
ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ – Α1 –Α2  – ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ   

 

1) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ – ΣΧΌΛΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ  

 

Παιδιά  

Καλησπέρα σας! Με το παρόν έγγραφο συνεχίζω τις παραδόσεις στην Έκφραση- Έκθεση της Α 

Λυκείου. 

Το υλικό που θα σας δώσω σε αυτό το έγγραφο αφορά και τα δύο τμήματα, και το Α1 και το Α2. 

Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με δύο ενότητες του βασικού σχολικού βιβλίου, την Ενότητα III με τον 

τίτλο Οπτικές της γλώσσας στις σελίδες 37- 41 του βιβλίου σας και την Ενότητα IV, Η 

Δημιουργικότητα της Γλώσσας, Αναφορική και Ποιητική λειτουργία της γλώσσας,  στις σελίδες 

42- 45 του βιβλίου. Θα ασχοληθούμε με τα πιο σημαντικά σημεία των δύο αυτών ενοτήτων και θα σας 

δώσω σχόλια και διευκρινίσεις σε κάποια από αυτά. Όσα από τα σημεία του βιβλίου κρίνω ότι δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα τα παραλείψω και δεν θα τα σχολιάσω εκτενώς σε αυτό το 

έγγραφο.  

Περνάω αμέσως στην ανάλυση των πιο σημαντικών σημείων των δύο ενοτήτων που ανέφερα πιο 

πάνω.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ III. ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Όπως φαίνεται από τον τίτλο της Ενότητας, χρησιμοποιούμε την γλώσσα, εκφραζόμαστε γλωσσικά με 

δεδομένη μία δικής μας οπτική γωνία, έναν τόπο- στάση μέσα από την οποία αντιλαμβανόμαστε τον 

κόσμο και τα γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτό και τα εκφράζουμε γλωσσικά. Με δεδομένο πως  ο κάθε 

ομιλητής- χρήστης της γλώσσας έχει την δική του ιδιαίτερη οπτική γωνία από την οποία βλέπει και 

αξιολογεί τα πράγματα, αυτό πρακτικά σημαίνει πως ακόμη και όταν χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις ή 

εκφράσεις, ο κάθε ένας από εμάς δεν τους δίνει το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Προσέξτε το παρακάτω 

απόσπασμα από το βιβλίο σας με τίτλο Η γλώσσα καλύπτει και αποκαλύπτει στη σελίδα  37, το οποίο το 

παραθέτω αυτούσιο εδώ:  

Η γλώσσα καλύπτει και αποκαλύπτει 

Η γλώσσα καλύπτει και αποκαλύπτει τον προσωπικό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

συνηθίζουν να βιώνουν, να εννοούν και να αξιολογούν πράγματα, γεγονότα και 

καταστάσεις. Έτσι συσκοτίζεται η αλήθεια.  

Γιατί οι άνθρωποι: 

α) ονομάζουν/χαρακτηρίζουν με διαφορετικές λέξεις τα ίδια πράγματα. Η 

αφαίρεση π.χ. της ζωής του αντιπάλου με φονικό σε βεντέτα είναι: απώλεια, 

προσβολή και θρήνος για την οικογένεια που χάνει τον άνθρωπό της· επιτυχία και 

«(γ)δικιωμός» ( δηλαδή: εκδίκηση) για την οικογένεια που δολοφονεί· έγκλημα για τις 



αστυνομικές αρχές. Η γλώσσα πάντως τις υπηρετεί και τις τρεις αυτές καταστάσεις. 

Έτσι:  

α) η μάνα του νεκρού θα θρηνήσει το γιο της: 

     Εχάθη· ο κάλλιος του σπιτιού κι ο πρωτονοικοκύρης 

β) η άλλη μάνα θα κρατήσει ίσως το γιο της το φονιά στην αγκαλιά της για να του 

πει: 

Καλά ’κανες. Πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι. Πήρες πίσω το αίμα του πατέρα σου και 

την τιμή μας 

Και 

γ)  η αστυνομία θα δηλώσει εντελώς ουδέτερα στο δελτίο της: 

Δολοφονήθηκε σήμερα, 25 Ιουνίου 198..., ημέρα Τρίτη, ώρα 5.30΄ μ.μ. στη 

θέση...του Ταΰγετου ο Α. Κ., είκοσι πέντε ετών, από τον Π. Ρ., είκοσι ετών. Ο 

δολοφόνος έχει συλληφθεί. Ανάμεσα στο θύμα και στο δράστη υπήρχαν παλιές 

οικογενειακές διαφορές. 

ΣΧΟΛΙΟ: Όπως βλέπετε οι συγγραφείς του βιβλίου δίνουν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να 

καταστήσουν σαφές το γεγονός πως οι άνθρωποι έχουν την συνήθεια να ονομάζουν, να χαρακτηρίζουν 

γλωσσικά  με διαφορετικές λέξεις  το ίδιο ακριβώς πράγμα ή γεγονός.  Στην προκειμένη περίπτωση 

ένας φόνος ενός νεαρού από έναν άλλο νεαρό στα πλαίσια μίας βεντέτας στην περιοχή της Λακωνίας 

χαρακτηρίζεται και αποδίδεται γλωσσικά με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τρία διαφορετικά πρόσωπα: 

η μητέρα του θύματος έχει τη δική της οπτική γωνία: αυτή της μητέρας που έχασε έναν παιδί και αυτή η 

οπτική γωνία την κάνει να θρηνεί για τον γιό της να βιώνει  το γεγονός ως προσωπική τραγωδία και να 

εκφράζεται γλωσσικά με έναν θρήνο για την απώλεια του γιού της  Η μητέρα του θύτη- δράστη έχει μία 

δική της,  εντελώς διαφορετική,  οπτική γωνία βλέπει τη δολοφονία ως λογική και απόλυτα δίκαιη 

εκδίκηση και ως εκ τούτου εκφράζεται για το ίδιο γεγονός με έναν εντελώς διαφορετικό γλωσσικό τρόπο 

( « πήρες πίσω το αίμα του πατέρας σου» ). Η δε αστυνομία, η οποία δεν έχει συναισθηματική σύνδεση 

και συγγενική σχέση  με κανένα από τα δύο θύματα, έχει την δική της οπτική γωνία: αυτή ενός 

ουδέτερου και αντικειμενικού παρατηρητή που καλείται να περιγράψει το γεγονός, και εκφράζεται με 

έναν γλωσσικό τρόπο που φανερώνει ουδετερότητα και αντικειμενικότητα. Ένα γεγονός, τρία 

διαφορετικά πρόσωπα με τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες, τρεις διαφορετικοί τρόποι γλωσσικής 

έκφρασης του ίδιου γεγονότος    

Προσέξτε τώρα το δεύτερο σχόλιο των συγγραφέων του κειμένου το οποίο το παραθέτω επακριβώς και 

εδώ:  



β) Φορτίζουν με διαφορετικές αποχρώσεις της ίδιας έννοιας την ίδια λέξη. Δε 

βιώνουν και δε φορτίζουν λ.χ. την έννοια της ελευθερίας το ίδιο οι Ελβετοί που γεύονται 

όλα τα αγαθά της και οι κάτοικοι μιας χώρας που ζουν κάτω από το καθεστώς βίας ( 

παράδειγμα : οι Κούρδοι, ένας λαός- εθνότητα που βρίσκεται στην Τουρκία, δικό μου 

παράδειγμα, όχι του βιβλίου). 

ΣΧΟΛΙΟ: Συχνά οι άνθρωποι την ίδια ακριβώς λέξη την χρωματίζουν διαφορετικά η της δίνουν 

διαφορετικό περιεχόμενο ακριβώς γιατί έχουν διαφορετικές εμπειρίες ζωής, διαφορετικές 

διαδρομές και προσωπικά ή συλλογικά βιώματα. Αυτό ισχύει κυρίως για αφηρημένες έννοιες, οι 

οποίες ακριβώς επειδή δεν είναι χειροπιαστές και άμεσα συγκεκριμένες, έχουν έναν πολύ πιο 

γενικό περιεχόμενο, το οποίο ο κάθε άνθρωπος ή η κάθε ομάδα ανθρώπων το νοηματοδοτεί, το 

χρωματίζει εννοιολογικά περισσότερο ή λιγότερο διαφορετικά. Ως πολύ επιτυχημένο παράδειγμα 

οι συγγραφείς του βιβλίου δίνουν την αφηρημένη λέξη – έννοια « ελευθερία»  την οποία δύο 

διαφορετικοί λαοί, οι Ελβετοί, ένας λαός που εδώ και αιώνες έχει κατακτήσει την ανεξαρτησία 

του,  και οι Κούρδοι της Τουρκίας, ένας λαός υποδουλωμένος και υποταγμένος στην Τουρκία, 

την εννοούν πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι το παράδειγμα είναι αρκετά σαφές: οι δύο λαοί θα 

δίνουν έναν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο στην έννοια της ελευθερίας λόγω ακριβώς της 

εντελώς διαφορετικής ιστορίας τους και της εντελώς διαφορετικής σημερινής κατάστασης στην 

οποία βρίσκονται. Επειδή για αυτό το παράδειγμα θα δώσω πιο κάτω μία εργασία, την οποία θα 

ήθελα να την κάνετε γραπτά, δεν θα το σχολιάσω περισσότερο.  

Το βιβλίο σας δίνει και άλλα επιπλέον παραδείγματα της σπουδαιότητας της οπτικής γωνίας για 

την γλωσσική έκφραση. Τα παραθέτω αυτούσια εδώ κάντε τα απλώς μία ανάγνωση:  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1  

 (Δικό μου επεξηγηματικό- διευκρινιστικό σχόλιο:  Μία γυναίκα αναγνώστρια στέλνει 

επιστολή σε γυναικείο περιοδικό και εξηγεί την τάση του συζύγου της να δίνει διαφορετική 

γλωσσική ονομασία στα ίδια σχεδόν φαινόμενα και στις ίδιες  συμπεριφορές) 

Βλέπω ότι ο άντρας μου έχει δύο διαφορετικά λεξιλόγια. Όταν εγώ μιλώ με τη 

γειτόνισσα, κουτσομπολεύω· όταν όμως αυτός μιλάει στο σύζυγό της, συζητάει σοβαρά 

για διάφορα θέματα· αν κλείσω τα μάτια μου, ενώ κάθομαι στην αναπαυτική πολυθρόνα, 

αποκοιμιέμαι· όταν αυτός κάνει το ίδιο πράγμα, στοχάζεται· κι όταν εγώ είμαι σιωπηλή, 

είμαι κακόκεφη, ενώ, φυσικά, αυτός σκέφτεται. 

Γράμμα σε γυναικείο περιοδικό 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 

Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές σκοπιές, διαφορετικές εκφράσεις, κι όταν ακόμη το 

αντικείμενο παραμένει το ίδιο. Πρόσθεσε κι εσύ πέντε τουλάχιστον παραδείγματα: 



                           ο πρώτος λέει:                          ( για το ίδιο πρόσωπο ) ο δεύτερος λέει: 

- Είναι το αφεντικό μου 

- Είναι δημόσιος υπάλληλος 

- Αναγκάστηκε να περιορίσει 

τον αριθμό των εργαζομένων 

- Πολιτική λιτότητας 

                          - Είναι επιχειρηματίας 

                   - Είναι διευθυντής του 

υπουργείου 

            - Πέταξε στο δρόμο τους 

εργαζομένους 

    - Πολιτική πείνας 

 

 

Με τα δύο αυτά επιπλέον παραδείγματα κλείνω  την παρουσίαση και τον σχολιασμό της ενότητας 

που σχετίζεται με τις οπτικές της γλώσσας. Παραλείπω κάποια άλλα σημεία του κεφαλαίου που 

κρίνω πως είναι δευτερεύοντα. Στο τέλος του εγγράφου αυτού θα σας δώσω μία γραπτή εργασία 

σχετική με τις οπτικές της γλώσσας που θα ήθελα να κάνετε γραπτά. Αλλά πριν σας την δώσω, 

προχωρώ στην επόμενη ενότητα που αποτελεί αντικείμενο του εγγράφου αυτού και η οποία θίγει 

τις δύο πολύ βασικές λειτουργίες ( τρόπους χρήσης ) της γλώσσας: την αναφορική και την 

ποιητική λειτουργία της γλώσσας.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ IV.   Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ -  Οι λειτουργίες της γλώσσας: 

αναφορική και ποιητική λειτουργία 

 

Όταν κανείς επιχειρεί να  μελετήσει τη γλώσσα, πρέπει πάντοτε να έχει υπόψη του ότι η γλώσσα 

έχει έναν έντονα δημιουργικό και δυναμικό χαρακτήρα:  η γλώσσα  είναι μία εξόχως 

δημιουργική δραστηριότητα, με την γλώσσα δημιουργούμε- παράγουμε λόγο, εκτελούμε 

γλωσσικές πράξεις- ενέργειες, παράγουμε γλωσσικά μηνύματα. Η γλώσσα ως ύψιστη πράξη 

δημιουργίας φυσικά βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες ( γραμματικής, συντακτικού, 

λεξιλογίου) με τη βοήθεια των οποίων γίνεται η παραγωγή  εκφωνημάτων- προτάσεων. Οι 

συγγραφείς του βιβλίου παρατηρούν στις εισαγωγικές σημειώσεις αυτής της ενότητας τα εξής:  

 

Είδαμε ότι η γλώσσα με τις λέξεις και τους κανόνες της αποτελεί ένα ενεργό εργαστήριο που 

παράγει λόγο· και όπως σε ένα εργαστήριο έτσι κι εδώ, όσο πιο πιστά τηρούνται οι κανονισμοί, 

τόσο πιο ομαλή είναι η λειτουργία και τόσο πιο πλούσια η παραγωγή· αντίθετα η περιφρόνηση των 

κανονισμών οδηγεί σε απορρύθμιση 

 

Αλλά ενώ η παραγωγή λόγου βασίζεται στην ύπαρξη και τήρηση κάποιων κανόνων, υπάρχει και 

ένας συγκεκριμένος τρόπος χρήσης και παραγωγής – δημιουργίας λόγου που φαίνεται να μην 

υπακούει  στους γνωστούς στερεότυπους και τυποποιημένους κανόνες της γραμματικής, της 

λογικής και του λεξιλογίου. Οι συγγραφείς του βιβλίου παρατηρούν:  

 



Συχνά, όμως, στη λογοτεχνία, και ιδιαίτερα στην ποίηση, γίνεται τέτοια χρήση της γλώσσας, 

ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι παραβαίνονται οι κανονισμοί. Οι ποιητές, δηλαδή, για 

να εκφραστούν, πλάθουν μέσα στην ευρύτερη γλώσσα μια δική τους γλώσσα· μια γλώσσα 

που κυβερνιέται από δικούς της νόμους και έχει τη δική της «Ποιητική Γραμματική». Η γλώσσα 

τότε αφήνει τον πεζό της βηματισμό και πιάνει τον ποιητικό χορό, για να χορέψει με το χορό της 

συγκίνησης, όπως είπε ο Valery, ο οποίος παρομοίασε την ποίηση με το χορό και τον πεζό λόγο με 

το περπάτημα, θέλοντας έτσι να εκφράσει το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η γλώσσα 

σε καθένα από τα δύο αυτά είδη του λόγου. 

 

Στη λογοτεχνία γενικά και ειδικότερα στην ποίηση έχουμε λοιπόν συχνά μία τέτοια χρήση της 

γλώσσας όπου έχουμε απόκλιση από ή παραβίαση των κανόνων της γλώσσας και δημιουργία μίας 

ξεχωριστής γλώσσας, μίας γλώσσας διαφορετικής, μίας «ποιητικής γραμματικής».  

Και στη συνέχεια οι συγγραφείς του βιβλίου παρουσιάζουν τους δύο θεμελιώδεις τρόπους χρήσης 

της γλώσσας, την αναφορική λειτουργία  και την ποιητική λειτουργία. Παραθέτω τα όσα λένε 

και για τους δύο:  

 

1. Η  ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Αυτά σημαίνουν ότι η γλώσσα λειτουργεί με πολλούς τρόπους, γιατί πολλές είναι και οι 

ανάγκες του ανθρώπου. Δείχνει κι αυτό τη δύναμή της. Από τους τρόπους αυτούς οι 

λογοτέχνες και οι γλωσσολόγοι επισημαίνουν κυρίως δύο: «τον έναν που αφορά το 

λογικό μας, και τον άλλο που αφορά τις συγκινήσεις μας» (Γ. Σεφέρης). Στην πρώτη 

περίπτωση οι γλωσσολόγοι μιλούν για αναφορική λειτουργία της γλώσσας, στη 

δεύτερη για ποιητική λειτουργία.  

Στην αναφορική λειτουργία η πράξη επικοινωνίας αναφέρεται κυρίως στον 

πραγματικό κόσμο ή στην αντίληψη που έχουμε γι’ αυτόν·  

                                   Παράδειγμα αναφορικής λειτουργίας  

 Οι κλέφτες του ’21 δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνον  

τη φωτιά της μάχης, είχαν να αντιμετωπίσουν κι άλλους εχθρούς:  

την πείνα, τη δίψα, το βαρύ χειμώνα στα βουνά.  

Στο παράδειγμα αυτό κατά την επικοινωνιακή πράξη ο δέκτης του μηνύματος δέχεται κάποια 

πληροφορία σχετική με τη ζωή και τους αγώνες των κλεφτών. Η γλώσσα παρουσιάζει μια 

πραγματικότητα και την αντίληψη που έχει γι’ αυτήν ο πομπός. 

 

2. Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%89%CE%BB_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%81%CF%8D


Στην ποιητική λειτουργία η πράξη επικοινωνίας αναφέρεται κυρίως στον εαυτό της, στο ίδιο το 

μήνυμα, και μάλιστα στη μορφή του 

 

Παράδειγμα ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας  

 

 Χιόνι έτρωγαν, χιόνι έπιναν και στη φωτιά βαστούσαν. 

 

     ( Στίχος από Κλέφτικο Δημοτικό τραγούδι)  

 

Στο δεύτερο παράδειγμα την προσοχή του δέκτη δεν την ελκύει τόσο η πληροφορία που φέρνει το 

μήνυμα, όσο το ίδιο το μήνυμα για τη μορφή που παίρνει: ήχοι λέξεων, μεταφορική τους 

χρήση, επαναλήψεις, συνηχήσεις, μέτρο, ρυθμός κτλ.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

 

Από την σύγκριση αυτών των δύο παραδειγμάτων διαπιστώνουμε δηλαδή ότι το ίδιο το μήνυμα- 

νόημα  δεν αλλάζει· Και τα δύο παραδείγματα αναφέρονται στο ίδιο γεγονός: τη ζωή των κλεφτών 

στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αλλά:  έχουμε δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος: την 

πρώτη φορά παρέχει στο δέκτη πληροφόρηση κυρίως, ενώ τη δεύτερη του προσφέρει την ίδια 

του τη μορφή για αισθητική απόλαυση. Η γλώσσα λειτούργησε με δύο τρόπους: τη μια φορά 

με το λογικό τρόπο και την άλλη με το συγκινησιακό. 

 

Αυτά είναι τα πολύ κατατοπιστικά σχόλια των συγγραφέων του βιβλίου για τους δύο βασικούς και 

θεμελιώδεις τρόπους χρήσης – λειτουργίες  της γλώσσας : την αναφορική λειτουργία  και την 

ποιητική λειτουργία  της γλώσσας.  

Όπως είναι φανερό η αναφορική λειτουργία της γλώσσας συνηθίζεται, εμφανίζεται στην 

καθημερινή ζωή και επικοινωνία και σε πληροφοριακά κείμενα ( άρθρα σε εφημερίδες και 

περιοδικά, χρηστικά κείμενα, κείμενα ανακοινώσεων και οδηγούς χρήσης) αλλά και σε 

επιστημονικά κείμενα, ενώ η ποιητική λειτουργία της γλώσσας έχει ως βασικό πεδίο εφαρμογής 

της την λογοτεχνία και ειδικότερα την ποίηση.  

Για να σας βοηθήσω να αποκτήσετε μία συνοπτική εικόνα των δύο βασικών λειτουργιών της 

γλώσσας σας δίνω τον παρακάτω πίνακα που δεν υπάρχει στο βιβλίο και ο οποίος δίνει μία – 

ελπίζω – εύληπτη και σαφή εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών  των δύο μορφών λειτουργίας 

της γλώσσας:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο κύριων λειτουργιών της γλώσσας 

 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1) Σκοπός της γλωσσικής πράξης είναι 

η μετάδοση σαφούς και 

κατανοητού μηνύματος στον 

1’) Σκοπός της γλωσσικής πράξης είναι 

λιγότερο η μετάδοση ενός μηνύματος όσο η 

πρόκληση συναισθηματικής συγκίνησης και 



 

 

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Έχοντας υπόψη τα όσα είδαμε στις δύο αυτές ενότητες θα ήθελα τώρα να σας δώσω τις παρακάτων 

εργασίες τις οποίες θα ήθελα να τις κάνετε γραπτά και να μου τις στείλετε στην ηλεκτρονική μολυ 

διεύθυνση: apapadopoulos58@yahoo.com 

αναγνώστη 

 – Έμφαση στο περιεχόμενο του 

μηνύματος  

αισθητικής απόλαυσης στον αναγνώστη/ 

αποδέκτη του μηνύματος 

  – Έμφαση στη γλωσσική μορφή του 

μηνύματος  

2) Άμεση και σαφής σύνδεση του 

γλωσσικού μηνύματος με την 

εξωτερική πραγματικότητα και με 

γεγονότα της πραγματικότητας 

2’) Αποσύνδεση – μικρότερη ή μεγαλύτερη – 

του γλωσσικού μηνύματος από την 

πραγματικότητα και από τα γεγονότα και 

αναφορά του μηνύματος στον ίδιο του τον 

εαυτό και στην μορφή του ( Αυτό-

αναφορικότητα της γλωσσικής έκφρασης)  

 

3) Το νόημα του μηνύματος υπακούει 

αυστηρά στους κανόνες της κοινής 

-τυπικής λογικής  και της 

γραμματικής  
– Μονοσήμαντες  και σαφείς λέξεις 

και εκφράσεις 

 – Έμφαση στη σαφήνεια 

- Μονοδιάστατος νοηματικά λόγος  

3’) Το νόημα του κειμένου αποδεσμεύεται – 

άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο- από 

τους κανόνες της λογικής και της 

γραμματικής, Δημιουργίας μίας “ποιητικής 

γραμματικής 

”- Λέξεις και εκφράσεις πολύσημες ή σχετικά 

ασαφείς και διφορούμενες 

- Έμφαση στην πολυσημία, συνύπαρξη δύο ή 

περισσότερων  διαφορετικών σημασιών μέσα 

στο ίδιο το μήνυμα 

 – Πολυδιάστατος νοηματικά λόγος 

 

4) Οι λέξεις χρησιμοποιούνται με βάση 

την στερεότυπη κυριολεκτική τους 

σημασία- Αυστηρή λογική 

αλληλουχία και σύνδεση  των 

νοημάτων των λέξεων 

4’ )Οι λέξεις χρησιμοποιούνται με βάση την 

μεταφορική τους σημασία – Απουσία λογικής 

αλληλουχίας των νοημάτων και τάση 

υπέρβασης των λογικών συνδέσεων μεταξύ 

τους - συχνά και πλήρους κατάργησης τους 

 

5) Ο δημιουργός -πομπός του 

μηνύματος βλέπει τη γλωσσική 

πράξη ως μέσο- εργαλείο  

διαβίβασης πληροφορίας 

5’) Ο δημιουργός -πομπός του 

μηνύματος βλέπει την γλωσσική 

πράξη ως αυτοσκοπό 

- Παιγνίδι με τις λέξεις, τα 

νοήματα και τους ήχους τους ( 

δημιουργία παρηχήσεων, 

ρυθμικότητα- μουσικότητα, 

δημιουργία  εικόνων, χρήση 

μεταφορών, παρομοιώσεων)  

mailto:apapadopoulos58@yahoo.com


ΑΣΚΗΣΗ-  ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   

Σε ένα περιοδικό που ασχολείται με διεθνή γεγονότα και σε μία απογευματινή εφημερίδα διαβάζετε  τα  

δύο άρθρα που υπάρχουν λίγο πιο κάτω.  Το ένα από αυτά αναφέρεται στην Ελβετία, μία πολύ γνωστή 

Κεντροευρωπαϊκή χώρα, το άλλο αναφέρεται στο Κουρδιστάν, μία περιοχή στη Νοτιοανατολική 

Τουρκία, και στην εθνότητα των Κούρδων , που είναι ένα έθνος που ζει στην Τουρκία και αποτελεί την 

πιο σημαντική και πολυάριθμη εθνική μειονότητα.  

 

ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ  

Η ευτυχία του να είσαι Ελβετός!  

Όταν κάποιος ακούει την Ελβετία, το μυαλού του πηγαίνει στην πολύ γνωστή οροσειρά των Άλπεων, σε σκιέρ που 

κάνουν σκι σε χιονισμένες πλαγιές  και σε πανέμορφα ειδυλλιακά τοπία στις παρυφές βουνών, όπου αγελάδες και 

αιγοπρόβατα  βόσκουν αμέριμνα.  

Αν κάποιος είναι καλύτερα ενημερωμένος,  μπορεί να σκεφτεί τις γνωστές Ελβετικές σοκολάτες, τα πολυτελή 

ρολόγια ακριβείας  ή και τις πολλές και διεθνώς γνωστές τράπεζες: τα τρία πολύ γνωστά προϊόντα τα οποία 

παράγει η χώρα αυτή και τα οποία την κάνουν διεθνώς γνωστή. Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν κάποια πολύ πιο 

συγκεκριμένα πράγματα για την ιστορία και την κοινωνία αυτής της χώρας που την κάνουν τόσο ξεχωριστή και 

μοναδική,  ώστε κάποιος να μπορεί να ισχυριστεί, απολύτως ορθά, πως η Ελβετία είναι μία πραγματικά μοναδική 

χώρα, και οι κάτοικοι της ίσως ο πιο τυχερός, προνομιούχος και ευτυχισμένος λαός της Ευρωπαϊκής ηπείρου.  

«Η ευτυχία του να είσαι Ελβετός» : αυτός είναι ο  τίτλος του γνωστού Γαλλόφωνου Ελβετού Κοινωνιολόγου Jean 

Ziegler που από μόνος του είναι τόσο σαφής και τα λέει σχεδόν όλα! Γιατί πραγματικά οι Ελβετοί έχουν όχι έναν,  

αλλά πολλούς λόγους να θεωρούν τη χώρα τους χώρα- μοντέλο και το λαό τους ίσως τον πιο τυχερό λαό της 

Ευρώπης!  

Και πραγματικά η μικρή ορεινή Δημοκρατία των Άλπεων είναι πραγματικά μία χώρα μοναδική.  

Έχοντας κατακτήσει την ανεξαρτησία της πάρα πολύ νωρίς, ήδη από τον 14ο αιώνα,  από την γειτονική 

Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, η Ελβετία είναι μία χώρα στην οποία μιλιούνται τέσσερις διαφορετικές γλώσσες : 

τα Γερμανική, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα Ραιτορομανικά, μίας σπάνια γλώσσας, την οποία τα μιλούν μόλις 70 

000 Ελβετοί. Αν και οι περισσότεροι κάτοικοι μιλούν Γερμανικά, και οι τέσσερις γλώσσες είναι ισοδύναμες, 

ισότιμες και χρησιμοποιούνται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα Μέσα Ενημέρωσης. Ο κάθε Ελβετός είναι 

ελεύθερος να χρησιμοποιήσει  όποια από τις τέσσερις γλώσσες επιθυμεί χωρίς να φοβάται ότι οι αλλόγλωσσοι 

Ελβετοί θα τον δουν με μισό μάτι ή θα τον αντιμετωπίσουν με εχθρότητα! Και οι τέσσερις γλώσσες συνυπάρχουν 

ειρηνικά- μαζί με τις αντίστοιχες κουλτούρες των γλωσσών αυτών! 

Χώρα που δεν γνώρισε ούτε μία  πολεμική σύγκρουση και καταστροφή από πολέμους, η Ελβετία είχε και ένα άλλο 

προνόμιο: ήταν μία από τις πρώτες χώρες που απόκτησε ήδη μέσα στον 19ο αιώνα, το 1848,  το πρώτο 



δημοκρατικό και φιλελεύθερο Σύνταγμα της Ευρώπης, που εγγυόταν βασικά πολιτικά δικαιώματα στους Ελβετούς 

πολίτες . Σε μία εποχή όπου άλλες χώρες κυβερνιόντουσαν από αυταρχικούς και τυραννικούς βασιλιάδες και 

αυτοκράτορες ή αγωνίζονταν να γίνουν ανεξάρτητες χώρες,  οι Ελβετοί έκαναν ήδη από το 1848 τη χώρα τους την 

πρώτη φιλελεύθερη και πραγματικά δημοκρατική χώρα της Ευρώπης.   

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πριν καλά καλά τελειώσει ο 19ος αιώνας οι Ελβετοί πέτυχαν και κάτι άλλο: να 

καθιερώσουν τον  αμεσοδημοκρατικό θεσμό του δημοψηφίσματος. Πραγματικά, η Ελβετία είναι η χώρα εκείνη στην 

οποία για όλα τα σημαντικά ζητήματα ( από το αν θα κατασκευαστεί ένας αυτοκινητόδρομος σε ένα βουνό μέχρι και 

το ύψος των φόρων που θα πληρώνουν οι πολίτες)  που επηρεάζουν τη ζωή των Ελβετών πολιτών γίνονται 

σχεδόν πάντα δημοψηφίσματα! Και όχι μόνο αυτό: η κεντρική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί και να 

εφαρμόσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος- ακόμη και αν δεν συμφωνεί με αυτό. Επιπλέον εκτός από τα 

πανεθνικά δημοψηφίσματα γίνονται και τοπικά δημοψηφίσματα, δηλαδή σε επίπεδο καντονιών, όπως λέγονται τα 

26 αυτόνομα κρατίδια από τα οποία αποτελείται η χώρα.    

Όταν κάποιος τα γνωρίζει όλα αυτά, μπορεί κάλλιστα να καταλάβει για ποιο λόγο ο Κοινωνιολόγος Jean Ziegler 

έδωσε στο βιβλίο του τον τίτλο « Η ευτυχία του να είσαι Ελβετός» 

                                                                                ( Άρθρο από το περιοδικό Σύγχρονα Θέματα )  

 

ΑΡΘΡΟ 2  

Σκηνές βίας, τρόμου και αιματοχυσίας στο Νιτγιάρμπακιρ, την πρωτεύουσα του 

Κουρδιστάν  

Όπως μεταδίδει ο ειδικός απεσταλμένος του ειδησεογραφικού πρακτορείο Reuters, χθες το βράδυ η κατάσταση 

στο Ντιγιάρμπακιρ, την πρωτεύουσα του Κουρδιστάν, στη Νοτιοανατολική Τουρκία, ήταν πραγματικά εκρηκτική: 

τανκς και ειδικές δυνάμεις του Τουρκικού στρατού κυκλοφορούσαν στους δρόμους της πόλης ήδη από τις πρώτες 

πρωινές ώρες και μετά την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας 

από τις 5 ΜΜ ώρα. Οι ίδιες δημοσιογραφικές πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και ακόμη περισσότερους 

τραυματίες στους δρόμους  της πόλης, που δίνει την εικόνα μίας πόλης- φάντασμα.  

Η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από την τουρκική κυβέρνηση είναι το αποκορύφωμα μίας σειράς  

συγκρούσεων Κούρδων διαδηλωτών, μελών και οπαδών του Κουρδικού Δημοκρατικού κόμματος,  με την Τουρκική 

αστυνομία τις τελευταίες πέντε ημέρες , οι οποίες προκλήθηκαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας από την απόφαση της 

κυβέρνησης Ερντογάν να συλλάβει στην Άγκυρα και να  φυλακίσει προληπτικά τον ηγέτη του Κουρδικού κόμματος 

και εκλεγμένο μέλος του Τουρκικού κοινοβουλίου, Σουλεϊμάν Ντεμιρτάς.  

Η προφυλάκιση του Ντεμιρτάς δίνει τέλος σε μία σειρά από ελπιδοφόρες διαπραγματεύσεις τριών ετών ανάμεσα 

στην Τουρκική κυβέρνηση και στους ηγέτες των Κούρδων με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας που θα αναγνώριζε το 

δικαίωμα των Κούρδων να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα, παράλληλα με τα Τουρκικά,  στα σχολεία του 



Κουρδιστάν και στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και θα παραχωρούσε τη δυνατότητα εκτεταμένης και πραγματικής 

αυτονομίας στους Κούρδους στα πλαίσια του Τουρκικού κράτους.  

Αν και οι Κούρδοι αποτελούν μία εξαιρετικά πολυπληθή μειονότητα στο εσωτερικό της Τουρκίας ( πάνω από 20 

εκατομμύρια σε έναν πληθυσμό 80 εκατομμυρίων κατοίκων) το Τουρκικό κράτος αρνείται κατηγορηματικά από το 

1923, έτος ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ,  να αναγνωρίσει στους Κούρδους τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν την δική τους εθνική γλώσσα και να αυτοπροσδιορίζονται ως ξεχωριστή εθνική 

μειονότητα στα πλαίσια του σύγχρονου Τουρκικού κράτους. Και όχι μόνο αυτό. Όλες οι Τουρκικές κυβερνήσεις 

μέχρι σήμερα είχαν ακολουθήσει μία πολιτική βίαιου και καταναγκαστικού εκτουρκισμού της Κουρδικής 

μειονότητας, που απέβλεπε να εξαναγκάσεις τους Κούρδους να πάψουν να χρησιμοποιούν την εθνική τους γλώσσα 

και τον πολιτισμό τους και να υιοθετήσουν την Τουρκική γλώσσα, ήθη, έθιμα και πολιτισμό.  

Όταν μάλιστα την δεκαετία του 1980 οι Κούρδοι αποφάσισαν να καταφύγουν σε ένοπλο αγώνα για να 

κατακτήσουν την εθνική τους ανεξαρτησία από την Τουρκία, το Τουρκικό κράτος κατηγόρησε τους ηγέτες των 

Κούρδων για τρομοκρατία και δεν δίστασε να στείλει ισχυρές δυνάμεις του Τουρκικού στρατού για να πνίξουν με τη 

βία τις απόπειρες των Κούρδων ανταρτών να κατακτήσουν την ανεξαρτησία του Κουρδιστάν.  Συλλήψεις, 

φυλακίσεις, εκτελέσεις Κούρδων ανταρτών και καθημερινή βία και τρομοκρατία είναι εδώ και δεκαετίες μόνιμα 

φαινόμενα στο Κουρδιστάν.  

Από τότε και μέχρι το 2012 η κατάσταση στο Κουρδιστάν ήταν πάντα εκρηκτική με τον Τουρκικό στρατό να 

οργανώνει συχνά πυκνά πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον Κούρδων ανταρτών. Η κατάσταση το 2012 βελτιώθηκε 

σημαντικά, καθώς οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τότε συνοδεύτηκαν από κατάπαυση του πυρός και από τις 

δύο μεριές. Δυστυχώς η προφυλάκιση του Σουλεϊμάν Ντεμιρτάς βάζει τέλος σε αυτήν την περίοδο ειρήνης και 

απειλεί να ρίξει το Κουρδιστάν σε έναν κύκλο ένοπλης βίας και τρομοκρατίας με απρόβλεπτη εξέλιξη.  

                                                                         ( Από Αθηναϊκή απογευματινή εφημερίδα )  

 

Αφού διαβάσετε πολύ προσεκτικά και τα δύο παραπάνω άρθρα να εξηγήσετε με μία εκτεταμένη 

παράγραφο ( γύρω στις 100- 150 λέξεις ) πώς ( με ποιο τρόπο) αντιλαμβάνεται ένας κάτοικος της 

Ελβετίας την έννοια «ελευθερία» ( τι περιεχόμενο δίνει σε αυτήν την λέξη, τι σημαίνει για αυτόν η λέξη  

«ελευθερία» )  και πώς την ίδια ακριβώς έννοια την αντιλαμβάνεται ένας Κούρδος, κάτοικος του 

Κουρδιστάν στην Τουρκία. Κατά τη γνώμη σας ένας Ελβετός και ένας Κούρδος κατανοούν με τον ίδιο 

τρόπο την έννοια της ελευθερίας; Ναι ή όχι; Να αιτιολογήσετε αναλυτικά και με επιχειρήματα ,  σε κάθε 

περίπτωση,  την άποψη σας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη σας τα όσα είπαμε στην Ενότητα 3: Οι 

οπτικές της γλώσσας.  

 


	Η γλώσσα καλύπτει και αποκαλύπτει

