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Οι ΑΣΚΗΣΕΙΣ σημειώνονται  
με πράσινο χρώμα:

Οι παράγραφοι όπου 
αναπτύσσεται η ΘΕΩΡΙΑ 

επισημαίνονται με τον εξής 
συμβολισμό: 

Οι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
σημειώνονται με γαλάζιο χρώμα:

 

Όπου κρίθηκε σκόπιμο, 
παρατίθεται ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ σχετικό 

με τις υπό εξέταση έννοιες:
 

231ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Β´ ΤΕΥΧΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΡΙΤΙΚΗ

Τα συστατικά στοιχεία της διαίρεσης

Πρόταση λέγεται το συντομότερο τμήμα του λόγου που εκφράζει μια σκέ-
ψη, μια επιθυμία ή ένα συναίσθημα. Τα είδη των προτάσεων ως προς το 
περιεχόμενό τους είναι: α) προτάσεις κρίσεως με τις οποίες διατυπώνεται 
μια κρίση, μια σκέψη, ή δίνεται μια πληροφορία, β) προτάσεις επιθυμίας με 
τις οποίες εκφράζεται μια επιθυμία, προσταγή, ευχή, γ) προτάσεις επιφωνη-
ματικές με τις οποίες εκφράζεται ένα έντονο συναίσθημα και δ) προτάσεις 
ερωτηματικές με τις οποίες διατυπώνεται μια ερώτηση.

Όπως διαπιστώνουμε από την προηγούμενη παράγραφο, με τη διαίρεση αναλύ-
ουμε ένα όλο (γένος) στα μέρη του (είδη) με βάση κάποιο ουσιώδες γνώρισμά 
τους (διαιρετική βάση). Η διαίρεση μπορεί να παρασταθεί και με ένα διάγραμμα 
όπως το παρακάτω.

Με ποια άλλη διαιρετική βάση μπορούμε να διαιρέσουμε την έν-
νοια «πρόταση»; Συμβουλευτείτε το Συντακτικό (ΝΕΣ, εκδ. 1997, 
σ. 12 -22) και κάνετε τα σχετικά διαγράμματα.

Σε τι νομίζετε ότι αποσκοπεί η διαίρεση μιας έννοιας και γιατί 
συνδέεται με τον ορισμό;

2 ∆ιαίρεση

Να παρατηρήσετε τη δι-
πλανή παράγραφο που ανα-
πτύσσεται με ορισμό και δι-
αίρεση.

Διαιρετέα έννοια (γένος) Πρόταση

Διαιρετική βάση ως προς το περιεχόμενο

Μέλη της διαίρεσης προτάσεις  προτάσεις προτάσεις προτάσεις
 κρίσεως επιθυμίας επιφωνηματικές ερωτηματικές

Μία έννοια μπορεί να διαιρε-
θεί με περισσότερες από μία 
διαιρετικές βάσεις.
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!!! Διευκρινίσεις για την οργάνωση του βιβλίου

219ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Β´ ΤΕΥΧΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΡΙΤΙΚΗ

α)  Να γράψετε μια θετική ή αρνητική κριτική για ένα δίσκο που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα.

β)  Να κάνετε το ίδιο για μια κινηματογραφική ταινία ή μια έκθεση 
ζωγραφικής.

γ)  Να επιλέξετε μια κριτική ενός κινηματογραφικού έργου, βιβλί-
ου, δίσκου κτλ., για το αντικείμενο της οποίας έχετε προσωπική 
άποψη, και να κάνετε μια κριτική στην κριτική που διαβάσατε.

Χρησιμοποιήστε μερικά από τα παρακάτω επίθετα σε συν-
δυασμό με τα κατάλληλα ουσιαστικά, για να χαρακτη-
ρίσετε με λίγες φράσεις ένα άτομο, π.χ. Είναι άνθρωπος 
επιφυλακτικός· ενεργεί με περίσκεψη και δισταγμό για να 
αποφύγει τα ενδεχόμενα σφάλματα.

έκφραση γνώμης, κρίση, επιστημονική κριτική, καλλιτεχνική, λογοτεχνική, 
βιβλιοκρισία, βιβλιοκριτική, μουσικοκριτική, τεχνοκριτική.

αμερόληπτος, αντικειμενικός, προκατειλημμένος, δογματικός, αδογμάτιστος.

κριτικάρω, εκφέρω γνώμη, εκφράζω–, διατυπώνω–, διατυπώνω κρίση, απο-
φαίνομαι, σχολιάζω, δογματίζω, μιλώ από καθέδρας, προδικάζω, προεξοφλώ, 
επιφυλάσσομαι να εκφέρω γνώμη, επαινώ, εγκωμιάζω, καταδικάζω, κρίνω 
επιεικώς, χαιρετίζω.

κριτική,

κριτικός,

κρίνω,

Λεξιλόγιο (σχετικό µε την κριτική)

Επιλέξτε, ανάλογα με τα εν-
διαφέροντά σας, μια από τις 
διπλανές ασκήσεις, αξιοποι-
ώντας το ειδικό λεξιλόγιο 
που καταρτίσατε προηγου-
μένως.

 Επίθετα: στοχαστικός, συντηρητικός

  προνοητικός, νηφάλιος

  παράτολμος, αλόγιστος

  ρηξικέλευθος, επιφυλακτικός

 Ουσιαστικά: ευθυκρισία, ορθοφροσύνη

  σύνεση, φρόνηση

  σωφροσύνη, περίσκεψη
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!!!

Σε κατάλληλα σημεία 
παρατίθενται ΘΕΜΑΤΑ 

για ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
και ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ:

Όπου κρίθηκε σκόπιμο, 
δίνεται βαρύτητα στην 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ του ΛΟΓΟΥ:

Οι κίτρινες σελίδες 
σηματοδοτούν ύλη 

προαιρετικής 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

 

107ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Β´ ΤΕΥΧΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

Φρόντισε λοιπόν να δώσεις στους τηλεθεατές σου όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για την 
κατάσταση του χειρογράφου, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
βρέθηκε και για το περιεχόμενό του. Θα χρειαστεί, γι’ αυτό, να 
μελετήσεις τα βοηθητικά στοιχεία που ακολουθούν. Διάβασέ τα 
όλα και διάλεξε εκείνα που θα σε βοηθήσουν να προσδιορίσεις 
τον άξονα και να στήσεις τον ιστό της ομιλίας σου.
-  Κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το κείμενο;
-  Ποια είναι τα εξωτερικά του γνωρίσματα: διαστάσεις, σχήμα, 

συστατική του ύλη, τρόπος γραφής κτλ;
-  Ποιος είναι ο χαρακτήρας του κειμένου: αφηγηματικός, περι-

γραφικός, μεικτός, κάτι άλλο;
-  Ποιο είναι το περιεχόμενο του κειμένου: νομικό, πολεμικό, ειρη-

νικό, ιστορικό, κάτι άλλο;
-  Αναδιηγήσου το περιεχόμενο του κειμένου σε τρίτο πρόσωπο. Εν-

νοείται ότι, όπου μιλάς/σχολιάζεις εσύ, θα χρησιμοποιήσεις πρώ-
το πρόσωπο. Το δεύτερο πρόσωπο σε διευκολύνει, όταν απευθύ-
νεσαι σε κείνους για τους οποίους προορίζεις την ομιλία σου.

-  Χρησιμοποίησε στην αφήγηση παρελθοντικούς χρόνους.
-  Διηγήσου με αντικειμενικότητα.
-  Δε θα πρέπει να ξεχνάς ότι σκοπός σου είναι να παρουσιάσεις σε 

συνεχή λόγο τις πληροφορίες που σου δίνει το κείμενο.
-  Στην αφήγησή σου μπορείς, εφόσον το κρίνεις σκόπιμο, να δι-

απλέκεις τις πληροφορίες, που αντλείς από το κείμενο, με δικά 
σου σχόλια.

-  Κοίταξε τα γεγονότα από τη δική σου οπτική γωνία και όχι από 
την οπτική γωνία του συγγραφέα και αφηγητή.

Υπόθεσε τώρα ότι χάθηκαν 
όλα τα αρχεία και τα κείμε-
να που αναφέρονταν στην 
ελληνική επανάσταση του 
1821, καθώς και κάθε άλλη 
πηγή ή πληροφορία που 
είχε σχέση μ’ αυτήν. Σώ-
θηκε μόνο στη βιβλιοθήκη 
του ιστοριοδίφη Β. ένα δυ-
σανάγνωστο χειρόγραφο 
(0,15x0,30) (βλ. Παράρτημα 
σ. 153). Υπόθεσε ακόμη ότι 
η οικογένεια του ιστοριοδί-
φη Β. σου εμπιστεύτηκε το 
χειρόγραφο, για να το γνω-
στοποιήσεις στο ελληνικό 
κοινό από την τηλεόραση. 
Όπως καταλαβαίνεις, πρό-
κειται να κάνεις μια υπεύ-
θυνη γραπτή ανακοίνωση.
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Όσοι χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ, μπορεί-
τε να καταθέσετε τις παρατηρήσεις και τις 
απόψεις σας, με βάση την εμπειρία σας, σε 
ένα κείμενο (δύο, τριών σελίδων) με θέμα: 
«Το Ίντερνετ μια νέα μορφή επικοινωνίας». 
Υποθέστε ότι το κείμενο σας θα δημοσιευ-
τεί στο σχολικό περιοδικό.

 Η χρήση του παραδείγµατος στην ανάπτυξη 
παραγράφου και ευρύτερου κειµένου

Οι δημοσιογράφοι ιεραρχούν τις ειδήσεις με την επικαιρότητά τους (επικαι-
ρότητα), ανάλογα με το πόσο κοντά συμβαίνει (εγγύτητα), πόσο σημαντικό 
(σπουδαιότητα) και ασυνήθιστο (σπανιότητα) είναι το γεγονός που παρουσι-
άζουν. Ακόμη υπολογίζουν στην ιεράρχησή τους, αν το γεγονός που εκθέτει η 
είδηση αποτελεί κάποιου είδους σύγκρουση (εκρηκτικότητα), αν προκαλεί την 
αγωνία (εκκρεμότητα) ή «ανθρώπινο ενδιαφέρον» (συγκίνηση) και, τέλος, αν 
έχει σοβαρές επιπτώσεις (συνέπειες). Η επικαιρότητα, η εγγύτητα, η σπουδαι-
ότητα, η σπανιότητα, η εκρηκτικότητα, η εκκρεμότητα, η συγκίνηση και οι 
συνέπειες αποτελούν, όπως λένε, τα διακριτικά στοιχεία, «τα αστέρια της είδη-
σης». Όσα περισσότερα «αστέρια» συγκεντρώνει μια είδηση τόσο πιο σπουδαία 
είναι.

Όσο πιο κοντά μας διαδραματίζεται ένα γεγονός, τόσο πιo ενδιαφέρον εί-
ναι. Για την αθηναϊκή εφημερίδα η διακοπή του ρεύματος στην Αθήνα είναι 
η πρώτη είδηση, για τους «Τάιμς της Ν. Υόρκης» δεν είναι ούτε μονόστηλο. 
Οι δέκα πρόσκοποι που χάθηκαν στην Πάρνηθα είναι για μας σπουδαίο 
θέμα, ενώ οι εκατό Ινδοί στρατιώτες που χάθηκαν στα Ιμαλάια πάνε κα-
τευθείαν στο καλάθι. Η έδρα της εφημερίδας ή του πρακτορείου ειδήσεων 
παίζει αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή και την ιεράρχηση των ειδήσεων. 
Για την τοπική εφημερίδα της Καλλιθέας πρώτο θέμα είναι ο θάνατος του 
δημάρχου της και όχι ο θάνατος του Μπρέζνιεφ. Το δεύτερο, λοιπόν, αστέρι 
της είδησης είναι η εγγύτητα.

(Χ. Πασαλάρης, Μια ζωή τίτλοι)

Οργάνωση του λόγου

Να διαβάσετε το απόσπα-
σμα και να πείτε: α) ποιο 
από τα διακριτικά στοιχεία 
της είδησης αναλύει ο συγ-
γραφέας, β) ποια είναι η 
θεματική περίοδος και ποια 
η περίοδος κατακλείδα της 
παραγράφου και γ) με ποι-
ον τρόπο ο συγγραφέας 
αναπτύσσει τη θεματική 
περίοδο. 
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Παρατηρήστε πώς επιδρά το επικοινωνιακό μέσο/ κανάλι (εφημε-
ρίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στο μήνυμα (ειδήσεις) και συνδυ-
άστε τις παρατηρήσεις σας με όσα γνωρίζετε για τα στοιχεία της 
ομιλίας και για τις διαφορές προφορικού-γραπτού λόγου. Συν-
θέστε ένα κείμενο με τα συμπεράσματά σας και παρουσιάστε το 
στην τάξη.

Να συγκρίνετε τα κυριότερα μέσα μαζικής επικοινωνίας (τύπο, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση) και να εντοπίσετε τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα του καθενός.

Χωριστείτε σε ομάδες και παρακολουθήστε το δελτίο ειδήσεων 
(κάθε ομάδα από διαφορετικό κανάλι). Παρατηρήστε σε ποιο 
βαθμό το κανάλι που επιλέξατε έχει στόχο πράγματι την ενημέ-
ρωση ή το θέαμα, προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό τηλεθέα-
σης. Προσέξτε π.χ. αν το κανάλι παρουσιάζει ασήμαντα γεγονότα 
με υπερβολικά δραματικό τρόπο, αν προβάλλει εικόνες φρίκης, 
αν μετατρέπει σε θέαμα τον ανθρώπινο πόνο παρουσιάζοντας 
σκηνές από την ιδιωτική ζωή των ατόμων που μετέχουν στα γε-
γονότα κτλ.

Η τηλεόραση συμβάλλει στη διάδοση του βιβλίου ή αντίθετα 
οδηγεί στον παραγκωνισμό του;

Πρόκειται για μαγνητοφωνήσεις λογοτεχνικών έργων που κυ-
κλοφορούν με τη μορφή δίσκου ή κασέτας;

Θέµατα για συζήτηση και έκφραση   –έκθεση
(σχετικά µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας)

Ομαδική εργασία με θέμα:
«Ειδήσεις τωv 8: θέαμα ή ενη-
μέρωση;»

Να αναπτύξετε την άποψη 
σας με επιχειρήματα:  

Να συζητήσετε τα υπέρ και τα 
κατά των «ακουστικών εκδό-
σεων».

Εργαστείτε σε ομάδες, για 
να συγκρίνετε την ειδησε-
ογραφία μιας ημέρας όπως 
δίνεται: α) από τον τύπο, β) 
από το ραδιόφωνο, γ) από 
την τηλεόραση.
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η ΕΙΔηΣη

Στη δημοσιογραφία μπορούμε να πούμε ότι διακρίνουμε δύο βασικούς το-
μείς: την ειδησεογραφία που ασχολείται ειδικά με την αναγραφή ειδήσε-
ων, δηλαδή ανακοινώνει τα γεγονότα που ενδιαφέρουν τον άνθρωπο και 

επηρεάζουν τη ζωή του, και την ερμηνευτική δημοσιογραφία (άρθρο, σχόλιο, 
χρονογράφημα, γελοιογραφία), που ερμηνεύει και σχολιάζει τα γεγονότα, τις 
ειδήσεις. Ωστόσο, παρόλο που ο βασικός σκοπός της ειδησεογραφίας είναι η 
έκθεση των γεγονότων, συχνά συναντούμε σε μια είδηση και το σχόλιο του δη-
μοσιογράφου που εκφράζει τη γνώμη ή τα συναισθήματά του: κρίνει, ερμηνεύει, 
επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει το γεγονός. Για παράδειγμα, διαβάστε τα παρα-
κάτω αποσπάσματα από ειδήσεις που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο.

1Με συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στη Βουλή τίμησαν οι Αθηναίοι 
χθες, 8 Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν 

25 γυναικείες οργανώσεις που δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με στόχο την 
υπέρβαση του κοινωνικού αποκλεισμού της γυναίκας και την ισότιμη συμμετοχή της στην 
οικονομία, στην κοινωνία και στην πολιτική.

2Θαυμάσια τα νέα για την υπόθεση της ισότητας. Η Αϊλίν Κόλινς έσπασε την παράδοση 
που θέλει τους άνδρες λάτρεις και θριαμβευτές της μαθηματικής και της φυσικής επι-

στήμης. Στα 41 της χρόνια, η ΝΑΣΑ τής εμπιστεύτηκε το πηδάλιο του «Κολούμπια» και η 
υποσμηναγός Κόλινς έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης διαστημοπλοίου, ολοκληρώνοντας 
με επιτυχία την αποστολή της και περνώντας στην ιστορία.
 
 

1 Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση
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η ΕΙΔηΣη

Παρατηρούμε ότι και οι δύο ειδήσεις (1) και (2) ανακοινώνουν ένα γεγονός που 
αφορά το γυναικείο ζήτημα. Στην πρώτη (1) περίπτωση ο δημοσιογράφος εκ-
θέτει απλώς το γεγονός, λέει δηλαδή ότι οι Αθηναίες τίμησαν την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας. Αντίθετα, στη δεύτερη (2) περίπτωση ο δημοσιογράφος 
δεν περιορίζεται στην έκθεση του γεγονότος, δηλαδή ότι η Αϊλίν Κόλινς έγινε 
η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης διαστημοπλοίου και ολοκλήρωσε με επιτυχία την 
αποστολή της, αλλά προσθέτει και το σχόλιό του: «Θαυμάσια τα νέα για την 
υπόθεση της ισότητας». Πρόκειται για ένα σχόλιο με το οποίο ο δημοσιογράφος 
εκφράζει την έντονη επιδοκιμασία του για το γεγονός και δηλώνει συγχρόνως 
τη στάση του υπέρ της ισότητας των δυο φύλων.

Αυτό που έχει πάντως σημασία για τον αναγνώστη είναι να μπορεί να δια-
κρίνει το σχόλιο, δηλαδή το καθαρά υποκειμενικό στοιχείο, από το γεγονός 
που αποτελεί το αντικειμενικό περιεχόμενο της είδησης. Μια πληροφορία που 
παρουσιάζεται ως γεγονός σημαίνει ότι έχει εξακριβωθεί, ότι υπάρχουν αδιάσει-
στα στοιχεία που την αποδεικνύουν, και επομένως τη δεχόμαστε ανεπιφύλαχτα. 
Αντίθετα, μια πληροφορία που αποτελεί το σχόλιο, την ερμηνεία του δημοσιο-
γράφου για το γεγονός, τη δεχόμαστε με κάποια επιφύλαξη, γιατί μετά από 

έλεγχο μπορεί να αποδειχτεί σωστή ή λανθασμένη.
Εξάλλου ανάλογα με την ιδεολογία μας μπορεί να συμφωνού-

με ή να διαφωνούμε με τη γνώμη του δημοσιογράφου, οπότε τη 
δεχόμαστε ή την απορρίπτουμε. Για να ξαναγυρίσουμε στο προ-
ηγούμενο παράδειγμα (2), όλοι θα δεχτούμε ανεπιφύλαχτα την 
πληροφορία ότι η Κόλινς έγινε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης 
διαστημοπλοίου, ενώ δε θα συμφωνήσουμε όλοι με το επιδοκιμα-
στικό σχόλιο του δημοσιογράφου ούτε θα συμμεριστούμε τη θέση 
που παίρνει στο ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων.

  Σαράντα χιλιάδες βρέφη και νήπια πεθαίνουν κάθε μέρα στον κόσμο, 
επειδή δεν έχουν τα βασικά είδη διατροφής (γάλα, ψωμί κτλ.).

  Σε ένα χωρίς προηγούμενο ξέσπασμα ανθρώπινης συμπαράστασης 
και καλοσύνης καλλιτέχνες από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, 
αστέρια του ροκ-εντ-ρολ γνωστά σε αμέτρητα εκατομμύρια νέους σε 
ολόκληρο τον κόσμο, πήραν μέρος σε δύο παράλληλα κονσέρτα, στο 
Λονδίνο και στη Φιλαδέλφεια, και συγκέντρωσαν εκατομμύρια δολά-
ρια για λογαριασμό όσων λιμοκτονούν στην Αφρική.

  Ο εικοσιπεντάχρονος Κ. Π., πριν από λίγες μέρες, έκανε το πρώτο άλ-
μα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο, κερδίζοντας το στοίχημα που 
έβαλε με τον εαυτό του, όταν πριν από πέντε χρόνια έχασε το πόδι 
του σε ατύχημα, ενώ υπηρετούσε τη θητεία του. Έκτοτε το ένα πόδι 

Να παρατηρήσετε τα απο-
σπάσματα της διπλανής στή-
λης και να τα κατατάξετε σε 
δύο κατηγορίες: α) σ’ αυτά 
που απλώς ανακοινώνουν ένα 
γεγονός, β) σ’ αυτά που συν-
δυάζουν την ανακοίνωση του 
γεγονότος με το σχόλιο.
Ύστερα να επιλέξετε δύο απο-
σπάσματα της πρώτης (α) κα-
τηγορίας και να τα σχολιάσε-
τε. Μπορείτε, αν θέλετε, να 
τροποποιήσετε τη διατύπωση 
του αποσπάσματος:
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του είναι τεχνητό. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να κάνει άλμα με αλε-
ξίπτωτο από 1.000 μέτρα ύψος.

  Η Κριστίνα Σαντσέζ είναι ταυρομάχος. Είναι η μόνη γυναίκα που 
έχει δικαίωμα να φοράει το «τροχέ ντε λούθες», το χαρακτηριστικό 
κοστούμι του ματαντόρ, και να αντιμετωπίζει ταύρους που ζυγίζουν 
πάνω από 600 κιλά. Η Κριστίνα ανήκει στην ανώτατη κατηγορία των 
ταυρομάχων. Ο ανδρικός «σοβινισμός», όμως, είναι πιο άγριος από 
τους ταύρους. Οι άρρενες συνάδελφοί της αρνούνται να τη δεχτούν 
στον κύκλο τους. Η Κριστίνα τώρα θέλει να εγκαταλείψει την αρένα.

  Δηλώνοντας ότι ελπίζει να ζήσει πολλά χρόνια, μια αναλφάβητη 
γυναίκα 110 ετών από την Αργεντινή άρχισε να μαθαίνει γραφή και 
ανάγνωση. «Θα ήθελα να μάθω να γράφω και να διαβάζω, για να 
προετοιμαστώ για το μέλλον», τόνισε η Κονσεψιόν Φερνάντες. Η 
Φερνάντες, μητέρα 12 παιδιών, άρχισε ιδιαίτερα μαθήματα συμμετέ-
χοντας σε κυβερνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της φτωχικής 
επαρχίας Τσάκο.

  Από την αρχή των βομβαρδισμών στη Νέα Γιουγκοσλαβία, οι «Γιατροί 
χωρίς σύνορα» βρέθηκαν στις επάλξεις ενός αγώνα «με όπλα που δε 
σκοτώνουν, αλλά σώζουν ζωές». Στο Βελιγράδι, στην Πρίστινα, στα 
Σκόπια, στην Αλβανία αλλά και στο Μαυροβούνιο, από τις 6 Μαΐου 
εξελίσσεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της οργάνωσης με 
στόχο να επουλώσει τις βαθιές πληγές του πολέμου.

 

Να παρουσιάσετε σε πέντε περίπου στίχους ένα αξιοσημείωτο γεγονός 
που αφορά το σχολείο σας, π.χ. κάποια δραστηριότητα των μαθητικών 
κοινοτήτων, και ένα άλλο που αφορά την περιοχή σας, π.χ. την ίδρυση μι-
ας βιβλιοθήκης· να ξαναγράψετε ύστερα την είδηση προσθέτοντας και το 
σχόλιο.
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 Και η στίξη είναι σχόλιο

  
Με ένα χέρι ο ποδοσφαιριστής Σ. διαπρέπει στα γήπεδα!

  
Στη φυλακή από δική του επιμονή...

  
Σκοτώνουν τις φώκιες... πριν γεράσουν.

  
«SOS» εκπέμπει το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη διάσωση του σπά-
νιου θηλαστικού.

  
Αναγνώριση του ψευδοκράτους αξιώνει... ως όρο η Άγκυρα.

  
Συντήρηση τροφίμων με... ακτινοβολία.

  
Αλήθεια, για ποια δάση μιλάμε;

  
Ανατρέπονται όλες οι αρχές της διαιτολογίας. 
Να τρώει κανείς ή να μην τρώει;

  
Λέει πως ανέβηκε σε μια ώρα στην Πάρνηθα (!)

  
Καμάρωνε πως ήταν ο καλύτερος (;) ποδοσφαιριστής.

 

Να αποδοθεί λεκτικά το σχόλιο που εκφράζουν τα σημεία στίξης 
στις παραπάνω φράσεις.

Να γράψετε πέντε σύντομες ειδήσεις παρουσιάζοντας το σχόλιό 
σας με τα κατάλληλα σημεία στίξης.

Να παρατηρήσετε τα παρα-
δείγματα της διπλανής στή-
λης και να προσδιορίσετε το 
είδος του σχολίου (θαυμα-
σμό, ενθάρρυνση, ευχαρίστη-
ση, έκπληξη, συμφωνία, απο-
δοκιμασία, αποστροφή, αγα-
νάκτηση, κατάπληξη, απο-
θάρρυνση, δισταγμό, απορία, 
αμφισβήτηση, ειρωνεία, έμ-
φαση) που εκφράζουν τα ση-
μεία στίξης στην κάθε περί-
πτωση.
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18 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β´ ΤΕΥΧΟΣ

η ΕΙΔηΣη

Είδαμε ότι το σχόλιο είναι καθαρά υποκειμενικό στοιχείο σε μια είδηση. 
Μήπως αυτό σημαίνει ότι οι ειδήσεις που απλώς καταγράφουν ένα γεγο-
νός, χωρίς να το σχολιάζουν, είναι εντελώς απαλλαγμένες από το υπο-

κειμενικό στοιχείο; Φαίνεται πως αυτό δε συμβαίνει. Για παράδειγμα, η είδηση 
για ορισμένες απαγορεύσεις που επέβαλε το δικτατορικό καθεστώς μιας χώρας 
στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να προβληθεί περισσότερο ή λιγότερο στις διά-
φορες εφημερίδες με τον τίτλο, την έκτασή της, την τοποθέτησή της στη σελι-
δοποίηση του έντυπου, ενώ μπορεί να μην παρουσιαστεί καθόλου σε κάποια 
εφημερίδα. Οι επιλογές αυτές, που είναι βέβαια μια υποκειμενική επέμβαση, 
εξαρτώνται από τη θέση του δημοσιογράφου ή της εφημερίδας απέναντι στο 
συγκεκριμένο δικτατορικό καθεστώς και από την ιεράρχηση που θα γίνει στις 
ειδήσεις της ημέρας.

Κάθε ομάδα να συγκεντρώσει αποκόμματα από διαφορετικές 
εφημερίδες που αφορούν την ίδια είδηση, να τα συγκρίνει και να 
γράψει τα συμπεράσματά της, για να τα παρουσιάσει στην τάξη.

 

2 Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης

Ομαδική εργασία
Έχοντας υπόψη τα παραπά-
νω, να εργαστείτε σε ομάδες.
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19ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β´ ΤΕΥΧΟΣ

η ΕΙΔηΣη

Η δημοσιογραφική είδηση είναι ένα είδος επικοινωνίας με μέσο το γραπτό λόγο. 
Ο πομπός (δημοσιογράφος) εκπέμπει ένα μήνυμα (είδηση), αλλά αυτό δε γίνεται 
απόλυτα και κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο αντιληπτό από όλους τους δέκτες 
(αναγνώστες), αφού είναι φυσικό όλοι οι δέκτες να μην έχουν τις ίδιες γνώσεις 
και τα ίδια βιώματα γύρω από το θέμα. Για παράδειγμα παίρνουμε τον παρακά-
τω τίτλο:

[ Η «Βέροια» ξανάγινε «βασίλισσα» μετά από δέκα χρόνια! ]

Ένας αναγνώστης αδαής περί τα αθλητικά θα μπορούσε να φανταστεί ότι η είδη-
ση αφορά την πόλη Βέροια, ίσως μάλιστα να υπέθετε ότι πρόκειται για μια ανα-
βίωση των Ανθεστηρίων, της γιορτής των λουλουδιών που γινόταν παλαιότερα 
εκεί. Αντίθετα, ένας ποδοσφαιρόφιλος καταλαβαίνει ότι η είδηση αφορά την επι-
τυχία της ποδοσφαιρικής ομάδας «Βέροια», που στους αθλητικούς κύκλους έχει 
τον τίτλο «βασίλισσα», και οι αντιδράσεις του είναι ανάλογες με τη συμπάθεια ή 
την αντιπάθειά του προς την ομάδα. Φυσικά ακόμη και ο πρώτος αναγνώστης, 
που δε γνωρίζει το εξωγλωσσικό πλαίσιο1, μπορεί να κατανοήσει το μήνυμα, αν 
γνωρίζει τους κανόνες της στίξης και αν προσέξει ότι η λέξη «Βέροια» είναι μέσα 
σε εισαγωγικά, ή αν παρατηρήσει ότι η είδηση περιέχεται στην αθλητική σελίδα. 
Εξάλλου το νόημα του τίτλου γίνεται φανερό, όταν ο αναγνώστης διαβάσει ολό-
κληρη την είδηση που αποτελεί το γλωσσικό πλαίσιο2 του τίτλου.

1. Εξωγλωσσικό πλαίσιο: η γνώση του κόσμου που είναι απαραίτητη για την ερμηνεία του μηνύματος.

2. Γλωσσικό πλαίσιο: το τμήμα του λόγου μέσα στο οποίο εμφανίζεται ένα γλωσσικό στοιχείο.
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