρνιείν, ζε δηαδηθηπαθή ζπδή-
ηεζε (Forum). Καη ζηηο δχν πεξηπηψ-
ζεηο ζηφρνο ζαο ζα είλαη λα αληαιιά-
μεηε απφςεηο, λα ζπδεηήζεηε ηα δηά-
θνξα επηρεηξήκαηα θαη λα θαηαιήμε-
ηε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζπλ-
ζέηνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 
 

 Γηαβάζηε ην θείκελν πνπ αθνινπ-
ζεί, ζρεηηθά κε ηε γιψζζα θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ, απφζπαζκα απφ 
επξχηεξε νκηιία κε ην ζέκα απηφ: 
 

Γιώζζα θαη πνιηηηζκόο 
[…] 

Οη γιψζζεο, θπξίεο θαη θχξηνη,  
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βξίζθνληαη ζηα κπφγηα ησλ ιαψλ, 
ςειψλνπλ κε ην ςήισκα θαη ζπξξη-
θλψλνληαη κε ηε ζπξξίθλσζε ησλ 
ζθέςεσλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ ησλ 
αλζξψπσλ. Γελ είλαη δπλαηφλ νη 
πνιηηηζκνί θαη νη ζθέςεηο λα πξνά-
γνληαη θαη νη γιψζζεο λα θζίλνπλ. 
Απηφ θαη ην αληίζηξνθφ ηνπο απν-
θιείνληαη. ηελ ηερλνινγία νη ιανί, 
ζηελ ηερλνινγία θαη νη γιψζζεο. 
ηελ πνίεζε νη ιανί, ζηελ πνίεζε 
θαη νη γιψζζεο.  

Ζ γιψζζα είλαη θνηλσληθφ 
πξντφλ. Φνβνχκαη, ινηπφλ, φηη ε 
αλάκεημε ησλ θνηλσληψλ ζα νδεγή-
ζεη ζε αλάκεημε ησλ γισζζψλ κε 
θπξίαξρεο ηηο γιψζζεο εθείλεο πνπ 
ζα εθθξάδνπλ ηηο θπξίαξρεο θνηλσ-
λίεο. Ζ πάιε ζα είλαη ακείιηθηε θαη  
ην απνηέιεζκα ζπληξηπηηθφ γηα ηηο 
αδχλαηεο θνηλσλίεο θαη ηηο αδχλα-
ηεο γιψζζεο. Κη απηφ ζα γίλεη αξγά  
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θαη ζηαζεξά θαη ίζσο λα νδεγήζεη, 
ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, 
ζηε γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή άιιν-
ηξίσζε ηνπ Έιιελα. Φνβνχκαη πσο 
ήδε ν Έιιελαο αηζζάλεηαη έηζη. Αη-
ζζάλεηαη θαηψηεξε ηε γιψζζα ηνπ 
θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, ελψ αηζζάλε-
ηαη αλψηεξνο, φηαλ κηιάεη ηα αγγιηθά 
γηα παξάδεηγκα. Απηή είλαη ε θαξ-
δηά ηνπ πξνβιήκαηνο: ν μεξηδσκφο 
απφ ηα δηθά καο. Ζ λφζεπζε χζηεξα 
αθνινπζεί. Καη εδψ είλαη πνπ ζα 
ζηήξηδα ηελ πξφηαζή κνπ: Γηα λα 
απνθχγνπκε ηε γισζζηθή καο πα-
ξακφξθσζε, είλαη αλάγθε λα απφ-
θχγνπκε ηελ πνιηηηζηηθή καο παξα-
κφξθσζε. Αλ ζέινπκε λα έρνπκε 
δηθή καο γιψζζα, είλαη αλάγθε λα 
έρνπκε δηθφ καο πνιηηηζκφ, ηθαλφλ  
λα ελζσκαηψλεη θαη λα αθνκνηψλεη 
ηα μέλα γισζζηθά ζηνηρεία. Γελ 
είλαη, ινηπφλ, ην πξφβιεκά καο  
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πξφβιεκα θάπνησλ ιέμεσλ. Σν 
γισζζηθφ πξφβιεκα πνπ ζέζακε 
είλαη πξφβιεκα ησλ πνιηηηζηηθψλ 
επηινγψλ καο. Απηφ νθείινπλ λα 
θαηαλνήζνπλ ηφζν ν Έιιελαο φζν 
θαη ν Δπξσπαίνο, φηη είλαη θιεξν-
λφκνη ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο, 
ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ 
ειιεληθνχ ιφγνπ. 

Δίλαη αιήζεηα πσο χζηεξα απφ 
νδχλεο αηψλσλ «μππλήζακε κε έλα 
θεθάιη βαξχ», φπσο ιέεη ν πνηεηήο. 
Καη δελ είλαη εχθνιν λα βξνχκε ηνλ 
ήιην καο. Σνλ δεηήζακε εθεί φπνπ 
δελ ήηαλ. Γελ κπνξέζακε λα αλαθα-
ιχςνπκε ηηο αξεηέο καο θαη λα ηρλν-
γξαθήζνπκε ηηο κνξθέο ηεο δηθήο 
καο δσήο. ια απηά είλαη αιήζεηα. 
κσο αιήζεηα επίζεο είλαη πσο δελ  
έρνπκε πηα ηνλ ρξφλν («νη θαηξνί νπ 
κελεηνί») θαη ηελ πνιπηέιεηα γηα άι-
ιεο ηέηνηνπ είδνπο αιήζεηεο. 
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Αο πξνζέμνπκε, ινηπφλ. Καη πξν-
πάλησλ αο πξνζέμνπκε ην ιφγν ηνπ 
πνηεηή: «Με ηα μφβεξγα πηάλεηο ηα 
πνπιηά, δελ πηάλεηο φκσο ην θειαε-
δεηφ ηνπο». Κη νη γιψζζεο είλαη ηα 
θειαεδεηά ησλ ιαψλ. Να αθήζνπκε 
ηα πνπιηά λα θειαεδνχλ ην θαζέλα 
ην δηθφ ηνπ θειαεδεηφ. Έηζη αλα-
δχνληαη νη ζπκθσλίεο θαη νη ζπλαπ-
ιίεο ησλ πνιηηηζκψλ. Αιιηψο ζα 
’ξζεη θαηξφο πνπ ζηελ Δπξψπε ηεο 
απαζηξάπηνπζαο ηερλνινγίαο ζα 
αθνχγεηαη έλα κφλν πνπιί, ν 
γθηφλεο, πνπ κνλφηνλα ζα δεηάεη 
ηνλ ρακέλν αδεξθφ ηνπ. 
 

Υ. Λ. Σζνιάθεο, νκηιία ε νπνία 
εθθσλήζεθε ζην 17ν Βνξεηνειια-

δηθφ Ηαηξηθφ πλέδξην ηεο Ηαηξηθήο 
Δηαηξίαο Θεζζαινλίθεο, Απξίιηνο 

2003 (δηαζθεπή) 
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 Πξνζέμηε ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ. 
Πψο ζα ην ραξαθηεξίδαηε; 
θεθζείηε ηελ πεξίζηαζε ηελ νπνία 
«ππεξεηεί». 
 

 Πνηνλ θίλδπλν επηζεκαίλεη ν νκη-
ιεηήο γηα ηηο «αδχλαηεο» γιψζζεο; 
 

 Να ζπδεηήζεηε ηελ άπνςε ηνπ 
νκηιεηή: «Γηα λα απνθχγνπκε ηε 
γισζζηθή καο παξακφξθσζε, είλαη 
αλάγθε λα απνθχγνπκε ηελ πνιηηη-
ζηηθή καο παξακφξθσζε. Αλ ζέινπ-
κε λα έρνπκε δηθή καο γιψζζα, είλαη 
αλάγθε λα έρνπκε δηθφ καο πνιηηη-
ζκφ, ηθαλφλ λα ελζσκαηψλεη θαη λα 
αθνκνηψλεη ηα μέλα γισζζηθά 
ζηνηρεία». 
 

 Σν θείκελν θιείλεη κε ιφγν 
κεηαθνξηθφ. 
■ Πψο αηζζάλεζηε εζείο ην λφεκα 
ηεο κεηαθνξάο; 
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■ Γηα πνην ιφγν λνκίδεηε φηη ν 
νκηιεηήο επηιέγεη απηφλ ηνλ ηξφπν, 
γηα λα θιείζεη ηελ νκηιία ηνπ; 
 

 Να «ζπλνκηιήζεηε» κε ην θείκελν 
πνπ δηαβάζαηε γξάθνληαο έλα δηθφ 
ζαο θείκελν γηα ηε γιψζζα πνπ 
θνπβαιά πνιηηηζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ 
ηνπ θάζε ιανχ. Φάμηε ζηηο εκπεηξίεο 
ζαο, ζηα φζα ιέγνληαη ζην 
νηθνγελεηαθφ θαη ζην επξχηεξν 
πεξηβάιινλ ζαο. Μπνξείηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε θαη ιφγν 
κεηαθνξηθφ, εηθφλεο θηι, αλ απηφο ν 
ηξφπνο ζάο βνεζάεη λα εθθξάζεηε 
θαιχηεξα ηηο ζθέςεηο ζαο. 
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Η. ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ  
ΚΑΗ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 

 

1. Δπηζεκαίλσ ηα ζηνηρεία ηεο 
νκηιίαο 
 

     Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη εθήκε-
ξνο· ε επζχγξακκε ξνή ηνπ γξήγνξα 
ζβήλεη κε ηηο ζηηγκέο ηνπ ρξφλνπ, 
θαζψο ηα αθνπζηηθά αηζζήκαηα πνπ 
πξνθαιεί έξρνληαη θαη παξέξρνληαη 
κε γνξγφ ξπζκφ, κέλνληαο ηφζν κφ-
λν φζν ην αθνπζηηθφ καο αηζζεηήξην 
ή ε ζπλείδεζή καο θαη ε κλήκε καο 
είλαη δπλαηφλ λα ηα ζπγθξαηήζνπλ. 
Γη’ απηφ θαη αθνχκε ζπρλά λα ιέλε 
φηη ν πξνθνξηθφο ιφγνο γίλεηαη αζά-
λαηνο κε ην γξαπηφ ιφγν. Χζηφζν, 
ζηελ επνρή καο, ππάξρνπλ θάπνηα 
ηερληθά κέζα, φπσο ε καγλεηνθψ-
λεζε θαη ε καγλεηνζθφπεζε /θηλε-
καηνγξάθεζε, πνπ καο δίλνπλ ηε  
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δπλαηφηεηα λα «δεζκεχνπκε» ηνλ 
πξνθνξηθφ ιφγν θαη έηζη λα παξα-
ηείλνπκε ηελ εθήκεξε «δσή» ηνπ, 
αθνχ κπνξνχκε λα ηνλ αθνχκε 
φζεο θνξέο ζέινπκε. 
 

     Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα πα-
ξαηεξήζνπκε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 
θαη λα κειεηήζνπκε κε άλεζε ηη α-
θξηβψο εηπψζεθε θαη κε πνην ηξφπν 
είλαη λα ηνλ απνκαγλεηνθσλήζνπ-
κε. Απηφ ζεκαίλεη φηη απνηππψλνπ-
κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν γξαπηά ιέ-
με πξνο ιέμε, ελψ ζπγρξφλσο πξν-
ζπαζνχκε κε θάπνηα ζχκβνια* λα 
απνδψζνπκε θαη νξηζκέλα άιια 
 

*Σα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπλήζσο ζηελ απνκαγλεηνθψλεζε 
είλαη: - = κηθξή παχζε. + = κέηξηα 
παχζε, + + = παξαηεηακέλε παχζε,  
 = αλνδηθή θίλεζε ηεο θσλήο,  
 = θαζνδηθή θίλεζε ηεο θσλήο 
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γλσξίζκαηά ηνπ, φπσο είλαη νη 
παχζεηο, ε αλνδηθή θαη θαζνδηθή 
θίλεζε ηεο θσλήο θηι. 
 

 Σν παξαθάησ απνκαγλεηνθσλε-
κέλν απφζπαζκα (Α) πξνέξρεηαη 
απφ απάληεζε πνπ δφζεθε ζηα 
εμήο εξσηήκαηα: 
Ννκίδεηε φηη ππάξρεη απμεκέλε 
επηζεηηθφηεηα ζηνπο λένπο ζήκεξα; 
Αλ δέρεζηε φηη ππάξρεη, πψο 
αηηηνινγείηε ην θαηλφκελν; 
 

Παξαηεξήζηε πψο απνδίδεηαη ζ’ 
απηφ (ην απφζπαζκα Α) ν 
πξνθνξηθφο ιφγνο. 
 

(Α) Κνίηαμε δελ κπνξψ λ’ απαληή-
ζσ κ’ έλα λαη ή κ’ έλα φρη – γηαηί 
είλαη πνιχ ζχλζεην ην ζέκα – ε ρκ.ρκ 

ε δελ εγψ δε ζα ’βαδα θαζφινπ αλ π-
πάξρεη επηζεηηθφηεηα ε ζηνπο λένπο 

ζήκεξα δειαδή δε λνκίδσ φηη ππάξ- 
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ρεη πεξηζζφηεξε ή εθθξάδεηαη 
πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη παιηά απιψο 
είλαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ε θη 
έρνπκε έλα δηαθνξεηηθφ είδνο θνηλσ-
λίαο – εκ + ην ηη είλαη επηζεηηθφηεηα  
 

ή πψο εθθξάδεηαη  απηφ είλαη κηα 
άιιε θνπβέληα – δειαδή παιηφηεξα 
αο πνχκε πνπ ηα ζπζηήκαηα θαη ηα 
θνηλσληθά θαη ηα θνηλσληθά αο πνχ-
κε ηα νηθνγελεηαθά ήηαλ πην απηαξ-
ρηθά ε ε ε βία ησλ απνπάλσ δε ζεσ-
ξνχληαλ επηζεηηθφηεηα [...] + + ηψξα, 
αλ ζήκεξα κπνξνχκε λα δνχκε, θά-
πνηα πην αθξαία αο πνχκε μέξσ γσ 
– γεγνλφηα επηζεηηθφηεηαο ζηνπο 
λένπο – ζα έιεγα φηη εγψ απηή ηε 
ζηηγκή πνπ ην ζθέθηνκαη δελ ην βιέ-
πσ ζηνπο λένπο ην βιέπσ γεληθφηε-
ξα [...] – δειαδή ππάξρνπλ ηέηνηα  
 

εκ ζέκαηα θνηλσληθά  πξάγκαηα αο 
πνχκε ζε θνηλσλίεο φπνπ ηα θαηα-
λαισηηθά αγαζά είλαη ζηε βηηξίλα  
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έηζη θαη αλνίγνπλε ηελ φξεμε – απ’ 
ηελ άιιε κεξηά απηφο ν πιεζπζκφο 
πνπ ηα νξέγεηαη ή νξέγεηαη νξηζκέ-
λα αο πνχκε – ε δελ κπνξεί λα ηα 
πιεξψζεη αιιά δε ζα κπνξεί θαη 
ζην κέιινλ λα ηα πιεξψζεη εθφζνλ 
ζα είλαη άλεξγνο ή ζα έρεη έλα ηακείν 
αλεξγίαο αο πνχκε – ε απηέο είλαη – 
εγψ δελ ην ζεσξψ πξφβιεκα ησλ 
λέσλ απηφ – εγψ ην ζεσξψ πξφβιε-
κα ηεο θνηλσλίαο αο πνχκε φηη φηαλ 
ηνπο βάδεη κέζα ζε κία κπιφπεηξα. 

 

Δ. Μ., ςπρνιφγνο 
 

 Αλ είραηε ηε δπλαηφηεηα λα αθνχ-
ζεηε ηε καγλεηνθψλεζε ηνπ ίδηνπ 
απνζπάζκαηνο ή λα παξαθνινπζή-
ζεηε ηε καγλεηνζθφπεζή ηνπ, πνηα 
επηπιένλ γλσξίζκαηα ηεο νκηιίαο 
ζα εληνπίδαηε; 
 

     Βιέπνπκε φηη ζηνλ πξνθνξηθφ  
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ιφγν, εθηφο απφ ην ιεθηηθφ εθθψ-
λεκα, έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη 
θάπνηα άιια γλσξίζκαηα ηεο 
νκηιίαο πνπ ην ζπλνδεχνπλ, φπσο: 
– ηα παξαγισζζηθά γλσξίζκαηα 
(επηηνληζκφο*, παχζεηο, πξνθνξά, 
έληαζε θσλήο) 
 

* Δπηηνληζκφο είλαη ε θχκαλζε (ην 
αλεβνθαηέβαζκα) ηεο θσλήο πνπ 
ραξαθηεξίδεη κηα νιφθιεξε εθθψλε-
ζε, κηα θξάζε ή πξφηαζε. Δπνκέ-
λσο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ ηφλν, πνπ 

ραξαθηεξίδεη κηα κφλν ιέμε. Ο επηην-
ληζκφο πιεξνθνξεί: α) ζρεηηθά κε 
ηε δηάζεζε ή ηε ζηάζε ηνπ νκηιεηή: 
νξγή, ζθψκκα, εηξσλεία θηι., 
β) ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ πξνηά-
ζεσλ: εξσηεκαηηθή, επηθσλεκαηηθή 
θηι.  
Δπνκέλσο, ν επηηνληζκφο κε ηελ 
θχκαλζε ηεο θσλήο δηακνξθψλεη 
ζεκαζίεο. 
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– ηα εμσγισζζηθά γλσξίζκαηα (ρεη-
ξνλνκίεο, θηλήζεηο, έθθξαζε πξν-
ζψπνπ, βιέκκα, δηάζεζε). 
 
 
 
 
 
 

 Να παξαηεξήζεηε ηε ζρέζε ηνπ 
ιεθηηθνχ εθθσλήκαηνο κε ηα 
ππφινηπα γλσξίζκαηα ηεο νκηιίαο 
ζηηο παξαθάησ αζθήζεηο: 
 

1. Να πξνθέξεηε ηε θξάζε «ζήκεξα 
ην απφγεπκα» κε δηαθνξεηηθφ ηφλν 
θσλήο εθθξάδνληαο θάζε θνξά κηα 
νξηζκέλε ςπρηθή θαηάζηαζε. Ο 
κεγάινο Ρψζνο ζθελνζέηεο 
ηαληζιάθζθη* δεηνχζε απφ ηνπο 
εζνπνηνχο ηνπ λα πξνθέξνπλ απηή 
ηε θξάζε κε ζαξάληα 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 
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2. Να επαλαιάβεηε ηελ πξφηαζε «Ο 
Γηάλλεο ζα έξζεη απφςε» ηνλίδνληαο 
θάζε θνξά έλα δηαθνξεηηθφ φξν ηεο. 
3. Να δείμεηε: α) κε πνηεο ρεηξνλν-
κίεο εθθξάδνπκε ηα παξαθάησ 
κελχκαηα: 
Γελ μέξσ. Έια εδψ! Ίζηα κπξνζηά. 
 

* ηαληζιάθζθη: Ρψζνο ζθελνζέηεο 
θαη εζνπνηφο ηνπ 19νπ αη. Άλνημε 
λένπο δξφκνπο ζηε ζεαηξηθή ηέρλε, 
θαη σο πξνο ηε ζθελνζεζία θαη σο 
πξνο ηελ εζνπνηία. 

ήκεξα ην 
απφγεπκα 

ζήκεξα ην 
απόγεπκα 

ζήκεξα ην 
απόγεπκα 
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Κάηζε θάησ! Αληίν! ηακαηήζηε! 
Θξίακβνο! ε παξαθαιψ! Ήζπρα! 
β) κε πνηνπο κνξθαζκνχο θαη ηη 
ήρνπο εθδειψλνπκε ζπλήζσο ηελ 
έθπιεμε, ηελ αεδία, ηνλ πφλν, ηελ 
εηξσλεία. 
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2. πγθξίλσ ηνλ πξνθνξηθφ κε ην 
γξαπηφ ιφγν  
 

α) Ο πξνθνξηθόο θαη ν γξαπηόο 
ιόγνο σο κέζα επηθνηλσλίαο 
 

     ηελ επηθνηλσλία κε πξνθνξηθφ 
ιφγν ην κήλπκα εθπέκπεηαη απφ ηνλ 
πνκπφ θαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή 
πξνζιακβάλεηαη απφ ην δέθηε πνπ 
βξίζθεηαη ζπλήζσο ζηνλ ίδην ρψξν. 
Αληίζεηα, ε επηθνηλσλία κε γξαπηφ 
ιφγν είλαη θαηά θαλφλα κνλαρηθή 
δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία ν πν-
κπφο απεπζχλεηαη ζε δέθηε απφληα 
πνπ πξνζιακβάλεη ην κήλπκα 
χζηεξα απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 

 πδεηήζηε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 
πξνθνξηθνχ ιφγνπ σο κέζνπ 
επηθνηλσλίαο. Ση ξφιν παίδεη ζηελ 
πξφζιεςε θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 
κελχκαηνο ην γεγνλφο φηη ν δέθηεο  
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είλαη παξψλ ζηελ πξνθνξηθή 
επηθνηλσλία; 
 

 πδεηήζηε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ  
γξαπηνχ ιφγνπ σο κέζνπ επηθνη-
λσλίαο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν 
πνκπφο δηαζέηεη ζπλήζσο ρξφλν, 
γηα λα επεμεξγαζηεί ην  
θείκελφ ηνπ, πξηλ λα ην 
παξαιάβεη ν δέθηεο. 
 
… άλ ἐγώ κηιῶ ηίο  
γιῶζζεο ηῶλ ἀλζξώπωλ  
θαί ηῶλ ἀγγέιωλ, ἀιιά  
δέλ ἔρω ἀγάπε, ἔγηλα  
ράιθηλν ζθεῦνο θνύθην  
ἤ θύκβαιν ἠρεξό.  

Καί ἄλ ἔρω πξνθεηηθό  
ράξηζκα λά γλωξίδω ὅια  
ηά κπζηήξηα θαί ἔρω ὅιε ηήλ πίζηε, 
ὥζηε λά κεηαηνπίδω ὄξε, δέλ ἔρω 
ὅκωο ἀγάπε, δέλ εἶκαη ηίπνηα. Καί ἄλ  
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δηαλείκω ηά ὑπάξρνληά κνπ θαί ἄλ 
παξαδώζω ηό ζῶκα κνπ γηά λά θαῶ, 
ἀγάπε ὅκωο δέλ ἔρω, ζέ ηίπνηε δέλ 
ὠθεινῦκαη.  

Ἡ ἀγάπε καθξνζπκεῖ, ἀγαζνεξ-
γεῖ, ἡ ἀγάπε δέλ θζνλεῖ, δέλ  αὐζα-
δηάδεη, δέλ ὑπεξεθαλεύεηαη, δέλ 
ἀζειγεῖ, δέλ εἶλαη ἰδηνηειήο, δέλ 
ἐμνξγίδεηαη, δέλ ζθέπηεηαη ηό θαθό, 
δέλ ραίξεηαη κέ ηήλ ἀδηθία, ραίξεηαη 
κέ ηήλ ἀιήζεηα· ὅια ηά ἀλέρεηαη, ὅια 
ηά πηζηεύεη, ὅια ηά ἐιπίδεη, ὅια ηά 
ὑπνκέλεη. Ἡ ἀγάπε δέλ ράλεηαη πνηέ. 
Τά ὑπόινηπα ὅκωο, ἄλ εἶλαη 
πξνθεηεῖεο, ζά θαηαξγεζνῦλ· ἄλ 
εἶλαη γιῶζζεο ζά παύζνπλ· ἄλ εἶλαη 
γλώζε ζά ἀθπξωζῆ, δηόηη ἕλα κέξνο 
κόλν γλωξίδνπκε θαί γηά ἕλα κέξνο 
πξνθεηεύνπκε, ὅηαλ ὅκωο ἔξζεη ηό 
ηέιεην, ηόηε ηό κέξνο ζά θαηαξγεζῆ. 

 

Α΄ πξνο Κνξηλζίνπο  13.  1-9.  5 
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 β) Γηαθνξέο ηνπ πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ από ην γξαπηό 
(ζύληαμε, δηαηύπσζε, ιεμηιόγην, 
λνεκαηηθή ππθλόηεηα, ζπλνρή) 
 
Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηα παξα-
θάησ απνζπάζκαηα απφ πξνθνξη-
θφ θαη γξαπηφ ιφγν ηνπ ίδηνπ 
πξνζψπνπ γηα ην ίδην ζέκα θαη λα 
ηα ζπγθξίλεηε. 

Α΄ 
Απνκαγλεηνθσλεκέλνο 

πξνθνξηθόο ιόγνο 
 

Κνίηαμε δελ κπνξψ λα απαληήζσ 
κ’ έλα λαη ή κ’ έλα φρη – γηαηί είλαη 
πνιχ ζχλζεην ην ζέκα – ε ρκ ρκ ε 
δελ εγψ δε ζα ’βαδα θαζφινπ αλ 
ππάξρεη επηζεηηθφηεηα ε ζηνπο 
λένπο ζήκεξα δειαδή δε λνκίδσ φηη 
ππάξρεη πεξηζζφηεξε ή εθθξάδεηαη 
πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη παιηά απιψο  
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είλαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ε θη 
έρνπκε έλα δηαθνξεηηθφ είδνο θνηλσ-
λίαο – εκ + ην ηη είλαη επηζεηηθφηεηα 
ή πψο εθθξάδεηαη απηφ είλαη κηα άι-
ιε θνπβέληα – δειαδή παιηφηεξα αο 
πνχκε πνπ ηα ζπζηήκαηα θαη ηα θνη-
λσληθά θαη ηα θνηλσληθά αο πνχκε 
ηα νηθνγελεηαθά ήηαλ πην απηαξρηθά 
εε ε βία ησλ απνπάλσ δε ζεσξνχ-
ληαλ επηζεηηθφηεηα [...] + + ηψξα αλ 
ζήκεξα κπνξνχκε λα δνχκε θάπνηα 
πην αθξαία αο πνχκε μέξσ γσ – γε-
γνλφηα επηζεηηθφηεηαο ζηνπο λένπο 
– ζα έιεγα φηη εγψ απηή ηε ζηηγκή 

πνπ ην ζθέθηνκαη δελ ην βιέπσ 
ζηνπο λένπο ην βιέπσ γεληθφηεξα 
[...] – δειαδή ππάξρνπλ ηέηνηα εκ 
ζέκαηα θνηλσληθά πξάγκαηα αο πνχ-
κε ζε θνηλσλίεο φπνπ ηα θαηαλαισ-
ηηθά αγαζά είλαη ζηε βηηξίλα έηζη θαη 
αλνίγνπλε ηελ φξεμε – απ’ ηελ άιιε 
κεξηά απηφο ν πιεζπζκφο πνπ ηα  
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νξέγεηαη ή νξέγεηαη νξηζκέλα αο 
πνχκε – ε δελ κπνξεί λα ηα πιεξψ-
ζεη αιιά δελ ζα κπνξεί θαη ζην 
κέιινλ λα ηα πιεξψζεη εθφζνλ ζα 
είλαη άλεξγνο ή ζα έρεη έλα ηακείν 
αλεξγίαο αο πνχκε – ε απηέο είλαη –
εγψ δελ ην ζεσξψ πξφβιεκα ησλ 
λέσλ απηά – εγψ ην ζεσξψ πξφβιε-
κα ηεο θνηλσλίαο αο πνχκε φηη φηαλ 
ηνπο βάδεη κέζα ζε κηα κπιφπεηξα. 
 

Β΄ 
Γξαπηόο ιόγνο 

Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα απμε-
κέλε επηζεηηθφηεηα ζήκεξα ή γηα 
επηζεηηθφηεηα ζηνπο λένπο. πσο 
θαζεηί άιιν, ε επηζεηηθφηεηα δελ 
κπνξεί λα εμεηαζηεί έμσ απφ ην 
πιαίζην πνπ ζπκβαίλεη θαη ηηο ζπ-
κπεξηθνξέο-δξάζεηο πνπ ζπλδέν-
ληαη κε απηήλ. Ζ ζεκαζία ηεο εξψ-
ηεζεο έγθεηηαη ζην φηη ν εξσηψλ  
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έρεη πάξεη ζέζε πάλσ ζην ζέκα 
ηαπηηδφκελνο κ’ έλα γνληφ ή κηα 
θνηλσληθή ή πνιηηηθή εμνπζία. [...] 
 
[...] ηαλ εμάιινπ πξνθαιείο 
θάπνηνλ κε ρηιηάδεο δηεγεξηηθά 
θαηαλαισηηθά αγαζά, ελψ 
ζπγρξφλσο ηνπ εμαζθαιίδεηο ηελ 
αλεξγία θαη ζπλεπψο ηελ αδπλακία 
απφθηεζήο ηνπο, απηφ είλαη 
επηζεηηθφηεηα. Γηα λα κπνξνχκε λα 
πνχκε νηηδήπνηε ζρεηηθά κε ηελ 
έθθξαζε ησλ λέσλ, πξέπεη λα ηνπο 
δνχκε ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 
ελήιηθεο πνπ βξίζθνληαη ζε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε καδί ηνπο. 
 
     Δίδακε φηη ζηελ επηθνηλσλία κε 
γξαπηφ ιφγν ν πνκπφο έρεη, ζπλή-
ζσο, ην ρξφλν λα πξνζρεδηάζεη θαη 
λα επηκειεζεί ην ιφγν ηνπ, ελψ απηφ 
δε ζπκβαίλεη ζηελ επηθνηλσλία κε  
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πξνθνξηθφ ιφγν, ν νπνίνο είλαη 
γεληθά απζφξκεηνο θαη 

απξνζρεδίαζηνο. Ο γξαπηόο ιόγνο 

είλαη, επνκέλσο, πξνζρεδηαζκέλνο 
θαη γη’ απηό πην επηκειεκέλνο από 
θάζε άπνςε από ηνλ πξνθνξηθό. 
 

Ζ δηαηύπσζε είλαη πην επηκειεκέλε 
ζην γξαπηφ ιφγν απφ φ,ηη ζηνλ 
πξνθνξηθφ.  

πγθεθξηκέλα: 
 ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν παξνπζηά-
δνληαη ζπρλά ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο 
ή αλνινθιήξσηεο θξάζεηο, ελψ απ-
ηφ δε ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζην γξα-
πηφ ιφγν, π.ρ. «αιιά δε ζα κπνξεί 
θαη ζην κέιινλ λα ηα πιεξώζεη, 
εθόζνλ ζα είλαη άλεξγνο ή ζα έρεη 
έλα ηακείν αλεξγίαο αο πνύκε -εε 
απηέο είλαη- εγώ δελ ην ζεωξώ 
πξόβιεκα ηωλ λέωλ απηό».  
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 ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ππάξρνπλ 
πνιιά «γεκίζκαηα» (εε, αο πνύκε, 
ρκ, ρκ, μέξω ’γώ θηι.) θαη παχζεηο. 
 ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ππάξρεη 
ζπλήζσο κηα πξνρεηξφηεηα ζηελ 
έθθξαζε, παξφιν πνπ νξηζκέλεο 
θνξέο θαίλεηαη θαζαξά ε πξνζπά-
ζεηα ηνπ νκηιεηή λα αιιάμεη ή λα 
βειηηψζεη κηα θξάζε πνπ ρξεζηκν-
πνίεζε. Αληίζεηα, κηα ηέηνηα πξν-
ζπάζεηα δελ είλαη εκθαλήο ζην γξα-
πηφ θείκελν, αθνχ έρνπκε κφλν ηελ 
ηειηθή ηνπ κνξθή. Γείηε π.ρ. κηα 
πξνζπάζεηα γηα δηφξζσζε ζηνλ 
πξνθνξηθφ ιφγν: «παιηόηεξα αο 
πνύκε πνπ ηα ζπζηήκαηα θαη ηα 
θνηλωληθά θαη ηα θνηλωληθά αο πνύκε 
θαη ηα νηθνγελεηαθά... ». 
 Ο γξαπηφο ιφγνο πξέπεη λα είλαη 
ζαθήο θαη αθξηβήο, γηαηί ρξεηάδεηαη 
λα πξνβιέπεη ηηο απνξίεο ηνπ δέθηε, 
πνπ είλαη ζπλήζσο απψλ. Αληίζεηα  
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ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη ζπλήζσο 
ιηγφηεξν αθξηβήο, δεδνκέλνπ φηη ν 
δέθηεο, πνπ είλαη παξψλ, έρεη ηε δπ- 
λαηφηεηα λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο, 
π.ρ. ζχγθξηλε ηηο θξάζεηο: α) «...πξν-
θαιεί θάπνηνλ κε ρηιηάδεο δηεγεξηηθά 
αγαζά» (γξαπηφο ιφγνο) θαη β) «ό-
πνπ ηα θαηαλαιωηηθά αγαζά είλαη 
ζηε βηηξίλα έηζη θαη αλνίγνπλε ηελ 
όξεμε...». (πξνθνξηθφο ιφγνο). Απφ 
ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα θαί-
λεηαη, εμάιινπ, φηη ν γξαπηφο ιφγνο 
είλαη πην ππθλφο απφ ηνλ πξνθνξη-
θφ πνπ είλαη ζπλήζσο αλαιπηηθφο. 
 Γεληθά ζην γξαπηφ ιφγν ην ιεμη-
ιφγην είλαη πην επεμεξγαζκέλν απφ 
φ,ηη ζηνλ πξνθνξηθφ, π.ρ. ζχγθξηλε 
ηηο ιέμεηο/ θξάζεηο : «έγθεηηαη», «ζε 

ζπλάξηεζε κε», «δηεγεξηηθά θαηαλα-
ιωηηθά αγαζά»(γξαπηφο ιφγνο), 

«δελ κπνξώ λα απαληήζω κ’ έλα λαη 
ή κ’ έλα όρη», «είλαη κηα άιιε 
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θνπβέληα», «ε βία ηωλ απνπάλω», 

«δελ ην βιέπω ζηνπο λένπο» 
(πξνθνξηθφο). 
 

Ζ ζύληαμε είλαη πην θξνληηζκέλε 
ζην γξαπηφ ιφγν απφ φ,ηη ζηνλ 
πξνθνξηθφ, φπνπ θάπνηεο θνξέο 
ζπλαληνχκε θαη αζπληαμίεο, π.ρ. 
πβ. ην γξαπηφ «ε επηζεηηθόηεηα δελ 
κπνξεί λα εμεηαζηεί έμω από ην πιαί-
ζην πνπ ζπκβαίλεη θαη ηηο ζπκπεξηθν-
ξέο -δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κ’ 
απηήλ» κε ην αληίζηνηρν πξνθνξηθφ 

«εγώ δε ζα ’βαδα θαζόινπ αλ ππάξ-
ρεη επηζεηηθόηεηα ζηνπο λένπο ζήκε-
ξα, δειαδή δε λνκίδω όηη ππάξρεη 
πεξηζζόηεξε ή εθθξάδεηαη πεξηζζό-
ηεξν απ’ ό,ηη παιηά απιώο είλαη κε 
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο..». ηνλ 
πξνθνξηθφ ιφγν, εμάιινπ, ρξεζηκν-
πνηείηαη ζπλήζσο ε παξαηαθηηθή ζχ-
ληαμε θαη ζπλεζίδνληαη νη ζρεηηθά  
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κηθξέο θξάζεηο, ελψ ζην γξαπηφ 
ιφγν εκθαλίδεηαη, ζπρλά, ε 
ππνηαθηηθή ζχληαμε θαη ν 
καθξνπεξίνδνο ιφγνο. 
 

Ζ ζπλνρή θαη ε ζπλεθηηθόηεηα είλαη 
πην επηκειεκέλε ζην γξαπηφ ιφγν, 
φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά κεγα-
ιχηεξνο αξηζκφο θαη πνηθηιία κεηα-
βαηηθψλ ιέμεσλ/ θξάζεσλ απφ φ,ηη 
ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Σέινο, ε 
νξγάλσζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είλαη 
ζπλήζσο πην θξνληηζκέλε απφ 
απηήλ ηνπ πξνθνξηθνχ. ην γξαπηφ 
ιφγν ν πνκπφο έρεη ην ρξφλν λα νξ-
γαλψζεη ην θείκελν ηνπ, γηα λα πα-
ξνπζηάζεη κε ινγηθή ζεηξά ηηο ηδέεο 
ηνπ, ελψ απηφ δε ζπκβαίλεη ζηελ 
πξνθνξηθή επηθνηλσλία. 
Γηαπηζηψζακε, ινηπφλ, φηη ν γξα-
πηφο ιφγνο είλαη πην επηκειεκέλνο 
απφ ηνλ πξνθνξηθφ. Απηφ, φκσο, δε 
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ζεκαίλεη φηη είλαη θαη «αλψηεξνο». 
Πξφθεηηαη απιψο γηα δχν δηαθνξε-
ηηθά είδε ιφγνπ ην θαζέλα απφ ηα 
νπνία παξνπζηάδεη ηηο 
ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. 
 

γ) Απξνζρεδίαζηνο θαη 
πξνζρεδηαζκέλνο ιόγνο 
Έλα κεηθηό είδνο ιόγνπ αλάκεζα 
ζηνλ πξνθνξηθό θαη ζην γξαπηό 
ιόγν 
 

     Δίδακε φηη ν πξνθνξηθφο ιφγνο 
είλαη ιηγφηεξν επηκειεκέλνο απφ ην 
γξαπηφ, αθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ 
απζνξκεηηζκφ θαη είλαη ηηο πεξηζζφ-
ηεξεο θνξέο απξνζρεδίαζηνο, ελψ 
αληίζεηα ν γξαπηφο ιφγνο είλαη ζρε-
δφλ πάληα πξνζρεδηαζκέλνο. Χζηφ-
ζν, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο πεξη-
πηψζεηο πξνζρεδηαζκέλνπ πξνθν-
ξηθνχ ιφγνπ, π.ρ. κηα δηάιεμε, έλαο  
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πνιηηηθφο ιφγνο θηι. ηηο πεξηπηψ-
ζεηο απηέο πξφθεηηαη γηα έλα κεηθηφ 
είδνο ιφγνπ, αλάκεζα ζηνλ 

πξνθνξηθφ θαη ζην γξαπηφ ιφγν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη 
παξκέλν απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν 
θαη αλαθέξεηαη ζηα κέζα ελεκέξσ-
ζεο. Γηαβάζηε ην θαη επηρεηξήζηε 
λα ην παξνπζηάζεηε ζε πξνζρεδηα-
ζκέλν πξνθνξηθφ ιφγν ζηελ ηάμε. 
ρεδηάζηε ηελ εηζήγεζή ζαο κε  
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βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, 
ιακβάλνληαο φκσο ππφςε φηη ε 
εηζήγεζή ζαο δε ζα δηαβαζηεί, αιιά 
ζα αθνπζηεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
πξέπεη λα κεηαηξέςεηε ην γξαπηφ 
ιφγν ζε πξνθνξηθφ, φηη δειαδή 
πξέπεη λα θάλεηε ηηο θαηάιιειεο 
αιιαγέο, π.ρ. επηιέμηε κηθξφηεξεο 
θξάζεηο, θπξίσο παξαηαθηηθή 
ζχληαμε, απινχζηεξν ιεμηιφγην 
θηι., γηα λα κπνξέζεη ην θνηλφ λα 
παξαθνινπζήζεη ηελ πξνθνξηθή 
ζαο εηζήγεζε. Φξνληίζηε αθφκε λα 
αμηνπνηήζεηε ηα παξαγισζζηθά θαη 
ηα εμσγισζζηθά ζηνηρεία ηεο 
νκηιίαο, γηα λα γίλεη ε εηζήγεζή ζαο 
δσληαλή θαη ελδηαθέξνπζα γηα ην 
θνηλφ. Ζ εηζήγεζή ζαο κπνξεί, 
εμάιινπ, λα βαζηζηεί ζε θάπνην 
άιιν δεκνζίεπκα απφ ηνλ ηχπν ή 
απφ ην δηαδίθηπν πνπ ζαο 
ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν. 
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Έλαο πξνθήηεο  
ησλ «κέζσλ» 
 

Ο ΜΑΡΑΛ ΜΑΚ ΛΟΤΑΝ 
ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

ηνπ 
ΜΑΡΗΟΤ ΠΛΧΡΗΣΖ 

 

ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΜΔΡΑ ηνπ ρξφλνπ 
πνπ πέξαζε, έθπγε έλαο απ’ ηνπο 
πην νλνκαζηνχο ζχγρξνλνπο 
«πξνθήηεο», ν Marshall Mac Luhan, 
ν θνξπθαίνο αλαηφκνο ηνπ αλακθη-
ζβήηεηνπ θνζκνθξάηνξα ηεο 
επνρήο καο: ησλ κέζσλ καδηθήο 
επηθνηλσλίαο. 
Ζ θαίξηα ζπκβνιή ηνπ Καλαδνχ 
ζπγγξαθέα δελ είλαη φηη επηζήκαλε 
ηελ ηεξάζηηα – ηξνκαρηηθή, ζπρλά – 
εκβέιεηα ησλ «κέζσλ» απηψλ,  
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πξάγκα πνπ ην μέξεη πηα ν θαζέλαο. 
Αιιά φηη δηέγλσζε θη αλέιπζε ηελ  
ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπο γηα ηνλ ηξφ-
πν ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ αλζξψ-
πνπ, γηα ηελ ίδηα ηελ αλέιημε ηνπ 
αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. 
ΑΓΝΧΣΟ σο ηα 50 ηνπ ρξφληα 
(γελλήζεθε ην 1911), ν θαζεγεηήο 
απηφο ηεο αγγιηθήο ινγνηερλίαο 
ζην παλεπηζηήκην ηνπ Σνξφλην, 
πήδεμε κεκηάο ζηε δηαζεκφηεηα, 
φηαλ εθδφζεθαλ ηα βηβιία ηνπ «Ο 
Γαιαμίαο Γθνχηελκπεξγθ» (1962) 
θαη «Γηα λα θαηαιάβνπκε ηα κέζα 
επηθνηλσλίαο» (1964). Δθεί, θαη ζε 
πιήζνο άιια θαηνπηλά βηβιία θαη 
δεκνζηεχκαηα, ν Μαθ Λνχαλ δηαηχ-
πσζε ηηο «επαλαζηαηηθέο ζεσξίεο» 
ηνπ γηα ηηο επαλαζηάζεηο ζηελ 
εμέιημε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, 
πνπ ηζνδπλακνχλ κ’ επαλαζηάζεηο 
ζηελ πνξεία ηεο Ηζηνξίαο.  
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Ζ βαζηθή –θαη «θιαζηθή» πηα– ζέζε 
ηνπ Μαθ Λνχαλ είλαη πσο ην κέζν, 
ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο δελ απνηε-
ιεί απιφ «κεηαθνξέα» λνεκάησλ 
θαη κελπκάησλ. Αληίζεηα, απηφο 
θαζνξίδεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ηφζν 
ηε κνξθή φζν θαη ην πεξηερφκελν 
ηνπ κελχκαηνο. Πεξηιάιεηνο είλαη 
πηα ν αθνξηζκφο ηνπ Καλαδνχ δηα-
λνεηή. 
«Σν κέζν απνηειεί ην κήλπκα». 
πλαθφινπζα, ζηε δηαδξνκή ηεο 
Ηζηνξίαο θαη ζ’ φια ηα πιάηε ηεο 
Γεο, ε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληψλ 
θαη ησλ πνιηηηζκψλ επεξεάζηεθε 
πην πνιχ απ’ ην είδνο ησλ «κέζσλ» 
απηψλ παξά απ’ ην πεξηερφκελν 
ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίλαλε. 
Μ’ απηή ηε ζέζε θαη κ’ απηφ ην θξη-
ηήξην ν Μαθ Λνχαλ ρψξηδε ηελ 
αλζξψπηλε Ηζηνξία ζε ηξεηο 
κεγάιεο επνρέο: 
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ΠΡΧΣΖ, ε «αθνπζηηθή επνρή» 
(ή πξν-αιθαβεηηθή), φηαλ κνλαδηθφ 
κέζν επηθνηλσλίαο ήηαλ ε θσλή 
ηνπ αλζξψπνπ. Καη θαζψο ν ιφγνο 
θαη ν ήρνο έρνπλ πεξηνξηζκέλε 
εκβέιεηα, νη άλζξσπνη δνχζαλ ζε 
θπιέο θαη κηθξέο θνηλφηεηεο, φπνπ 
ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη επίδξαζεο 
ζηελ θνηλσλία ήηαλ ε θσλή ηνπ 
αξρεγνχ πνπ ξεηφξεπε ή δηάηαδε ην 
«ιαφ ηνπ», ε θσλή ηνπ πνηεηή πνπ 
δηεγηφηαλ κχζνπο, ε θσλή ησλ πξσ-
ηφγνλσλ ππνθξηηψλ θαη ρνξεπηψλ 
πνπ αλαπαξάζηαηλαλ ηνπο κχζνπο 
θη εμφξθηδαλ ηνπο ζενχο ηνπο.  
Ζ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΖ επηλφεζε ηεο 
γξαθήο, ηνπ θσλεηηθνχ αιθάβεηνπ, 

εγθαηληάδεη ηε δεχηεξε, ηελ «νπηηθή 

επνρή» ηεο επηθνηλσλίαο. 
Σψξα, δελ επηθνηλσλνχλ έλαο ή πε-
ξηζζφηεξνη άκεζα, ηαπηφρξνλα θαη 
ερεηηθά κε κηα κηθξή θνηλφηεηα...  
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ηψξα, κε ην γξαθηφ ιφγν, επηθνηλσ-
λεί έλαο, έκκεζα θαη νπηηθά, κε έλαλ 
θαη κε πάκπνιινπο πέξα απφ ηφπν 
θαη ρξφλν. Ο άλζξσπνο, πνπ σο ηφ-
ηε δνχζε θαη «κάζαηλε» νκαδηθά θαη 
αθνπζηηθά, ηψξα γλσξίδεη ηνλ θφ-
ζκν κνλαρφο ηνπ, κέζα ζηε ζησπή, 
έρνληαο κπξνζηά ηνπ έλα θνκκάηη 
ραξηί, πνπ ηνπ κεηαθέξεη ηδέεο απν-
θιεηζηηθά κε ηελ φξαζε. Σν αιθάβε-
ην, κε ηα 24, 26 ή 30 γξάκκαηά ηνπ 
πνπ κπνξείο λα ηα επαλαιάβεηο 
άπεηξεο θνξέο κε άπεηξνπο ζπλδπα-
ζκνχο, εκθχηεπζε ζηνπο αλζξψ-
πνπο ηηο έλλνηεο ηεο νκνηνγέλεηαο, 
ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ηεο επαλάιε-
ςεο – πνπ απνηεινχλ ηελ πξνυπφ-
ζεζε ηεο ηερληθήο πξνφδνπ. ιε ε 
επηζηήκε, φινο ν πνιηηηζκφο –
ππνζηεξίδεη ν Μαθ Λνχαλ– φιε ε 
θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε 
θχζε κε ηε ζθέςε ηνπ, είλαη  
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ζθνπφο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 
«νπηηθνπνίεζεο» (visualisation), 
πνπ αθνινχζεζε ηελ εθεχξεζε ηνπ 
αιθάβεηνπ. 
Σελ απνθαζηζηηθή ψζεζε ζ’ απηή 
ηελ εμέιημε ηελ έδσζε ε εθεχξεζε 
ηεο ηππνγξαθίαο, απ’ ηνλ Γνπηεκ-
βέξγην. Σα 26 αλάγιπθα, θηλεηά 
ζηνηρεία ηνπ πνπ ηππψλνληαλ πάλσ 
ζε ρηιηάδεο νκνηφκνξθα θχιια αλα-
παξάγνληαο ην ίδην κνξθηθά θείκε-
λν, ζηάζεθαλ ε πεγή θαη ην πξφηπ-
πν ηεο παξαγσγήο αληηθεηκέλσλ ζε 
πνιπάξηζκα φκνηα αληίγξαθα πνπ 
ε θαηαζθεπή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ 
επαλάιεςε κηαο κεραληθήο θίλεζεο. 
Ήηαλ, απηφ, ε βάζε ηεο ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο. Καη ην βηβιίν ζηάζεθε» 
«ην πξψην πξντφλ ηεο θαηαλαισ-
ηηθήο θνηλσλίαο». 
Αιιά θαη παξαπέξα: ην ηππσκέλν 
βηβιίν – ιέεη πάληα ν Μαθ Λνχαλ –  
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έγηλε ε αθεηεξία δπν απνθαζηζηη-
θψλ παξαγφλησλ ηνπ λεφηεξνπ 
επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ: ηνπ αηνκη-
θηζκνχ, (αθνχ ε γλψζε θαη ε επη-
θνηλσλία ήηαλ πηα αηνκηθή θαη φρη 
ζπιινγηθή ππφζεζε) θαη ηνπ εζλη-
θηζκνχ (αθνχ νη επξσπατθνί ιανί 
είδαλ γηα πξψηε θνξά ηππσκέλε ηε 
γιψζζα ηνπο θαη αλαθάιπςαλ έηζη 
ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα). Καη ν 
Μαθ Λνχαλ θηάλεη λα πεη πσο νιφ-
θιεξνο ν δπηηθφο πνιηηηζκφο καο 
δε ζα είρε δεη ην θσο, αλ δελ είραλ 
πξνεγεζεί ηα 26 μχιηλα γξάκκαηα 
ηνπ αλππνςίαζηνπ ηππνγξάθνπ 
ηνπ Μάηληο… 
Ζ ΣΡΗΣΖ επνρή – ε δηθή καο – είλαη, 

θπζηθά, ε «ειεθηξνληθή επνρή». 
Πνπ απνηειεί, θαηά έλαλ ηξφπν, επη-
ζηξνθή ζηελ αθνπζηηθή θαη νπηηθή 
επνρή. Ζ αλζξσπφηεηα, πνπ είρε 
ρσξηζηεί (εμαηηίαο ηεο γξαθήο θαη  
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ηνπ βηβιίνπ) ζε κνλαρηθά άηνκα θαη 
έζλε, μαλαγπξίδεη ζήκεξα ζηελ 
επνρή ηεο θπιήο, ηεο θνηλφηεηαο. 
Μφλν πνπ, ζήκεξα, δελ ππάξρνπλ 
πηα άπεηξεο θπιέο θαη θνηλφηεηεο, 
αιιά κηα θαη κφλε: ράξε ζην ξαδηφ-
θσλν θαη, πξνπάλησλ, ηελ ηειεφ-
ξαζε, θπιή θαη θνηλφηεηα είλαη 
νιφθιεξε ε νηθνπκέλε.  
«Ζ πδξφγεηνο ζθαίξα καο, ζπξξη-
θλσκέλε απ’ ηνλ ειεθηξηζκφ, δελ εί- 
λαη πηα παξά έλα πιαλεηηθφ ρσξηφ». 
Καη είλαη, βέβαηα, αθνχ, εθαηνκκχ-
ξηα άλζξσπνη κπνξνχλ λα βιέπνπλ 
ηελ ίδηα ζηηγκή (ζπρλά, ηε ζηηγκή 
πνπ γίλεηαη), έλα γεγνλφο ή λ’ αθνχ-
λε ηαπηφρξνλα έλαλ νκηιεηή – φπσο 
νη πξσηφγνλνη άθνπγαλ ην θχιαξρφ 
ηνπο ή παξαθνινπζνχζαλ κηα ηνπη-
θή ηεξνηειεζηία. Υάξε ζην ξαδηφθσ-
λν, ν Υίηιεξ κπνξνχζε λα αθηνλίδεη  
εθαηνκκχξηα Γεξκαλνχο… Υάξε 
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ζηελ ηειεφξαζε, ν Άξκζηξνλγθ 
πνπ παηνχζε ην θεγγάξη, είρε καδί 
ηνπ δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο 
θάζε θπιήο θαη ρξψκαηνο… ηαλ ν 
αίμπεξ έιεγε, ελάκηζελ αηψλα κε-
ηά ηνλ Γθνχηελκπεξγθ, «πσο ζέαηξν 
είλ’ ν θφζκνο φινο», δε θαληαδφηαλ 
βέβαηα πσο ε παξνκνίσζή ηνπ ζα 
γηλφηαλ κηα κέξα θπξηνιεθηηθή 
πξαγκαηηθφηεηα, πσο «ν θφζκνο 
φινο» ζα απνηεινχζε έλα απεηξν-
θέθαιν «ζέαηξν» θαη αθξναηήξην 
ησλ «ζεαηξίλσλ» θαη ησλ πξάμεσλ 
ηεο θάζε ζηηγκήο… 
Αιιά ε ειεθηξνληθή θέξλεη ηνλ 
απηνκαηηζκφ. Πνπ παξάγεηαη – ιέεη 
ν Μαθ Λνχαλ – «ηαλ ε «ειεθηξηθή 
αξρή» θαξπίδεη ηηο κεραληθέο γξακ-
κέο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο». 
Κη απηφ δελ είλαη κηα απιή ηερληθή 
ηειεηνπνίεζε. Δίλαη έλα κεγάιν 
άικα πξνο ηα εκπξφο: «Ζ ειεθηξηθή 
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επνρή ησλ «απηφκαησλ ππεξεηη-
θψλ κεραλψλ» ιεπηεξψλεη κεκηάο 
ηνλ άλζξσπν απ' ηε κεραληθή δνπ-
ιεία φπνπ ηνλ είρε ππνηάμεη ε εμεη-
δίθεπζε ηεο επνρήο ηεο κεραλήο. Ο 
απηνκαηηζκφο ιεπηεξψλεη ηνλ άλ-
ζξσπν, φπσο ε κεραλή θαη ην απην-
θίλεην ιεπηέξσζαλ ην άινγν θαη ην 
κεηαηάμαλε ζην ρψξν ηεο ςπραγσ-
γίαο. Απεηινχκαζηε μαθληθά απφ 
κηαλ ειεπζεξία, πνπ βάδεη ζε ζθιεξή 
δνθηκαζία ηα εζσηεξηθά καο εθφδηα 
θαη ηηο δπλαηφηεηεο κηαο δεκηνπξγη-
θήο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία».  
ΟΠΧ νη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο 
πξφνδνη (ζα πξφζζεηε ν θαζέλαο), 
ε ππεξηειεηνπνίενε ησλ κέζσλ 
επηθνηλσλίαο απνηειεί ηαπηφρξνλα 
κηαλ ππφζρεζε ειεπζεξίαο θαη κηαλ 
απεηιή θαηλνχξηαο δνπιείαο. Κη 
απηφ, θπζηθά, εμαηηίαο ηεο δχλακεο 
επηβνιήο θαη ππνβνιήο πνπ έρνπλ 
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ηα κέζα απηά – δχλακεο πνπ δελ 
πεξηνξίδεηαη ζε κηα θνηλφηεηα ή ζε 
κεξηθέο ρηιηάδεο «αλαγλψζηεο», αι-
ιά κπνξεί λα δηαπεξάζεη θάζε θά-
ηνηθν ηνπ πιαλεηηθνχ ρσξηνχ καο. 
Οη «κάδεο» κπνξνχλ λα γίλνπλ (θαη 
γίλνληαη, ζπρλά) έξκαηα εθείλνπ 
πνπ ειέγρεη ηα «καδηθά κέζα επη-
θνηλσλίαο», λα ρεηξαγσγεζνχλ απ’ 
ηνπο θαηφρνπο ηεο πην δηάηνξεο 
θσλήο πνπ γλψξηζε ν θφζκνο, λα 
κεηαηξαπνχλ απηέο ζε απηφκαηα 
θαη ππεξέηεο ηεο θαη ζχκαηά ηεο.  
Ο δηεπζπληήο ηνπ ηηαιηθνχ ξαδηνηε-
ιενπηηθνχ ζπζηήκαηνο, Μάζζηκν 
Ρεληίλα, κηιψληαο πξηλ ηξία ρξφληα 
γηα ηελ επεξρφκελε «πνιιαπιή 
ηειεφξαζε» κε ηελ παγθφζκηα 
ιήςε, έιεγε: 
«Οη θίλδπλνη είλαη πνιχ κεγάινη, 
επεηδή ππάξρεη ην ελδερφκελν ηεο 
καδηθήο πλεπκαηηθήο αιινηξίσζεο 
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ησλ αλζξψπσλ ζε παγθφζκηα 
θιίκαθα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ην 
εθκεηαιιεπηνχλ χπνπηεο», 
πξνπαγάλδεο». 
Καη ε πξνπαγάλδα απηή μεθηλάεη απ’ 
ηελ «αλψδπλε» πξνβνιή πξντφ- 
λησλ δηάθνξσλ πνιπεζληθψλ εηαη-
ξηψλ θαη θηάλεη σο ηελ επηβνιή 
ελφο «ηξφπνπ δσήο» φπνπ θπξηαξ-
ρνχλ ν ακνξαιηζκφο, ε θεξδνκαλία, 
ε βία, δηφινπ αλψδπλα.  
ΟΠΧ φινη (ή νη πεξηζζφηεξνη) 
«πξνθήηεο» πνπ επηλφεζαλ έλα 
«θιεηδί» γηα ηελ εξκελεία ησλ ηζην-
ξηθψλ, θνηλσληθψλ θιπ. θαηλνκέ-
λσλ, ν Μαθ Λνχαλ κπνξεί λα 
θαηεγνξεζεί γηα κνλνκέξεηα: πσο 
απνδίδεη, δειαδή, ζην «θιεηδί» ηνπ 
(ηα κέζα επηθνηλσλίαο) φιεο ηηο 
εμειίμεηο ηεο αλζξσπφηεηαο. 
Γε ρσξάεη ακθηβνιία πσο ηα «κέζα» 
απηά έπαημαλ ξφιν ζεκαληηθφηαην
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ζηηο ηζηνξηθέο δηακνξθψζεηο. Άιιν 
ηφζν, φκσο, δε ρσξάεη ακθηβνιία 
πσο δελ ήηαλ, απηά, ε κνλαδηθή 
«θηλνχζα αηηία»… πσο θαη πνιινί 
άιινη παξάγνληεο (νηθνλνκηθνί, θνη-
λσληθνί, θιπ.) ζπκβάιαλε ζ’ απηή 
ηελ «παξάζηαζε» ηνπ αλζξψπηλνπ 
«Πάζνπο».  
Χζηφζν, δελ κπνξεί λα παξαγλσξη-
ζηεί ε πξνζθνξά ηνπ Μαθ Λνχαλ 
ζηε δηάγλσζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο 
επίδξαζεο ησλ κέζσλ επηθνηλσ-
λίαο. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ζήκε-
ξα, είκαζηε φινη βπζηζκέλνη κέζα ζ’ 
απηφλ ηνλ «νπηηθναθνπζηηθφ ρψξν» 
κε ηηο ακέηξεηεο παγίδεο. Γηα κπξην-
ζηή θνξά, ν ηξφπνο πνπ ζα ρξεζη-
κνπνηήζνπκε θαη ζ’ αμηνπνηήζνπκε 
απηφλ ηνλ γηγάληην πνιχπνδα, ζα 
δείμεη αλ ζα γίλεη απηφο «απηφκαηνο 
ππεξέηεο» καο, ή εκείο δνπιηθά 
ππνρείξηά ηνπ... 
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δ) Απόδνζε ηνπ πξνθνξηθνύ 
ιόγνπ ζε γξαπηό  
Γηεπζέηεζε 
απνκαγλεηνθσλεκέλνπ θεηκέλνπ 
 

     Ο καγλεηνθσλεκέλνο πξνθνξη-
θφο ιφγνο ζπρλά απνκαγλεηνθσ-
λείηαη θαη δεκνζηεχεηαη, φηαλ απηφ 
θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ ελεκέξσ-
ζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, φπσο π.ρ. 
ζπκβαίλεη κε ηε δεκνζίεπζε ησλ 
πξαθηηθψλ ελφο ζπλεδξίνπ. ηελ 
πεξίπησζε απηή έρνπκε κηα κεηα-
γξαθή, φπνπ ην καγλεηνθσλεκέλν 
θείκελν δηεπζεηείηαη, γηα λα γίλεη 
επθνιφηεξα πξνζηηφ ζην αλαγλσ-
ζηηθφ θνηλφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξε-
ζηκνπνηείηαη ζηίμε θαη φηη νξγαλψλε-
ηαη ν ιφγνο ζε παξαγξάθνπο, ελψ 
εμαιείθνληαη νξηζκέλα γλσξίζκαηα 
ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, π.ρ.  
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επαλαιήςεηο, «γεκίζκαηα», 
αλνινθιήξσηεο θξάζεηο θηι. 
 

 Να ζπγθξίλεηε ην απνκαγλεηνθσ-
λεκέλν θείκελν (Α) (ζει. 92) κε ηε 
κεηαγξαθή ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ ε 
νπνία αθνινπζεί, γηα λα 
δηαπηζηψζεηε ηηο δηαθνξέο. 
 

…Κνίηαμε, δελ κπνξψ λα απαληήζσ 
κ’ έλα λαη ή κ’ έλα φρη, γηαηί είλαη πν-
ιχ ζχλζεην ην ζέκα. Δγψ δε ζα ’βαδα 
θαζφινπ αλ ππάξρεη επηζεηηθφηεηα 
ζηνπο λένπο ζήκεξα, δειαδή δε 
λνκίδσ φηη ππάξρεη πεξηζζφηεξε ή 
εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη 
παιηά. Απιψο είλαη κε δηαθνξεηη-
θνχο ηξφπνπο θη έρνπκε έλα δηαθν-
ξεηηθφ είδνο θνηλσλίαο. Σν ηη είλαη 
επηζεηηθφηεηα απηφ είλαη κηα άιιε 
θνπβέληα. Γειαδή, παιηφηεξα, αο 
πνχκε, πνπ ηα ζπζηήκαηα θαη ηα 
θνηλσληθά θαη ηα νηθνγελεηαθά ήηαλ  
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πην απηαξρηθά, ε βία ησλ απνπάλσ 
δε ζεσξνχληαλ επηζεηηθφηεηα. 
 
 Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 
θάλαηε πξνεγνπκέλσο, πξνζπαζή-
ζηε ηψξα λα δηεπζεηήζεηε (ζηίμε, 
παξαγξαθνπνίεζε) ην αθφινπζν 
απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν (Β). 
 

Φξήζηκε πιεξνθνξία 
ηε δηεπζέηεζε ηνπ θεηκέλνπ 
κπνξνχκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηε  
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κηθξή παχζε (-) θαη ηε κέηξηα (+) κε 
ηειεία, ελψ αληηθαζηζηνχκε κε 
αιιαγή παξαγξάθνπ ηε κεγάιε 
παχζε (++) θαη νξηζκέλεο θνξέο θαη 
ηε κέηξηα (+). Δλλνείηαη φηη απηά 
ηζρχνπλ, φηαλ νη παχζεηο δελ 
νθείινληαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 
νκηιεηή λα θεξδίζεη ρξφλν. 
Δμάιινπ, ην αλέβαζκα ηεο θσλήο 
( ) ζεκαηνδνηεί ζπλήζσο ηελ αξρή 
κηαο πξφηαζεο / πεξηφδνπ / 
παξαγξάθνπ, ελψ ην θαηέβαζκα  
( ) ην ηέινο ηνπο.  

 

Κείκελν (Β) 
… + εεκ + επίζεο είλαη ελ κέξεη ε 
θαηαπίεζε ίζσο εληφο εηζαγσγηθψλ 
ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην ζπίηη –
εε – ηνπ ηνπ λένπ κεξηθέο θνξέο ηελ 
θξίλεη ζαλ θαηαπίεζε άιιεο θνξέο 
είλαη πξαγκαηηθή θαηαπίεζε – εε 
απηφ νθείιεηαη ζπρλά θαη ζηελ αιια- 
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γή ησλ επνρψλ – ζηελ + πψο λα ην 
πνχκε ηψξα ++ ζηελ – αιιαγή ηεο 
αληίιεςεο γηα ηα πξάγκαηα ζήκεξα 
– εε θαη ε επηζεηηθφηεηα είλαη έλαο 
ηξφπνο λα μεδψζεη ν άλζξσπνο 
απηφο ν νπνίνο δελ έρεη άιιν ηξφπν 
λα μεδψζεη [...] + ε πάλησο πξαγκα-
ηηθά παξαηεξείηαη αλ θαη είλαη θαη-
λφκελν απηή ε επηζεηηθφηεηα ησλ 
λέσλ – φινη κηιάλε γηα ηελ επηζεηη-
θφηεηα ησλ λέσλ ζηα γήπεδα αο 
πνχκε + αιιά είλαη γλσζηφ φηη δε 
βξίζθεηαη ζηα γήπεδα κφλν ε 
επηζεηηθφηεηα – πξψηα πξψηα θαη 
νη αληηδξάζεηο ζηνπο γνλείο ηνπο 
ζην ζρνιείν θαη ζηα πεξηζζφηεξα 
θαηεζηεκέλα πξάγκαηα είλαη 
άζρεηα αλ απηφ είλαη θαιφ ή θαθφ + 
εε κε κεξηθέο θνξέο κάιηζηα λνκίδσ 
φηη είλαη θαη θαιφ – δηφηη απηή ε 
αληίδξαζε είλαη δσνγφλα θαη γηα 
ηνπο καζεηέο θαη γηα ην ζρνιείν ην 
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ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα – 
δηφηη αλ δελ ππάξρεη απηή ε 
αληίδξαζε ζα κέλνπκε ζπλέρεηα 
ζηηο ίδηεο αληηιήςεηο θαη ζηα ίδηα 
πξάγκαηα πξέπεη θαηά θάπνην 
ηξφπν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα 
αιιάμνπλ απηά++ 
 

(Γ.Γ. καζεηήο ηεο Β΄ ιπθείνπ) 
 

ε) Τν θαλεξό θαη ην ιαλζάλνλ 
λόεκα 
 

     πρλά ζηε γιψζζα πίζσ απφ ην 
θαλεξφ λφεκα κηαο θξάζεο θξχβε-
ηαη έλα «ιαλζάλνλ» λφεκα, ην νπνίν 
εθθξάδεη ηελ πξαγκαηηθή πξφζεζε 
ηνπ πνκπνχ. Με ηε θξάζε, γηα πα-
ξάδεηγκα, «Κάλεη θξχν εδψ κέζα» 
εθθξάδεηαη κηα απιή δηαπίζησζε 
(θαλεξφ λφεκα), αιιά ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο ε θξάζε κπνξεί λα 
εθθξάδεη θαη κηα έκκεζε παξάθιεζε  
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(ε παξαθαιψ, θιείζε ην παξάζπ-
ξν). Παξαηεξνχκε, δειαδή, φηη κηα 
πξφηαζε πνπ ζχκθσλα κε ην ζπ-
ληαθηηθφ ζα ραξαθηεξηδφηαλ πξφηα-
ζε θξίζεο ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά 
σο πξφηαζε επηζπκίαο. ηηο πεξη-
πηψζεηο απηέο ν δέθηεο κπνξεί λα 
ζπιιάβεη ην ιαλζάλνλ λφεκα θαη, 
επνκέλσο, ηελ πξαγκαηηθή πξφζε-
ζε ηνπ πνκπνχ, αλ ιάβεη ππφςε ηνπ 
ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη ηελ 
θνηλή εκπεηξία ηνπ κε ηνλ πνκπφ. 
 
 Να ραξαθηεξίζεηε ζπληαθηηθά ηηο 
παξαθάησ θξάζεηο σο πξνο ην 
πεξηερφκελφ ηνπο. ηε ζπλέρεηα 
πξνζπαζήζηε λα θαληαζηείηε ζε ηη 
είδνπο επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε 
κπνξεί λα εθθσλήζεθε ε θαζεκία 
θαη πνηα ήηαλ ε πξφζεζε ηνπ πν-
κπνχ. Μπνξείηε λα απνδψζεηε ην 
ίδην κήλπκα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν;  

119 / 106 



- Πέξαζε ε ψξα. 
- Γε λνκίδεηο φηη πξέπεη λα 
ηειεθσλήζεηο ζην ζπίηη;  
- Μκ ...Σν θαγεηφ κπξίδεη σξαία. 
 

ζη) Τειεζηηθόο ιόγνο 
(πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο) 
 

     ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο εθ-
θσλνχκε νξηζκέλεο ιέμεηο (θπξίσο 
ξήκαηα ) ή θξάζεηο, πξαγκαηνπνη-
νχκε ηαπηφρξνλα θαη κία πξάμε, π.ρ. 
κε ηε θξάζε «Οξθίδνκαη λα πσ ηελ 
αιήζεηα» δίλνπκε φξθν ζην δηθαζηή-
ξην. Ζ πξάμε απηή πνπ ζπληειείηαη 

κέζσ ηνπ ιφγνπ νλνκάδεηαη ιεθηηθή 
πξάμε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

γηα λα εθηειεζηεί κηα ιεθηηθή πξάμε, 
πξέπεη ην πξφζσπν πνπ ηελ εθηειεί 
λα είλαη αξκφδην / εμνπζηνδνηεκέλν 
λα ηελ εθηειέζεη, π.ρ. ηεξέαο ζε κηα 
βάπηηζε (Βαπηίδεηαη ν δνχινο ηνπ  
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Θενχ), πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ 
ζε κηα δίθε (Αζσψλεηαη ν θαηεγν-
ξνχκελνο) θηι. Αλάινγν θαηλφκελν 
παξνπζηάδεηαη θαη ζην γξαπηφ ιφ-
γν. Οξηζκέλα θείκελα δε καο γλσ-
ζηνπνηνχλ απιψο έλα γεγνλφο, αι-
ιά έρνπλ θαη κηα πξφζζεηε ιεηηνπξ-
γία, π.ρ. έλα πηζηνπνηεηηθφ ζπνπ-
δψλ, κηα βεβαίσζε, κηα δήισζε, 
πέξα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο 
δίλνπλ, πηζηνπνηνχλ, βεβαηψλνπλ, 
δειψλνπλ θάηη, δειαδή εθηεινχλ 
κηα «πξάμε». Ο ιφγνο, πξνθνξηθφο 
ή γξαπηφο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 
ζπληειείηαη κηα «πξάμε» νλνκάδεηαη 

ηειεζηηθόο ιόγνο. 
 
 Να δηαθξίλεηε ηηο θξάζεηο πνπ 
αθνινπζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο, δη-
θαηνινγψληαο θπζηθά ηελ θαηάηαμε 
πνπ πξνηείλεηε: α) ζε απηέο πνπ έ-
ρνπλ ζηφρν λα κεηαδψζνπλ απιψο  
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κηα πιεξνθνξία ζρεηηθά κε έλα 
γεγνλφο, θαη β) ζε απηέο πνπ απνηε-
ινχλ ζπγρξφλσο ιεθηηθέο πξάμεηο. 
 

- Με επραξηζηεί γηα ην δψξν πνπ 
ηνπ έθαλα. 
- ’ επραξηζηψ γηα ην δψξν ζνπ. 
- νπ αλαζέησ ην απνπζηνιφγην ηεο 
ηάμεο. 
- Βαθηίζηεθε ρζεο ην πξσί. 
- ε ζπγραίξσ γηα ηελ επηηπρία ζνπ. 
- ηνηρεζείηε. 
- Καηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε ηξηψλ 
εηψλ. 
- Ο θαηεγνξνχκελνο θξίλεηαη 
έλνρνο. 
- Μνπ ππνζρέζεθε φηη ζα έξζεη. 
- Λχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
- νπ ππφζρνκαη φηη ζα έξζσ. 
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη 
έθθξαζε /έθζεζε ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνθνξηθό θαη ην γξαπηό ιόγν 
 

 Παιαηφηεξα ε πξνζήισζε ησλ 
ινγίσλ ζηα γξαπηά θείκελα θαη ε 
απνμέλσζή ηνπο απφ ηε δσληαλή 
γιψζζα νδήγεζαλ ζηελ αληίιεςε 
φηη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη ζεκαληη-
θφηεξνο απφ ηνλ πξνθνξηθφ. Χζηφ-
ζν, ε ζχγρξνλε γισζζνινγία δίλεη 
πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφ-
γν. Πξνζπαζήζηε λα ηεθκεξηψζεηε 
κε δηθά ζαο επηρεηξήκαηα απηή ηε 
ζέζε. 
 

 Θα αθνχζαηε λα ιέλε ή ζα δηαβά-
ζαηε ίζσο φηη ν γξαπηφο ιφγνο:  
– απνηειεί ζηαζκφ ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ πνιηηηζκνχ – εμάιινπ είλαη 
γλσζηφ φηη δηαθξίλεη ηελ ηζηνξηθή 
απφ ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν ηνπ 
αλζξψπνπ·  
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– απνζεθεχεη γλψζεηο, βνεζάεη ηελ 
αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ 
ηερλψλ θαη επηηαρχλεη έηζη ηελ 
εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο·  
– δηέδσζε ηε γλψζε θαηά ηελ 
αξραηφηεηα θαη πεξηφξηζε ηε 
δχλακε ηνπ ηεξαηείνπ πνπ ηφηε ηε 
κνλνπσινχζε (ηε γλψζε), αθνχ 
ήηαλ ην κφλν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε 
αλάγλσζε θαη γξαθή·  
– απνηππψλνληαο ηνπο λφκνπο, 
ηνπο θάλεη γλσζηνχο ζε φινπο θαη 
ζπκβάιιεη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ·  
– ππνρξεψλεη ζε απζηεξή θαη 
ινγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο·  
– θάλεη ην γισζζηθφ κήλπκα 
αλεμάξηεην απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ 
θαη ην θαζηζηά αζάλαην. 
 

 Πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο 
/ ιεηηνπξγίεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 
ζεσξείηε ζεκαληηθφηεξεο θαη γηαηί;   
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 Να επηιέμεηε κία απφ απηέο θαη λα 
ηελ αλαπηχμεηε.  
 
 Με βάζε ην παξαθάησ θείκελν λα 
απαληήζεηε ζην αθφινπζν εξψηεκα: 
Πνηα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ απφ 
ηε δπζθακςία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 
λα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηεο 
γιψζζαο; 
 

...Μία απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ γξα-
θηνχ ιφγνπ είλαη φηη, επεηδή ζπλδέ-
εηαη πην άκεζα κε παιηφηεξεο γισζ-
ζηθέο κνξθέο, δε δέρεηαη πάληα κε 
επθνιία ηηο πην πξφζθαηεο γισζζη-
θέο εμειίμεηο… Δδψ φκσο είλαη θξπκ-
κέλνο ζνβαξφο θίλδπλνο. ζν ε 
παιηφηεξε θαη ε λεφηεξε γισζζηθή 
πνηθηιία ζπλππάξρνπλ ζαλ «ειεχζε-
ξεο πνηθηιίεο», δελ είλαη θαηαξρήλ 
θαηαθξηηέα ε παξακνλή ηνπ γξα-
θηνχ ιφγνπ ζηελ παιηφηεξε κνξθή,  
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ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ εληχ-
πσζε πνπ επηδηψθεηαη. πρλά 
φκσο νη άλζξσπνη παξαζέξλνληαη 
θαη παξακέλνπλ ζηελ παιηφηεξε 
πνηθηιία αθφκε θαη φηαλ απηή έρεη 
πηα εμαθαληζηεί απφ ηε γιψζζα, 
νπφηε ν γξαθηφο ιφγνο αξρίδεη λα 
απνκαθξχλεηαη απφ ηελ πξαγκαηη-
θφηεηα. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο 
κπνξεί λα επηρεηξεζεί ε δεκηνπξγία 
θαζαξεχνπζαο. 
 

Ε.Πεηξνύληαο, Νενειιεληθή 
γξακκαηηθή θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε, 

Univ. Studio Press, 
Α.Ε. Θεζζαινλίθε 1984, ζ.52 

 

 Οξγαλψζηε κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά 
κε ην θίλεκα ηνπ Γεκνηηθηζκνχ ζηε 
ρψξα καο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε  
ην ζέκα κπνξείηε λα αληιήζεηε απφ 
ην βηβιίν Κ.Ν.Λ., 8νο ηφκνο ζ.46-49 
ζην νπνίν, εμάιινπ, πεξηιακβάλν- 
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ληαη θαη ηα παξαθάησ ζρεηηθά 
θείκελα : Η.Βειαξά «Δπηζηνιή ζηνλ 
Αζαλάζην Φαιίδα», Γ.Φπράξε «Γπν 
ιφγηα», Φ.Φσηηάδε «Σν γισζζηθφ 
δήηεκα θη ε εθπαηδεπηηθή καο 
αλαγέλλεζε», Α.Γεικνχδνπ « Σν 
αλζξσπηζηηθφ ηδαληθφ», Γ. Γιελνχ 
«Γεκηνπξγηθφο ηζηνξηζκφο». 
 
 Να δηαβάζεηε θαη λα ζπδεηήζεηε 
ηηο παξαθάησ απφςεηο ζρεηηθά κε 
ηνλ αλαιθαβεηηζκφ. 
 

… Ο αλαιθαβεηηζκφο είλαη πξφβιε-
κα θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ 
θαη νηθνλνκηθφ. Αλαζηέιιεη ηε 
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, 
απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ ζπκκεηνρηθψλ 
ζεζκψλ θαη αθξσηεξηάδεη ηε 
δπλαηφηεηα γηα άζθεζε θξηηηθήο… 
 

από έληππν ηεο Ν.Ε.Λ.Ε. 
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… Ο αλαιθαβεηηζκφο δελ είλαη σ-
ζηφζν κφλν αηνκηθή αλαπεξία, είλαη 
ηξνρνπέδε, ίζσο ε πην ζεκαληηθή 
γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηερλνινγηθή 
ρεηξαθέηεζε ησλ ιαψλ ζηηο αλα-
πηπζζφκελεο ρψξεο θαη έλαο απφ 
ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο 
πνπ δηεπξχλνπλ ην ράζκα αλάκεζα 
ζηηο βηνκεραληθέο θαη ζηηο ιηγφηεξν 
αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Δίλαη ηέινο 
εκπφδην ζηελ αιιεινδηείζδπζε ησλ 
πνιηηηζκψλ θαη ζηνλ ακνηβαίν ε-
κπινπηηζκφ ηνπο. Να κάζεηο γξαθή 
θαη αλάγλσζε ζεκαίλεη επίζεο λα 
ζηεξεψζεηο ηηο πνιηηηζηηθέο ζνπ  
ξίδεο, αιιά θαη λα γλσξίζεηο 
άιινπο πνιηηηζκνχο… 
 

Courrier, Απξίιηνο 1984 
 

… Παξφιν πνπ ν αλαιθαβεηηζκφο 
είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνο  
ζηνλ ηξίην θφζκν, απνηειεί επίζεο  
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πξφβιεκα θαη γηα κεξηθέο απφ ηηο 
πινπζηφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 
Πιήηηεη ηα κεηνλεθηηθά θνηλσληθά 
ζηξψκαηα πνπ απνθαινχληαη 
«Σέηαξηνο θφζκνο» θαη πεξηιακβά-
λνπλ φζνπο θαηνηθνχλ ζηηο άζιηεο 
ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ, κεηαλάζηεο, 
εξγάηεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 
θαζψο θαη κεξηθνχο αγξνηηθνχο 
πιεζπζκνχο κε ρακειφ εηζφδεκα… 
 

Courrier, φ. π. 
 

Μαξηπξία αλαιθάβεηνπ 
«… ηαλ δελ γλσξίδεηο αλάγλσζε 
ή γξαθή, δελ κπνξείο λα δνπιέςεηο,  
είζαη θησρφο, δελ κπνξείο λα ζπκ-
κεηέρεηο ζε θακηά δξαζηεξηφηεηα 
θαη κεξηθέο θνξέο δελ θαηαιαβαί-
λεηο ηη ζνπ ιέλε νη άιινη. Γελ μέξεηο 
ηη γίλεηαη γχξσ ζνπ». 
 

Τδαληο Τέηινξ, Καλαδάο, βι.  
Courrier, ό. π. 
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 χκθσλα κε ηελ παλειιήληα 
έξεπλα γηα ηνλ αλαιθαβεηηζκφ πνπ 
δηεμήγαγε ην Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ 
(1998), ν κηζφο πεξίπνπ πιεζπζκφο 
ηεο Διιάδαο είλαη ππνεθπαηδεπκέ-
λνο, δειαδή δελ έρεη νινθιεξψζεη 
ηελ ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαί-

δεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 12,2% 

ησλ εξσηψκελσλ δελ έρεη παξαθν-
ινπζήζεη θαζφινπ ην ζρνιείν ή έρεη 
νινθιεξψζεη κφλν κεξηθέο ηάμεηο 

ηνπ Γεκνηηθνχ, ην 26,7% έρεη νιν-

θιεξψζεη κφλν ην Γεκνηηθφ, ην 9,1% 

απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζπλέρηζε γηα 
έλα δχν ρξφληα ζε θάπνηα ηερληθή ή 
επαγγεικαηηθή ζρνιή, θαη νη ππφ-
ινηπνη παξαθνινχζεζαλ κία ή 
πεξηζζφηεξεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ 
ρσξίο λα ην νινθιεξψζνπλ. πδε-
ηήζηε ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο 
ππνεθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο.  
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Πνηνη παξάγνληεο ην πξνθαινχλ ; 
Πνηεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη ; 
Πνηα κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ; 
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ΗΗ. ΓΗΑΛΟΓΟ 
 
     χκθσλα κε ηα ιεμηθά ε ιέμε δηά-
ινγνο ζεκαίλεη ζπλνκηιία, ζπδήηε-
ζε. Ο δηάινγνο κπνξεί λα είλαη κηα 
απιή εξσηαπφθξηζε, πνπ απνβιέ-
πεη ζηελ ηππηθή πιεξνθφξεζε, ή 
κηα πξνζπάζεηα γηα βαζχηεξε επη-
θνηλσλία κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε 
ηεο αιήζεηαο. 

 

1. Γηάινγνο. 
Ζ ζρέζε ηνπ ιφγνπ κε ην ζψκα, ην 
ρξφλν θαη ην ρψξν 
 

 Να παξαθνινπζήζεηε δηάθνξεο 
ζπδεηήζεηο, π.ρ. κηα θηιηθή 
θνπβέληα, κηα ηειενπηηθή ζπδήηεζε 
ή ηε ζπδήηεζε ζε κηα γεληθή 
ζπλέιεπζε ηεο ηάμεο ζαο θαη λα 
παξαηεξήζεηε ζε πνηα ζρέζε 
βξίζθεηαη φ ιφγνο: 
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 Με ην ζώκα 
πγθεθξηκέλα, λα παξαηεξήζεηε ηα 
εμσγισζζηθά ζηνηρεία ηεο νκηιίαο 
(ηηο ρεηξνλνκίεο, ηελ έθθξαζε ηνπ 
πξνζψπνπ, ην ξφιν ηνπ βιέκκαηνο 
ζηελ επηθνηλσλία, ηα απνηειέζκαηα 
ηεο ζσκαηηθήο θφπσζεο ζην ιφγν 
θηι.). 
 

 Με ην ρξόλν. 
- Δίλαη ν ξπζκφο ηεο ζπδήηεζεο 
αξγφο ή γξήγνξνο; Πφηε θαη γηα 
πνηνπο ιφγνπο κεηαβάιιεηαη 
(επηβξαδχλεηαη, επηηαρχλεηαη); 
- Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο ηεο 
νκηιίαο αλάκεζα ζηνπο ζπδεηεηέο; 
- ηαλ ππάξρεη ζπληνληζηήο ζηε 
ζπδήηεζε, πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ; 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπ-
ληνληζηήο, κε πνηα ζήκαηα (γισζζη-
θά ή εμσγισζζηθά) πεξλάεη ν ιφγνο 
απφ ηνλ έλαλ νκηιεηή ζηνλ επφκελν; 
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- Γηαηί νξηζκέλεο θνξέο έλαο 
νκηιεηήο κνλνπσιεί ην ιφγν θαη 
πψο επηδξά απηφ (ζεηηθά - 
αξλεηηθά) ζηε ζπδήηεζε; 
- πκβαίλεη νξηζκέλεο θνξέο λα 
κηινχλ δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα 
ηαπηφρξνλα ζε κία ζπδήηεζε; Πφηε 
θαη γηα πνηνπο ιφγνπο παξαηεξείηαη 
απηφ ην θαηλφκελν; 
- Πψο αηζζάλεηαη θάπνην πξφζσπν, 
φηαλ ζηε ζπδήηεζε θαλείο δελ ηνπ 
απεπζχλεη ην ιφγν; 
- Γηαηί κεξηθέο θνξέο θάπνην άηνκν 
δελ παίξλεη κέξνο ζε κηα ζπδήηεζε; 
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 Με ην ρώξν. 
Να παξαηεξήζεηε ηελ επίδξαζε 
ηνπ ρψξνπ ζηνλ νκηιεηή. Πψο 
πξνζαξκφδεη ν νκηιεηήο ην ιφγν 
ηνπ αλάινγα κε ην ρψξν; 
 

2. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία 
ελφο δηαιφγνπ / κηαο ζπλνκηιίαο 
 

     Λέκε φηη έλαο δηάινγνο/ κηα ζπ-
λνκηιία δηεμάγεηαη κε επηηπρία, φηαλ 
επηηξέπεη ζην δέθηε λα πξνζιάβεη 
θαη λα θαηαλνήζεη ην κήλπκα ηνπ 
πνκπνχ, θαη λα αληαπνθξηζεί 
αλάινγα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 
επηηπρία ηνπ δηαιφγνπ, αθφκα θαη 
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ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ, ηελ 
εξσηαπφθξηζε, είλαη λα δηαζέηεη ν 
ιφγνο θαη ησλ δχν νκηιεηψλ ηηο πα-
ξαθάησ ηδηφηεηεο: α) λα είλαη εηιηθξη-
λήο, β) λα είλαη ζαθήο, γ) λα είλαη 
ζρεηηθφο κε ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο 
θαη δ) λα δίλεη επαξθείο πιεξνθν-
ξίεο γηα ην ζέκα (νχηε πεξηζζφηεξεο 
νχηε ιηγφηεξεο απφ φζεο ρξεηάδν-
ληαη). Έηζη ν δηάινγνο ιεηηνπξγεί κε 
ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν νκηιεηψλ. 
Αλ έζησ θαη κία απφ ηηο παξαπάλσ 
ηδηφηεηεο ιείπεη απφ ην ιφγν ηνπ 
ελφο νκηιεηή, ε "ζπλεξγαζία" 
δπζρεξαίλεηαη θαη ε επηθνηλσλία 
δηαηαξάζζεηαη ή δηαθφπηεηαη. 
 
 ε πνηα απφ ηα παξαθάησ παξα-
δείγκαηα δηεμάγεηαη κε επηηπρία ν 
δηάινγνο θαη ζε πνηα δηαηαξάζζεηαη 
ε επηθνηλσλία; Να παξαηεξήζεηε ηα 
παξαδείγκαηα απνηπρεκέλνπ δηαιφ- 
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γνπ θαη λα βξείηε ζε πνηα πεξίπησ-
ζε ππάξρεη αζάθεηα, ζε πνηα αλε-
πάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζε 
πνηα απάληεζε άζρεηε κε ην ζέκα 
ηεο ζπδήηεζεο. Ννκίδεηε φηη ε απν-
ηπρία ηεο επηθνηλσλίαο νθείιεηαη ζε 
αλεηιηθξίλεηα θαη, επνκέλσο, ζε 
ζθφπηκε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ 
ηεο ή ζηελ αδπλακία ηνπ νκηιεηή λα 
επηθνηλσλήζεη απνηειεζκαηηθά; 
 

Α. Σν απηνθίλεηφ κνπ έπαζε βιάβε. 
Β. Τπάξρεη έλα γθαξάδ κφιηο 
ζηξίςεηο. 
 

Α. Βνχξηζηζεο ηα δφληηα ζνπ θαη 
ηαθηνπνίεζεο ην δσκάηηφ ζνπ;  
Β. Ναη, βνχξηζηζα ηα δφληηα κνπ. 
 

Α. (Αζηπλνκηθφο): Δίλαη ν παηέξαο 
ή ε κεηέξα ζνπ ζην ζπίηη;  
Β. (Γηνο): Ζ κεηέξα κνπ ή είλαη κέζα 
ή βγήθε ζηελ αγνξά. 
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Α. Ση ζπνπδάδεη ε θφξε ζαο; 
Β. Πάλησο δε ζπνπδάδεη Φηινινγία. 
 

Α. Καηάθεξεο λα ζπλελλνεζείο κε 
ην ζπλεξγάηε ζνπ ηειηθά;  
Β. Πξνζπάζεζα πνιχ. 
 

Α. (Ο ηεισλεηαθφο): Ση έρεηε λα 
δειψζεηε, θχξηε;  
Β. (Ο επηβάηεο ηνπ ηξέλνπ): Γειψλσ 
φηη είκαη Έιιελαο θαη αηζζάλνκαη 
επηπρήο πνπ επηζηξέθσ ζηελ 
παηξίδα κνπ. 
 

Α. (Ο θαζεγεηήο): Πνηα είλαη ηα είδε 
ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ην 
πεξηερφκελν; 
Β. (Ο καζεηήο): Ζ νξγαλσκέλε 
νκάδα ιέμεσλ πνπ εθθξάδεη κφλν 
έλα λφεκα, κε ζχληνκε ζπλήζσο 
δηαηχπσζε, ιέγεηαη πξφηαζε. 
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3. Ο ινγνηερληθφο δηάινγνο 
 

     Δίδακε φηη είλαη δχζθνιν, αλ φρη 
αδχλαην, λα απνδνζεί απφιπηα ν 
πξνθνξηθφο ιφγνο κε έλα γξαπηφ 
θείκελν. Χζηφζν ζηε ινγνηερλία 
ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ν δηάινγνο 
ηφζν ζηα αθεγεκαηηθά θείκελα φζν 
θαη ζηα ζεαηξηθά, θαη ζρεκαηίδνπκε 
ηελ εληχπσζε φηη αθνχκε έλαλ 
απζεληηθφ πξνθνξηθφ ιφγν, ελψ 
πξφθεηηαη απιψο γηα ηελ 
αλαπαξάζηαζή ηνπ. 
 

α) Ο δηάινγνο ζηα αθεγεκαηηθά 

ινγνηερληθά θείκελα 
 

ηα αθεγεκαηηθά ινγνηερληθά θεί-
κελα (δηήγεκα, κπζηζηφξεκα θηι.) ν 
ζπγγξαθέαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 
πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ, αιιά 
ζπρλά ηα παξνπζηάδεη λα μεηπιίγν-
ληαη κπξνζηά καο. ηελ πξνζπά-
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ζεηά ηνπ απηή ν ζπγγξαθέαο ρξεζη-
κνπνηεί ην κνλφινγν θαη ην δηάινγν, 
πνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά κέζα, γηα 
λα πεηχρεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 
γεγνλφησλ (δξακαηηθφηεηα) θαη λα 
πξνζδψζεη δσληάληα ζηελ 
αθήγεζε. 
 
 Πνηα κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
γξαπηφ αθεγεκαηηθφ ιφγν, γηα λα 
απνδνζεί ν πξνθνξηθφο ιφγνο κε 
ηα παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά 
γλσξίζκαηά ηνπ; Να απαληήζεηε κε 
βάζε ην παξαθάησ απφζπαζκα 
απφ ηελ Αξγψ ηνπ Γ. Θενηνθά. 
 

... Ο Παπαζίδεξνο βάδηζε κνλνκηάο 
θαηαπάλσ ηνπ. Σν βιέκκα ηνπ γπά-
ιηδε κεο ζην εκίθσο. Ήηαλε πνιχ 
λεπξηαζκέλνο θη έκνηαδε 
απεηιεηηθφο. 
- Ση ζεο εδψ; ξψηεζε βίαηα. 
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- Θέισ γξάκκαηα! απνθξίζεθε ν 
κηθξφο απζφξκεηα, κεραληθά, ρσξίο 
λα ζθεθηεί ηί έιεγε, κε ην (ίδην πά-
ληα αθαηξεκέλν θαη παξάμελν χθνο. 
- Γηαηί έθπγεο, κσξέ, απφ ην ζπίηη 
ζνπ; 
- Θέισ γξάκκαηα! μαλάπε ην παηδί. 
- Πήγαηλε λα κε πεξηκέλεηο ζην 
πξναχιην! πξφζηαμε, ν παπάο. 
Κη ελψ ν κηθξφο ζηεθφηαλε απνιη-
ζσκέλνο θαη ηνλ θνίηαδε θαηάκαηα 
δίρσο λα θαηαιαβαίλεη ηα ιφγηα ηνπ, 
ν παπάο ηνπ θψλαμε αθφκα πην 
βίαηα, ζεθψλνληαο θηφιαο ηελ 
θνθαιηάξηθε ρεξνχθια ηνπ: 
- Πήγαηλε έμσ ακέζσο, λα κε ζε 
ζπάζσ ζην μχιν! 
 
 Να εληνπίζεηε ηα δηαινγηθά κέξε 
ζε δηάθνξα αθεγεκαηηθά θείκελα 
θαη λα παξαηεξήζεηε ηηο ιεηηνπξ-
γίεο ηνπ δηαιφγνπ: κε πνηνλ ηξφπν  
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εμππεξεηεί ν δηάινγνο ηελ εμέιημε 
ηεο δξάζεο θάζε θνξά θαη πψο ζπ-
ληειεί ζηε δηαγξαθή ησλ ραξαθηή-
ξσλ; Μπνξείηε π.ρ. λα αλαηξέμεηε 
ζηα παξαθάησ θείκελα απφ ην βη-
βιίν Κ.Ν.Λ. «Ζ κπνγάηζα» 7νο ηφ-
κνο ζ.36 θαη «Ο Παπα-Νάξθηζζνο» 
6νο ηφκνο ζ.101. 
 

β) Ο ζεαηξηθόο δηάινγνο 
 

 Να ζπγθξίλεηε έλα ζεαηξηθφ δηά-
ινγν απφ ηα Κ.Ν.Λ. κε έλα δηάινγν  
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πνπ πεξηέρεηαη ζε αθεγεκαηηθφ 
θείκελν, σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ν νκηιεηήο 
θαη ηνλ ηξφπν πνπ απνδίδνληαη ηα 
εμσγισζζηθά θαη ηα 
παξαγισζζηθά γλσξίζκαηα ηεο 
νκηιίαο. Να πξνζέμεηε ην είδνο ηεο 
ζηίμεο ζε θάζε πεξίπησζε. 
 

 πσο είδακε, ζην αθεγεκαηηθφ 
θείκελν ν δηάινγνο ζπλνδεχεηαη 
απφ κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 
εμσγισζζηθψλ θαη ησλ παξαγισζ- 
ζηθψλ ζηνηρείσλ. Μπνξείηε λα πείηε 
γηαηί απηφ δε ζπκβαίλεη ζε ηέηνηα 
έθηαζε θαη ζην ζεαηξηθφ θείκελν; 
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γ) Η θπζηθόηεηα ζην δηάινγν 
 

     Ζ θπζηθφηεηα (ην λα ερεί δειαδή 
ν δηάινγνο ζαλ πξαγκαηηθφο) απν-
ηειεί κία απφ ηηο θχξηεο αξεηέο ελφο 
δηαιφγνπ ζε γξαπηφ θείκελν. Γηα λα 
δψζεη ν ζπγγξαθέαο θπζηθφηεηα 
ζην ιφγν ησλ εξψσλ ηνπ, ρξεζηκν-
πνηεί ζην δηάινγν ηνπο θάπνηα απφ 
ηα γλσξίζκαηα ηνπ πξνθνξηθνχ 
ιφγνπ, π.ρ. ζχληνκεο ή κηζνηειεησ-
κέλεο θξάζεηο, παχζεηο, θηι. Παξάι-
ιεια πξνζέρεη ψζηε ε ηδηφιεθηνο 
θάζε πξνζψπνπ λα παξνπζηάδεη 
ζπλέπεηα κε φια ηα άιια γλσξίζκα-
ηά ηνπ, δειαδή ηελ θνηλσληθή ηνπ  
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πξνέιεπζε, ην ραξαθηήξα ηνπ θηι. 
Πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε 
ζηνηρεία θπζηθφηεηαο ζε δηαιφγνπο 
πνπ πεξηέρνληαη ζηα Κ.Ν.Λ. 
 

Γξακαηνπνίεζε 
 Να παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε κηα 
ζθελή πνπ δηαδξακαηίδεηαη αλάκε-
ζα ζε έλαλ έθεβν θαη ζηνπο γνλείο 
ηνπ. Ο δηάινγνο κπνξεί λα αξρίδεη 
κε κία απφ ηηο παξαθάησ θξάζεηο: 
- Γηαηί γπξίδεηο αξγά θάζε βξάδπ; 
- Γε κ’ αξέζνπλ νη θίινη ζνπ. 
- αο ην ιέσ απφ ηψξα. Φέηνο ην 
θαινθαίξη ζα πάσ δηαθνπέο κε ηνπο 
θίινπο κνπ. 
- Θέισ ρξήκαηα, γηα λα αγνξάζσ 
κνηνζηθιέηα (ειεθηξηθή θηζάξα, 
ειεθηξνληθφ ζπγθξφηεκα θηι.). 
- Απνθάζηζα λα παξαηήζσ ην 
ζρνιείν. 
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- Έλαο κηζζφο δε θηάλεη. Πξέπεη λ’ 
αθήζεηο ην ζρνιείν, γηα λα 
δνπιέςεηο. 
- Αλ εμαθνινπζήζεηε απηή ηελ 
ηαθηηθή, ζαο ην δειψλσ φηη ζα 
θχγσ απφ ην ζπίηη. 
- Πξέπεη λα βειηηψζεηο ηελ επίδνζή 
ζνπ ζην ζρνιείν. Γελ έρνπκε κφλν 
δηθαηψκαηα αιιά θαη ππνρξεψζεηο. 
 
 α) Πξνζπαζήζηε λα γξάςεηε ζε 
ζεαηξηθή κνξθή έλαλ απφ ηνπο 
δηάινγνπο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 
ζηελ ηάμε· 
β) λα αθεγεζείηε χζηεξα ηε ζθελή 
ζε έλα γξάκκα πνπ απεπζχλεηαη ζε 
θάπνην θίιν είηε απφ ηελ πιεπξά/ 
νπηηθή γσλία ηνπ εθήβνπ είηε απφ 
ηελ πιεπξά/ νπηηθή γσλία ησλ γν-
ληψλ. ην γξάκκα ζαο λα αθεγεζεί-
ηε ηα γεγνλφηα θαη λα κεηαθέξεηε ζε 
πιάγην ιφγν ηα βαζηθά ζεκεία ηεο  
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ζπδήηεζεο. Φξνληίζηε σζηφζν λα 
δσληαλέςεηε ηελ αθήγεζή ζαο 
παξεκβάιινληαο θάπνηα δηαινγηθά 
κέξε πνπ ζα απνδίδνπλ ζε επζχ 
ιφγν ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο 
ησλ νκηιεηψλ. Δλλνείηαη φηη θαη 
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (α, β) ζηφρνο 
ζαο δελ είλαη λα γξάςεηε έλα 
ινγνηερληθφ θείκελν, αιιά απιψο 
λα απνδψζεηε κε θπζηθφηεηα έλα 
δηάινγν. 
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Θέκαηα γηα ζπδήηεζε θαη έθθξαζε 
/ έθζεζε ζρεηηθά κε ην δηάινγν 
 
 Να αλαπηχμεηε ηηο παξαθάησ 
απφςεηο γηα ην δηάινγν. 
 

… Γηάινγνο είλαη, θαηά ηε δηθή κνπ 
γλψκε, λα παξαδερηείο φηη ε αιή-
ζεηα είλαη πνιιαπιή. ηη είλαη αλέ-
θηθηε ε πιήξεο αιήζεηα. Καη πξέπεη 
λα θσηηζζεί απφ πνιιέο πιεπξέο, 
γηα λα ηε ζπιιάβεη θαλείο. Δπνκέ-
λσο, έρεη αλάγθε απφ ηνλ έιεγρν ηνπ 
άιινπ, απφ ηε δνθηκαζία ηνπ άιινπ, 
θαη ηνλ ρξεηάδεηαη ηνλ άιινλ ε αιή-
ζεηα. ηαλ ιεο φηη θαηέρεηο εζχ ηελ 
αιήζεηα κφλνο ζνπ θαη δε ρξεηάδεζαη 
ηνλ άιινλ, είζαη δνγκαηηθφο, δελ 
είζαη θξηηηθφο λνπο. Καη δεχηεξν, 
πξέπεη λα παξαδερηεί θαλείο φηη γηα 
λα πιεζηάζεη ηνλ άιινλ, έλαο κφ-
λνο ηξφπνο ππάξρεη: λα ηνλ πείζεη.  
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Σνπ δηαιφγνπ κέζν-
δνο είλαη κφλν ε 
πεηζψ. Οχηε ε γνε-
ηεία, νχηε ε απάηε 
– ε πεηζψ. Δίπα θαη 
πηζηεχσ ζηνλ 
αιεζηλφ δηάινγν. 
ην δηάινγν δελ 
πάκε λα ζψζνπκε 
ηηο ηδέεο καο. Πάκε 
λα ζψζνπκε ηελ 
αιήζεηα... 
Ε. Π. Παπαλνύηζνο,  
από ηηο εθεκεξίδεο 

 
 Να νξγαλψζεηε 
κηα ζπδήηεζε 
«ζηξνγγπιήο 
ηξαπέδεο» γηα ην  

δηάινγν, κε εηζεγήζεηο πνπ ζα 
θαιχπηνπλ δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ 
ζέκαηνο φπσο: 

δηάινγνο 
κε ηελ 

Ηζηνξία… 
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- δηάινγνο θαη δεκνθξαηία. 
- δηάινγνο θαη επηζηήκε 
- δηάινγνο θαη ηέρλε 
- δηάινγνο θαη εθπαίδεπζε 
- δηάινγνο θαη δηαπξνζσπηθέο 
ζρέζεηο. 
 

Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο: Ζ ζπδήηε-
ζε «ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο» πεξη-
ιακβάλεη εηζεγήζεηο γηα δηάθνξεο 
πιεπξέο ή κέξε ελφο θεληξηθνχ 
ζέκαηνο. Οξηζκέλεο θνξέο κπνξεί 
λα πεξηιακβάλεη εηζεγήζεηο γηα ην 
ίδην αληηθείκελν απφ εηζεγεηέο κε 
δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο. Έλα ζέκα 
π.ρ. κπνξεί λα παξνπζηαζηεί απφ 
ηζηνξηθή, θνηλσληνινγηθή, ςπρνιν-
γηθή θαη παηδαγσγηθή πιεπξά. Ζ 
δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο είλαη 
ζπλήζσο ε εμήο: 
α)  Ο πξφεδξνο ή ζπληνληζηήο ηεο 
ζπδήηεζεο: 
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- Δηζάγεη ην ζέκα θαη εθζέηεη ηνπο 
ζηφρνπο. 
- Παξνπζηάδεη ηνπο εηζεγεηέο - 
ζπδεηεηέο. 
- Δθζέηεη ηνπο φξνπο ηεο 
ζπδήηεζεο, ην ρξνληθφ πιαίζην θαη 
άιια δηαδηθαζηηθά ζεκεία. 
β)  Οη εηζεγεηέο παξνπζηάδνπλ ην 
ζέκα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

δηάινγνο κε ην άιιν… 
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γ) Σν αθξναηήξην ππνβάιιεη 
εξσηήζεηο:  
- δηαζάθεζεο, επεμήγεζεο 
- θξηηηθήο, ειέγρνπ, δηαθσλίαο, 
ζπκθσλίαο, επέθηαζεο. 
δ)  Ο πξφεδξνο ζπλνςίδεη, 
δηαηππψλεη ηα απνηειέζκαηα - 
πνξίζκαηα ηεο ζπδήηεζεο. 

 

Τα ζηνηρεία γηα ηελ παξαπάλω 
άζθεζε αληιήζεθαλ από ην βηβιίν: 

«Μαζήκαηα Νενειιεληθήο γιώζζαο. 
Γηα ηελ ηξίηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ», 
έθδ. Μέζεο Εθπαίδεπζεο Λεπθωζία, 

1985. 
 
 Με βάζε ηα πνξίζκαηα απφ ηε 
ζπδήηεζε «ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο» 
θαη ην θείκελν ηνπ Δ. Παπαλνχηζνπ 
γηα ην δηάινγν, λα εθζέζεηε 
πξνθνξηθά ή γξαπηά ηηο απφςεηο 
ζαο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
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- Ζ ζεκαζία ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ 
αηνκηθή θαη ζπιινγηθή δσή. 
- Γηα λα είλαη ν δηάινγνο γφληκνο 
θαη επνηθνδνκεηηθφο, απαηηνχληαη 
εθηφο απφ ηηο αληηθεηκεληθέο – εμσ-
ηεξηθέο πξνυπνζέζεηο (ειεπζεξία 
ιφγνπ, δεκνθξαηηθφ θιίκα, θαη 
γεληθά ιεηηνπξγία δεκνθξαηηθψλ 
ζεζκψλ) θαη νξηζκέλεο ππνθεηκελη-
θέο – αηνκηθέο πξνυπνζέζεηο (ηθα-
λφηεηεο / πξνζφληα, ζηάζε / ήζνο 
ησλ νκηιεηψλ). Να πξνζδηνξίζεηε 
κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο 
ππνθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο θαη λα 
δείμεηε πψο απηέο ζπκβάιινπλ 
ζηελ επηηπρία ελφο δηαιφγνπ κε 
ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο. 
- Δθηφο απφ ην δηάινγν κε έλαλ 
άιιν ζπλνκηιεηή, κπνξνχκε λα 
θάλνπκε «δηάινγν» κε ηνλ εαπηφ 
καο, κε έλα έξγν ηέρλεο, έλα βηβιίν. 

153 / 118 



ε πνηεο πεξηπηψζεηο θάλνπκε έλαλ 
ηέηνην δηάινγν θαη ζε ηη απνβιέπεη; 
 
 Οξγαλψζηε ζηελ ηάμε ζαο έλαλ 
αγψλα επηρεηξεκαηνινγίαο. Δπηιέμ-
ηε έλα ζέκα πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη 
γηα ην νπνίν ππάξρνπλ αληηθξνπφ-
κελεο απφςεηο. Γείηε ελδεηθηηθά ηα 
παξαθάησ ζέκαηα: 
- Ο ζεζκφο ησλ καζεηηθψλ 
θνηλνηήησλ (δελ) πεξλάεη θξίζε. 
- Οη ζρνιηθνί πεξίπαηνη (δελ) 
πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. 
- Οη θαηαιήςεηο ησλ ζρνιείσλ (δελ) 
είλαη ζσζηφ κέζν δηακαξηπξίαο. 
- Σα καζήκαηα επηινγήο (δελ ) είλαη 
ρξήζηκα. Υσξηζηείηε ζε νκάδεο. Ζ 
πξψηε νκάδα ζπγθεληξψλεη επηρεη-
ξήκαηα ππέξ ηεο ζέζεο (θαηάθαζε). 
Ζ δεχηεξε νκάδα επηρεηξήκαηα 
θαηά ηεο ζέζεο (απφθαλζε) θαη κηα 
ηξίηε νκάδα θαη ηα ππέξ θαη ηα θαηά.  
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Ζ δηαδηθαζία απηή δελ πξέπεη λα 
μεπεξλάεη ηα 15΄. ηε ζπλέρεηα ηξεηο 
εθπξφζσπνη ησλ δχν πξψησλ νκά-
δσλ ζα εθζέζνπλ ελαιιάμ ηα επηρεη-
ξήκαηά ηνπο ή θαη ζα αλαζθεπά-
ζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο αληίπαιεο 
νκάδαο (ν θάζε νκηιεηήο έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ 5΄). Ζ ηξίηε νκάδα ζα 
αμηνινγήζεη ηα επηρεηξήκαηα πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ θαη ζα πξνζπα-
ζήζεη λα ζπλζέζεη ηηο αληηηηζέκελεο 
απφςεηο. Με βάζε ηε ζχλζεζε 
απηή, ν θάζε καζεηήο ζα αλαπηχμεη 
ζηε ζπλέρεηα γξαπηψο ην ζέκα. 
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 ρεηηθά κε ην δηάινγν κπνξείηε 
λα αληιήζεηε πιηθφ απφ ηηο παξα-
θάησ ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο:  
 

■ http://www.parliament.gr : 
Γηθηπαθφο ηφπνο ηεο Βνπιήο 
 

■ http://www.parliament.gr/ 
vouliefivwn/praktika/default.htm : 
Γηθηπαθφο ηφπνο γηα ηε Βνπιή ησλ 
Δθήβσλ 
 

■ http://arkadia.ceid.upatras.gr/ 
arkadia/culture/tsakonia/tsakonia. 
htm : Γηθηπαθφο ηφπνο ηνπ 
επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Spring 
Day in Europe. θνπφο ηνπ είλαη ε 
ζπλεξγαζία θαη ν δηάινγνο κεηαμχ 
ησλ επξσπατθψλ ζρνιείσλ ζηα 
πιαίζηα ηεο δηεπξπκέλεο Δπξψπεο 
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■ http://citizens.eu.int/originchoise. 
htm : Κφκβνο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο κε ηελ νλνκαζία  
«Γηάινγνο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο». θνπφο ηνπ ε πιε-
ξνθφξεζε ησλ Δπξσπαίσλ 
πνιηηψλ γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο 
ηεο Έλσζεο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο 
ζ’ απηέο. 
 
 

Βνπιή ησλ Δθήβσλ 
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Λεμηιφγην 
 

 Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά κε κηα 
απφ ηηο ιέμεηο: ζπλέδξην, ζπλέ-
ιεπζε, ζπλεδξίαζε, ζπκβνχιην, 
ζχζθεςε, ζπλδηάζθεςε. 
 

 Ηαηξηθφ ……………… είλαη ε 
………... …………… δχν ή 
πεξηζζνηέξσλ γηαηξψλ, γηα λα 
εμεηάζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 
αξξψζηνπ. 
 ……………………… είλαη ε ζπγθέ-
ληξσζε πνιιψλ πξνζψπσλ, γηα λα 
ζπζθεθζνχλ θαη λα απνθαζίζνπλ 
γηα νξηζκέλα ζεκαληηθά ζέκαηα. 
 ηε …………………… ηεο Γελεχεο 
πήξαλ κέξνο εθπξφζσπνη απφ 
φιεο ηηο ρψξεο - κέιε ηνπ Ο.Ζ.Δ. 
 Ζ γεληθή ………………… ησλ 
καζεηψλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε 12 
Μαΐνπ, ζηηο 9 π.κ., ζηελ αίζνπζα 
ηειεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. 
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 ηε ………………... ηεο Βνπιήο γηα 
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο 
έγηλε ζπειιψδεο ζπδήηεζε. 
 Ζ Γ΄ Δζληθή ………………… πνπ 
έγηλε ζηελ Σξνηδήλα ην 1827 ςήθηζε 
ην «Πνιηηηθφ) χληαγκα ηεο 
Διιάδαο» πνπ ζεσξείηαη έλα απφ 
ηα πην πξννδεπηηθά πνιηηεηαθά 
θείκελα ηεο επνρήο ηνπ. 
 
 Καηαγξάςηε φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξεο ζχλζεηεο ιέμεηο κε 
πξψην ή κε δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηηο 

ιέμεηο γξάθσ θαη ιόγνο, π.ρ. 
γξαθνκεραλή / ζηελνγξαθψ, 
ινγνθιφπνο / παξάινγνο. 
 
 ρεκαηίζηε θξάζεηο κε ηηο 
παξαθάησ ιέμεηο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο απνδψζεηε κε 
ζπληνκία ηε ζεκαζία ηνπο: 
 

 
159 / 120 



ινγνθιφπνο, ππφινγνο, 
εηπκνινγία, ηαπηνινγία, ινγνδνζία, 
ιεπηνιφγνο, βξαρπινγία. 
 
 Να βξείηε ηα ηζνδχλακα επίζεηα 
γηα ηνπο παξαθάησ 
ραξαθηεξηζκνχο, π.ρ.  
ιέεη κε ιίγα ιφγηα  ιηγφινγνο: 
- κηιάεη κε θαιφ θαη γιπθφ ηξφπν. 
- εθθξάδεηαη κε ζπληνκία θαη 
επζηνρία. 
- θξαηάεη ην κπζηηθφ πνπ ηνπ 
εκπηζηεχηεθαλ. 
- κηιάεη κε ζξάζνο θαη κε πξνπέηεηα, 
ρσξίο ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο. 
- έρεη έηνηκεο ηηο απαληήζεηο ζηηο 
ζηηρνκπζίεο θαη ζηα πεηξάγκαηα. 
- ιέεη κεγάια θαη θελά ιφγηα, 
ππφζρεηαη πνιιά θαη δελ θάλεη 
ηίπνηε. 
- κηιάεη κε επρέξεηα θαη 
πεηζηηθφηεηα 
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 Πξνζπαζήζηε λα εηπκνινγήζεηε 
ηηο παξαθάησ ιέμεηο θαη λα ρξεζη-
κνπνηήζεηε κεξηθέο απφ απηέο ζε 
θξάζεηο: θνηλνηνπία, ζηηρνκπζία, 
αθξηηνκπζία, δηαμηθηζκφο, λχμε, 
ππαηληγκφο, ακεηξνέπεηα, 
δεκνθνπία, αζπξφζηνκνο, 
ζηξεςφδηθνο, άξξεηνο, 
ζρνηλνηελήο (ιφγνο), άλαπδνο, 
ιεμηζεξψ, αθξνζηγψο, επθξάδεηα. 
 
 Να βξείηε επίζεηα πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ ην ιφγν θάπνηνπ 
αηφκνπ, π.ρ. αλαιπηηθφο ιφγνο. 
 
 Να απνδψζεηε κε δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν ηε ζεκαζία ησλ 
ππνγξακκηζκέλσλ θξάζεσλ: 
- Ξεθηλήζακε ηε ζπδήηεζε κε ηελ 
πξφζεζε λα γεθπξψζνπκε ην 

ράζκα, αιιά ελ ηε ξύκε ηνπ ιόγνπ  
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αληαιιάμακε πνιιέο πηθξέο 
θνπβέληεο. 
- Γελ απνθαιχπηεη πνηέ ηηο 
πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ. ζεο 
θνξέο ηνλ πξνθαινχλ λα πάξεη 
αλνηρηή ζέζε πάλσ ζην ζέκα, απηφο 

ηεξεί πάληα ζηγήλ ηρζύνο. 
- Θα κπνξνχζα λα πσ αθφκα 

πνιιά ζε βάξνο ηνπ, αιιά… Θνπ, 
Κύξηε, θπιαθήλ ησ ζηόκαηί κνπ. 
- Ο δηθαζηήο έθξηλε κε ακεξνιεςία 
ηνλ θαηεγνξνχκελν, ν νπνίνο, 

εηξήζζσ ελ παξόδσ, ππήξμε 
παηδηθφο ηνπ θίινο. 
- Ο πεξηνξηζκφο ησλ ηξνραίσλ 
αηπρεκάησλ απαζρφιεζε θαηά 
θαηξνχο ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 
επξσπατθψλ θξαηψλ, αιιά γηα 

πξψηε θνξά έζεζαλ ην ζέκα επί 
ηάπεηνο ζηελ Δπξσβνπιή, φηαλ 
αλαθεξχρηεθε ε θεηηλή ρξνληά έηνο 
νδηθήο αζθάιεηαο. 
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- Έλαο ζνβαξφο άλζξσπνο εθηηκάεη 
κε ξεαιηζκφ ηελ θαηάζηαζε θαη δελ 
παξαζχξεηαη απφ ηα 

θιελαθήκαηα θαη ηηο πνκθόιπγεο 
ησλ αλνήησλ θαη ησλ ινγνθφπσλ. 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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