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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Ορισμός 

 Γλώσσα είναι κώδικας σημείων ορισμένης γλωσσικής μορφής με τα οποία 
επιτυγχάνεται η επικοινωνία των μελών μιας γλωσσικής κοινότητας». (Γ. 
Μπαμπινιώτης) 

 «Γλώσσα δεν είναι, καθώς φαντάζονται κάποιοι, αράδιασμα από λέξεις, 
τύπους και κανόνες, όπως αναγράφονται σε λεξικά και γραμματικές παρά η 
έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου, ανταλλαγή αισθημάτων και σκέψεων 
μέσα σε συνομιλία, ερώτηση και απόκριση, άρνηση και κατάφαση, προσταγή, 
απαγόρευση και παράκληση, μικροεπεισόδια, πεζότητες και ταπεινότητες της 
καθημερινής ζωής και έξαρση και κατάνυξη, τραγούδι και κλάμα, καημός, 
τρικυμία και γαλήνη, αγάπη και πάθος, αγωνία και κατάρα, επιστήμη και ζωή, 
σκέψη, ενατένιση της μοίρας και φιλοσοφία - όλα αυτά είναι γλώσσα ατομική 
και εθνική». (Μ. Τριανταφυλλίδης) 

 

Λειτουργίες της γλώσσας 

 Επικοινωνούν οι άνθρωποι, ορίζουν έννοιες, σκοπούς και αξίες, κρίνουν και 
κρίνονται, διδάσκουν και διδάσκονται, πείθουν και πείθονται, χαίρονται και 
λυπούνται, παρηγορούν και παρηγορούνται, τραγουδούν και ψυχαγωγούνται, 
συμφωνούν ή διαφωνούν, κατηγορούν και απολογούνται, λατρεύουν και 
υμνούν. 

 Είναι το μέσο με το οποίο συνάπτονται οι σχέσεις και συσφίγγονται οι δεσμοί 
ανάμεσα στους ανθρώπους. 

 Είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης των διανοητικών δυνατοτήτων του 
ανθρώπου. 

 Με τη γλώσσα διαδίδονται γνώσεις και ιδέες. 

 Είναι μέσο και περιεχόμενο μαζί της παιδείας του ανθρώπου, αν 
αναλογιστούμε ότι με τη γλώσσα μαθαίνουμε και ότι η ίδια η γλώσσα (ως 
γραπτός κυρίως λόγος) είναι περιεχόμενο μάθησης (γραμματειακά κείμενα). 

 Η γλωσσική κοινότητα είναι και εθνική κοινότητα, με τον πολιτισμό της, την 
τέχνη της, τις αξίες, το ήθος, τις παραδόσεις και τα οράματα της. 

 Έντεχνος λόγος, ποίηση, πεζογραφία, δράμα, ρητορεία, ως έκφραση 
συναισθημάτων, ως μέσο διαπαιδαγώγησης, πειθούς και διεκδίκησης. 

 Με τη γλώσσα οι άνθρωποι διεκδικούν και υπερασπίζουν τα δικαιώματα τους. 

 



 

 

Ο έξοχος χαρακτήρας της ελληνικής γλώσσας 

 H μακραίωνη και ενιαία παράδοση της. 

 Ο λεξιλογικός της πλούτος. 

 Με αυτήν ορίστηκαν για πρώτη φορά επιστημονικές έννοιες, πολιτικά και 
κοινωνικά. 

 φαινόμενα. Λέξεις της ελληνικής είναι διεθνείς επιστημονικές και πολιτικές 
ορολογίες. 

 Με αυτήν εκφράστηκαν αριστουργήματα της παγκόσμιας γραμματείας. 

 Η πολυσημία και η μουσικότητα, που έχουν οι περισσότερες λέξεις της, της 
προσδίδουν ποιητικό. 

  



 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΝΔΕΙΑ 

 

Το νόημα της γλωσσικής ένδειας 

 Άγνοια του λεξιλογικού της πλούτου. 

 Λεκτικά σφάλματα (ακυριολεξία, γραμματικά και συντακτικά λάθη, 
βαρβαρισμοί, κακή άρθρωση). 

 Αδυναμία οργάνωσης και έκφρασης των σκέψεων. 

 

Αίτια 

 Ανεπάρκεια της προσφερόμενης γλωσσικής παιδείας.  

 Απόκτηση γνώσεων για την αντιμετώπιση πρακτικών και άμεσων 
προβλημάτων 

 Απομάκρυνση από τα ιδανικά της κλασικής παιδείας. 

 Μη συστηματική και σε βάθος διδασκαλία της γλωσσικής μας παράδοσης.  

 Ανεπαρκώς μορφωμένο και επιμορφωμένο διδακτικό προσωπικό. 

 Έλλειψη κατάλληλων βιβλίων, μέσων και διδακτικών μεθόδων. 

 Ο ρόλος των σύγχρονων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ιδίως των 
οπτικοακουστικών (εικόνα, λάθη εκφωνητών, διαφημίσεις, απλοϊκός λόγος, 
ξενόγλωσσα έργα, έλλειψη γλωσσικά επιμελημένων κειμένων στον Τύπο). 

 Το  γλωσσικό μόρφωμα (greeklish) με το οποίο επικοινωνούν οι χρήστες του 
Διαδικτύου. 

 Το γενικότερο κλίμα απομόνωσης και ατομισμού που επικρατεί στην εποχή  

 Ο παραγκωνισμός του βιβλίου και η αδιαφορία του γι αυτό. 

 Η αβασάνιστη υιοθέτηση ξένων λέξεων και φράσεων. 

 

Πρόταση 

«Πλούσιο λεξιλόγιο, λοιπόν, σημαίνει συνάμα περισσότερη εκπαίδευση, γενικότερη 
μόρφωση, καλλιέργεια σε ποικίλους πνευματικούς τομείς και σε διάφορα επίπεδα 
από την άποψη αυτή δεν είναι αρκετή η προσέγγιση του θέματος μονάχα μέσα από 
γλωσσική διδασκαλία. Το λεξιλόγιο του παιδιού πλουτίζεται παράλληλα και σε 
συνάρτηση με την όλη εκπαίδευση και μόρφωση του, σε όλα τα μαθήματα και σε 
κάθε εκδήλωση, στο σχολείο ή αλλού. Το λεξιλόγιο δηλαδή που χρησιμοποιεί κανείς 
είναι απλά έκφραση του παραστατικού κόσμου που έχει μέσα του, του γνωστικού 



 

 

υλικού που κατέχει, της γενικότερης παιδείας που έλαβε. Και, άρα, όποιος θέλει 
να πλουτίσει το λεξιλόγιο ενός ανθρώπου, φροντίζει να του δώσει αυτή την 
υψηλότερη παιδεία και καλλιέργεια, Τότε θα έρθει, φυσικά, δηλαδή σαν αναγκαίο 
επακολούθημα, και το πλούσιο λεξιλόγιο κοντά στα άλλα πλούσια εκφραστικά μέσα 
που απέκτησε και τις γραμματικοσυντακτικές δομές ώστε να επενδύσει γλωσσικά 
στην πνευματική του καλλιέργεια». (Δ. Τομπαΐδης) 

  



 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

 

 Οι νέοι της εποχής μας έχουν δημιουργήσει έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο 
έκφρασης, που εμπεριέχει πολλά στοιχεία ξένων γλωσσών -ιδίως της 
αγγλικής-, καθώς και πολλές λέξεις συνθηματικού περιεχομένου (αργκό). Υπό 
την επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων και με εμφανή τη διάθεση 
διαφοροποίησης, οι νέοι υιοθετούν με χαρακτηριστική ευκολία νεολογισμούς, 
παραβιάζουν (ή αγνοούν) κανόνες συντακτικού και γραμματικής, 
καταφεύγουν σε ελλειπτικές διατυπώσεις και παρεκκλίνουν εν γένει από την 
κοινά αποδεκτή γλωσσική έκφραση.  

[Συνθηματική γλώσσα (αργκό): Χαρακτηριστικά τέτοιας μορφής επικοινωνίας 
είναι η ελευθεριάζουσα γλώσσα, που παρεκκλίνει από τον κώδικα της κοινής 
γλώσσας, καταφεύγοντας σε ευρεία χρήση μεταφορών, εκφραστικών και 
πεποιημένων (φτιαχτών) λέξεων, κατεξοχήν νεολογισμών, με περιορισμένη 
συμβατικότητα στη χρήση τους και γι’ αυτό εφήμερων και παροδικών εν 
πολλοίς γλωσσικών κατασκευών.] 

 Η επιθυμία των νέων να διαφοροποιηθούν από τους ενήλικες και να 
διεκδικήσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία και ύπαρξη, τους οδηγεί, όχι μόνο 
σε ενδυματολογικές ή άλλες διαφοροποιήσεις, αλλά και στην υιοθέτηση μιας 
γλωσσικής έκφρασης με ποικίλες διαφοροποιήσεις από τον κυρίαρχο 
γλωσσικό κώδικα. Οι νέοι δημιουργώντας στο πλαίσιο των κοινωνικών τους 
συναναστροφών, στις παρέες των συνομηλίκων τους, έναν δικό τους 
γλωσσικό τρόπο έκφρασης, εκδηλώνουν τη διάθεση αμφισβήτησης και 
απόρριψης των ενηλίκων. 

 Η γλώσσα των νέων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις τρέχουσες εξελίξεις 
στο χώρο της τεχνολογίας και της -δυτικής προελεύσεως- διασκέδασης. Λέξεις 
και εκφραστικά σχήματα της αγγλικής διαπλέκονται με νεολογισμούς, 
συνθέτοντας έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο κώδικα, που μπορεί να 
παραλλάσσεται από παρέα σε παρέα κι από περιοχή σε περιοχή. 

 Η επικοινωνία μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και των 
γραπτών μηνυμάτων, ωθεί τη γλωσσική διατύπωση των νέων σε διαρκείς 
συντομεύσεις, με συχνές παραβιάσεις των κανόνων γραμματικής και 
συντακτικού. Οι απλουστευμένες εκφράσεις, τα αρκτικόλεξα, τα γλωσσικά 
δάνεια και η χρήση του λατινοελληνικού αλφαβήτου είναι τα κύρια 
γνωρίσματα της προφορικής, αλλά και γραπτής, επικοινωνίας των νέων. 

 Οι νέοι μεταφέρουν στη γλωσσική τους έκφραση την ανάλαφρη διάθεσή τους, 
το ανεπίσημο -και κάποτε αγενές- ύφος τους, την ιδιαίτερη ευρηματικότητά 
τους, αλλά και την εκπληκτική οικειότητα που διακρίνει τις συναναστροφές 
τους. Το αποτέλεσμα, αν και απέχει πολύ από τα κοινωνικώς αποδεκτά 
πρότυπα, ενέχει αρκετές φορές ζωντάνια, αποτελεσματικότητα, χιούμορ και 
ευφυΐα που σπάνια συναντάται στη γλώσσα των ενηλίκων. 



 

 

 Η γλώσσα των νέων, άλλωστε, αποτελεί άμεση απόρροια της δυναμικής 
προσωπικότητάς τους και εκφράζει έτσι όλη την ανανεωτική τους διάθεση, την 
αμφισβήτηση, τον δυναμισμό και τη δημιουργικότητά τους. Συνήθως, όπως 
είναι εύλογο, επικρίνεται για τους ατυχείς πειραματισμούς και τα ποικίλα λάθη 
που τη διακρίνουν, αλλά όχι σπάνια καθίσταται φορέας ανανέωσης για την 
καθιερωμένη γλωσσική έκφραση των ενηλίκων, αφού λέξεις ή εκφράσεις της 
νεανικής γλώσσας κατορθώνουν να εδραιωθούν ως δόκιμοι τρόποι απόδοσης 
νοημάτων, εννοιών ή καταστάσεων της σύγχρονης πραγματικότητας. 

  



 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Πλεονεκτήματα 

 Χαρακτηρίζεται από αυθορμητισμό και ζωντάνια και ικανοποιεί τρέχουσες 
ανάγκες της καθημερινής ζωής (οι άνθρωποι μιλούν περισσότερο παρά 
γράφουν). 

 Μεταδίδει τα μηνύματα με μεγαλύτερη αμεσότητα και φυσικότητα. 

 Είναι πιο αποτελεσματικός, γιατί ενισχύεται από την παραστατικότητα, αφού 
αξιοποιούνται: 

- τα εξωγλωσσικά στοιχεία (χειρονομίες, έκφραση του προσώπου, τόνο της 
φωνής, βλέμμα, διάθεση κλπ.). 

- τα παραγλωσσικά στοιχεία (επιτονισμός, παύσεις, προφορά, ένταση 
φωνής κλπ.). 

 

 Είναι αληθινός, οικείος, η ζωντανή μορφή της γλώσσας αλλά και η φυσική της 
πλευρά. 

 Είναι προνόμιο και κτήμα όλων, ακόμη και των αναλφάβητων. 

 Χρησιμοποιεί συνήθως την παράταξη και το ασύνδετο σχήμα, την ενεργητική 
αντί την παθητική σύνταξη και γι' αυτό είναι πιο απλός. 

 Προηγείται του γραπτού λόγου: 

- ιστορικά, γιατί πρώτα εμφανίστηκε ο προφορικός και μετά ο γραπτός 
λόγος. 

- βιολογικά, γιατί ο άνθρωπος μαθαίνει πρώτα να μιλά και μετά να γράφει. 

- ποσοτικά, γιατί χρησιμοποιείται από περισσότερους ανθρώπους 
αριθμητικά, αφού όλοι, άτομα και λαοί έχουν προφορικό λόγο. 

 

 Επιτρέπει την προσέγγιση των ανθρώπων, την ανάπτυξη διαπροσωπικών 
σχέσεων, επειδή είναι αμφίδρομος. 

 Η πιθανή ασάφεια μπορεί να αποκατασταθεί με άμεσες και σχετικές 
διευκρινίσεις. 

 Εξελίσσεται και εκφράζει τις εκάστοτε ανθρώπινες ανάγκες και αντιλήψεις. 



 

 

Μειονεκτήματα 

 Είναι εφήμερος. Μόνο με το γραπτό απαθανατίζεται ο προφορικός λόγος. 

 Χαρακτηρίζεται από εκφραστική προχειρότητα, ελλειπτικότητα και 
ασυνταξίες, επειδή είναι απροσχεδίαστος. 

 Είναι πιο αναλυτικός και γι αυτό λιγότερο ακριβής. 

 Διακρίνεται για τα πολλά «γεμίσματα» και τις παύσεις, την αφθονία λέξεων 
ασαφούς σημασίας. 

 Δεν έχει επαρκώς επεξεργασμένο λεξιλόγιο και δε διασφαλίζει την ορθή 
μεταφορά και πρόσληψη του μηνύματος από το δέκτη στον πομπό αντίστοιχα. 

 

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Πλεονεκτήματα 

Ο γραπτός λόγος διακρίνεται για : 

 Την από κάθε άποψη επιμελημένη σύνταξη, διατύπωση, λεξιλόγιο, επειδή 
είναι προσχεδιασμένος και επιτρέπει τον έλεγχο του λόγου. 

 Την πυκνότητα και σαφήνεια των νοημάτων, τη διεξοδικότητα και την ακρίβεια 
στην έκφραση, η οποία εξασφαλίζεται με την προσεκτική επιλογή των 
κατάλληλων λέξεων. 

 Την αυστηρή και λογική χρήση της γλώσσας και την αποφυγή γλωσσικής 
τυποποίησης. 

 Την ποικιλία και το μεγάλο αριθμό μεταβατικών λέξεων, υποτακτικών 
συνδέσμων, το μακροπερίοδο λόγο. 

 Προτίμηση της παθητικής σύνταξης. 

 Δυνατότητα να καθιστά τον προφορικό λόγο αθάνατο (παραδόσεις, μύθους, 
θρύλους κλπ.). 

 

Μειονεκτήματα 

 Είναι προνόμιο μόνο των καλλιεργημένων ανθρώπων και ο βαθμός 
εξοικείωσης με το γραπτό λόγο αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους 
διαφοροποιητικούς παράγοντες ατόμων και κοινωνιών. 

 Είναι μεταγενέστερος του προφορικού λόγου και εξαρτημένη μορφή του. 



 

 

 Είναι ατελές σύστημα για την απόδοση της ομιλίας. Αποδίδει τα φωνήεντα και 
όχι άλλα στοιχεία εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά που καθιστούν πιο 
κατανοητό το λόγο. 

 Τον διακρίνει μια απόσταση από τις πρόσφατες εξελίξεις της γλώσσας, αφού 
αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό παλιότερες γλωσσικές μορφές. 

 Είναι χρονοβόρα διαδικασία , αφού προϋποθέτει μια λογική διεργασία. Έτσι 
σε κάποιες φορές στερείται φυσικότητας και γίνεται τεχνητός και απόμακρος. 

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Ο προφορικός λόγος 

 Αποτέλεσε για αναρίθμητους αιώνες όργανο επιβίωσης και συνοχής των 
ανθρώπινων κοινωνιών : 

 επικοινωνία για εξασφάλιση τροφής. 

- οργάνωση για αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων και εχθρών. 

- Εξασφάλισε τον ενιαίο πολιτιστικό χαρακτήρα των κοινωνιών, συντη-
ρώντας και μεταδίδοντας με τεχνικές απομνημόνευσης την παράδοση στις 
επόμενες γενιές. 

 

 Συνέβαλε στην ομαλή λειτουργία του συστήματος δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων που διέπει κάθε κοινωνία: 

- καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κάθε μέλους της 
κοινωνίας. 

 

Ο γραπτός λόγος 

 Βοηθά στην αποθήκευση των γνώσεων και την κληροδότησή τους στους 
μεταγενέστερους με την τυπογραφία και τα βιβλία. 

 Εμπεδώνονται οι γνώσεις με την επανάληψη, λόγω των περιορισμένων 
δυνατοτήτων του ανθρώπινου πνεύματος. 

 Διευκολύνει την ανάπτυξη των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών και 
κατ' επέκταση την εξέλιξη του πολιτισμού. 

 Συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό και τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της 
ελευθερίας με την αποτύπωση και την κοινοποίηση των νόμων και τη 
διαφύλαξη κειμένων καταστασιακού χαρακτήρα και ιστορικής σημασίας 
(συντάγματα, νόμους, συνθήκες κλπ.). 



 

 

 Κάνει το γλωσσικό μήνυμα ανεξάρτητο από το δημιουργό του και το 
απαθανατίζει. 

  



 

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ 

 

Ορισμός 

Γλωσσομάθεια είναι το να ξέρει κάποιος καλά, πλάι στη μητρική του γλώσσα, μια ή 
περισσότερες ξένες γλώσσες. Λέγοντας ότι κάποιος ξέρει καλά μια ξένη γλώσσα 
εννοούμε ότι : 

 γνωρίζει μεγάλο μέρος του λεξιλογικού της πλούτου. 

 τη μιλάει και τη γράφει σωστά, σύμφωνα δηλαδή με τους κανόνες της 
γραμματικής και του συντακτικού της. 

 γνωρίζει τους ιδιωματισμούς της. 

 την προφέρει περίπου σαν και αυτούς που την έχουν ως μητρική τους γλώσσα. 

 γενικά μπορεί να τη χρησιμοποιεί με ευχέρεια τόσο στην επικοινωνία του με 
όσους μιλούν την ίδια γλώσσα όσο και στις ιδιαίτερες ενασχολήσεις του, είτε 
πρόκειται για επαγγελματικές δραστηριότητες είτε για επιδόσεις σε θεωρητικά 
ζητήματα. 

 

Γιατί είναι απαραίτητη η γλωσσομάθεια στην εποχή μας 

Ο γλωσσομαθής μπορεί να : 

 Επικοινωνεί με πολίτες άλλων κρατών που μιλούν την ίδια γλώσσα. 

 Ενημερώνεται για τα διεθνή γεγονότα από ξένα μέσα ενημέρωσης. 

 Διεκπεραιώνει διάφορες συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα του 
εξωτερικού και να επεκτείνει διεθνώς τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες. 

 Προβάλλει διεθνώς, ως διπλωμάτης ή πολιτικός, τα εθνικά μας δίκαια, να 
συνομιλεί και να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με ξένους ηγέτες. 

 Ασκήσει και να σταδιοδρομήσει σε επαγγέλματα που απαιτούν άριστη 
γλωσσομάθεια. 

 Σπουδάσει, να μορφωθεί και να επιμορφωθεί σε ξένα πανεπιστήμια, να μελετά 
την ξενόγλωσση βιβλιογραφία και να συμμετέχει σε διεθνή επιστημονικά 
συνέδρια. 

 Γνωρίζει σε βάθος τους ξένους πολιτισμούς και να κατανοεί τη νοοτροπία, το 
ήθος και τις αξίες των λαών που τους δημιούργησαν. 

 Συνειδητοποιεί την ιδιαιτερότητα του εθνικού του πολιτισμού. 



 

 

 Μαθαίνει καλύτερα και τη δική του γλώσσα. 

 Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ασκεί και πνευματικά τον άνθρωπο. 

 

Κίνδυνοι από τη γλωσσομάθεια 

 Αποδυναμώνεται η εθνική γλώσσα, καθώς εισχωρούν ξένα γλωσσικά στοιχεία 
 αλλοτρίωση της γλώσσας 

 Η αλλοτρίωση της γλώσσας συνεπάγεται και αλλοτρίωση στον τρόπο ζωής, 
σκέψης, νοοτροπίας. 

 Αυτή η κατάσταση σταδιακά μπορεί να αποδυναμώσει την εθνική ταυτότητα 
του λαού. 

- Γι’ αυτούς τους λόγους έχει μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσουμε και 
την αναγκαιότητα της γλωσσομάθειας αλλά και την αναγκαιότητα της 
τόνωσης της εθνικής μας γλώσσας. 

 

Σημασία της γλωσσομάθειας για τους Έλληνες 

Είναι μεγαλύτερη απ' ότι για τους άλλους Ευρωπαίους διότι : 

 Οι Έλληνες υστερούν αριθμητικά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. 

 Ελάχιστοι Ευρωπαίοι γνωρίζουν Ελληνικά κι έτσι η επικοινωνία μαζί τους 
καθιστά τη γλωσσομάθεια απαραίτητη. 

 

Προτάσεις για τη βελτίωση της γλωσσομάθειας στο σχολείο 

 Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και στο 
Γυμνάσιο. 

 Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ξενόγλωσσα βιβλία και σύγχρονες και 
αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας. 

 Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας να γίνεται σε ολιγομελή και ομοιογενή, από 
πλευράς γνώσης και επίδοσης, τμήματα μαθητών. 

 Να χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σύγχρονα 
τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα. 

 Οι διδάσκοντες στις ξένες γλώσσες να είναι επιστημονικά και διδακτικά 
επαρκείς. 

  



 

 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Στην εποχή μας, χάρη στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των τεχνικών μέσων, η γνώση 
διαδίδεται με ευχέρεια και μπορεί, σχετικά εύκολα, να γίνει κτήμα όλων των αν-
θρώπων. Παράλληλα, η παιδεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και η δημόσια εκπαίδευ-
ση για όλους τους ανθρώπους, στις αναπτυγμένες τουλάχιστον χώρες, είναι συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένη. Εντούτοις, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, υπάρχει αναλφα-
βητισμός, ακόμη και σε κοινωνίες στις οποίες λογικά δε θα έπρεπε να υπάρχει. 

 

Ανάλυση της έννοιας αναλφάβητος 

Ορισμός 

Αναλφάβητος είναι, γενικά, όποιος δεν μπορεί να διαβάσει και να γράψει. 

 

Διαίρεση 

Τους αναλφάβητους τους διακρίνουμε: 

 σε οργανικά αναλφάβητους, δηλαδή σε όσους δε γνωρίζουν ανάγνωση και 
γραφή και αγνοούν τις βασικές πράξεις αριθμητικής αφού πολλές φορές δεν 
τα διδάχτηκαν και  

 σε λειτουργικά αναλφάβητους ή ημιαναλφάβητους, δηλαδή σε όσους δεν 
έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (έχουν φοιτήσει το πολύ μέ-
χρι την Δ' τάξη του δημοτικού σχολείου).Είναι αυτοί που έμαθαν να διαβάζουν 
και να γράφουν, αλλά για διαφόρους λόγους, στη συνέχεια, έχασαν την 
ικανότητα αυτή. Σήμερα λειτουργικός αναλφαβητισμός θεωρείται και η 
αδυναμία του ανθρώπου να κατανοεί απλά και καθημερινά γεγονότα 
(πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά) ανεξάρτητα από την τυπική μόρφωση και 
την κοινωνική τάξη. 

 

Αίτια στα οποία οφείλεται ο αναλφαβητισμός 

 

Αίτια που ανάγονται σε ιστορικά γεγονότα 

 Ο αναλφαβητισμός πολλών Ελλήνων είναι κληρονομιά που μας άφησαν ο Β' 
Παγκόσμιος πόλεμος και ο Εμφύλιος, καθώς και οι συνέπειες των πολέμων 
αυτών. 

 



 

 

Αίτια που ανάγονται στο οικογενειακό περιβάλλον 

 Φτώχεια και κακές συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας. 

 Αναχρονιστικές αντιλήψεις μερικών απαίδευτων γονιών και προκαταλήψεις. 
Θύματα τέτοιων αντιλήψεων είναι πιο πολύ τα κορίτσια. 

 Έλλειψη φροντίδας ορισμένων γονιών για τα παιδιά τους, έλλειψη επικοινω-
νίας, βάναυση συμπεριφορά και κακοποίηση των παιδιών τους, αδιαφορία για 
τη σχολική τους πρόοδο. 

 Κακές σχέσεις μεταξύ των γονιών. 

 Ξενόγλωσσο οικογενειακό περιβάλλον. 

 

Αίτια που ανάγονται στο ευρύτερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον 

 Ορισμένοι μαθητές που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερα 
προβλήματα (π.χ. Τσιγγάνοι ή πρόσφυγες) δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου και μερικές φορές γίνονται 
θύματα διακρίσεων.  

 Οικογενειακές, θρησκευτικές ή εθνικές αξίες, που είναι διαφορετικές από τις 
αξίες που καλλιεργεί η παιδεία ενός κράτους, γίνονται αιτία απομάκρυνσης 
παιδιών από το σχολείο. 

 Η πολιτεία, που δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την εκπαίδευση και τη 
μόρφωση κάθε πολίτη. 

 Απομακρυσμένες κοινότητες. Υποβαθμισμένες αστικές περιοχές. Ανεπάρκεια 
ευκαιριών για μόρφωση στην επαρχία. 

 

Πολιτικά αίτια 

 Η αδιαφορία της πολιτείας για την πραγματική εφαρμογή της βασικής 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 Τα απολυταρχικά καθεστώτα διατηρούν σκόπιμα το λαό αναλφάβητο, για να 
τον μαζοποιούν και να τον χειραγωγούν ευκολότερα. 

 

Οικονομικά αίτια 

 Το δυσβάσταχτο για τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες κόστος της 
εκπαίδευσης. 

 Οι οικονομικά ασθενείς τάξεις, εξαναγκάζουν τα παιδιά τους να εργάζονται 
παρά να τα μορφώνουν. 



 

 

Αίτια που ανάγονται στο σχολικό περιβάλλον 

 Τάξεις με πολλούς μαθητές. 

 Ανεπαρκής δάσκαλος, χωρίς επιμόρφωση. 

 Λειτουργία της σχολικής τάξης (ανταγωνισμός, έλλειψη χρόνου για εξατομι-
κευμένη διδασκαλία κ.ά.). 

 Ελλιπής σχολική υποδομή. 

 

Άλλου είδους αιτίες 

 Βιολογικές (εγκεφαλική βλάβη, δυσλεξία κ.ά.). 

 Ψυχολογικές (ανεπαρκής ωριμότητα, συναισθηματικές διαταραχές, χαμηλό 
νοητικό επίπεδο κ.ά.). 

 

Οι επιπτώσεις του αναλφαβητισμού 

 

Στον αναλφάβητο 

 Ο αποκλεισμός του από θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή εκπαίδευση και 
εξειδίκευση. 

 Κίνδυνος υποαπασχόλησης και ανεργίας. 

 Αδυναμία να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του. Γίνεται ευκολότερα θύμα εκμε-
τάλλευσης. 

 Αποχή από πνευματικά και πολιτιστικά αγαθά. 

 Αισθήματα μειονεξίας και κατωτερότητας. 

 Ο αγράμματος άνθρωπος είναι άξεστος, δέσμιος προλήψεων, δεισιδαιμονιών, 
θρησκοληψίας. 

 Περιθωριοποίηση και κοινωνικός αποκλεισμός. 

 

Στην κοινωνία όπου ζει 

 Ο αναλφαβητισμός είναι τροχοπέδη στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη 
μιας χώρας. 

 Η υστέρηση αυτή έχει ως συνέπεια την οικονομική και πολιτιστική εξάρτηση 
της από προηγμένες χώρες. 



 

 

 Εμφανίζονται ευκολότερα φαινόμενα δημαγωγίας, χειραγώγησης, 
φανατισμού και μισαλλοδοξίας. 

 Εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες. 

 Υπονομεύεται και πλήττεται η δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι 
ταυτόχρονα και αγώνας για την παιδεία. 

 

Προτάσεις για τον αντιμετώπιση του προβλήματος : 

 Η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να γίνει πράξη και να μη μείνει μόνο 
γράμμα του νόμου. 

 Παροχές σε άπορες οικογένειες, ώστε τα παιδιά να τελειώνουν τη βασική υπο-
χρεωτική εκπαίδευση. 

 Μέτρα για να έχουν πρόσβαση σε σχολεία τα παιδιά που μένουν σε απομακρυ-
σμένες περιοχές, π.χ. Οικοτροφεία. 

 Ενισχυτική διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 

 Σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 Ειδική εκπαίδευση δασκάλων που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να μορφώ-
σουν παιδιά που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού της χώρας, 
π.χ. παιδιά Τσιγγάνων, παιδιά μεταναστών, τα οποία έχουν διαφορετική 
παράδοση και πολιτισμό. 

 Διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για ενήλικους αναλφάβητους και 
παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. 

 

  



 

 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

 

Ορισμός 

Είναι η συζήτηση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα με σκοπό την ανταλλαγή 
απόψεων, ιδεών, επιχειρημάτων και συναισθημάτων με στόχο την απλή συνομιλία 
ή την επίλυση ενός προβλήματος. 

 

Μορφές διαλόγου 

 Εσωτερικός (συζήτηση με τον εαυτό μας): αυτοέλεγχος, αυτοκριτική. 

 Διαπροσωπικός (συζήτηση με τους άλλους). 

 Διδακτικός (με τη μορφή της διδασκαλίας που γίνεται με ερωταποκρίσεις 
ανάμεσα στον δάσκαλο και τον μαθητή για τη μετάδοση της γνώσης). 

 

Το είδος του διαλόγου καθορίζεται από το περιεχόμενο του. Έτσι, έχουμε 
φιλοσοφικό διάλογο, πολιτικό, οικονομικό, φιλολογικό, σχολικό, οικογενειακό, 
επαγγελματικό, κοινοβουλευτικό, διάλογο ηγετών-κρατών για την ειρηνική επίλυση 
προβλημάτων. 

 

Αποτελέσματα του διαλόγου για το άτομο 

 Καλλιεργεί τις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου (κρίση, αντίληψη) και 
διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες και τους προβληματισμούς του ατόμου. 

 Καλλιεργεί το ελεύθερο φρόνημα, την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητα, 
την αυτενέργεια. 

 Προλαμβάνει τις παρεξηγήσεις ατόμων και τις συγκρούσεις λαών. 

 Συντελεί στην αλληλογνωριμία. 

 Απαλλάσσει τον άνθρωπο από τις πλάνες κι αποκαλύπτει το ψέμα και την 
απάτη. 

 Καλλιεργεί κοινωνικές αρετές (φιλία, αλληλεγγύη, σεβασμός, άμιλλα) του 
ατόμου, που πηγάζουν από την έμφυτη τάση του ανθρώπου για ειρηνική 
συμβίωση. 

 Είναι απαραίτητος στην οικογένεια (μεταξύ συζύγων και παιδιών), στο 
σχολείο, στην εργασία, στις καθημερινές σχέσεις, την κοινωνία, μεταξύ των 
κρατών του κόσμου για καλύτερη επικοινωνία και επίλυση διεθνών 
προβλημάτων, χωρίς συγκρούσεις. 



 

 

Η Έλλειψη του διαλόγου 

 Οδηγεί στην αδράνεια, στην παθητικότητα, στην αδιαφορία. 

 Νεκρώνει τη σκέψη, την κριτική ικανότητα, τον προβληματισμό. 

 Καλλιεργεί την καχυποψία, την αυθαιρεσία, την ανωριμότητα, τον 
δογματισμό, τον μονόλογο. 

 

Αρνητικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του διαλόγου 

 Ο εγωισμός, ο φανατισμός και ο δογματισμός (θρησκευτικός, ιδεολογικός, 
πολιτικός). 

 Η βία και η τρομοκρατία. 

 Το αντιδημοκρατικό πολίτευμα. 

 Η αυταρχική οικογένεια. 

 

Προϋποθέσεις για έναν αποδοτικό διάλογο 

 Ελευθερία έκφρασης, θάρρος γνώμης. 

 Σαφήνεια στον λόγο των συνομιλητών. Ο λόγος πρέπει να είναι σχετικός με το 
θέμα της συζήτησης και να μην υπάρχουν πλατειασμοί. 

 Να υπάρχει το ίδιο πνευματικό επίπεδο με το συνομιλητή και ευρεία γνώση του 
υπό συζήτηση θέματος. 

 Οι συνομιλητές να μην είναι εγωιστές, φανατικοί και δογματικοί.  

 Ήπιο κλίμα, δημοκρατικό περιβάλλον συνομιλίας. Να υπάρχει πραγματική 
θέληση για επικοινωνία. 

 Επιχειρήματα που να στηρίζονται στη λογική. 

 Τήρηση των χρονικών πλαισίων από τους συνομιλητές για να εκφράσουν τις 
απόψεις τους. 

 Σεβασμός της προσωπικότητας του συνομιλητή. Οι διαφωνίες και οι αντιθέσεις 
να εκφράζονται με ευγένεια και πολιτισμένο τρόπο. 

 

Πότε ένας διάλογος θεωρείται επιτυχής 

Ένας διάλογος μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής εφόσον: 

 Φέρνει σε επικοινωνία τους ανθρώπους. 



 

 

 Διαλύει παρεξηγήσεις και συμφιλιώνει. 

 Συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων. 

 Μορφώνει τον άνθρωπο και τον βοηθάει να βρίσκει την αλήθεια. 

 

Αξία του διαλόγου 

 Επικοινωνούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. 

 Διαδίδονται γνώσεις και ιδέες. 

 Προοδεύει η επιστήμη. 

 Αποκαλύπτεται η αλήθεια. 

 Πνευματική και γλωσσική καλλιέργεια. 

 Καταγγέλλονται και αποτρέπονται οι αυθαιρεσίες και η βία. 

 Ενισχύεται το δημοκρατικό πολίτευμα. 

 Λαμβάνονται σωστές αποφάσεις. 

 Επιλύονται προβλήματα. 

  



 

 

ΛΑΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Με τον όρο λακωνικότητα ορίζουμε την ικανότητα των ατόμων να εκφράζονται με 
συντομία και περιεκτικότητα. Πρόκειται για τη λιτή εκείνη έκφραση που κατορθώνει 
να καλύψει εύστοχα και με ακρίβεια τα ζητούμενα, χωρίς να καταφεύγει σε 
περιττολογίες. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να προσεχθεί πως η λακωνικότητα δεν ταυτίζεται με την 
απροθυμία επικοινωνίας ή με την αδυναμία διεξοδικότερης παρουσίασης. Η 
λακωνικότητα φανερώνει την ικανότητα ενός ατόμου να χειρίζεται με τέτοια 
ακρίβεια το λόγο, ώστε να διατυπώνει με συντομία μεν αλλά με χαρακτηριστική 
αποτελεσματικότητα τις απόψεις του. 

 

Η ιδιαίτερη αξία της λακωνικότητας 

Το να επιτευχθεί η δυνατότητα λακωνικής διατύπωσης, ώστε ο λόγος του ατόμου να 
είναι επιγραμματικός, σαφής και με εύστοχη ακρίβεια, προϋποθέτει συστηματική 
γλωσσική καλλιέργεια και υψηλό επίπεδο αντίληψης προκειμένου να είναι εφικτή η 
διάκριση των ουσιωδών στοιχείων κάθε ζητήματος από τα επουσιώδη και τα 
λιγότερο σημαντικά. 

Η λακωνικότητα έχει μια σειρά θετικών συνεπειών τόσο στην επικοινωνία όσο και 
στον τρόπο αντιμετώπισης της ζωής από τα άτομα. Ειδικότερα : 

 Η λακωνικότητα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των 
ατόμων τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, εφόσον 
επικεντρώνει τη συζήτηση πάντοτε στα καίρια ζητήματα. Έτσι, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα τα άτομα συνεννοούνται με σαφήνεια, έχοντας αποφύγει τις 
περιττολογίες που συχνά προκαλούν παρανοήσεις. Η λακωνικότητα άλλωστε, 
ιδίως στο εργασιακό περιβάλλον, παραπέμπει στον επιθυμητό εκείνον 
επαγγελματισμό, που αποσκοπεί στη ταχεία διεκπεραίωση των εργασιών και 
στην αποφυγή ανώφελων καθυστερήσεων. 

 Η επιδίωξη της λακωνικότητας συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο όξυνσης 
της αντιληπτικής ικανότητας του ατόμου, εφόσον το ωθεί να αναζητά πάντοτε 
τα καίρια στοιχεία κάθε ζητήματος και στη διάκρισή τους από τα λιγότερο 
ουσιώδη. Η ικανότητα αυτή που βρίσκει εφαρμογές σε ποικίλες εκφάνσεις της 
καθημερινότητας, όπως είναι η ενημέρωση του ατόμου, η προσέγγιση μιας 
μελέτης ή ενός βιβλίου, αλλά και η παρακολούθηση μιας ομιλίας, προσφέρει 
στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μην εγκλωβίζεται στις λεπτομέρειες και να 
επικεντρώνει την προσοχή του πάντοτε στο πιο σημαντικό. 

 Η λακωνικότητα, άρα, μπορεί να λειτουργήσει ως γενικότερος τρόπος ζωής -
ιδίως στη σύγχρονη εποχή με τις διαρκείς απαιτήσεις και τις ποικίλες 
υποχρεώσεις-, επιτρέποντας στο άτομο να ιεραρχεί τάχιστα τις διάφορες 



 

 

υποχρεώσεις του. Η αναζήτηση και η επιλογή του καίριου, οπότε αφορά και 
τη γενικότερη οργάνωση της καθημερινότητάς του. 

 Η λακωνικότητα αποτελεί σημαντικό ζητούμενο κυρίως στο χώρο της 
πολιτικής, υπό την έννοια πως από τους πολιτικούς απαιτούνται ουσιαστικές 
απαντήσεις για τα προβλήματα του τόπου και όχι φλύαρες απαντήσεις γεμάτες 
κενολογίες και γενικότητες. Η παγίωση, άρα, της λακωνικότητας στο χώρο 
της πολιτικής θα έδινε μια πιο καθαρή εικόνα στους πολίτες για τους 
πραγματικούς σχεδιασμούς των πολιτικών. 

 Η λακωνικότητα σε τομείς όπως είναι αυτός της ενημέρωσης των πολιτών 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας, όπου η έλλειψη χρόνου καθιστά 
συχνά αναγκαία την καίρια και γοργή παροχή πληροφοριών για τα 
σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα. Η πληρέστερη ενημέρωση, ωστόσο, θα 
απαιτεί πάντοτε τη διεξοδικότερη ερμηνευτική προσέγγιση των γεγονότων. 

 Η αξία της λακωνικότητας προκύπτει κι από την έμφαση που δίνεται σε αυτή 
στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από την άσκηση της 
περιληπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Οι μαθητές εξασκούνται αφενός στο να 
εντοπίζουν τα σημαντικότερα σημεία των σκέψεων ενός συγγραφέα, όπως 
αυτές παρατίθενται σ’ ένα επιλεγμένο κείμενο, κι αφετέρου στη δυνατότητα 
επιγραμματικής αναδιατύπωσης των συλλογισμών αυτών που φέρουν το 
ιδιαίτερο νοηματικό βάρος κάθε κειμένου. Η άσκηση αυτή ενισχύει την κριτική 
ικανότητα των μαθητών και παράλληλα τους μυεί στη λακωνική διατύπωση. 

 Η λακωνική έκφραση, σε μια εποχή που διακρίνεται για τους γοργούς ρυθμούς 
της και τη διαρκή ένταση, έχει αποτελέσει το βασικό μοτίβο λειτουργίας κι 
ενός δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, του Twitter, που επιτρέπει τη 
δημοσίευση σύντομων μηνυμάτων των 140 μόλις τυπογραφικών χαρακτήρων. 
Το μέσο αυτό καλεί, επομένως, τους χρήστες του να εκφράζονται με απόλυτη 
συντομία, σεβόμενοι προφανώς το χρόνο των αναγνωστών τους. 

 Η λακωνική έκφραση στο πλαίσιο ενός διαλόγου προσδίδει στα λεγόμενα του 
κάθε ομιλητή σοβαρότητα και προφανή διάθεση εξαγωγής καίριων 
συμπερασμάτων. Καθίσταται, συνάμα, εμφανής η συγκρότηση του λόγου, η 
ουσιαστική σκέψη καθώς και ο σεβασμός του ομιλητή απέναντι στους 
συνομιλητές του, εφόσον δεν καταφεύγει σε περίπλοκες διατυπώσεις με στόχο 
τον εύκολο εντυπωσιασμό και την παραπλάνησή τους. 

 Η λακωνική διατύπωση αξιοποιείται και στο πλαίσιο της διδασκαλίας, καθώς 
οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν καλύτερα τις 
μεταδιδόμενες γνώσεις, όταν η παρουσίασή τους γίνεται με τρόπο συνοπτικό 
και άρτια οργανωμένο. 

 

 

 



 

 

Περιπτώσεις στις οποίες η λακωνικότητα δεν επαρκεί 

 Η διαδικασία της διδασκαλίας απαιτεί αρκετές φορές τη διεξοδική και 
αναλυτική παρουσίαση μιας σύνθετης έννοιας, ενός φαινομένου ή ενός 
ιστορικού γεγονότος, προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να το 
κατανοήσουν καλύτερα. 

 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αναγκαία η αφήγηση ενός γεγονότος 
κατά τρόπο αναλυτικό, μιας και κάθε του λεπτομέρεια μπορεί να φανεί 
σημαντική, ο ομιλητής δεν μπορεί να καταφύγει σε λακωνικές διατυπώσεις. 

 Όταν ο ομιλητής θέλει να αποσαφηνίσει μια ιδέα ή μια θεωρία του, 
αναγκάζεται συχνά να προχωρήσει σε μια αναλυτική παρουσίαση, 
προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητές όλες οι πτυχές και όλες οι 
παράμετροι της παρουσιαζόμενης ιδέας (άποψης, θεωρίας). 

 Στην ερμηνευτική δημοσιογραφία, όπου στόχος είναι η ανάλυση των πολιτικών 
και οικονομικών καταστάσεων, κρίνεται συχνά αναγκαία μια διεξοδική 
παρουσίαση των δεδομένων, προκειμένου να καθίσταται σαφέστερη η πορεία 
που ακολουθούν τα πράγματα. 

 Στο πλαίσιο της διαπροσωπικής επικοινωνίας, όταν το ζητούμενο είναι η 
καλύτερη γνωριμία μεταξύ των ατόμων, είναι συχνή η αναλυτική αφήγηση 
προσωπικών εμπειριών και παρελθοντικών γεγονότων. 


