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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Πώς οδηγούμαι στην περίληψη 

 

Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Μ’ αυτήν επιδιώκεται: 

 Η κατανόησή του. 

 Η διάκριση του αναγκαίου από το περιττό, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη γλώσσα του 

κειμένου. 

 Η δόμηση ενός νέου κειμένου με συνοχή και συνεκτικότητα. 

 Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενό του. 

 

1ο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Πρώτη ανάγνωση: γενική – συγκεντρωτική θεώρηση του κειμένου 

1. Επισημαίνουμε το θεματικό κέντρο του κειμένου. 

 διατυπώνεται στην πρώτη παράγραφο 

 συνάγεται από το συσχετισμό των θεματικών περιόδων των παραγράφων του κειμένου 

Προσέχουμε μήπως ο τίτλος του κειμένου είναι μεταφορικός και δε σχετίζεται λογικά με το 

θεματικό του κέντρο. 

 

2. Κάνουμε έναν πρώτο χωρισμό του κειμένου σε νοηματικές ενότητες 

 

3. Διαπιστώνουμε τη μέθοδο ανάπτυξης των ιδεών του κειμένου 

 χρονολογική σειρά 

 παρουσίαση πλεονεκτημάτων  / μειονεκτημάτων 

 αίτιο – φαινόμενο – αποτέλεσμα  

 παράθεση στοιχείων με αξιολογική σειρά (κλιμακωτά, ανάλογα με τη σημασία τους) 

 

Δεύτερη ανάγνωση διεξοδική: επεξεργασία του κειμένου ανά παράγραφο 

1. Βασιζόμαστε στη θεματική περίοδο και στις σημαντικές λεπτομέρειες κάθε παραγράφου.  

Το θέμα κάθε παραγράφου:  

 στη θεματική περίοδο 

 στην κατακλείδα 

 το συνάγουμε από τις λεπτομέρειες → δημιουργούμε δικό μας πλαγιότιτλο 

Υπογραμμίζουμε λέξεις – κλειδιά  ή φράσεις με σημαντικό περιεχόμενο. 

 

2. Η υπογράμμιση είναι τρόπος υποκατάστασης των σημειώσεων, που είναι απαραίτητες για την 

παραγωγή της εκτενούς περίληψης. Πάντως, οι σημειώσεις βοηθούν περισσότερο τους άπειρους, 

ενώ η υπογράμμιση συνιστάται σε όσους έχουν αποκτήσει αρκετή εμπειρία. 

 

3. Προσέχουμε τις διαρθρωτικές λέξεις του κειμένου, δηλ. τους δείκτες συνοχής και 

συνεκτικότητάς του → παρακολουθούμε τον τρόπο οργάνωσης του κειμένου → ανακαλύπτουμε 

τις νοηματικές του σχέσεις. Επισημαίνουμε, έτσι, τη συλλογιστική πορεία του συγγραφέα (με ποιον 
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τρόπο συνδέονται μεταξύ τους και με το θέμα του κειμένου οι νοηματικοί πυρήνες των 

παραγράφων) και την παρουσιάζουμε με τη βοήθεια κυρίως ρημάτων: (ο συγγραφέας) αναφέρει, 

διατυπώνει την άποψη, επισημαίνει, υποστηρίζει, τονίζει, υπογραμμίζει, προσθέτει, αναλύει, 

συμπεραίνει κ.ά. 

 

4. Αποσαφηνίζουμε την έννοια  των λέξεων που μας έχουν δυσκολέψει: 

─ αναλύουμε στα συνθετικά τους τις σύνθετες λέξεις 

─ αλλάζουμε την υπάρχουσα πρόθεση με άλλη 

─ συνθέτουμε τις απλές λέξεις με προθέσεις 

─ αναζητούμε για μεν το ρήμα το σχετικό ουσιαστικό (π.χ. να άρουμε τις δυσκολίες → άρση 

βαρών), για το ουσιαστικό το ομόρριζο ρήμα ή επίθετο, ενώ για το επίθετο το ουσιαστικό (π.χ. 

αγελαία συμπεριφορά → αγέλη λύκων) ή το ρήμα κ.ο.κ. 

 

5. Χρησιμοποιούμε ενεργητική ή παθητική σύνταξη ( παθητική σύνταξη → ποικιλία στην έκφραση 

και πιο αντικειμενικό, απρόσωπο ύφος). 

 

2ο ΣΤΑΔΙΟ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

 

Εκτενής περίληψη Συνοπτική περίληψη 

θεματικό κέντρο θεματικό κέντρο 

πλαγιότιτλοι παραγράφων 

και σημαντικές λεπτομέρειες 

πλαγιότιτλοι παραγράφων 

ή θεματικών ενοτήτων 

 

Μορφή περίληψης 

Πλάγιος λόγος: 

αναφορά στο συγγραφέα ως υποκείμενο 

Ευθύς λόγος: 

δίχως αναφορά στο συγγραφέα 

Χρήση διαρθρωτικών λέξεων και εκφράσεων για τη σύνδεση των στοιχείων που 

επιλέξαμε, για την οργάνωσή τους σε ένα συνεκτικό κείμενο 
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Τι πρέπει να προσέχω σε μια περίληψη 
 

1. Στην εισαγωγή της περίληψης θα πρέπει να αναφέρονται: 

τίτλος, συγγραφέας, θέμα, και θέση του αρχικού κειμένου. 

2. Να αποφεύγουμε την υπερβολική αφαίρεση και γενίκευση δίνοντας σε σωστή αναλογία τις 

γενικές θέσεις και τα συγκεκριμένα παραδείγματα. 

3. Να μην ανατρέπουμε τη λογική διάταξη του κειμένου και τη χρονική σειρά των γεγονότων. 

4. Να μην προσπαθούμε να μιμηθούμε το ύφος του συγγραφέα. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε 

αυτούσιες φράσεις του κειμένου. Αν το κείμενο περιέχει ορολογία, μπορεί να χρειαστεί να 

μεταφέρουμε στην περίληψή μας ορισμένες χαρακτηριστικές λέξεις / φράσεις. Αυτές όμως πρέπει 

να ενσωματωθούν στο δικό μας κείμενο. 

5. Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί, απέχοντας από κάθε είδους σχολιασμό, 

επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του αρχικού κειμένου. 

6. Ο σκοπός για τον οποίο γράφουμε την περίληψη επηρεάζει το λόγο μας: ανάλογα δηλ. με το 

ποιος γράφει, σε ποιον απευθύνεται και για ποιο σκοπό, μπορεί να έχουμε επίπεδο λόγου οικείο, 

περισσότερο επίσημο κ.ο.κ 

7. Ο αναγνώστης – κριτής της περίληψης πρέπει, διαβάζοντάς την, να έχει την αίσθηση ότι διάβασε 

το κείμενο. 

 

 

 

Κανόνες για τη σύνταξη της περίληψης 

 
1.Οι λεκτικές επαναλήψεις, ιδιαίτερα των ρημάτων αναφέρει, λέει (ο συγγραφέας), να 

αποφεύγονται.  Ενδεικτικά ρήματα: 

Αφήγηση: αφηγείται, εκθέτει, αναπαριστά, παρακολουθεί, διηγείται, εξιστορεί, πραγματεύεται… 

Περιγραφή: περιγράφει, παρουσιάζει, εξετάζει, εντοπίζει, ξεχωρίζει, διακρίνει, κοιτάζει… 

Επιχειρηματολογία: εκθέτει, συμβουλεύει, σχολιάζει, έχει τη γνώμη/την εντύπωση/την 

πεποίθηση/την άποψη, καταθέτει, γνωστοποιεί, διατυπώνει, συνιστά, προτείνει, πιστεύει, θεωρεί, 

επιδοκιμάζει, αποδοκιμάζει, απορρίπτει, αμφισβητεί, αντιτίθεται, μέμφεται, κρίνει, εκτιμά, εξηγεί, 

υποστηρίζει… 

π.χ. Στον πρόλογο του δοκιμίου του ο συγγραφέας αναφέρει τα υλικά και πνευματικά οφέλη που 

απέδωσε η ανάπτυξη της τεχνικής και διερωτάται για τους λόγους που αυτή προξενεί τον τρόμο. 

Διερευνώντας στη συνέχεια το ρόλο της μηχανής στην πορεία που ακολούθησε ο πολιτισμός, 

διαπιστώνει πως αυτή αποτέλεσε… Η ανισότητα μεταξύ των λαών είναι, κατά την εκτίμησή του, 

απόρροια της τεχνικής προόδου, … 

 

2. Αντί της παρατακτικής σύνδεσης διαδοχικών ρημάτων με υποκείμενο το συγγραφέα μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε: 

 εναλλακτικά το σχήμα: μετοχή – ρήμα  

 παρενθετικές φράσεις ή προτάσεις: κατά την εκτίμησή του, σύμφωνα με την άποψή του,      

όπως εκτιμά… 

 

3. Μια περίληψη σε ευθύ λόγο μπορεί να είναι εξίσου επιτυχημένη και πιο λακωνική  
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     εξοικονομούμε σ’ αυτή τις λέξεις και φράσεις που αναφέρονται στο συγγραφέα.  

 

4. Τεχνικές πύκνωσης  →  την απαιτούμενη οικονομία λέξεων: 

 Απόδοση των περιφράσεων μονολεκτικά π.χ. σηκώνουν ψηλά τα χέρια → παραιτούνται 

 Αντικατάσταση ονοματικής φράσης με προθετική ή με επίθετο ή με μετοχή. 

π.χ. με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου  με ένα πλήκτρο 

ο πάπυρος είχε στοιχεία αυθεντικότητας  ο πάπυρος ήταν αυθεντικός 

 

 Διεργασίες πύκνωσης του λόγου: επιλογή, μείωση και μετασχηματισμός. 

α. Η επιλογή γίνεται μέσα από την απαλοιφή ονοματικών ή άλλων προσδιορισμών, την 

κατάργηση συμπληρωματικών προτάσεων κ.τ.λ. Ενεργοποιείται, όταν πρόκειται να παραλειφθούν 

πληροφορίες του πρωτοτύπου.  

π.χ. Έφτασε στην πλατεία του χωριού με τα καφενεία, το κτίριο της κοινότητας, όπου 

συστεγαζόταν και ο σταθμός της χωροφυλακής, και το μοναδικό κατάστημα.  

→ έφτασε στην πλατεία του χωριού. 

ένα γραφικό ελληνικό χωρίο → ένα χωριό  

ένα λιμάνι με καθημερινή μεγάλη επιβατική κίνηση και φασαρία  ένα λιμάνι 

Είναι φανερό ότι πρέπει να περιμένουμε πως η εξέλιξη της Ευρώπης θ’ αλλάξει τις νοοτροπίες → η 

εξέλιξη της Ευρώπης θ’ αλλάξει τις νοοτροπίες  

 

β. Η μείωση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από: 

─ απλή γενίκευση: εφαρμόζεται, όταν στοιχεία ενός συνόλου, μιας κατηγορίας, αντικαθίστανται 

από το όνομα που χαρακτηρίζει το σύνολο ή, γενικότερα, όταν συγγενή σημασιολογικά στοιχεία 

του πρωτοτύπου αντικαθίστανται στην περίληψη από μια διατύπωση που τα εκπροσωπεί.  

π.χ. το παίζω μπορεί να εκπροσωπήσει τα ντύνω την κούκλα μου, παίζω σκάκι και φτιάχνω ένα 

κάστρο από άμμο.  

χαρτιά, στυλό, γόμες, ξύστρες, χάρακες  γραφική ύλη 

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ενός ΑΕΙ λαμβάνουν μέρος οι λέκτορες, οι 

επίκουροι, οι αναπληρωτές και οι τακτικοί καθηγητές που ανήκουν στο συγκεκριμένο Τμήμα. 

→ Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ενός ΑΕΙ λαμβάνει μέρος το διδακτικό 

προσωπικό που ανήκει στο συγκεκριμένο Τμήμα. 

 

─ αντιπροσώπευση, αντικατάσταση μίας σειράς ενεργειών από μια φράση που συνοψίζει την όλη 

πράξη, μιας σειράς προτάσεων από την ενέργεια που τις επιγράφει. 

π.χ. άνοιξα τον υπολογιστή, συνδέθηκα με το διαδίκτυο, βρήκα την ηλεκτρονική διεύθυνση, 

πληκτρολόγησα και καταχώρισα την επιστολή  έστειλα ηλεκτρονικό μήνυμα 

Ο επιθεωρητής ρώτησε τον ύποπτο για τις σχέσεις του με το θύμα και για το άλλοθί του κατά την 

ώρα του εγκλήματος.     → Ο επιθεωρητής ανέκρινε τον ύποπτο. 

 

─ αναγωγή στην υπερκείμενη έννοια (επινόηση θεματικής πρότασης), απόδοση εννοιών της 

ίδιας κατηγορίας / οικογένειας μ’ ένα υπερώνυμο / περιεκτικό όρο. 

π.χ. Στην εκδήλωση ήταν παρόντες η κυβέρνηση, οι βουλευτές και ο νομάρχης. → Στην εκδήλωση 

ήταν παρούσα η πολιτική ηγεσία. 
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Η οικογένεια, το σχολείο, τα ΜΜΕ → οι φορείς κοινωνικοποίησης  

εφημερίδες, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο → τα ΜΜΕ 

 

γ. Ο μετασχηματισμός του κειμένου πραγματοποιείται μέσα από τις λειτουργίες της παράφρασης, 

όπως: 

─ τον παραλληλισμό: αντικατάσταση δευτερευουσών προτάσεων από μετοχές 

π.χ.  Η σύγχρονη οικογένεια έχει χαλαρώσει τις παραδοσιακές δομές της, ενώ έχει επέλθει μεγάλη 

αλλαγή στον τύπο σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της. 

→ στη σύγχρονη οικογένεια τα παραδοσιακά στοιχεία  υποχωρούν αλλάζοντας και τις σχέσεις των 

μελών της. 

 

 αναδομητικός 

α) Η μεταβιομηχανική κοινωνία της εποχής μας μοιάζει προκλητική και ταχύτατα μεταβαλλόμενη. 

β) Η σύγχρονη κοινωνία είναι γοητευτική αλλά ασταθής.      

  

 επιλεκτικός 

α) Το μορφωτικό περιεχόμενο ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος οφείλει, κατά τη γνώμη 

μου, να υπολογίσει, δίπλα στις πολιτισμικές αξίες του παρελθόντος, και τα τεχνολογικά δεδομένα 

του παρόντος. 

β) Νομίζω ότι η σύγχρονη εκπαίδευση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της τα επιτεύγματα της 

σύγχρονης τεχνολογίας. 

  

 διασαφητικός 

α) Ο ελεύθερος χρόνος είναι μια ευκαιρία ανασυγκρότησης του εαυτού μας. 

β) Στον χρόνο της ραστώνης ανακτούμε ψυχικές δυνάμεις και χαλαρώνουμε σωματικά. 

 

─ την αναδιάταξη: είναι η σύνδεση διεσπαρμένων μέσα στο πρωτότυπο κείμενο πληροφοριακών 

στοιχείων που επιχειρείται στην πορεία μιας ανάγνωσης και η οποία οδηγεί σε ερμηνεία μη 

προβλέψιμη από τον συγγραφέα. 

π.χ. Η διαφήμιση είναι το άρωμα της καθημερινότητας. Αποπνέει αισιοδοξία και θετική στάση 

απέναντι στη ζωή, διασκεδάζοντας ταυτόχρονα το μάτι και το πνεύμα. Είναι απόδειξη της 

ζωτικότητας του σύγχρονου ανθρώπου και της βούλησής του να αλλάζει συνεχώς τα δεδομένα του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Είναι το σύμβολο του πιο δημιουργικού εκσυγχρονισμού της 

κοινωνίας στο επίπεδο όχι των εντυπωσιακών εφευρέσεων αλλά της εξυπηρέτησης καθημερινών 

αναγκών. 

→ Η διαφήμιση αποκαλύπτει τη θέληση του σύγχρονου ανθρώπου να επιλύει με ευφάνταστο τρόπο 

καθημερινά του προβλήματα και να κάνει ελκυστικότερο το περιβάλλον στο οποίο ζει. Υποδηλώνει 

μιαν απόλυτα αισιόδοξη στάση απέναντι στα πράγματα, γεγονός που προσφέρει στο πολυπληθές 

κοινό της  αισθητική απόλαυση και διανοητική τέρψη.        

 

─ τη συναγωγή: η συγκρότηση από τον αναγνώστη του πρωτοτύπου πληροφοριακών στοιχείων 

που δεν απαντούν σ’ αυτό, αλλά ο συγγραφέας του προφανώς θέλει να θεωρηθούν ως δεδομένα 

από τους αναγνώστες. 
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π.χ. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη που δίνει το Διαδίκτυο σε εκατομμύρια 

ανθρώπους να εκφράζουν την άποψή τους για φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας μέσα από 

«διαδικτυακά δημοψηφίσματα» αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις ακόμα και να αλλάζουν τις 

πολιτικές τους στα συγκεκριμένα ζητήματα. 

→ το Διαδίκτυο διευρύνει την κοινωνική και πολιτική δημοκρατία. 

 

─ τη σύνθεση: χρησιμοποιείται, όταν τα συστατικά μέρη μιας διαδικασίας αντικαθίστανται από 

έναν υψηλότερης τάξης συνθετικό όρο. 

π.χ. τα αγοράζω τούβλα, ανοίγω θεμέλια και χτίζω τοίχους → χτίζω σπίτι.   

Για να κατορθώσει να διευθύνει κανείς μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης οφείλει καταρχάς να 

διαθέτει καλή γνώση του θέματος. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος να τηρήσει με αμεροληψία τους 

χρόνους τοποθέτησης των συνομιλητών, να έχει ετοιμότητα παρέμβασης για να προλάβει 

εμπρηστικές συμπεριφορές και να είναι προσεκτικός, ώστε να μην ξεφεύγουν οι τοποθετήσεις 

εκτός του συζητούμενου θέματος κάνοντας τις πρέπουσες επισημάνσεις. Μέσα στα καθήκοντά του, 

επίσης, συμπεριλαμβάνεται η ανακεφαλαίωση των κυριότερων θέσεων που διατυπώθηκαν και των 

τυχόν συμπερασμάτων που προέκυψαν. 

→ Ο συντονισμός μιας δημόσιας συζήτησης απαιτεί γνώση του θέματος και αμερόληπτη 

αντιμετώπιση των συμμετεχόντων με προσήλωση στο θέμα και δυνατότητα σύνοψης των 

αποτελεσμάτων της συζήτησης. 

 

Η διαφορά μεταξύ γενίκευσης και σύνθεσης δεν είναι απόλυτα σαφής. Μπορούμε, ωστόσο, να 

πούμε ότι η γενίκευση αφορά τα στοιχεία ενός συνόλου που σχετίζονται μόνο λογικά / 

σημασιολογικά μεταξύ τους, ενώ η σύνθεση αφορά στοιχεία που συνδέονται όχι τόσο λογικά όσο 

αιτιακά μεταξύ τους, δηλαδή ως βήματα μιας διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από μιας μορφής 

αναγκαιότητα.  

 

Ο κανόνας του "μηδενός": πληροφορίες του πρωτοτύπου μένουν ανέγγιχτες στην περίληψη, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές επανιεραρχούνται ως πολύ σημαντικές και, έτσι, 

υιοθετούνται αυτούσιες στην περίληψη.  

 

5. Αποφεύγουμε: 

 διατύπωση ερωτημάτων 

 αναφορά συγκεκριμένων παραδειγμάτων και γενικότερα τεκμηρίων (μαρτυρίες, ρήσεις, 

αναλογικές συγκρίσεις) 

 παράθεση στοιχείων που δίνονται στο κείμενο παρενθετικά ή διευκρινιστικά 

 νοηματικές επαναλήψεις, ακόμη κι αν γίνονται στο κείμενο 

 

6. Σχόλια ή αξιολογικές κρίσεις για το περιεχόμενο ή τις απόψεις του συγγραφέα δεν έχουν θέση 

στην περίληψη. Η συμφωνία ή διαφωνία μας με όσα αναφέρονται στο κείμενο δεν πρέπει να 

αναφέρεται. 

π.χ.  … διαπιστώνει εύστοχα… ενώ ορθά καταλογίζει… 

 

7. Η περίληψή μας αποτελεί μία παράγραφο. 
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Αξιολόγηση περίληψης 
 

Α. Περιεχόμενο (0-12 μονάδες)  

Θετικά:  

 κατανόηση κεντρικής ιδέας του κειμένου 

 καταγραφή βασικών ιδεών του  

 αποφυγή στείρας μεταφοράς τμημάτων του κειμένου  

 πληρότητα κατανόησης του κειμένου 

 

Μειονεκτήματα:  

 παρέκκλιση από το νοηματικό κέντρο  

 παρουσίαση δευτερευόντων σημείων σε βάρος των κύριων  

 άσκοπη φλυαρία 

 υπερβολική αφαίρεση 

 

Β. Έκφραση (0-8 μονάδες) 

Θετικά:  

 ορθογραφία, στίξη, σύνταξη  

 χρήση του κατάλληλου ύφους 

 η ικανότητα πύκνωσης του κειμένου 

 

Μειονεκτήματα:  

 η μίμηση του ύφους του συγγραφέα 

 στείρα μεταφορά λέξεων και φράσεων του κειμένου 

 

Γ. Δομή (0-5 μονάδες) 

Θετικά:  

 ομαλή ροή και συνοχή  

 επιτυχής χρήση διαρθρωτικών  λέξεων 

 αποφυγή μακροπερίοδου λόγου και τυποποιημένων τρόπων σύνδεσης προτάσεων 

 ικανότητα παρακολούθησης ή αναδιοργάνωσης της δομής του αρχικού κειμένου και η 

παρουσίαση με λογική ακολουθία των βασικών ιδεών 

 

Μειονεκτήματα:  

 άτακτη παράθεση των ιδεών – πληροφοριών 

 έλλειψη συνοχής και αλληλουχίας 

 τυποποιημένη μεταφορά της πορείας του αρχικού κειμένου που οδηγεί σε μακροσκελή 

περίληψη  

 

Παρατηρήσεις  

1. Δεκτοί και οι δύο τρόποι Περίληψης: ευθύς και πλάγιος. Αν λείπει το θεματικό κέντρο, 

αφαιρούνται 2 μονάδες. 
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2.Η υπέρβαση κατά 10% της καθοριζόμενης έκτασης στην Περίληψη είναι δεκτή. Για κάθε 10 

λέξεις πέραν του 10% αφαιρείται 1 μονάδα. Στην περίπτωση ανεπαρκούς ανάπτυξης της 

Περίληψης αφαιρούνται μονάδες κατ’ αναλογική εκτίμηση. 

3. Στην καθ’ ολοκληρίαν αυτούσια αντιγραφή του προτεινόμενου κειμένου για την Περίληψη το 

άριστα κυμαίνεται μεταξύ 10-12 μονάδων (κατ’ άλλους 8-10). Στην περίπτωση αντιγραφής 

ορισμένων φράσεων ή προτάσεων του κειμένου αφαιρούνται μονάδες κατ’ αναλογική εκτίμηση.  

 

Πηγές:  

84
ο
 τεύχος Φιλολογικής: Κ. Αγγελάκου, Η αξιολόγηση της περίληψης κειμένου στις Γενικές 

εξετάσεις. 

Αγγελάκος, Λόγος πυκνός και κρουστός, Νέα Παιδεία, τεύχος 90 

Αδαλόγλου, Λόγος και οι σημειώσεις – περίληψη, Φιλόλογος, τεύχος 53 

 

Περίληψη και αυτο – αξιολόγηση 

 
Α. Περιεχόμενο 

 Έχω επιλέξει τις βασικές πληροφορίες του αρχικού κειμένου και όχι κάποιες ασήμαντες ή 

πλεονάζουσες λεπτομέρειες; 

 Έχω διατυπώσει τις βασικές ιδέες του αρχικού κειμένου με δικά μου λόγια; 

 Είναι σαφή στην περίληψή μου το θέμα και η θέση του αρχικού κειμένου; 

 Έχω αποδώσει στην περίληψή μου με ανάλογη έμφαση κάθε βασική πληροφορία του αρχικού 

κειμένου; 

 Έχω αποφύγει προσωπικά σχόλια και αξιολογικές κρίσεις για το αρχικό κείμενο; 

 Έχω τηρήσει το όριο λέξεων; 

 

Β. Έκφραση 

 Έχω αποφύγει γραμματικά, συντακτικά και ορθογραφικά σφάλματα; 

 Χρησιμοποίησα σωστά τα σημεία στίξης; 

 Το ύφος και η γλώσσα της περίληψής μου είναι κατάλληλα για το σκοπό και τον αποδέκτη της; 

 Η διατύπωσή μου είναι ακριβής και σαφής; 

 Έχω παρουσιάσει τα βασικά σημεία του αρχικού κειμένου σε πλάγιο λόγο; 

 

Γ. Δομή 

 Υπάρχουν στην περίληψή μου ασύνδετα σημεία που δημιουργούν πρόβλημα στην κατανόηση; 

 Οι συνδετικές λέξεις της περίληψής μου αντικατοπτρίζουν τις λογικές σχέσεις που συνδέουν τις 

πληροφορίες στο αρχικό κείμενο; 

 Έχω παρουσιάσει με τις κατάλληλες φράσεις τον τρόπο οργάνωσης του αρχικού κειμένου 

(βασικά μέρη και μεταξύ τους σχέσεις); 

 Έχω συμπεριλάβει ένα εισαγωγικό τμήμα στην περίληψή μου με όλες εκείνες τις πληροφορίες 

που χρειάζονται στον αποδέκτη της; 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1. Να βρείτε ποιος από τους τίτλους που δίνονται είναι κατάλληλος να συνοψίσει το 

περιεχόμενο όλου του κειμένου, αλλά και κάθε παραγράφου. Να γράψετε κάθε τίτλο στη 

σωστή θέση. Ένας από αυτούς τους τίτλους δεν θα χρησιμοποιηθεί. 

 

 

1  

 

 

Σε μια μεγάλη οριζόντια επιφάνεια στη Ζυρίχη, στην Ελβετία, υπάρχει μια αφίσα που δείχνει το 

κεφάλι ενός ανθρώπου δυο φορές, τη μία δίπλα στην άλλη. Τα κεφάλια έχουν μόνο μία διαφορά: 

ανάμεσα στα χείλη του ενός βρίσκεται ένα τσιγάρο, ενώ στου άλλου μία πιπιλιά. Υποτίθεται ότι το 

μήνυμα είναι προφανές, εφόσον δεν υπάρχουν λόγια στην αφίσα. 

 

2  

 

 

Χωρίς να το συνειδητοποιούν, οι σχεδιαστές αυτής της αφίσας λένε περισσότερα από όσα θα 

ήθελαν για τις υπηρεσίες που προσφέρει το κάπνισμα. Με μία απλή εικόνα εξήγησαν γιατί τόσα 

εκατομμύρια άνθρωποι είναι έτοιμοι να διακινδυνεύσουν έναν οδυνηρό θάνατο, καθώς οι πνεύμονές 

τους κατακλύζονται από τα καρκινικά κύτταρα. 

 

3 

 

 

Η αφίσα υποτίθεται φυσικά ότι έχει σκοπό να κάνει τους καπνιστές να ντραπούν, επειδή τους 

παρουσιάζει να είναι ανώριμοι σαν μωρά. Αλλά μπορεί να ερμηνευθεί και αντιστρόφως. Αν ο άνδρας 

με την πιπιλά βρίσκει σ’ αυτήν κάποια παρηγοριά, τότε το λάθος είναι ότι αυτό το τμήμα της εικόνας 

φαίνεται τόσο παιδαριώδες. Τώρα κοιτάξτε το άλλο κεφάλι -εδώ βρίσκεται η λύση του προβλήματος. 

Το τσιγάρο προσφέρει παρηγοριά όπως και η πιπίλα, και αυτομάτως το παιδαριώδες στοιχείο 

εξαφανίζεται. 

 

4 

 

 

Από αυτή την άποψη, θα μπορούσε να είναι μια διαφήμιση του καπνίσματος για εκείνους που δεν 

έχουν ακόμη ανακαλύψει την παρηγορητική ιδιότητά του. Κάπνισε ένα τσιγάρο και θα ηρεμήσεις, 

χωρίς να αισθάνεσαι ανώριμος! 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
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5 

 

 

Ακόμη όμως και αν δεν αντιστρέψουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο το καλοπροαίρετο μήνυμα, μας 

παρέχει ωστόσο ένα πολύτιμο στοιχείο για το παγκόσμιας κλίμακας πρόβλημα του καπνίσματος που 

αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είναι ένα πρόβλημα που μόλις πρόσφατα αρχίσαμε να χειριζόμαστε 

σοβαρά. 

 

6 

 

 

Σε πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει ευρείας κλίμακας εκστρατείες, για να θορυβήσουν τους καπνιστές 

ενώπιον του κινδύνου που συνεπάγεται η επιβάρυνση των πνευμόνων τους με καρκινογόνο καπνό. Οι 

διαφημίσεις τσιγάρων έχουν απαγορευθεί στην τηλεόραση κι έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις με στόχο 

να αποτρέψουν τα παιδιά από την κακή συνήθεια. Έχουν προβληθεί ταινίες που δείχνουν παθητικούς 

καπνιστές σε νοσοκομεία σε προχωρημένο στάδιο καρκίνου των πνευμόνων. Μερικοί καπνιστές 

έχουν αντιδράσει έξυπνα και έχουν σταματήσει το κάπνισμα. Άλλοι, αγχώθηκαν τόσο πολύ, ώστε 

άναψαν κι άλλο τσιγάρο, για να ηρεμήσουν. Μ’ άλλα λόγια, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται, αλλά δεν 

λύνεται. 

 

7 

 

 

Όταν απλώς συμβουλεύουμε τους ανθρώπους να μη κάνουν κάτι επειδή είναι βλαβερό, τους λέμε 

κάτι σωστό αλλά όχι και με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Είναι σαν να χρησιμοποιούμε τον πόλεμο 

για να λύσουμε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού. Ο πόλεμος σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους, 

αλλά μόλις τελειώνει έχουμε μία έκρηξη του ρυθμού των γεννήσεων και ο πληθυσμός αυξάνεται πάλι. 

Ομοίως, κάθε φορά που επισημαίνονται οι κίνδυνοι του καπνίσματος, χιλιάδες καπνιστές σταματούν 

το κάπνισμα, αλλά όταν η επισήμανση σταματά, τα κέρδη των καπνοπαραγωγών εκτοξεύονται ξανά. 

 

8 

 

 

Το μεγάλο λάθος των αντικαπνιστικών εκστρατειών είναι ότι σπανίως θέτουν το βασικό ερώτημα: 

τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να καπνίζουν; Προφανώς θεωρούν το κάπνισμα είδος 

εξάρτησης από τοξικές ουσίες και συγκεκριμένα από τη νικοτίνη. Φυσικά, ισχύει και αυτή η αιτία, 

αλλά δεν είναι η μοναδική. Πολλοί άνθρωποι δεν εισπνέουν τον καπνό του τσιγάρου τους. Επομένως, 

αυτό που προκαλεί την εξάρτησή τους από το κάπνισμα πρέπει να αναζητηθεί αλλού. 
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9 

 

 

Η απάντηση βρίσκεται στην ψυχολογική ανάγκη να απασχολούμε με κάτι το στόμα μας, η οποία 

καλύπτεται, όταν κρατάμε ένα αντικείμενο ανάμεσα στα χείλη και αυτή η απάντηση παρέχει εξήγηση 

και για όσους εισπνέουν τον καπνό. Μέχρι να διερευνηθεί αυτή η πλευρά του καπνίσματος, δεν θα 

ελπίζουμε στην εξάλειψή του από την αγχωτική και κακομαθημένη κοινωνία μας. 

 

α) Η συνηθισμένη αλλά ανεπαρκής αντίληψη για τις αιτίες του καπνίσματος.  

β) Το περιεχόμενο της αντικαπνιστικής αφίσας 

γ) Το συνηθισμένο περιεχόμενο και αποτέλεσμα των αντικαπνιστικών εκστρατειών 

δ) Πώς δικαιολογείται το περιεχόμενο της αφίσας  

ε) Μια απρόβλεπτη ερμηνεία  

στ) Πόσο διαρκεί το αποτέλεσμα των αντικαπνιστικών εκστρατειών  

ζ) Η πραγματική χρησιμότητα της αφίσας  

η) Το απρόβλεπτο αποτέλεσμα της αφίσας  

θ) Το βαθύτερο κίνητρο των καπνιστών  

ι) Η καλλιτεχνική αξία της αφίσας  

ια) Επικίνδυνη συνήθεια 

 

2. Για καθεμιά από τις ακόλουθες παραγράφους, να διατυπώσετε το θέμα και να εντοπίσετε 

τα κύρια συστατικά. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

1. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, από το '89 μέχρι σήμερα, 

έφεραν τα πάνω-κάτω σ’ αυτές τις περιοχές. Έκαναν τον 

θάνατο ζωή κι έσβησαν τον χθεσινό εφιάλτη 

ημερεύοντας τους ανθρώπους και δημιουργώντας 

προϋποθέσεις συνύπαρξης με τους ντόπιους. Οργάνωσαν 

από το τίποτε και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξεταστικά 

κέντρα για την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία των 

ασθενειών. Καταπολέμησαν τον υποσιτισμό, τις 

αναπνευστικές λοιμώξεις, τις μολύνσεις, τη διάρροια, 

που είναι μια από τις πρώτες αιτίες θανάτου εδώ. 

2. Η αλλαγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα για μένα. Ως 

δάσκαλοι πρέπει να πιστεύουμε στην αλλαγή, πρέπει να 

γνωρίζουμε ότι είναι εφικτή, αλλιώς γιατί να διδάσκουμε; 

Κάθε φορά που διδάσκεις κάτι σε κάποιον, κάτι 

συμβαίνει και ξεπηδάει από αυτό ένας νέος 

άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι δεν 

φλέγονται από τη λαχτάρα να μάθουν, γιατί δεν το 

βλέπουν σαν την μεγαλύτερη περιπέτεια του κόσμου -

αφού είναι μια διαδικασία μεταμόρφωσης. Κάθε φορά 

που μαθαίνουμε κάτι νέο, γινόμαστε κάτι νέο. Γι’ αυτό 
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είναι τόσο συναρπαστικό πράγμα η μάθηση και δεν θα 

'πρεπε ποτέ να γίνει αγγαρεία. 

3. Καθώς διαβάζετε αυτή την παράγραφο, φαντασθείτε 

ότι κάποιος που βρίσκεται πίσω σας φωνάζει το όνομά 

σας. Τι θα κάνετε; Πιθανότατα θα γυρίσετε να κοιτάξετε. 

Μια τέτοια κίνηση είναι φυσική, αλλά σε καμιά 

περίπτωση δεν είναι απλή. Εκατοντάδες χιλιάδες νευρικά 

κύτταρα στον εγκέφαλό σας θα πρέπει να ε-

νεργοποιηθούν, προκειμένου να ενορχηστρωθεί μια 

τέτοια κίνηση. Και στους ώμους, στο λαιμό, στο κεφάλι, 

εκατοντάδες μυϊκά κύτταρα θα πρέπει να συσπασθούν 

κατάλληλα για να μπορέσετε να στραφείτε προς τα πίσω. 

Είναι σαφές ότι αισθητικά νευρικά κύτταρα συ-

γκεντρώνουν πληροφορίες τις οποίες στέλνουν στον 

εγκέφαλο. Αλλά εκεί, σε ένα αφάνταστα περίπλοκο 

νευρικό δίκτυο, συμβαίνει κάτι που παραμένει ακόμη 

μυστικό. 

4. Παγιδευμένη στο αυτοκίνητο, σ’ ένα από τα συνήθη 

μποτιλιαρίσματα του μεσημεριού, ζω την παράνοια 

αυτής της πόλης. Όπου το αυτοκίνητο δεν εκμηδενίζει τις 

αποστάσεις. Τις δημιουργεί. Στην Αθήνα έχει χαθεί ορι-

στικά η εικόνα των αποστάσεων. Μόνο όγκοι 

παρουσιάζονται μπροστά σου. Δεν υπάρχει ορίζοντας. 

Δεν υπάρχουν χρώματα. Δεν υπάρχουν σαφείς ήχοι αλλά 

ένας διαρκής βόμβος. 

 

3. Σε μια σχολική εκδήλωση για τα κόμιξ και την ιστορία τους, αναλαμβάνετε να ετοιμάσετε 

μία αφίσα, όπου θα αναφέρονται επιγραμματικά τα στάδια της εξέλιξης του Μίκυ Μάους. Το 

ακόλουθο κείμενο παρέχει πληροφορίες γι’ αυτή την εξέλιξη. Να το διαβάσετε και να 

διατυπώσετε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο. Αυτοί οι πλαγιότιτλοι θα αποτελέσουν το 

περιεχόμενο της αφίσας. 

 

Μίκυ, ο πολιτικός 

Πώς γεννήθηκε ο διάσημος ήρωας 

 

1. Στη δεκαετία του 20, όταν ο διάσημος ποντικός έκανε την εμφάνισή του, η Αμερική ζούσε 

ακόμη στους τρελούς ρυθμούς της τζαζ. Η ασπρόμαυρη φιγούρα του ποντικού εξέπεμπε, στα 

πρώτα εκείνα κινούμενα σχέδια, το αισιόδοξο κλίμα της εποχής με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο: 

ταξιδιάρης ανοιχτόκαρδος, τρελά ερωτευμένος με τη Μίνι, ο Μίκυ Μάους ήταν ένα γνήσιο τέκνο 

της «εποχής των ψευδαισθήσεων», ένας από τους χρυσοθήρες των ονείρων που η επόμενη δεκαετία 

προσγείωσε ανώμαλα 

2. Όταν, δύο χρόνια μετά την κινηματογραφική του πρεμιέρα, έκανε την πρώτη εμφάνιση στα 

κόμιξ, τίποτε δεν ήταν ίδιο στον Μίκυ και στην Αμερική. Ο μύθος της περιούσιας χώρας με τους 



Έκθεση Β΄ Λυκείου 

 
                                                                          14                                                  Καρβελάς Γιώργος 

 

ποταμούς των δολαρίων είχε αρχίσει να καταρρέει μετά από τη μεγάλη οικονομική κρίση της 

δεκαετίας του 20. Ο ποντικός συνέχισε να πρωταγωνιστεί, αλλά η φιλοσοφία του άλλαξε. Ο Μίκυ 

εγκατέλειψε την ανέμελη ζωή, ανασκουμπώθηκε και έδωσε προτεραιότητα στη φροντίδα και 

προστασία του κοινωνικού περίγυρου. Συνέχισε βέβαια να ταξιδεύει μέχρι τα πέρατα του κόσμου, 

πολεμώντας πειρατές, οδηγώντας ριψοκίνδυνα αμάξια, αεροπλάνα και βαπόρια, ανακαλύπτοντας 

κρυμμένους θησαυρούς και χαρίζοντας στους αναγνώστες το χαρωπό εισιτήριο για την 

ονειροπόληση. Όμως, σιγά σιγά ο Μίκυ Μάους άρχισε να περιορίζει την ακτίνα δράσης του και να 

τριγυρνά όλο και περισσότερο στους δρόμους της γενέθλιας επαρχιακής πόλης του. 

3. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος δεν μπορούσε φυσικά να τον αφήσει αδιάφορο. Μαζί με τους 

υπόλοιπους ήρωες του Ντίσνεϋ, ντύθηκε στο χακί και πολέμησε με το γνωστό του θάρρος τις 

δυνάμεις του Άξονα. Στις ιστορίες της περιόδου εκείνης ο Μίκυ συγκρούστηκε αρκετές φορές με 

τον Μαύρο Πιτ, τον κάπταιν Γύπα και άλλους κακοποιούς οι οποίοι, για τις ανάγκες της εποχής 

είχαν φορέσει τον μανδύα του κατασκόπου. 

4. Από τη δεκαετία του 60, ο Μίκυ Μάους, ενταγμένος πλέον στο αστικό τοπίο της μεταπολεμικής 

ζωής, έχοντας αλλάξει αρκετά στοιχεία του παλαιότερου χαρακτήρα του και έχοντας 

αντικαταστήσει την πρώτη φορεσιά του (κόκκινο πανταλονάκι που συγκρατούσαν δύο κίτρινα 

κουμπιά) με ένα κομψό κοστούμι, πορεύθηκε προς τους μοντέρνους καιρούς μας. Ο παλιός 

τυχοδιώκτης και ενθουσιώδης εραστής που διέλυε τους αντιπάλους του, χρησιμοποιούσε βαριά 

όπλα, πετούσε βόμβες και μετέτρεπε την οθόνη σε θορυβώδη πεδία μάχης, έδωσε τη θέση του σε 

έναν πρόσχαρο και προσγειωμένο τύπο, έναν συνεσταλμένο όσο και ευγενή γόη, ένα είδος... γιάπι 

των τρωκτικών! 

5. Ωστόσο σήμερα, εβδομήντα χρόνια μετά την εμφάνισή του, ακόμη και αν ο πολίτης Μίκυ 

φαίνεται προσαρμοσμένος στα δεδομένα της σύγχρονης ζωής, φροντίζει πάντοτε να δραπετεύει 

στους εξωτικούς παραδείσους της ανέμελης περιπέτειας, κάθε φορά που οι σχεδιαστές του 

προσφέρουν την κατάλληλη ευκαιρία. 

 

Πλαγιότιτλοι 

1 ...................................................................  

2 ...................................................................  

3 ...................................................................  

4 ....................................................................  

5 ...................................................................  

 

4. Αφού διαβάσετε το ακόλουθο κείμενο, να συμπληρώσετε στον πίνακα τους πλαγιότιτλους 

των παραγράφων και των νοηματικών ενοτήτων. 

 

Τι θα κάνουμε με τόσα σκουπίδια; 

 

1. Από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης ο πλούτος και η φήμη πηγαίνουν σ’ εκείνους 

που επινοούν μηχανές και μεθόδους κατανάλωσης των παγκοσμίων αποθεμάτων άνθρακα, 

πετρελαίου και άλλων υλικών. Ίσως όμως τώρα έφθασε ο καιρός που θ’ αρχίσουμε να 

ανταμείβουμε όσους κατασκευάζουν μηχανές που χρησιμοποιούν τα σκουπίδια της βιομηχανίας. 
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2. Ο άνθρωπος από την αρχή της Ιστορίας χρησιμοποίησε τα υλικά που έβρισκε δίπλα του. 

Κατασκεύαζε τα εργαλεία, τα όπλα και τα ρούχα του από πέτρα, ξύλο ή δέρμα ζώων αντιστοίχως. 

Άλλαζε μόνο το σχήμα και όχι τη σύσταση των υλικών. 'Οταν τα ρούχα του φθείρονταν, τα 

πετούσε. Ο ήλιος, η βροχή και ο χρόνος οδηγούσαν στην αποσύνθεσή τους και στην απορρόφησή 

τους από το έδαφος. 

3. Από κάποια στιγμή της Ιστορίας, ο άνθρωπος έγινε πιο επιδέξιος στην κατασκευή αντικειμένων. 

Δεν χρειαζόταν πλέον να πετάει τόσο συχνά τα εργαλεία και τα ρούχα του. Μεταβάλλοντας τη 

σύσταση των πρώτων υλών μπορούσε να κατασκευάσει πιο ανθεκτικές παραλλαγές των φυσικών 

υλικών, οι οποίες ήταν εντελώς τεχνητές. Διέπραξε το σφάλμα να φτειάξει σχεδόν αναλλοίωτα 

αντικείμενα. Το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα για τις βιομηχανικές χώρες, είναι ένα όλο και διογκούμενο 

βουνό από σκουπίδια. 

4. Ποιο είναι το πιο δύσκολο είδος σκουπιδιών; Όσο και αν φαίνεται παράξενο, τα πλαστικά είναι 

το χειρότερο, παρ’ όλο που αποτελούν μόνο το ένα πέμπτο της συνολικής ποσότητας των στερεών 

ρυπαντών σε μία βιομηχανική χώρα. Αλλά αυτό το ένα πέμπτο αντιπροσωπεύει περισσότερο από 

15.000.000 τόνους σκουπιδιών το χρόνο, τα οποία σπανίως συμφέρει οικονομικά να 

ανακυκλωθούν. 

5. Εκτός από την ανακύκλωση, ποιος άλλος τρόπος αντιμετώπισης των πλαστικών σκουπιδιών 

υπάρχει; Η καταστροφή τους είναι μία απάντηση. Η κύρια δυσκολία εδώ είναι ότι η καύση πολλών 

τύπων πλαστικών παράγει τοξικά αέρια, ενώ άλλοι τύποι καταστρέφουν τα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούνται για την πολτοποίησή τους. Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί μέσω μιας 

ευρύτερης χρήσης βιοδιασπώμενων πλαστικών που αποσυντίθενται σε λίγο χρόνο, όπως τα φυσικά 

υλικά. Δυστυχώς, αυτό το πλαστικό δεν μπορεί, για ευνόητους λόγους, να χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή κτηρίων και οχημάτων.  

6. Κάθε χρόνο, τα οικιακά σκουπίδια υπολογίζεται ότι περιέχουν 20 εκατομμύρια τόνους σιδήρου 

και χάλυβα και 30 εκατομμύρια τόνους γυαλιού και άλλων χρήσιμων υλικών. Φυσικά, εκείνοι που 

εκμεταλλεύονται αυτά τα σκουπίδια προσδοκούν κέρδη από αυτή τη δουλειά. Το πρόβλημα 

βρίσκεται στην απροθυμία των αρχών να διαθέσουν χρήματα σε συστήματα επιλογής -είναι πιο 

φθηνό να στοιβάζουμε τα σκουπίδια σε χωματερές ή να τα παραχώνουμε σε ένα παλιό ορυχείο. 

Κάποια μέρα όμως δεν θα υπάρχουν πλέον ακάλυπτοι χώροι και ανοίγματα στο έδαφος. Όταν έλθει 

αυτή η ημέρα, ίσως οι κυβερνήσεις και τα τοπικά συμβούλια συνειδητοποιήσουν ότι τα εργοστάσια 

ανακύκλωσης, όπως τα νοσοκομεία και οι άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, πρέπει να 

χρηματοδοτούνται, επειδή τα έχουμε ανάγκη περισσότερο από τα χρήματα. 

7. Το αυτοκίνητο, το σύμβολο του εικοστού αιώνα, γέννησε μια καινούργια βιομηχανία: αυτήν της 

πολτοποίησής του. - Αυτά τα αστραφτερά αντικείμενα, κατασκευασμένα από πολύτιμο χάλυβα, 

χαλκό και άλλα υλικά που αρχίζουν να καταστρέφονται μετά από μερικά χρόνια, συνήθως 

εγκαταλείπονται και σκουριάζουν στην άκρη των εθνικών οδών, σε χωράφια ή στους 

δευτερεύοντες δρόμους των πόλεων. Ωστόσο, τα μηχανήματα συμπίεσης μπορούν να τα 

μετατρέψουν σε μία μάζα πάχους περίπου 80 εκατοστών που τροφοδοτεί τους φούρνους χάλυβα, 

για να αρχίσει από την αρχή ο βιομηχανικός κύκλος των υλικών. 

8. Αυτή η συστηματική επίθεση εναντίον των σκουπιδιών στις πόλεις μας είναι απαραίτητη, αν 

θέλουμε να προλάβουμε το πρόβλημα της μείωσης των πρώτων υλών του πλανήτη μας, που είναι 

βέβαια πεπερασμένες. Οι βιομηχανίες αυτοκινήτων και χαρτιού έχουν βέβαια δώσει ένα καλό 
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παράδειγμα, αλλά είναι δύσκολο να αντικρούσουμε μια λύση άλλη που πρότειναν δύο Αμερικανοί 

επιστήμονες. 

9. Σύμφωνα με την τρέχουσα επιστημονική άποψη, ο φλοιός της Γης αποτελείται από τμήματα 

προσαρμοσμένα το ένα στο άλλο, όπως τα κομμάτια ενός παζλ. Αυτά τα τμήματα συνεχώς 

μετακινούνται πάνω κάτω. Μία πλευρά ενός τμήματος μπορεί να υποχωρήσει κάτω από την πλευρά 

του γειτονικού του τμήματος και να συμπιεστεί μέσα στον γήινο φλοιό, όπου διαλύεται. Αυτή η 

διεργασία κανονικά είναι πολύ αργή, αλλά σε ορισμένα μέρη κάτω από τους ωκεανούς έχει πιο 

γρήγορο ρυθμό. Η προτεινόμενη λύση είναι να τοποθετηθούν τα μη επαναχρησιμοποιήσιμα 

σκουπίδια σε τέτοια σημεία, ώστε να προωθηθούν προς το κέντρο της Γης και έτσι να 

καταστραφούν. Τελικά, αυτή η ιδέα δεν είναι και τόσο πρωτότυπη. Μήπως εδώ και αιώνες δεν 

σπρώχνουμε τη σκόνη κάτω από τα χαλιά; 

 

 

§ Πλαγιότιτλοι παραγράφων Πλαγιότιτλοι νοηματικών ενοτήτων 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

5. Να διαβάσετε το ακόλουθο κείμενο και να συμπληρώσετε τον πίνακα με σημειώσεις που 

δίνουν το διάγραμμα του περιεχομένου. 

 

Η Ελλάδα που αντιστέκεται 

 

1. Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ του Θόδωρου Αγγελόπουλου με την παμψηφεί βράβευση της ταινίας του «Μια 

αιωνιότητα και μια μέρα» στο Φεστιβάλ των Καννών είναι ένα μήνυμα για τις δυνατότητες που 

έχει αυτός ο τόπος και δεν τις αξιοποιεί.  

2. ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ο μικρός, ο μέγας, κατά τον ποιητή, έχει ένα μοναδικό και ανεκτίμητο 

θησαυρό: έναν πολιτισμό που παραμένει ζωντανός και ανανεούμενος επί χιλιάδες χρόνια, με 

κορυφαία εκδήλωση την ποίηση σε όλες τις μορφές της. 

3. ΕΙΠΕ σε πρόσφατη συνέντευξή του ο βραβευμένος από χθες με χρυσό φοίνικα σκηνοθέτης: 

«Είμαι Έλληνας ως προς τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Αλλά για μένα η Ελλάδα δεν είναι μια 

χώρα. Είναι ένας πολιτισμός που διαπερνά τον κόσμο.»  

4. ΑΥΤΗΝ την αλήθεια για τον πολιτισμό, ούτε την κατανοήσαμε ούτε την εκτιμήσαμε ποτέ, για 

να μετρήσουμε το αντίκρυσμά της στον κόσμο. Μείναμε στις κούφιες μεγαλοστομίες που 

εκφωνούνται στους πανηγυρικούς. Και πέραν αυτού μηδέν. 
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5. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ κρατικό ενδιαφέρον για τον πολιτισμό δεν βαθμολογείται ούτε καν με μια 

ολόκληρη μονάδα! Για το 1998 διατίθεται μόλις το 0,29% του κρατικού προϋπολογισμού για τον 

πολιτισμό, από 0,30% που ήταν το 1997 και 0,50% πριν από μερικά χρόνια. Κυριολεκτικά: κάθε 

πέρσι και καλύτερα 

6. ΜΕΝΟΥΝ οι άνθρωποι που παράγουν πολιτισμό να παλεύουν μόνοι και αβοήθητοι στον 

παγκόσμιο στίβο της μουσικής, του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας της ποίησης, του θεάτρου 

και των άλλων τομέων της τέχνης αντιμέτωποι με το άφθονο χρήμα των πολυεθνικών. Και όμως 

δεν είναι λίγες οι φορές που τα καταφέρνουν και τιμούν το όνομα αυτής της μικρής χώρας. 

7. ΕΙΝΑΙ αξία αλλά και ευγενές εμπόρευμα -και προς εξαγωγήν- ο πολιτισμός που διαθέτει αυτή η 

χώρα. Ο Ζυλ Ντασέν είχε πει ότι η Ελλάδα είναι η πιο ανεπτυγμένη πολιτιστικά γωνιά της 

Ευρώπης και τόνιζε: «Δώστε μου τρεις θιάσους και σκηνοθέτες και μπορώ να κάνω θαύματα». 

8. Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ του Αγγελόπουλου είναι μια επιβεβαίωση όχι μόνο της δικής του αξίας αλλά και 

της διαχρονικής αξίας του πολιτισμού αυτού του τόπου, που διαπερνά το ποιοτικό (και ποιητικό) 

κινηματογραφικό έργο του.  

9. ΜΑΚΑΡΙ να ξυπνήσουν ορισμένοι και να αντιληφθούν τι διαθέτει ο τόπος, που μπορεί να 

πρωταγωνιστήσει πολιτιστικά στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Ιδιαίτερα αυτοί που σκορπούν 

δισεκατομμύρια στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και εκτρέφουν χουλιγκάνους που αμαυρώνουν 

το πνεύμα και τον πολιτισμό αυτού του τόπου. 

 

§ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ στο θέμα, διατύπωση θέσης 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

 

6. Γυρίζοντας το κουμπί του ραδιοφώνου σας ακούτε αποσπάσματα από διάφορες εκπομπές, 

μέχρι να επιλέξετε τον σταθμό που επιθυμείτε. Ποιο είναι το θέμα και οι βασικές λεπτομέρειες 

καθενός από τα ακόλουθα αποσπάσματα που ακούσατε; Να γράψετε μια ονοματική ή μια 

ρηματική φράση για το καθένα. 

Α. ... είμαι ένας άνθρωπος που επέζησε από στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Τα μάτια μου είδαν 

πράγματα που δεν έπρεπε να δει ποτέ κανείς. Θαλάμους αερίων κατασκευασμένους από 

σπουδασμένους μηχανικούς. Παιδιά δηλητηριασμένα από μορφωμένους γιατρούς. Γυναίκες και μωρά 

να πυροβολούνται και να σκοτώνονται από καθηγητές γυμνασίου και πανεπιστημίου. Γι’ αυτό είμαι 

επιφυλακτική απέναντι στη μόρφωση. Η παράκλησή μου είναι: Βοηθήστε τους φοιτητές σας να είναι 

άνθρωποι. Δεν πρέπει οι προσπάθειές σας να παράγουν μορφωμένα τέρατα, ειδικευμένους 
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ψυχοπαθείς, εκπαιδευμένους Χίτλερ. Η ανάγνωση και η γραφή, η ορθογραφία, η Ιστορία και η 

αριθμητική είναι σημαντικά, μόνο αν χρησιμεύουν για να γίνουν άνθρωποι οι μαθητές μας.... 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Λέο Μπουσκάλια: Να ζεις, ν’ αγαπάς, να μαθαίνεις, εκδ. 

Γλάρος, Αθήνα 1988, σ. 156-157. 

 

Β. ... Η φτώχεια βρίσκεται προφανώς στη ρίζα του φαινομένου: η φτώχεια των κρατών σε συνδυασμό 

με την ανέχεια των οικογενειών. Αλλά οι οικονομικές εξηγήσεις δεν αρκούν για να ερμηνεύσουν ένα 

φαινόμενο μιας τέτοιας έκτασης. Εδώ έρχεται να προστεθεί και ο ισχυρός παράγοντας της μη 

προσαρμογής των σχολείων, τα οποία συχνά στοιχίζουν ακριβά, είναι μακριά, ενώ κακοπληρωμένοι 

δάσκαλοι, χωρίς κανένα κίνητρο, καλούνται να αντιμετωπίσουν τάξεις ογδόντα ή εκατό παιδιών, 

όπου η γλώσσα στην οποία γίνεται το μάθημα είναι μερικές φορές ακατανόητη και το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας φαίνεται να μην έχει καμιά σχέση με τη ζωή των οικογενειών των μικρών μαθητών. 

Γιατί, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να στερηθεί μια οικογένεια το ισχνό μεροκάματο που φέρνει το 

παιδί στο σπίτι; 

Απόσπασμα από άρθρο του εβδομαδιαίου τύπου με τίτλο «Η πορεία των παιδιών που 

εξεγέρθηκαν» και με θέμα την παιδική εργασία και εκμετάλλευση. 

 

Γ. ... διαστάσεις δισκογραφικής επιδημίας έχει λάβει πια το φαινόμενο. Κάθε καλλιτέχνης θεωρεί 

απαραίτητο να κυκλοφορήσει και μια «ζωντανή ηχογράφηση» για να δείξει, υποτίθεται, πώς 

ακούγεται επί σκηνής. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες δισκογραφικές εταιρείες χρησιμοποιούν 

τις ηχογραφήσεις από τις συναυλίες ως πρώτη ύλη και μόνο. Στο στούντιο κάνουν όχι απλώς με 

άνεση την τελική μείξη του ήχου, αλλά -αδίστακτα- διορθώνουν λάθη, πετάνε φάλτσα, προσθέτουν 

όργανα, επαναλαμβάνουν ολόκληρα τραγουδιστικά μέρη αν χρειαστεί. Και το αποκορύφωμα: 

προσθέτουν άφθονα χειροκροτήματα στο τέλος, σε περίπτωση που το κοινό δεν ήταν τόσο θερμό όσο 

θα ήθελαν. Έχουμε σήμερα μαζί μας...  

Απόσπασμα από άρθρο του Γ. Αλαμάνη στον περιοδικό τύπο, ελαφρά διασκευασμένο. 

 

Δ. ... ντύνεται φέτος τα ρούχα της δουλειάς ενός τίμιου μεροκαματιάρη από τις Αχαρνές, για να 

ενσαρκώσει τον ρόλο του Δικαιόπολη. Ενός Έλληνα που προτιμά το γλέντι, το φαγοπότι και τις απλές 

χαρές της ζωής από την πολιτική των μεγάλων και σπουδαίων. Στην πρόβα που παρακολουθήσαμε... 

 

7. Να διαβάσετε το ακόλουθο κείμενο και το διάγραμμα που δίνεται μετά από αυτό. Να 

συνθέσετε δύο περιλήψεις βάσει του διαγράμματος: μία συνοπτική, που θα περιέχει τα 

στοιχεία με την αριθμητική ένδειξη (π.χ. 
1
) και μία εκτενή, που θα περιέχει όλα τα στοιχεία 

του διαγράμματος. Έπειτα, να συγκρίνετε τις δύο περιλήψεις. Σε ποιες συνθήκες επικοινωνίας 

(χώρος, χρόνος, δίαυλος, βαθμός ενημέρωσης του αναγνώστη για το θέμα κλπ) θα χρησιμο-

ποιούσατε καθεμιά από αυτές τις περιλήψεις; 

 

Αυτόματοι μεταφραστές 

 

Στην εποχή της τηλεόρασης η κινούμενη εικόνα και ο ήχος έχουν την πρώτη θέση στις 

επικοινωνιακές προτιμήσεις του κοινού. Πολλοί είχαν προβλέψει τον θάνατο του γραπτού λόγου και 

εν μέρει επιβεβαιώθηκαν, μια και πολλές από τις πληροφορίες που παίρναμε μέσω του γραπτού λόγου 
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πέρασαν πια στον ήχο και στην εικόνα. Έχει όμως ο καιρός κάτι γυρίσματα! Κανένας δεν είχε 

μπορέσει να προβλέψει την άνθιση του 'Ιντερνετ, το οποίο βεβαίως στηρίζεται στον γραπτό λόγο και 

μάλιστα έξυπνα δομημένο και προσβάσιμο με πολλαπλούς τρόπους. 

Το καλό με τον γραπτό λόγο είναι βέβαια ότι προσφέρεται για κάθε είδους επεξεργασία. Για 

παράδειγμα, μπορούμε να τυπώσουμε ένα κείμενο και να το διαβάσουμε όποτε θέλουμε, μπορούμε 

όμως να πάρουμε ένα κομμάτι του και να το ενσωματώσουμε σε ένα δικό μας κείμενο. Ακόμη, 

μπορούμε να το μεταφράσουμε με έναν αυτόματο μεταφραστή. Μην πάει το μυαλό σας σε κάποια 

ειδική συσκευή. Οι μοντέρνοι αυτόματοι μεταφραστές δεν είναι παρά μεγάλα προγράμματα που 

«τρέχουν» σε υπολογιστές. Τους τροφοδοτούμε με ένα κείμενο σε μια γλώσσα και μας παράγουν το 

ίδιο κείμενο σε μια άλλη με ικανή πιστότητα. Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι οι αυτόματοι μεταφραστές 

σήμερα είναι επαρκείς, εντούτοις βρίσκονται σε τέτοιο σημείο, ώστε μπορούμε να ελπίζουμε ότι σε 

μια πενταετία θα είναι επαρκέστατοι για το μεγαλύτερο ποσοστό των συνηθισμένων κειμένων. 

Βεβαίως, λογοτεχνικά κείμενα, κείμενα με φαντασία και πολλές μεταφορές και παρομοιώσεις θα 

παραμένουν δυσπρόσιτα σε κάθε μηχανική ευφυία, αλλά αυτό δεν είναι προς θάνατο. Τα συνήθη 

δημοσιογραφικά και εγκυκλοπαιδικά κείμενα ήδη μεταφράζονται με επάρκεια και κάθε μέρα που 

περνάει οι μεταφραστές γίνονται και καλύτερου! Σήμερα είναι λίγες οι γλώσσες που υποστηρίζονται 

και φυσικά είναι αυτές που ομιλούνται από μεγάλο αριθμό ανθρώπων και ανήκουν σε χώρες με 

μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική, η ιταλική και η ισπανική 

γνωρίζουν μεγαλύτερη πρόοδο από τα κινέζικα ή τα ελληνικά. Σταδιακά όμως και καθώς 

αναπτύσσεται ο κορμός της τεχνολογίας, η προσθήκη νέων γλωσσών θα γίνει πιο εύκολη υπόθεση. 

Άλλωστε το έργο το είδαμε και με τους ορθογραφικούς διορθωτές, που για χρόνια δεν υπήρχαν στα 

ελληνικά, ενώ υπήρχαν στις «μεγάλες» γλώσσες- σήμερα η αυτόματη ορθογραφική διόρθωση είναι 

στάνταρτ χαρακτηριστικό των επεξεργαστών κειμένου. 

Και γιατί να μη γίνεται μετάφραση και στον προφορικό λόγο; Πολύ απλά, η απαιτούμενη 

τεχνολογία είναι αρκετά πιο δύσκολη. Η αναγνώριση φωνής έχει ακόμη αρκετά χρόνια μπροστά της, 

ιδιαίτερα σε άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής. Επιπλέον, μια αυτόματη μετάφραση πρέπει να βασιστεί 

στα προγράμματα του γραπτού λόγου. Ο χρόνος λοιπόν που θα χρειαστεί μπορεί να είναι πολύ 

μεγαλύτερος, χωρίς να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σαφείς προοπτικές. 

Τους αυτόματους μεταφραστές μπορεί να τους βρει κανείς σε πολλές μεριές στο Διαδίκτυο, όπου 

υπάρχουν δωρεάν προγράμματα μετάφρασης για τις «μεγάλες» γλώσσες. Αν και ατελείς, οι 

μεταφραστές αυτοί μας δείχνουν το τοπίο του αύριο, ενώ βεβαίως είναι και ένα πανέμορφο παιχνίδι 

για όσους γνωρίζουν δύο γλώσσες, π.χ. αγγλικά και γαλλικά ή αγγλικά και γερμανικά. Πέρα από αυτό 

όμως μας βοηθούν να συνειδητοποιούμε ότι ο φραγμός της γλώσσας δεν θα υπάρχει στις επόμενες 

γενιές και η επικοινωνία των ανθρώπων θα μπορεί να γίνεται εύκολα με τη χρήση της μητρικής 

γλώσσας όλων. Σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο, μια τέτοια εξέλιξη σημαίνει και ενδυνάμωση της 

πολιτισμικής ταυτότητας των μικρότερων λαών, χωρίς αποξένωση από την παγκόσμια κοινωνία του 

εγγύς μέλλοντος. 

Άρθρο του Θ. Σπίνουλα από τον εβδομαδιαίο τύπο, ελαφρά διασκευασμένο. 

 

Αυτόματοι μεταφράστες – 
1 

Ενίσχυση του γραπτού λόγου μέσω του Ίντερνετ – 
α 

Σχέση εικόνας 

και γραπτού λόγου 
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Αυτόματοι μεταφράστες – 
2 

Άνθιση προγραμμάτων μετάφρασης – 
β 

Είδος κειμένων που 

προσφέρονται για αυτόματη μετάφραση  

 

Αυτόματοι μεταφράστες – 
3 

Διαθέσιμα προγράμματα για μεγάλες γλώσσες – σύντομα και για 

μικρές – 
γ 
Παράδειγμα: τα προγράμματα ορθογραφίας 

 

Αυτόματοι μεταφράστες – 
4 

Δυσκολίες της μετάφρασης προφορικού λόγου – 
δ 

Οφείλονται στη 

δυσκολία αναγνώρισης της φωνής 

 

Αυτόματοι μεταφράστες – 
5 

Άρση των γλωσσικών φραγμών – 
ε 

Οι μικροί λαοί και οι κοινωνίες 

του μέλλοντος 

 

8. Υποθέστε ότι το κείμενο αυτής της άσκησης προέρχεται από το ημερολόγιό σας. 

Εφαρμόζοντας τις τεχνικές πύκνωσης που δίνονται στη συνέχεια, να συνθέσετε μια 

συντομότερη παραλλαγή αυτού του κειμένου, η οποία και αποτελεί τμήμα μιας επιστολής που 

στέλνετε σε μια φίλη. Έπειτα, μιλώντας στο τηλέφωνο υπό πίεση χρόνου, να αποδώσετε το 

περιεχόμενο του κειμένου χρησιμοποιώντας τις θεματικές προτάσεις των παραγράφων. 

 

Τεχνικές πύκνωσης – παραδείγματα 

α) Απαλοιφή ονοματικού προσδιορισμού: 

η όμορφη πόλη  η πόλη 

β) Αντικατάσταση μιας σειράς υπωνύμων από το υπερώνυμό τους: 

Η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Λευκάδα, η Κέρκυρα, οι Παξοί  τα Ιόνια νησιά 

γ) Αντικατάσταση μιας περιόδου από τη λεκτική πράξη
1
 που δηλώνει: 

Η μητέρα του Νίκου είπε στον καθηγητή της τάξης ότι στο γιο της έτυχε μια οικογενειακή 

υποχρέωση, και γι’ αυτό δεν ήρθε στο σχολείο τη Δευτέρα.  Η μητέρα του Νίκου δικαιολόγησε 

τις απουσίες του γιου της. 

δ) Αντικατάσταση μιας σειράς ενεργειών από μία φράση που επιγράφει την όλη πράξη: 

Τηλεφώνησα, για να επιβεβαιώσω την ημέρα και την ώρα, αγόρασα ρούχα κατάλληλα για την 

περίσταση, έψαξα για ένα ανάλογο δώρο και εξασφάλισα και συνοδό.  Ετοιμάστηκα για το πάρτι. 

 

Ένα καταπληκτικό, φωτεινό πρωινό, αντάξιο των πρώτων ημερών της άνοιξης, άκουσα το γνωστό 

κουδούνισμα του τηλεφώνου. Στην άλλη άκρη του σύρματος ήταν η φίλη μου με φωνή ασυνήθιστα 

μυστηριώδη, αλλά και σαφώς χαρούμενη. 

«Πώς σχεδιάζεις να περάσεις το επόμενο καλοκαίρι;», ρώτησε με ύφος παιχνιδιάρικο. Και συνέχισε 

χωρίς να περιμένει απάντηση: «Δύσκολα πάντως θα  βρεις πρόταση καλύτερη από τη δική μου». Και 

για να προλάβει την απορία μου, συμπλήρωσε: «Μόλις πληροφορήθηκα ότι κέρδισα σε ένα ξεχασμένο 

διαγωνισμό μία απίθανη κρουαζιέρα για δύο στο Αιγαίο Σκόπελο και Σκιάθο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, 

Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, Σάμο, Κω! Και εφόσον ούτε ο αδερφός μου, ούτε οι γονείς μου 

ενδιαφέρονται, σκέφτηκα εσένα, που συνήθως δεν έχεις πού να πας το καλοκαίρι. Δεν φαντάζομαι να 

υπάρχει απρόβλεπτο «εμπόδιο;» 

                                                 
1
  Οι λεκτικές πράξεις αναφέρονται στις σελ. 139-140  του Α΄ τεύχους της Έκφρασης – Έκθεσης. 
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«Μου λες αλήθεια ή αστειεύεσαι;» κατάφερα να ρωτήσω, μετά από μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας, 

ενώ παράλληλα σκεφτόμουν τι θα μπορούσαν να σημαίνουν όλα αυτά και προσπαθούσα να μην 

αφεθώ σ’ έναν ενθουσιασμό που ίσως αποδεικνυόταν αβάσιμος. 

Η απάντησή της μου διέλυσε τις επιφυλάξεις: «θα ήταν κακόγουστο εκ μέρους μου τέτοιο αστείο. 

Μιλώ πολύ σοβαρά και αν σου αρέσει η ιδέα, καλά θα κάνεις να αρχίσεις να ετοιμάζεσαι. Η 

κρουαζιέρα είναι προγραμματισμένη για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου.» Ευτυχώς που ξεπέρασα 

την έκπληξή μου και είπα: «Ευχαριστώ που με σκέφτηκες, ευχαριστώ για την πρόταση και ευχαριστώ 

προκαταβολικά και για την κρουαζιέρα » 

Μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις στο σχολείο, αγόρασα χάρτη με τα νησιά που θα βλέπαμε, βιβλία για τα 

αξιοθέατα, καπέλο, παπούτσια και τσάντα για το πλοίο και δανείστηκα μία μικρή φωτογραφική 

μηχανή. 

Έτσι, μέχρι να έλθει η πολυπόθητη ημέρα της αναχώρησης, είχα ήδη αποκτήσει τη νοοτροπία του 

τουρίστα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με πρώτο σταθμό τη Σκιάθο. Στο πλοίο συνταξιδιώτες μας ήταν 

ορισμένοι Γάλλοι, πέντε ή έξι Ιάπωνες, αρκετοί πολύβουοι Ιταλοί, περισσότεροι Γερμανοί, μία παρέα 

Ιρλανδών, ένα νεαρό ζευγάρι Σουηδών και μόνο μερικοί Έλληνες. «Ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα 

Αγγλικά και τα Γαλλικά μας», είπα στη φίλη μου. 

Οι μέρες πέρασαν πολύ γρήγορα αλλά οι ευκαιρίες για συζήτηση ήταν αρκετές. Μερικά από τα θέματα 

ήταν: το Ασκληπιείο της Κω, οι Κούροι της Νάξου, η προϊστορική πολιτεία της Σαντορίνης, τα σπίτια, 

τα υλικά τους και το σχέδιο των σημερινών νησιωτικών οικισμών, οι σαλάτες, ο μουσακάς, τα είδη 

των ψαριών, η χρήση του λαδιού και των μυρωδικών στα φαγητά. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο 

πλοίο, μπορούσαμε να κολυμπήσουμε στην ευρύχωρη πισίνα, να παίξουμε συναρπαστικές παρτίδες 

σκακιού σε μία τεράστια σκακιέρα, να ψωνίσουμε ρούχα και καλλυντικά, να κουρευτούμε ή να χτε-

νιστούμε στο κομμωτήριο, να παρακολουθούμε το βραδινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα ή να 

τραγουδούμε ελληνικά, αγγλικά ή και ιταλικά τραγούδια, με τις εύθυμες παρέες, όπου κάποιος έπαιζε 

πιάνο ή κιθάρα. Φαντάζομαι ότι αυτές τις μοναδικές διακοπές θα τις θυμάμαι για πολλά χρόνια. 

 

9. Να αποδώσετε όσο το δυνατόν πιο πυκνά τις παρακάτω περιόδους, ώστε η έκτασή τους να 

μην υπερβαίνει το μισό της αρχικής. 

1. Προσέφερε στους καλεσμένους χορτόπιτα, κρεατόπιτα, μουσακά, κεφτεδάκια, τριών ειδών 

σαλάτες και κρασί, άσπρο και κόκκινο, μπύρες και τσίπουρο. 

2. Στο ιατρικό συνέδριο κλήθηκαν γαστρεντερολόγοι, παιδίατροι, οφθαλμίατροι, νευρολόγοι, 

ωτορινολαρυγγολόγοι, χειρουργοί, μικροβιολόγοι, ορθοπεδικοί και, φυσικά, παθολόγοι. 

3. Ήρθε η Πυροσβεστική και αφού έκοψε τις λαμαρίνες του τρακαρισμένου αυτοκινήτου, 

κατάφερε να βγάλει έξω τον τραυματία οδηγό. 

4. Οι αγρότες έφεραν τα τρακτέρ στον κεντρικό δρόμο, τα παρέταξαν στη σειρά και εμπόδιζαν τη 

διέλευση των οχημάτων. 

5. Οι μαθητές του σχολείου μας και μαθητές του 2
ου

, του 4
ου

 και του 6
ου

 Λυκείου της πόλης μας, 

ετοιμάζουν από κοινού μια εκδήλωση με μουσική, τραγούδια, απαγγελία ποιημάτων και έκθεση 

φωτογραφίας. 

6. Μου αρέσει να κατοικώ σε σπίτι που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα από το οποίο μπορείς να 

βλέπεις όσο θέλεις το ανοιχτό πέλαγος. 
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7. Είπα στο γιατρό ότι με πιάνει τα βράδια ένας πόνος στο κεφάλι πάρα πολύ δυνατός, ώστε δεν 

μπορώ να τον αντέξω. Δεν έχω τότε διάθεση να κάνω τίποτα, ούτε να δουλέψω, ούτε να μιλήσω, 

ούτε να σκεφτώ, δεν έχω δηλαδή ούτε τη διάθεση ούτε τη δύναμη να κάνω κάτι. 

8. Στο πάρτι θα καλέσω την Τασία, τη Γεωργία, την Αλέκα, το Νίκο και το Χρίστο, που είναι 

συμμαθητές μου στο ίδιο τμήμα με μένα. Θα είναι και η Χριστίνα και ο Δημήτρης από το Β2. Θα 

καλέσω και την Αλίκη και την Εύη από τη Γ΄ τάξη. 

 

10. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο που ακολουθεί. 

 

Άνεργοι πτυχιούχοι 

 

Αν θέλετε να γνωρίσετε τους μεγάλους ή τις μεγάλες σταρ του Χόλιγουντ της επόμενης 

δεκαετίας, δεν έχετε παρά να πάτε μια βόλτα στο Λος Άντζελες. Θα τους βρείτε να σερβίρουν 

ποτά, να καθαρίζουν τραπέζια, να οδηγούν ταξί ή να κάνουν κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το 

παράδειγμα που συνήθως δίδεται για να τονισθεί η έκταση της ανεργίας, της υποαπασχόλησης και 

της ετεροαπασχόλησης που παρατηρείται σε ένα επάγγελμα όταν πάσχει από υπερπληθυσμό. 

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ, το αντίστοιχο παράδειγμα στη χώρα μας είναι οι πτυχιούχοι των 

πανεπιστημίων μας που είχαν σκοπό να γίνουν καθηγητές, δηλαδή οι μαθηματικοί, φυσικοί, 

φιλόλογοι, θεολόγοι, κοινωνιολόγοι, γυμναστές κ.ά. Αναφέρεται ότι ο αριθμός των πτυχιούχων 

αυτών των ειδικοτήτων οι οποίοι είτε είναι άνεργοι είτε απασχολούνται μερικώς είτε κάνουν 

κάποιο άλλο, σχετικό ή άσχετο, επάγγελμα υπερβαίνει τις 80.000!  

Η απώλεια από την κατάσταση αυτή είναι διπλή. Πρώτον, τα ίδια τα άτομα υφίστανται 

εισοδηματικές απώλειες, που μπορεί να είναι σημαντικές, καθώς και μείωση της προσωπικότητάς 

τους, που μπορεί να είναι σημαντικότερη. Δεύτερον, γίνεται αντιοικονομική κατανομή κοινωνικών 

πόρων που ισοδυναμεί με σπατάλη διότι δημιουργείται ανθρώπινο κεφάλαιο για το οποίο δεν 

υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δαπανάται χρήμα, κυρίως δημόσιο, για απόκτηση 

γνώσεων όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση.  

Η κατάσταση αυτή είναι αδύνατον να βελτιωθεί άμεσα και ουσιαστικά. Γι' αυτό είναι πολύ 

σημαντικό να καταλάβουμε τους λόγους που οδήγησαν σ' αυτήν και να αποφευχθεί η συνέχισή της 

για μακρά περίοδο. Τρεις βασικοί λόγοι έρχονται στον νου που συνδυαζόμενοι δημιουργούν την 

προαναφερθείσα δυσάρεστη κατάσταση:  

(α) Το καθεστώς της δωρεάν παιδείας. Αν η πανεπιστημιακή παιδεία δεν ήταν δωρεάν, θα ήταν 

λίγοι εκείνοι που θα πλήρωναν δίδακτρα για να εγγραφούν σε μια πανεπιστημιακή σχολή από την 

οποία δεν θα έπαιρναν γνώσεις χρήσιμες για την επαγγελματική τους ζωή. Οσο παράξενο και αν 

φαίνεται, η δωρεάν παιδεία είναι ένα άδικο σύστημα στο πλαίσιο μιας άδικης κοινωνίας. Το σωστό 

σύστημα θα ήταν η πληρωμή διδάκτρων από τους οικονομικά ισχυρούς και η παροχή υποτροφιών 

προς τους οικονομικά ασθενείς.  

(β) Η ακαμψία της πανεπιστημιακής οργάνωσης. Υπό τις παρούσες συνθήκες ο αριθμός των 

εισαγομένων στα τμήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω πρέπει να μειωθεί δραστικά. Εν τούτοις, 

λόγω των ακαμψιών του συστήματος, τα πανεπιστημιακά τμήματα εξακολουθούν να ζητούν 

φοιτητές και το υπουργείο εξακολουθεί να επιτρέπει μεγάλους αριθμούς εισακτέων. Ενα 

αποτέλεσμα μεταξύ άλλων είναι να είναι άνεργοι οι πτυχιούχοι ενώ θα έπρεπε να είναι άνεργοι οι 

καθηγητές πανεπιστημίου.  
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(γ) Η έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι βέβαιον ότι πολλοί μαθητές λυκείου δεν 

γνωρίζουν την κατάσταση της αγοράς εργασίας όταν δηλώνουν τις προτιμήσεις τους (ή, σε πολλές 

περιπτώσεις, τις προτιμήσεις των γονέων τους). Αν είχαν την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

τις αμοιβές των επαγγελμάτων, τα ποσοστά ανεργίας και τις σχετικές προοπτικές, είναι βέβαιον ότι 

πολλοί μαθητές θα δήλωναν επαγγέλματα που ταιριάζουν όχι μόνο στις επιθυμίες τους αλλά και 

στις επαγγελματικές τους προοπτικές. Ασφαλώς το οικονομικό στοιχείο νοθεύει τη γνησιότητα των 

επιλογών αλλά δεν ξέρω αν είναι καλύτερα να είναι κανείς μαθηματικός (όπως το επιθυμεί) και 

άνεργος (όπως δεν επιθυμεί) ή λογιστής (πράγμα που δεν επιθυμεί) με καλό εισόδημα (πράγμα που 

επιθυμεί). Σε κάθε περίπτωση το άτομο μπορεί να κρίνει καλύτερα αν έχει τις αναγκαίες 

πληροφορίες.  

Από τους τρεις παραπάνω παράγοντες πιστεύω ότι εκείνος που στις παρούσες συνθήκες 

ευκολότερα μπορεί να αντιμετωπισθεί είναι η έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι εύκολη υπόθεση. Αντίθετα, είναι 

δύσκολη υπόθεση, απαιτεί πόρους και μεγάλη προσπάθεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι στο θέμα αυτό 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.  

(άρθρο του κ. Θεόδωρου Π. Λιανού,  

καθηγητή της Πολιτικής Οικονομίας  

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

 

11. Να διαβάσετε το ακόλουθο κείμενο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που δίνονται. 

Παρά τις αντιρρήσεις των γειτόνων, ένα ζευγάρι από την παραλία της Βόρειας Καλιφόρνιας πήραν 

άδεια την Τρίτη να διακοσμήσουν το σπίτι τους με ένα γλυπτό ύψους 5,5 μέτρων στην εξώπορτα, 

αποτελούμενο από 30 θερμοσίφωνες και δύο τροχόσπιτα. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού είδε ένα 

μοντέλο του καλλιτεχνήματος, ψήφισε 3-1 υπέρ της δημιουργίας του γλυπτού, θα αναρριχηθεί γύρω 

από ένα πεύκο στην πίσω αυλή του σπιτιού του Τζων και της Μαρί Φορντ. Ο Δήμαρχος διαφώνησε, 

λέγοντας ότι το γλυπτό στερούσε τη θέα των γειτόνων. «Είναι μια νίκη της ελευθερίας της έκφρασης», 

είπε η καλλιτέχνης Νάνσυ Ρούμπινς από το Λος Άντζελες, η οποία θα δημιουργήσει το γλυπτό, «θα 

ήταν μια άσχημη μέρα αν μια κοινότητα, η οποία πιστεύει ότι υποστηρίζει τις τέχνες, αποκλείσει ένα 

καλλιτέχνημα σε μια ιδιωτική αυλή». Το γλυπτό υπήρξε το επίκεντρο της έντονης διαμάχης των 

γειτόνων. Οι κάτοικοι, οι οποίοι ζουν κοντά στο σπίτι των Φορντ, αποκάλεσαν το γλυπτό σαβούρα 

και παραπονέθηκαν ότι το καλλιτέχνημα θα έκοβε τη θέα τους και θα κατέστρεφε το χαρακτήρα της 

γειτονιάς. 

Ο Ντέιβιντ Ντόουλ, ο οποίος μένει απέναντι από τους Φορντ, είπε ότι σκεφτόταν να πάει το δημοτικό 

συμβούλιο στο δικαστήριο για την ενέργειά του. Προκειμένου να κατευνάσει τους γείτονες το 

δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε το γλυπτό, αλλά με την προϋπόθεση, οι Φορντ να το τοποθετήσουν όσο 

χαμηλότερα γίνεται στην αυλή και να διακοσμήσουν την περιοχή με ένα άλλο δέντρο και ένα φράχτη. 

Οι αρμόδιοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος είπαν ότι τα επιπλέον φυτά θα έκρυβαν το γλυπτό από 

τους γείτονες. 

C.Rich,  Ειδησεογραφία και Ρεπορτάζ, εκδ. Ελλην., Αθήνα 1997 σα 412-13, απόσπασμα ελαφρά 

διασκευασμένο 

 

α) Ποιο είναι το θέμα του άρθρου; 

β) Πόσες και ποιες διαφορετικές απόψεις παρουσιάζονται σ’ αυτό; Να τις  διατυπώσετε. 
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γ) Πόσες και ποιες πηγές πληροφοριών είχε στη διάθεση του ο συντάκτης του άρθρου; Σε πόσους 

και ποιους ανθρώπους είναι πιθανόν να απευθύνθηκε ο δημοσιογράφος για να συγκεντρώσει τις 

πληροφορίες του; 

δ) Συμμερίζεται ο δημοσιογράφος κάποια από τις απόψεις που παρουσιάζει; Να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας. 

 

12. Εναλλάσσοντας κανάλια στην τηλεόραση, συναντήσατε την ακόλουθη συζήτηση που σας 

φάνηκε ενδιαφέρουσα και την παρακολουθήσατε με προσοχή. Αργότερα μεταφέρετε 

περιληπτικά στους οικείους σας το περιεχόμενο της συζήτησης. Να συνθέσετε μία τέτοια 

περίληψη και να διατυπώσετε το θέμα της συζήτησης. 

 

Δ.Δ.: Το ερώτημα είναι, στις τηλεοπτικές ειδήσεις βλέπουμε ενημέρωση ή σώου; 

Μ.Π.: Κατά τη γνώμη μου, η ενημέρωση μπορεί να είναι και θέαμα. Για να κάνουμε τηλεοπτική 

ενημέρωση, φυσικά χρησιμοποιούμε την εικόνα. Το θέμα είναι ποια εικόνα; Την εικόνα της 

πραγματικότητας -αυτής τέλος πάντων που μπορούμε να έχουμε, δεδομένου ότι και η 

πραγματικότητα κάθε φορά εξαρτάται από την ευαισθησία του δημοσιογράφου – ή εικόνα 

κατασκευασμένη; Ή ένα τίποτε που το κάνουμε μεγάλο θέμα; 

Σ.Τ.: Το ζήτημα είναι ποιο και πόσο τμήμα της πραγματικότητας μαθαίνουμε. Μπορεί να 

παρουσιάσει κανείς στην τηλεόραση αληθινές ειδήσεις από τον πόλεμο, όταν το CNN δίνει αυτές 

που έχει προαποφασίσει το Πεντάγωνο; 

Π.Τ.: Το ερώτημα «ενημέρωση ή σώου είναι εκατό χρόνια παλιό. Από τη στιγμή που οι εφημερίδες 

αρχίζουν να πουλάνε στα περίπτερα και συνεπώς οι πωλήσεις τους εξαρτώνται από την είδηση που 

προβάλλουν ως πρώτο θέμα, από τότε έχει τεθεί το ερώτημα: «Μπορώ να φτειάξω ψεύτικες 

ειδήσεις, για να πουλήσω εφημερίδες.» Αυτό είναι το ερώτημα που έχει τεθεί στις ΗΠΑ από τα 

τέλη του προηγούμενου αιώνα Ο πρώτος ψεύτικος πόλεμος ήταν ο αμερικανοΐσπανικός πόλεμος 

που έγινε στην Κούβα και που ο πρόεδρος Ρούσβελτ τον κέρδισε στήνοντας φωτογραφίες από 

ανύπαρκτες μάχες στις οποίες εμφανιζόταν νικητής, ενώ ο ίδιος βρισκόταν μερικές εκατοντάδες 

χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο. Στεκόταν και τον φωτογράφιζαν σε δήθεν πόζα μάχης. Βέβαια, 

αυτό που ήταν τότε παρεκτροπή της λειτουργίας της βιομηχανίας της ενημέρωσης τώρα γίνεται πια 

βασικός τρόπος ζωής. Εάν το ερώτημα τότε ήταν πώς θ’ αμυνθούμε απέναντι στην τάση της 

βιομηχανίας να πει ψέματα, το ερώτημα τώρα είναι πώς μπορούμε να βρούμε ένα ίχνος αλήθειας 

μέσα σε μια βιομηχανία που έχει μάθει να λειτουργεί με εικονικές ειδήσεις και υπερβολές. Το 

πρόβλημά μας είναι πώς θα προστατευτούμε από μια βιομηχανία που έχει απεριόριστες ικανότητες 

να πει πειστικά ένα ψέμα 

Θ. Ρ.: Εγώ θα θυμίσω ότι ένας αμερικανός διευθυντής εφημερίδας τότε με τον πόλεμο στην Κούβα, 

είχε στείλει πρώτος έναν δημοσιογράφο, ο οποίος του έστειλε ένα τηλεγράφημα μιας γραμμής: «Ο 

καιρός είναι καλός. Μόνο πόλεμο δεν βρίσκω». Και εκείνος του απάντησε: «Φτειάξε εσύ το 

ρεπορτάζ και θα φτειάξω εγώ τον πόλεμο». 

Α.Π.: Είναι πιο εύκολο αν παιχτεί αυτό το παιχνίδι στο αμερικανικό κοινό. Δεν ξέρουν καν πού 

πέφτει η Αλβανία. 

Σ.Κ.: Να σας πω για την Αλβανία. Πέρυσι το 90% από τις σφαίρες που έπεσαν, έπεσαν για τα 

δελτία ειδήσεων των οκτώμισι. Τώρα σ’ αυτό το παιχνίδι υπήρξαν ορισμένοι δημοσιογράφοι που 

δεν έπαιξαν, κράτησαν την αξιοπρέπειά τους. Για παράδειγμα, ο Τ.Τ. δεν έδειχνε ριπές. 
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Θ.Ρ.: Το κατήγγειλε μάλιστα. 

Σ.Κ. : Είχε πιέσεις, διότι του έλεγαν, στ’ άλλα δελτία πέφτουν πυροβολισμοί, εσένα πού είναι οι 

δικές σου σφαίρες; Και έλεγε «δεν έχω». Θέλω να πω είναι και θέμα προσωπικό, δικό μας. Γιατί αν 

ήθελε μπορούσε να έβαζε και σφαίρες. Με την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας έχει υπάρξει ένας 

καταιγισμός ψεύτικων εικόνων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακίνητη εικόνα που να μην είναι 

επεξεργασμένη. Άρα βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα νέο πρόβλημα, όπου οι εικόνες που βλέπουμε 

είναι τελείως πλαστές. 

 

Σ.Τ. : Ποτέ στην ιστορία δεν μπορούσε να γίνει αυτό τόσο πειστικά, όσο σήμερα. Η εφημερίδα και 

η φωτογραφία δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό πριν 30 χρόνια. Σήμερα το Μέσο καθοδηγεί τον 

δημοσιογράφο -δηλαδή η τηλεόραση. Ξαφνικά ο δημοσιογράφος μετατρέπεται σε σκηνοθέτη, σε 

παραγωγό, σε εικονολήπτη και δίνει το δίλεπτο ρεπορτάζ, ανάλογα με τη δική του κουλτούρα και 

μόρφωση, ή σαν μια ελληνική ταινία, για να χαρεί ή να κλάψει ο θεατής. Οι συζητήσεις που 

γίνονται τον τελευταίο καιρό είναι πώς θα κάνουμε τα ρεπορτάζ με βάση την εικόνα. Το ερώτημα 

που θέτω εγώ είναι αν το ρεπορτάζ με την εικόνα θα είναι καλύτερο για την ενημέρωση ή 

χειρότερο; Κι έπειτα, τι ωθεί τον συνάδελφο να κατασκευάσει ένα ψέμα αντί να ετοιμάσει ένα 

ρεπορτάζ; 

Α.Π.: Η ανάγκη να μείνει στο κανάλι και να διατηρήσει τη δουλειά του, κατά κύριο λόγο. Τι να 

κάνουμε; 

Σ.Τ. Αυτή είναι η ανάγκη, λοιπόν. 

 

Π.Τ.: Να προχωρήσουμε ένα βήμα; Η ανάγκη που κάνει τον φιλόδοξο ρεπόρτερ να στήνει πίσω του 

Αλβανούς να πυροβολούν είναι η ίδια που κάνει το κανάλι να παίζει το βίντεο στον Πόλεμο στον 

Κόλπο, ακόμη κι αν υποψιάζεται ότι είναι πλαστό. Διότι έχω ένα δελτίο ειδήσεων, που πρέπει να 

γεμίσω με πράγματα που πουλάνε. Η ανάγκη να πουλήσουμε ένα προϊόν είναι που μας κάνει όλους 

ευάλωτους. Τον ρεπόρτερ, τον αρχισυντάκτη, το σύστημα ολόκληρο. 

Θ.Ρ.: Παίζουμε ένα παιχνίδι. Πρέπει να το καταλάβουμε. 

Σ.Κ.: Εντάξει, ασφαλώς όλοι παίζουμε σ’ ένα σύστημα, όμως δεν μπορούμε να τους βάλουμε 

όλους στο ίδιο τσουβάλι. Όπως και στους πολέμους για τους οποίους συζητάμε, υπήρξαν και 

ρεπόρτερ που σκοτωθήκανε. Υπάρχουν λύσεις που πρέπει να τις προωθήσουμε κι εμείς. Για 

παράδειγμα, οι πιο σοβαροί Γερμανοί φωτογράφοι έκαναν μια ένωση και απαγορεύουν την 

αλλοίωση των φωτογραφιών τους και διώκουν αυτούς που τις αλλοιώνουν. Οι δε φωτογραφίες 

κυκλοφορούν με ένδειξη γνησιότητας. Ακόμη, αυτή η δίκη που έγινε τώρα για τα πλαστά ρεπορτάζ 

στη Γερμανία ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το ξέρετε ότι δεν μπορούσε ο δικαστής να τιμωρήσει 

το κανάλι που παρουσίασε κατασκευασμένες εικόνες στους τηλεθεατές; Δεν υπάρχει νόμος. 

Μπορούσε να τιμωρηθεί μόνο αυτός που πουλούσε στο κανάλι πλαστά. 

 

Σ.Τ.: Γιατί όμως δεν μαθαίνονται αυτά, γιατί αυτή η σιωπή γύρω από το επάγγελμά μας; Μπορεί να 

γίνει μια κριτική, ένας διάλογος επιτέλους; 

Θ.Ρ.: Βεβαίως να γίνει. Αλλά δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις για όλους. Γι’ αυτό επιμένω στην 

ατομική ευθύνη των δημοσιογράφων. Γιατί η σωστή δημοσιογραφία γίνεται από ανθρώπους που 

προχωράνε μόνοι τους, που θεωρούν ότι κάνουν αυτό που λέει η συνείδησή τους, η κουλτούρα 

τους, η παιδεία τους, η ανατροφή τους. 
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Σ.Τ.: Πιστεύετε δηλαδή ότι ο δρόμος είναι: ο καθένας μόνος του; 

Π.Τ.: Όχι ακριβώς. Αν καθένας από εμάς σώζει την ψυχή του, κάτι θα γίνει και στο σύνολο. 

Σ.Τ. Ας ελπίσουμε λοιπόν. 

Η ανωτέρω συζήτηση προέρχεται από τον περιοδικό τύπο και είναι συντομευμένη και διασκευασμένη. 

 

 


