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Εννοιολογικϋσ διευκρινύςεισ 

 

Οριςμόσ:  Η ικανότητα ενόσ ατόμου να εκφρϊζεται  με μεςτότητα, περιεκτικότητα και 

ςυντομύα  

υνώνυμα: λόγοσ  λιτόσ, πυκνόσ, μεςτόσ, περιεκτικόσ, επιγραμματικόσ 

Αντώνυμα: φλυαρύα, απεραντολογύα, βερμπαλιςμόσ, πλατειαςμόσ 

υντόμευςη του λόγου:  Πρόκειται για την αλόγιςτη ςυντόμευςη τησ ϋκφραςησ, ϊκριτη 

αφαύρεςη των αναγκαύων, χρόςη αρκτικόλεξων, ςυντομογραφιών κ.λπ. 

 

 
Εύδη γραπτού και προφορικού λόγου ςτα 
οπούα εύναι απαραύτητη η λακωνικότητα 
 

Ο αναλυτικόσ λόγοσ εύναι απαραύτητοσ ςτισ 
εξόσ περιπτώςεισ 

 Οριςμού 
 Οδηγύεσ 
 Ερωτόςεισ 
 Περιλόψεισ 
 ερωτόςεισ και απαντόςεισ ςτον 

προφορικό, κυρύωσ λόγο 
 τα κυβερνητικϊ ανακοινωθϋντα, 
 οι εξαγγελύεσ τησ κυβϋρνηςησ, 
 οι δηλώςεισ των πολιτικών ηγετών. 
 ο πολιτικόσ λόγοσ 
 ο επιςτημονικόσ λόγοσ 
 το δελτύο καιρού 
 η κύνηςη ςτουσ δρόμουσ 
 το ωρϊριο των καταςτημϊτων 
 οι ανακοινώςεισ ςτα αεροδρόμια και 

ςτα λιμϊνια 
 οι πληροφορύεσ για την πολιτιςτικό 

κύνηςη 
 οι τύτλοι ειδόςεων 
 οι προςκλόςεισ 
 οι αγγελύεσ 
 οι διαφημύςεισ 
 το ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο 
 λύςεισ προβλημϊτων 

 

 διδαςκαλύα ςτην τϊξη 
 ςυζότηςη ςτο κοινοβούλιο 
 κριτικό ενόσ βιβλύου 
 πολιτικό ό οικονομικό ϊρθρο μιασ 

εφημερύδασ 
 περιγραφό ενόσ ιςτορικού γεγονότοσ 
 δημοςύευςη μιασ επιςτημονικόσ 

ϋρευνασ 
 μια διϊλεξη ό μια ανοιχτό ςυζότηςη 

ςτο πανεπιςτόμιο 
 ςυγγραφό μιασ εργαςύασ (μαθητικόσ, 

πανεπιςτημιακόσ διατριβόσ) 
 ανοιχτό επιςτολό ςε ϋνα περιοδικό 
 περιγραφϋσ 
 καταθϋςεισ, μαρτυρύεσ  

 
Το λιγότερο ό περιςςότερο αναλυτικό ό 
ςυνθετικό ύφοσ φανερώνει την πνευματικό 
καλλιϋργεια ενόσ ανθρώπου και τη 
δυνατότητϊ του να κατανοεύ και να 
επεξεργϊζεται διϊφορουσ τομεύσ και πεδύα 
γνώςησ. 
Πολλϋσ φορϋσ η ϋλλειψη ανϊλυςησ φανερώνει 
πνευματικό ρηχότητα, ϋλλειψη γλωςςικού 
πλούτου, ϊγνοια τησ κοινωνικόσ και 
πολιτιςτικόσ ιςτορύασ και αδυναμύα 
διαμόρφωςησ προςωπικού ύφουσ. 
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Η λακωνικότητα ωσ ϋκφραςη γλωςςικόσ ικανότητασ 

 
Ιδιότητεσ 

ςυνώνυμα 
Το ϊτομο ϋχει τη δυνατότητα  να διατυπώνει με ακρύβεια και ςαφόνεια 
τισ ςκϋψεισ, απόψεισ, ιδϋεσ του. 
Η ικανότητα κϊποιου να εκφρϊζεται εύςτοχα ,με λιτότητα, 
Μεςτόσ και πυκνόσ λόγοσ 
Συντελεύ/ςυμβϊλλει 
Στην αποφυγό του πλατειαςμού, τησ περιττολογύασ 
ςτην οικονομύα χρόνου 
Στη διατύπωςη ςαφών και απλών αλλϊ ολοκληρωμϋνων ςκϋψεων 
Δεν επιτρϋπει 
Παρεκβϊςεισ 
Περιττϋσ αναλύςεισ 
Ωραιολογύεσ 
Την τϊςη για εκζότηςη, επιτηδευμϋνο λόγο, ρητορικϊ ςχόματα για 
εντυπωςιαςμό 
Την κενολογύα 
 

Αποτελϋςματα 
 
 

 
Επικοινωνύα 

 
Εξοικονόμηςη 

χρόνου 
 
 
 

Διαπροςωπικϋσ 
ςχϋςεισ 

 
 
 

Επικοινωνύα 
πνευματικών 

ανθρώπων με το 
λαό 

 
 

Εκπαύδευςη 
 
 
 
 
 
 
 

Πολιτικό 
 
 
 
 

Κατανόηςη του λόγου 
Η αξύα του λακωνιςμού, ϋγκειται πρώτα απ’ όλα ςτην κατανόηςη του 
λόγου.  
Ο μεςτόσ και περιεκτικόσ λόγοσ, που γύνεται ευκολότερα κατανοητόσ, 
διευκολύνει την επικοινωνύα και καλλιεργεύ τη ςυνεργαςύα  
Στισ ςύνθετεσ κοινωνύεσ µε τουσ γρόγορουσ ρυθµούσ εκτύλιξησ των 
γεγονότων, την πληθώρα των µηνυµϊτων και τον περιοριςµϋνο χρόνο 
εύναι αναγκαύα η ςύντοµη και ακριβόσ ϋκφραςη, ώςτε τα νοόµατα να 
κατανοούνται εύκολα και γρόγορα. 
 
Ο ϊνθρωποσ που ϋχει τη δυνατότητα να εκφρϊζεται με ακρύβεια 
αποφεύγει τισ αναλύςεισ τισ περιττολογύεσ, τισ δευτερολογύεσ και κϊνει 
πιο εύκολη την κατανόηςη των λόγων του για το δϋκτη.  
Βοηθϊ τον ςυνομιλητό του να κατανοόςει πλόρωσ το βαθύτερο νόημα 
των μηνυμϊτων του.  
 
Ο ςύντομοσ και περιεκτικόσ λόγοσ διευκολύνει την επικοινωνύα των 
πνευματικών ανθρώπων (εκπαιδευτικών, επιςτημόνων, καλλιτεχνών...) 
με το λαό αλλϊ και με τουσ ςυναδϋλφουσ τουσ ώςτε να μεταδύδονται 
εύκολα οι γνώςεισ, οι παιδευτικϋσ αξύεσ και αρχϋσ και να προωθούνται 
επιτυχϋςτερα οι νϋεσ μϋθοδοι και η ϋρευνα. 
 
΄Οταν οι εκπαιδευτικού και οι πνευματικού ϊνθρωποι δεν εύναι λακωνικού, 
δεν ϋρχονται πιο κοντϊ ςτο λαό και δεν γύνονται ςαφϋςτερα αντιληπτού, 
χωρύσ να επιτελούν με τον τρόπο αυτό την παιδευτικό αποςτολό που 
ϋχουν αναλϊβει. 
 Επιπλϋον, οι επιςτόμονεσ δεν προωθούν επιτυχϋςτερα την ϋρευνϊ τουσ 
και τισ νϋεσ μεθόδουσ, χϊνοντασ την ουςιαςτικότερη επικοινωνύα με τουσ 
ςυνεργϊτεσ τουσ και την διατύπωςη εμπεριςτατωμϋνων απόψεων. 

·          
 Η ακρύβεια και η μεςτότητα του πολιτικού λόγου εξαςφαλύζει την 
κατανόηςη των γεγονότων και των πολιτικών εξελύξεων εκ μϋρουσ των 
πολιτών. Έτςι περιορύζονται φαινόμενα δημαγωγύασ και λαώκιςμού. 
Στον πολιτικό λόγο τϋλοσ, η απουςύα του λακωνιςμού γύνεται ιδιαύτερα 
αιςθητό ςτην ςημερινό κοινωνύα, μιασ και κυριαρχεύ ς’ αυτόν η γριφώδη 
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και αινιγματικό γλώςςα που θολώνει τα πραγματικϊ γεγονότα και 
προςιδιϊζει ςτουσ λόγουσ λαώκιςτών και δημαγωγών. Ο πολύτησ που δεν 
εμβαθύνει ςτουσ λόγουσ αυτούσ, εύκολα πεύθεται και διακατϋχεται από 
μια μεγϊλη προθυμύα υποςτόριξησ και διϊδοςόσ τουσ. Ακόμη, χϊνεται 
εντελώσ ο διϊλογοσ και εϊν υπϊρχει ςε κϊποιεσ μεμονωμϋνεσ 
περιπτώςεισ αναπτύςςεται με ελϊχιςτη ακρύβεια, χωρύσ να διευκολύνει 
τη λόψη πολιτικών αποφϊςεων, ενώ ταυτόχρονα, οι πολύτεσ δεν 
μπορούν να διατυπώςουν εύςτοχα τα αιτόματϊ τουσ και δεν μπορούν να 
διεκδικούν με αξιώςεισ τα δικαιώματϊ τουσ. Με τα δεδομϋνα αυτϊ το 
δημοκρατικό πολύτευμα δεν προςτατεύεται, που ςόμερα απειλεύται από 
φαινόμενα αςυνϋπειασ λόγων-ϋργων των ηγετών, από ϋντονη 
γραφειοκρατύα, από λαώκιςτικϋσ τακτικϋσ. 
 

Καλλιϋργεια τησ 
λακωνικότητασ 

Η ευθύνη και το καθόκον για την μετϊδοςη του λακωνιςμού βαραύνει 
κατϊ κύριο λόγο την παιδεύα που παρϋχεται από το κρϊτοσ καθώσ και 
τον κϊθε πολύτη που δεν επιθυμεύ να παύρνει ςτϊςη παρατηρητό αλλϊ να 
ςυμμετϋχει ενεργϊ ςτην διαμόρφωςη των δεδομϋνων μϋςα ςτα οπούα ζει 
και εργϊζεται. Εύναι ςτο χϋρι του καθενόσ μασ να επιλϋξει εϊν θα 
υιοθετόςει ό όχι ωσ τρόπο ζωόσ τισ αξύεσ του λακωνιςμού. Πϊντωσ, κϊθε 
επιλογό ϋχει και τισ αντύςτοιχεσ ςυνϋπειϋσ τησ. 

 
 

Η λακωνικότητα ωσ τρόποσ ςκϋψησ 
 
Ο όροσ  λακωνικότητα υποδηλώνει, επύςησ,  πνευµατικό καλλιϋργεια, καλό γνώςη τησ γλώςςασ, 
περιεκτικότητα και ακρύβεια  καθώσ λιτότητα και ουςύα ςτον τρόπο ςκϋψησ 

Δεν μπορεύ να υπϊρξει λακωνικό γλωςςικό διατύπωςη χωρύσ λακωνικό τρόπο ςκϋψησ. Ο 
περιεκτικόσ τρόποσ διατύπωςησ προώποθϋτει ςυγκροτημϋνο τρόπο ςκϋψησ. Η ικανότητα να 
εκφρϊζεται κϊποιοσ εύςτοχα και απλϊ δηλώνει ςπουδαύα πνευματικό καλλιϋργεια και  καλό 
γνώςη τησ γλώςςασ που χρηςιμοποιεύ. 

Επιχειρόματα 

Ο ϊνθρωποσ που εκφρϊζεται με λακωνικό τρόπο παρουςιϊζει τα επιχειρόματα και τουσ 
ςυλλογιςμούσ τουσ με καθαρότητα, λιτότητα, ακρύβεια και ςαφόνεια. Κϊτι τϋτοιο προώποθϋτει 
διαύγεια ςκϋψησ, ικανότητα ταχύτατων επιλογών, αξιολόγηςη των καταλληλότερων 
επιχειρημϊτων, ικανότητα πρόβλεψησ των αντιδρϊςεων του ςυνομιλητό. 

 
Ο ϊνθρωποσ που διαθϋτει την ικανότητα τησ λακωνικότητασ ειςϊγεται κατευθεύαν ςτην ουςύα 
των νοημϊτων και λόγω τησ διαλεκτικόσ ςχϋςησ λόγου-πνεύματοσ, μαθαύνει να ςκϋφτεται 
καλύτερα.  

Αποτϋλεςμα εύναι η όξυνςη τησ κριτικόσ ικανότητασ, η γόνιμη αμφιβολύα, η ορθότερη 
αμφιςβότηςη με προβολό θετικών αντιπροτϊςεων και μια γενικότερη πνευματικό εγρόγορςη, 
που εύναι ύςωσ το πιο ςημαντικό από όλα. 

Χϊρη ςτην πνευματικό εγρόγορςη το ϊτομο επεξεργϊζεται και κρύνει το υλικό με το οπούο 
αςταμϊτητα βομβαρδύζεται καθημερινϊ από τα Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ, ώςτε να 
διαμορφώνει μια πιο ςυγκροτημϋνη εικόνα και ϊποψη για τα πρϊγματα χωρύσ να μετατρϋπεται 
ςε φερϋφωνο επιτόδειων, που επιχειρούν ςυςτηματικϊ την πνευματικό υποδούλωςη για να 
κυριαρχόςουν. 
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Η όξυνςη τησ αντιληπτικόσ ικανότητασ του ατόμου το εξωθεύ να αναζητϊ πϊντοτε τα καύρια 
ςτοιχεύα κϊθε ζητόματοσ και ςτη διϊκριςό τουσ από τα λιγότερο ουςιώδη. Το ϊτομο μαθαύνει, 
επομϋνωσ, να διατρϋχει γρόγορα κϊθε πληροφορύα και κϊθε ςτοιχεύο που του παρουςιϊζεται 
εντοπύζοντασ και επιλϋγοντασ τα πιο ςημαντικϊ ςημεύα. 
Η ικανότητα αυτό που βρύςκει εφαρμογϋσ ςε ποικύλεσ εκφϊνςεισ τησ καθημερινότητασ, όπωσ 
εύναι η ενημϋρωςη του ατόμου, η προςϋγγιςη μιασ μελϋτησ ό ενόσ βιβλύου, αλλϊ και η 
παρακολούθηςη μιασ ομιλύασ, προςφϋρει ςτον ϊνθρωπο τη δυνατότητα να μην εγκλωβύζεται 
ςτισ επουςιώδεισ λεπτομϋρειεσ και να επικεντρώνει την προςοχό του πϊντοτε ςτο πιο 
ςημαντικό, εξοικονομώντασ ϋτςι πολύτιμο χρόνο. 
 
 

Η λακωνικότητα ωσ αντύληψη/φιλοςοφύα ζωόσ 
  

«Το λακωνύζειν εςτύ φιλοςοφεύν» 
 
Ιςτορικό αναδρομό 
Όπωσ γνωρύζουμε από διϊφορα ιςτορικϊ δεδομϋνα οι Σπαρτιϊτεσ  (Λϊκωνεσ) όταν αυτού που 
καθιϋρωςαν την ςύντομη, μεςτό και περιεκτικό ομιλύα, η οπούα όταν απόρροια του 
γενικότερου τρόπου ζωόσ τουσ, που υπόρξε από κϊθε ϊποψη λιτόσ. Το μϋτρο, όμωσ, όταν 
χαρακτηριςτικότατο γνώριςμα όλων των αρχαύων Ελλόνων, και ςτην ζωό τουσ και ςτην 
ϋκφραςό τουσ, ενώ εύναι αδιαμφιςβότητο ςτοιχεύο ότι η ελληνικό γλώςςα όταν και εύναι μια 
από τισ πιο πλούςιεσ, μεςτϋσ, ακριβεύσ γλώςςεσ, αφού για κϊθε νόημα και ςυναύςθημα υπϊρχει 
μια ξεχωριςτό, ιδιαύτερη και ςυγκεκριμϋνη λϋξη. 
 
Ο λακωνιςµόσ εύναι και αντύληψη ζωόσ αφού προώποθϋτει απλότητα χαρακτόρα, ϋλλειψη 
επιτόδευςησ* ,  λιτότητα και ουςύα, τόςο ςτον τρόπο με τον οπούο ςκϋφτεται, όςο και ςτον 
τρόπο με τον οπούο ζει. Για τον λόγο αυτό ϊλλωςτε, αρκετού υποςτηρύζουν ότι ο λακωνιςμόσ 
εύναι και αντύληψη ζωόσ. 
*προςποιητό, πλαςτό 
Πνευματικϊ χαρακτηριςτικϊ 
Η ώριμη, ουςιαςτικό και μεςτό ςκϋψη των ατόμων που χαρακτηρύζονται από λακωνικότητα 
χαρακτηρύζει παρϊλληλα  και τισ δραςτηριότητϋσ  τουσ που διϋπονται από ϋλλειψη υπερβολόσ 
και κϊθε περιττού ςτοιχεύου. 
Η ωριµότητα τησ ςκϋψησ, η ακρύβεια και η µεςτότητα του λόγου διακρύνει ϊτοµα µετριοπαθό, 
ειλικρινό, µε αυτοπειθαρχύα, αυτογνωςύα 
Ηθικϊ χαρακτηριςτικϊ 
Ο λακωνιςμόσ διακρύνει ϊτομα που εκτιμούν και αςπϊζονται ηθικϋσ αρετϋσ όπωσ η ειλικρύνεια 
και ο ςεβαςμόσ ςτον ϊλλον… 
 
Αποτελϋςματα 

 Ηθικό ςυμπεριφορϊ 
Ο λακωνιςμόσ ωσ μια απλό και λιτό θεώρηςη τησ ζωόσ και των πραγμϊτων, εκτόσ από 
τρόπο ϋκφραςησ, βοηθϊ το ςύγχρονο ϊνθρωπο να βγει από ςημαντικϊ αδιϋξοδα, ςτα οπούα 
βρύςκεται. Ο ςημερινόσ ϊνθρωποσ ενδιαφϋρεται μόνο για τισ υλικϋσ απολαύςεισ, το ϊγριο και 
ανόλεο κυνόγι του χρόματοσ, το οπούο πολλϋσ φορϋσ γύνεται εισ βϊροσ των ςυνανθρώπων μασ 
και ϋχει χϊςει κϊθε ςοβαρότητα και επαφό με υψηλϋσ αξύεσ και αρχϋσ.  Αντύθετα, η 
αυτοπειθαρχύα και η λιτότητα που εκφρϊζονται με τον λακωνιςμό, μπορούν να προφυλϊξουν 
τον ςύγχρονο ϊνθρωπο απϋναντι ςτον αμοραλιςμό οδηγώντασ τον ς΄ ϋναν ειλικρινό διϊλογο με 
τον εαυτό του και τουσ ϊλλουσ, ςε μια γνόςια ενδοςκόπηςη, ώςτε να εύναι ςε θϋςη να 
πληςιϊςει την αυτογνωςύα και να κατακτόςει την ηθικό του ελευθερύα. 

   Βελτύωςη κοινωνικών ςχϋςεων 
Τα οφϋλη από την εφαρμογό των επιταγών του λακωνιςμού δεν περιορύζονται μόνο ςτο ϊτομο 
αλλϊ και ςτο ευρύτερο κοινωνικό ςύνολο, μιασ και το κϊθε ϊτομο δεν εύναι παρϊ μια ψηφύδα, 
ϋνα πολύ μικρό κομμϊτι ςτο μεγϊλο ψηφιδωτό τησ κοινωνύασ. Εδραιώνεται η κοινωνικό 
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αλληλεγγύη ςε κϊθε επύπεδο, ςτοιχεύα που ςόμερα ςπανύζουν εξαιτύασ τησ ϊκρωσ 
ωφελιμιςτικόσ εποχόσ μασ η οπούα χαρακτηρύζεται από τον ανταγωνιςμό, το μύςοσ για την 
επιτυχύα του ϊλλου και την ατομιςτικό ςυμπεριφορϊ. 

 Εθνογνωςύα 
Ο λακωνιςμόσ για τουσ Έλληνεσ ειδικϊ, ϋχει ουςιαςτικότερη ςημαςύα. Ωσ πρώτοι ειςηγητϋσ τησ 
κορυφαύασ αρετόσ αυτόσ, που κλεύνει μϋςα τισ τόςεσ ϊλλεσ, πληςιϊζουμε με την εφαρμογό τησ 
πιο κοντϊ ςτην παρϊδοςό μασ, ςεβόμαςτε τον ςπουδαύο πολιτιςμό που αναπτύςςουμε τόςουσ 
αιώνεσ και αναλαμβϊνουμε τα ινύα του αγώνα για ϋνα πιο δημιουργικό παρόν. Στα χρόνια που 
ζούμε, όπου γνωρύζουν ραγδαύα ανϊπτυξη και εξϊπλωςη η ξενομανύα και η πολιτιςτικό 
διεύςδυςη από τουσ ιςχυρούσ, η ϊκριτη και δουλικό μύμηςη και ειςβολό ξϋνων λϋξεων, ο 
λακωνιςμόσ εύναι δυνατόν να προβληθεύ ωσ ϋνα μϋςο ανϊςχεςησ όλων αυτών με παρϊλληλη 
ςημαντικό επαφό με τισ ρύζεσ μασ. Έχοντασ αυτϊ ςτο νου μασ οφεύλουμε ςε διεθνϋσ επύπεδο να 
ςτηρύξουμε τον διεθνό διϊλογο και την ςυνεργαςύα, να πραγματοποιόςουμε μια κοινό 
προςπϊθεια για την εδραύωςη ενόσ κλύματοσ ςυναδϋλφωςησ και παγκόςμιασ ειρόνησ. 
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ΤΝΣΟΜΕΤΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ-ΑΡΚΣΙΚΟΛΕΞΑ 

 

Ειςαγωγό 

Σόμερα κυριαρχεύ η ςυντόμευςη λόγου , που παρατηρεύται όχι μόνο ςτην επικοινωνύα αλλϊ και 

ςτην τϋχνη. Στην καθημερινό ζωό, περιοριζόμαςτε ςε τυπικϋσ , ςτερεότυπεσ εκφρϊςεισ. Ζούμε 

ςε μια εποχό αςϊφειασ , υποβϊθμιςησ του λόγου , ϊρα και τησ ςκϋψησ.  

Εννοιολογικϋσ διευκρινύςεισ 

 

υντόμευςη του λόγου: Οι τυπικϋσ, ςτερεότυπεσ εκφρϊςεισ, ο ςυνθηµατοποιηµϋνοσ λόγοσ 

χρόςη λϋξεων που χϊνουν την πολυςηµύα τουσ. Ο λόγοσ περιορύζεται ςτα ςτοιχειώδη, 

ςυνθηματοποιεύται.  

Ο λόγοσ  τησ εποχόσ μασ περιορύζεται ςτη δόλωςη των απολύτωσ αναγκαύων ςχϋςεων, ςτην 

τυπικό ϋκφραςη ςυναιςθημϊτων, ςτισ ςτερεότυπεσ  εκφρϊςεισ, ςτα ςυνθόματα κϊθε εύδουσ. Ο 

λόγοσ εύναι αφαιρετικόσ και ατελόσ  χωρύσ, ταυτόχρονα, να εύναι δηλωτικόσ, μεςτόσ και 

ουςιώδησ. 

Δεν εύναι η   ενςυνεύδητη ςύνοψη απόψεων, αλλϊ η ςκόπιμη ό αθϋλητη παραπούηςη και 

κακοπούηςη τησ  γλώςςασ. Υποβιβϊζει την αξύα των λϋξεων, καταςτρϋφει τισ ςημαςύεσ 

τουσ, αχρηςτεύει τη λειτουργικότητα των εννοιών, απολυτοποιεύ και  ιςοπεδώνει τα νοόματα 

και τισ διαφορϋσ 

Κύρια χαρακτηριςτικϊ: 

 Ελλειπτικϋσ προτϊςεισ 

 Συντομογραφύεσ 

 Συνθηματολογικόσ λόγοσ 

 Χρόςη αρκτικόλεξεων 

Αρκτικόλεξο ονοµϊζεται ο ςύντοµοσ τρόποσ γραφόσ που παρϊγεται από τα αρχικϊ γρϊµµατα 

ό τισ ςυλλαβϋσ των λϋξεων µιασ φρϊςησ (ςυνόθωσ ονόµατα οργανιςµών, ςωµατεύων, 

υπηρεςιών κ.ϊ.) και γρϊφεται πϊντα µε κεφαλαύα γρϊµµατα.  
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Ετυµολογύα: Η λϋξη αρκτικόλεξο προϋρχεται από τισ λϋξεισ αρκτικόσ (που ςηµαύνει αυτόσ που 

βρύςκεται ςτην αρχό) και λϋξη.  

Συνώνυµο: ακρωνύµιο, βραχυγραφύα  

 

Αποτελϋςματα 

Πνευματικϊ-γλώςςα 

 Η ςυντόμευςη του λόγου, που για τουσ αρχαύουσ Έλληνεσ όταν ςημαντικό αρετό και 

ϋνδειξη ςοφύασ και πνευματικόσ ωριμότητασ ( η λακωνικότητα) , ςτη ςύγχρονη εποχό 

καταδεικνύει διανοητικό ϋνδεια, ςυναιςθηματικό ουδετερότητα, πνευματικό ραθυμύα 

και εκφραςτικό αδυναμύα. Εύναι, τελικϊ, ϋνδειξη απαιδευςύασ, αδιαφορύασ, πνευματικόσ, 

οκνηρύασ. 

• Οι λϋξεισ υποβιβϊζονται, αχρηςτεύεται η λειτουργικότητα των εννοιών, 

αποπροςωποποιούνται, τα νοόµατα γύνονται διφορούµενα, ρηχϊ και επιφανειακϊ.  

 Ο ςυντομευμϋνοσ λόγοσ του καιρού μασ ακυρώνει τη ςκϋψη, ςυνεπώσ ακρωτηριϊζει και 

τη γλωςςικό πληρότητα. 

 Όταν όµωσ υποβαθµύζεται ο λόγοσ, υποβαθµύζεται και η ςκϋψη, περιορύζεται η κριτικό 

ικανότητα και η δυνατότητα για αυτογνωςύα..  

Επικοινωνύα 

Η ςυντόµευςη και η απλοπούηςη του λόγου περιορύζει την επικοινωνύα, τον αυθορµητιςµό, το 

ςυναύςθηµα, την ςκϋψη.  

• Η επικοινωνύα γύνεται απρόςωπη, ςτερεοτυπικό, επιδερµικό, η ζωό απογυµνώνεται από το 

περιεχόµενο και τα νοόµατϊ τησ. 

 

• τα αρκτικόλεξα αποδύδουν όχουσ δύχωσ ςυγκεκριµϋνο νόηµα και δυςχεραύνουν την 

επικοινωνύα ιδύωσ όταν δεν απευθύνονται ςε µυηµϋνουσ . 

• αλλοιώνουν τη ςηµαςύα των λϋξεων των οπούων το νόηµα αποδύδουν, αφού το 

απογυµνώνουν από κϊθε ϊλλη ϋννοια που θα ςυνδεόταν µ' αυτό αν το ϊφηναν ατόφιο (π.χ. το 

αρκτικόλεξο Ο.Ε. που ςηµαύνει  Οµϊδα Εργαςύασ δε µεταφϋρει το νόηµα τησ από κοινού 

καταβολόσ προςπαθειών κϊποιασ οµϊδασ, τη ςυνεργαςύα κϊποιων ανθρώπων, την αλληλεγγύη 

κ.λπ. που µεταφϋρουν αυτούςιεσ οι λϋξεισ ‘Οµϊδα’ και ‘Εργαςύα’.  

• η γλώςςα γύνεται δύςκαµπτη, τυποποιηµϋνη, ςυνθηµατικό, λόγω τησ ακλιςύασ των 

αρκτικόλεξων 

 Αύτια –παρϊγοντεσ δημιουργύασ του φαινομϋνου 

• η ανϊπτυξη τησ επιςτόµησ και τησ τεχνολογύασ, οι ταχύτατοι ρυθµού εξϋλιξησ και η 

µηχανοπούηςη τησ ζωόσ επϋφεραν την αύξηςη τησ ορολογύασ, την κωδικοπούηςη, γλώςςασ, την 

τυποπούηςη τησ ςκϋψησ και τησ ϋκφραςησ.  

• ο καταιγιςµόσ των µηνυµϊτων, ερεθιςµϊτων και πληροφοριών που δϋχεται ο ςύγχρονοσ 

ϊνθρωποσ 

• Η γλώςςα των ΜΜΕ, ςτην οπούα κυριαρχεύ η ςυνθηματολογύα 

 Η γλώςςα τησ διαφόμιςησ και των πολιτικών ςυνθημϊτων 
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  Η ανϊγκη εξοικονόμηςησ χρόνου ςε μια εποχό με ιλιγγιώδεισ ρυθμούσ και πολλϋσ εντϊςεισ. 

Στην ανταγωνιςτικό και ϊκρωσ απαιτητικό εποχό και κοινωνύα μασ χρειϊζεται να προβούμε 

ςε εξοικονόμηςη χώρου, χρόνου, δύναμησ και η εκτεταμϋνη χρόςη αρκτικόλεξων βοηθϊ ς’ 

αυτό. Τα αρκτικόλεξα ςυντομεύουν και πυκνώνουν το λόγο, γι’ αυτό και χρηςιμοποιούνται 

τόςο εκτεταμϋνα. 

 Η πολυμορφύα και η ςυνθετότητα τησ ζωόσ 

•  • Η εκτενόσ χρόςη Η/Υ και διαδικτύου οδηγεύ ςτη ςυχνό κωδικοπούηςη τησ γλώςςασ και τη 

χρόςη ςυντομογραφιών. Ο  περιοριςµϋνοσ χώροσ ςτην κινητό τηλεφωνύα  και το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομεύο (sms, mail)  

 Η ϊγνοια τησ γλώςςασ , το φτωχό – περιοριςμϋνο λεξιλόγιο  

 η δηµιουργύα ςυνεχώσ νϋων οργανιςµών, ςυλλόγων η ονοµαςύα των οπούων αποδύδεται 

µε αρκτικόλεξα  

 δεν εύναι λύγοι αυτού που, θεωρώντασ ότι δεύχνουν τη γνωςτικό τουσ επϊρκεια, 

επιλϋγουν αυτόν τον τρόπο επικοινωνύασ 

 Η ϋλλειψη ουςιαςτικού ενδιαφϋροντοσ για το ςυνϊνθρωπο , η αλλοτρύωςη , η απώλεια 

εμπιςτοςύνησ ςτο διπλανό – ς’ όλα τα επύπεδα ζωόσ – αποκρυςταλλώνεται ςτην 

κοινωνύα. Το θϋμα τησ γλώςςασ , κατϊ το Γιανναρϊ , εύναι και κοινωνικό. Άρα , αυτό η 

μορφό τησ ϋκφραςησ ςόμερα αντανακλϊ τη μορφό τησ κοινωνύασ. Κρύςη ςτισ ςχϋςεισ 

των ανθρώπων , κρύςη ςτην επικοινωνύα , κρύςη ςτισ αξύεσ. 

Επιλογικό ςκϋψη 

Η ςυντόμευςη του λόγου θϋτει φραγμό ςτην επικοινωνύα. Περιορύζει τον αυθορμητιςμό , 

παγώνει το ςυναύςθημα. Απλοποιώντασ και ςυντομεύοντασ το λόγο , ςυντομεύουμε και τη 

ςκϋψη Κατϊ ςυνϋπεια , και η επικοινωνύα γύνεται απρόςωπη , επιδερμικό Όταν η γλώςςα 

γύνεται μϋςο ςυναλλαγόσ κι εμπορευματοποιεύται τότε και η ζωό απογυμνώνεται από νόημα 

 

Ενδεικτικά  παραδεύγματα για  την  προςπάθεια  του  ςύγχρονου  ανθρώπου  να 

εξοικονομήςει   χρόνο  ςτισ  διάφορεσ εκδηλώςεισ  τησ  καθημερινήσ  ζωήσ. 

 

αυτόματοσ  τηλεφωνητήσ,  χρονοδιακόπτεσ,  περιοριςμόσ  τησ ανάπαυςησ,  
του  ύπνου,  τησ  ψυχαγωγίασ,  γενική  βιαςύνη,  το  καρνέ  υποχρεώςεων,   προςωπικόσ  
 ηλεκτρονικόσ  υπολογιςτήσ,  κατϊχρηςη τησ κινητόσ τηλεφωνύασ,φαςτ‐φούντ, ταχύτατα μέςα 
 ςυγκοινωνιών και  επικοινωνιών. 
Πώσ  επιδρά  αυτή  η  προςπάθεια ςτην ψυχική του ιςορροπία; 
Δημιουργούν αγωνίεσ και εντάςεισ, άγχη. Τον  εξαναγκάζουν  να  νιώθει  κυνηγημένοσ  από  το  
χρόνο, πολιορκημένοσ από 
 υποχρεώςεισ. Εξοικονομώντασ  χρόνο  για  τισ  ςυνεχώσ  πολλαπλαςιαζόμενεσ  

ανάγκεσ του, δεν βρίςκει ελεύθερο χρόνο για να επικοινωνήςει.   

Δημιουργεί ςχέςεισ ςυμβατικέσ, επιφανειακέσ, εφήμερεσ. 

Ο ψυχικόσ του κόςμοσ ςυμπιέζεται, δεν εκφράζεται. 
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Θϋματα για παραγωγό λόγου 
 

1. Σε ϊρθρο ςασ ςτη ςχολικό εφημερύδα να αναφερθεύτε ςτα θετικϊ τησ λακωνικότητασ 
τόςο ςτην γλωςςικό ϋκφραςη όςο και ςτον τρόπο ζωόσ του ςύγχρονου ανθρώπου. 

 
2. Με αφορμό τη διδαςκαλύα τησ θεματικόσ ενότητασ «Λακωνικότητα» ο καθηγητόσ του 

μαθόματοσ τησ νεοελληνικόσ γλώςςασ αναφερόμενοσ ςτουσ αρχαύουσ Σπαρτιϊτεσ και 
ςτην αποφθεγματικό φρϊςη «Το λακωνύζειν εςτύ φιλοςοφεύν», ςασ επεςόμανε ότι οι 
αρχαύοι Έλληνεσ τη λακωνικό φρϊςη τη θεωρούςαν αρετό και τον ϊνθρωπο που 
εκφραζόταν λιτϊ και περιεκτικϊ, φιλόςοφο.Σε αποδεικτικό δοκύμιο, 400-500 λϋξεων, να 
αναφερθεύτε ςτα ευεργετικϊ αποτελϋςματα τησ λακωνικότητασ και ςτισ επιπτώςεισ τησ 
ςυντόμευςησ του λόγου ςτην επικοινωνύα 

 
3. Αν δϋχεςτε ότι η λακωνικότητα εύναι αρετό και ότι το «λακωνύζειν εςτύ φιλοςοφεύν», 

προςπαθόςτε να το υποςτηρύξετε με τα κατϊλληλα επιχειρόματα. 
 
Πηγϋσ 
latistor.blogspot.g  
http://drolapi.blogspot.gr/20 
http://www.schooltime.gr/ 
http://ekthesi.tumblr.com/ 
https://laventer.blogspot.gr 
http://docplayer.gr/2 
http://www.egnomi.gr/ 
∆ιδακτικό Υλικό για τουσ Θεµατικούσ Κύκλουσ τησ Β’ Λυκεύου, Εκπαιδευτόρια Δούκα 
  

http://drolapi.blogspot.gr/20
http://www.schooltime.gr/
http://ekthesi.tumblr.com/
https://laventer.blogspot.gr/
http://docplayer.gr/2
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Κριτόρια 

1. 
    Ο ϊνθρωποσ εύναι ϋλλογο ον, προικιςμϋνο µε τον λόγο, που δεν εύναι µόνο η λογικό, αλλϊ και 

η δυνατότητα ϋκφραςησ. Με τον λόγο εκφρϊζει τισ ςκϋψεισ και τα ςυναιςθόματϊ του. Οι 

αρχαύοι µε το «λακωνύζειν εςτύ φιλοςοφεύν» δόλωναν πωσ το να μιλϊ κϊποιοσ ςύντομα και 

περιεκτικϊ εύναι φιλοςοφικό ςτϊςη και ϊποψη ζωόσ. Το να μπορεύ να εκφρϊζεται εύςτοχα 

καιαπλϊ δηλώνει πνευματικό καλλιϋργεια, καλό γνώςη τησ γλώςςασ, αλλϊ και λιτότητα και 

ουςύα, τόςο ςτον τρόπο ςκϋψησ, όςο και ςτον τρόπο ζωόσ. […] 

 

    Η λιτό και μεςτό ϋκφραςη διευκολύνει την επικοινωνύα και γι’ αυτό βελτιώνει την ποιότητα 

των ανθρώπινων ςχϋςεων. Προςδύδει βαρύτητα ςτα λόγια, τα κϊνει µεςτϊ ςε περιεχόµενο, 

προϊγει, επομϋνωσ, τη ςκϋψη, καθιςτώντασ την επικοινωνύα πιο ςαφό, ουςιώδη και ειλικρινό. 

Αντύθετα, ο εκτεταµϋνοσ και φλύαροσ λόγοσ χρηςιµοποιεύ κυρύωσ εντυπωςιακϊ ςχόµατα λόγου 

και ρητορικϋσ εκφρϊςεισ. Τα πολλϊ λόγια κρύβουν παγύδεσ, ενώ η λακωνικότητα εύναι ο 

καθαρόσ και δύχωσ δυςϊρεςτεσ εκπλόξεισ και απατηλϋσ υποςχϋςεισ λόγοσ. Άρα, ο ρόλοσ τησ 

εύναι παιδευτικόσ. ∆εν εύναι τυχαύο, ϊλλωςτε, πωσ η ςοφύα ατόµων και λαών 

αποκρυςταλλώνεται ςε επιγρϊµµατα και ακόµη πωσ, ό,τι η μνόµη του ανθρώπου 

επιλεκτικϊδιαφυλϊςςει, εύναι πϊντοτε εκφραςµϋνο λακωνικϊ. 

 

    Αντιθϋτωσ, ςτην εποχό µασ παρατηρεύται το φαινόμενο τησ ςυντόµευςησ και τησ 

τυποπούηςησ του λόγου, που περιορύζεται ςτα ςτοιχειώδη και 

ςυνθηµατοποιεύται. Συχνϊυιοθετούνται κατϊ την ομιλύα λιτϋσ, απλοώκϋσ και τετριμμϋνεσ 

εκφρϊςεισ και αρκτικόλεξα, το ύφοσ εύναι πομπώδεσ και αµφιςβητούµενο το περιεχόµενο, 

αφού οι ύδιεσ λϋξεισ χρηςιµοποιούνται για να αποδώςουν ϊςτοχα πολλϋσ ςηµαςύεσ. Το ϋντονο 

ϊκουςµϊ τουσ οδηγεύ ςτη ςυνθηματολογύα, γύνονται «μόδα» ό, όπωσ ςυνηθύζεται να λϋγεται, 

«ςλόγκαν». 

    Οι παρϊγοντεσ που προκαλούν το φαινόµενο αυτό εντοπύζονται µϋςα ςτην ύδια την 

κοινωνικό πραγματικότητα και το πολιτιςτικό τησ κλύµα, αφού η γλώςςα εύναι απεικόνιςό τησ. 

Σε παγκόςµιο επύπεδο, οι πολύτεσ εύµαςτε υποχρεωµϋνοι να κϊνουµε οικονοµύα ςτην 

επικοινωνύα µασ. Θϋλουµε να πούµε πολλϊ ςε λύγο χρόνο και να τα ςυγκεντρώςουµε ςε µικρό 

χώρο. Αυτό η οικονοµύα χώρου και χρόνου εύναι βαςικό ςόµερα ςτην κοινωνύα που διϋρχεται 

κρύςη ςε όλουσ τουσ τοµεύσ του πολιτιςµού τησ. Κρύςη ςτισ ςχϋςεισ των ανθρώπων, κρύςη ςτην 

επικοινωνύα, κρύςη ςτισ αξύεσ. Η ςυντόµευςη τησ γλώςςασ εύναι, λοιπόν, δεύγµα τησ κοινωνικόσ 

παρακµόσ. 

    Σε ςυνϊφεια µε την κοινωνικό παρακµό, ο περιορισµόσ τησ γλώςςασ ςχετύζεται µε τον 

χαρακτόρα του οπτικοακουςτικού πολιτισµού µασ. Οι απαιτόςεισ του ςύγχρονου τρόπου ζωόσ 

ςτρϋφουν ςτην (υπερ)απλούςτευςη, αποφεύγεται ό,τι θεωρεύται επύπονο ωσ προσ την 

κατϊκτηςό του, αποφεύγεται, εποµϋνωσ, και η αναζότηςη πνευµατικόσ τροφόσ, που εύναι 

αναµφύβολα µύα κοπιαςτικό υπόθεςη. Η εικόνα, ςυνοδευόµενη από τον όχο, ειςβϊλλει παντού, 

πεύθει χωρύσ να ερεθύζει την ανϊγκη για γλωςςικό διατύπωςη των µηνυµϊτων. Πνεύµα, όµωσ, 

φτωχό ςε γνώςεισ και ιδϋεσ ςυνεπϊγεται φτωχό γλώςςα. 

    Η φτωχό και προκαταςκευασµϋνη γλώςςα µε τη ςειρϊ τησ θϋτει φραγµό ςτην επικοινωνύα. 

Έτςι περιορύζει την πηγαύα ϋκφραςη και παγώνει το ςυναύςθηµα. Συρρικνώνοντασ τον λόγο, 

ςυντοµεύουµε και τη ςκϋψη, περιορύζουµε τον ςτοχαςµό ςτη ρηχότητα και ςτην επιφϊνεια. 
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Κατϊ ςυνϋπεια, η επικοινωνύα γύνεται απρόςωπη, τυπικό, επιδερµικό, εξυπηρετώντασ τισ 

ςτοιχειώδεισ ανϊγκεσ και µόνο. Όταν, όµωσ, η γλώςςα γύνεται µϋςο ςυναλλαγόσ και 

εµπορευµατοποιεύται, τότε και η ζωό απογυµνώνεται από κϊθε περιεχόµενο και νόηµα. Κϊθε 

αφαύρεςη ςτη γλώςςα εύναι κϋρδοσ, γιατύ όςο λιγότερη ευχϋρεια ϋχει κανεύσ να διαλϋξει 

ανϊµεςα ςε λϋξεισ τόςο µικρότεροσ εύναι και ο πειραςµόσ να ςκεφθεύ. Εποµϋνωσ η 

γλωςςικόϋνδεια εύναι αναςταλτικόσ παρϊγοντασ ςε ψυχοπνευµατικϋσ ςυναλλαγϋσ. (∆ηµότρησ 

Χριςτόπουλοσ) 

 

Α. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου ςε 100-120 λϋξει Μονϊδεσ 25 

Β1. «Συρρικνώνοντασ τον λόγο, ςυντοµεύουµε και τη ςκϋψη.»: Σε μύα παρϊγραφο 80-100 

λϋξεων να      

          τεκμηριώςετε την ϊποψη     Μονϊδεσ 10 

Β2. Να γρϊψετε από ϋνα ςυνώνυμο για καθεμιϊ από τισ παρακϊτω λϋξεισ: 

        απλϊ, διαφυλϊςςει, ςυνϊφεια, πηγαύα, ϋνδεια. 

        Μονϊδεσ 5                                                                                                      

Β3. Να γρϊψετε από ϋνα αντώνυμο για καθεμιϊ από τισ παρακϊτω λϋξεισ: 

ϋλλογο, μεςτό, εκτεταµϋνοσ, ςυχνϊ, επύπονο. Μονϊδεσ 5 

Β4. Ποιοσ εύναι ο τρόποσ ό οι τρόποι ανϊπτυξησ τησ δεύτερησ παραγρϊφου;  

(Η λιτό …λακωνικϊ.) Μονϊδεσ 6 

Β5. Ποια εύναι τα δομικϊ ςτοιχεύα τησ τϋταρτησ παραγρϊφου; (Οι παρϊγοντεσ…παρακµόσ.)       

Μονϊδεσ 4 

Β6. Ποιοσ εύναι ο τρόποσ και τα μϋςα πειθούσ τησ τϋταρτησ παραγρϊφου; 

(Οι παρϊγοντεσ…παρακµόσ Μονϊδεσ 5 

 

Γ΄ Παραγωγό λόγου: «Η λακωνικότητα δεν εύναι απλώσ η ικανότητα οριςμϋνων ανθρώπων να 

μιλούν και να γρϊφουν απλϊ, ςύντομα και περιεκτικϊ ό ακόμα και αποφθεγματικϊ, αλλϊ εύναι 

επιπλϋον και μια ευρύτερη κοινωνικό ανϊγκη με πολλϋσ εφαρμογϋσ ςτον Τύπο, τη διαφόμιςη, 

τισ πολιτικϋσ ανακοινώςεισ ό ερωτόςεισ των κομμϊτων, τισ τηλεπικοινωνύεσ και αλλού. Να 

γρϊψετε ϋνα ϊρθρο (500-600 λϋξεων περύπου) που να αναφϋρεςτε ςτην αξύα τησ 

λακωνικότητασ τησ διϊφορεσ μορφϋσ τησ ςτον ςύγχρονο κόςμο». Μονϊδεσ 40 
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2. 

O τρόποσ µε τον οπούο εκφρϊζεται γλωςςικϊ ϋνασ ϊνθρωποσ όχι µόνο επηρεϊζεται από τον 

 τρόπο µε τον οπούο ςκϋφτεται και επικοινωνεύ, αλλϊ και τον επηρεϊζει. Αυτό ςηµαύνει πωσ η 

γλώςςα δεν αποτελεύ µόνο ϋνα εργαλεύο ςκϋψησ ό ϋνα όργανο τησ επικοινωνύασ αλλϊ και ϋνα 

προςδιοριςτικό παρϊγοντα τησ ποιότητασ και τησ µιασ και τησ ϊλλησ. 

     Απ’τη διαπύςτωςη αυτό ςυνϊγεται το ςυµπϋραςµα πωσ η καταλληλότητα τησ γλωςςικόσ 

διατύπωςησ καθορύζει ςε ςηµαντικό βαθµό την αποτελεςµατικότητα τησ ςκϋψησ και τησ 

επικοινωνύασ: ο αςαφόσ, για παρϊδειγµα, λόγοσ δηµιουργεύ εµπόδια, ενώ ο ςαφόσ τα αύρει. 

Ποια όµωσ διατύπωςη θα µπορούςε να χαρακτηριςτεύ κατϊλληλη; 

     Για τουσ αρχαύουσ Έλληνεσ, η λακωνικό όταν  η ϋκφραςη  που διακρύνεται για τη λιτό και 

 επιγραµµατικό διατύπωςη των ςκϋψεων. Τϋτοια όταν η γλώςςα των Λακώνων - απ’όπου και ο 

όροσ – που ζώντασ ςκληροτρϊχηλα και αςκητικϊ ςυνόθιζαν να εύναι εγκρατεύσ ςτο λόγο τουσ. 

Η εγκρϊτεια αυτό θεωρόθηκε και εξακολουθεύ να θεωρεύται ανώτερη γλωςςικό αρετό. 

     Πρώτα απ’όλα για την απλότητα και τη ςαφόνεια τησ.  Η λακωνικό ϋκφραςη προτϊςςει την 

ορθοϋπεια ϋναντι τησ καλλιϋπειασ, την ακρύβεια ϋναντι τησ επιτόδευςησ και τη βραχυλογύα 

ϋναντι τησ περριτολογύασ. Με ϊλλα λόγια, υποτιµϊ τη µορφό τησ διατύπωςησ ϋναντι του 

περιεχοµϋνου τησ, προβϊλλοντασ την αρχό πωσ η λεκτικό ϋνδυςη µιασ ςκϋψησ πρϋπει να 

αποβλϋπει ςτην εύρεςη και τη µετϊδοςη τησ αλόθειασ και όχι ςτην απόκρυψη τησ και ό τον 

εντυπωςιαςµό και την αιςθητικό ευχαρύςτηςη του δϋκτη. 

     Συνϊµα, η ενϊργεια* τησ λακωνικόσ διατύπωςησ εύναι ςτοιχεύο που εξαςφαλύζει τη διαύγεια 

τησ πνευµατικόσ και την αµεςότητα τησ επικοινωνιακόσ πρϊξησ. Το πρώτο ςυµβαύνει, γιατύ η 

επιδύωξη τησ ςαφόνειασ ςτην ϋκφραςη µεταφρϊζεται ςε επιδύωξη τησ ςαφόνειασ ςτη ςκϋψη 

και το δεύτερο γιατύ η αξύωςη τησ ευθύτητασ ςτο λόγο ιςοδυναµεύ µε αξύωςη τησ ευθύτητασ 

ςτην επικοινωνύα. 

     Ωςτόςο η λακωνικότητα δεν εύναι κατ’ανϊγκη αποδεικτικό πνευµατικόσ ωριµότητασ.Μπορεύ 

µϊλιςτα να οφεύλεται και ςε λόγουσ πνευµατικόσ ϋνδειασ, όπωσ ο Καβϊφησ ϋδειξε ςτο «Ηγεµών 

εκ ∆υτικόσ Λιβύησ» ό και εςωςτρϋφειασ, οπότε και η επιφαινόµενη απλότητα τησ δεν εύναι 

παρϊ απλοικότητα και οι αποφθεγµατικϋσ διατυπώςεισ δεν περιϋχουν τύποτα ϊλλο από 

κοινοτοπύεσ. Συνϊµα, δεν εύναι πϊντα ικανό να ανταποκριθεύ ςε όλεσ τισ επικοινωνιακϋσ 

αλλαγϋσ και να εξυπηρετόςει όλουσ τουσ επικοινωνιακούσ ςκοπούσ. Για παρϊδειγµα, οι λεπτϋσ 

ςυναιςθηµατικϋσ αποχρώςεισ και οι ςύνθετεσ ιδϋεσ, απόρροια ενόσ κόςµου πολυπλοκότερου 

από τον αρχαύο, δεν µπορούν να αποδωθούν µε επϊρκεια από την βραχυλογικό ϋκφραςη. 

Οµούωσ, το ϋργο τησ διδαςκαλύασ, τησ κριτικόσ(κτλ.) υλοποιεύται αποτελεςµατικότερα µε τον 

αναλυτικό και όχι τον λακωνικό λόγο. 

      Οι ενςτϊςεισ αυτϋσ δεν αποβλϋπουν ςτην υποτύµηςη τησ λακωνικότητασ. Η ςυντοµύα και η 

λιτότητα ςυνιςτούν πρϊγµατι αρετϋσ τησ ϋκφραςησ, αλλϊ ςε καµύα περύπτωςη δεν µπορούν και 

δεν πρϋπει να αποτελϋςουν τον κανόνα και το υπόδειγµϊ τησ. Και απ’τη διαπύςτωςη αυτό 

µπορούµε να εξϊγουµε την απϊντηςη ςτο αρχικό ερώτηµα: καµύα διατύπωςη δεν µπορεύ να 

διεκδικόςει την απόλυτη καταλληλότητα ςε όλεσ τισ πνευµατικϋσ και επικοινωνιακϋσ ανϊγκεσ 

του ανθρώπου. Το εύδοσ τησ πνευµατικόσ λειτουργύασ και οι ςυνθόκεσ τησ επικοινωνιακόσ 

περύςταςησ εύναι, τελικϊ, που προςδιορύζουν την καταλληλότητα τησ, και όχι το πόςο 

προςςεγγύζει ό αποκλύνει από ϋνα οριςµϋνο πρότυπο λόγου. 
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«Η λακωνικό ϋκφραςη», Π.Χατζηµωυςιϊδη – Μ.Αθαναςύου, «Η Νεοελληνικό Γλώςςα», 

εκδ.Μεταύχµιο 

 *ενϊργεια:ςαφόνεια, καθαρότητα λόγου 

Α.  Να δοθεύ η περύληψη του κειμϋνου( μεχρι 100 λϋξεισ) 

                                                                                              25 Μονϊδεσ 

Β.  1.Σύµφωνα µε το κεύµενο η λακωνικό ϋκφαςη αντικατροπτύζει τον τρόπο ζωόσ και τη 

βιοθεωρύα των Αρχαύων Σπαρτιατών. Να αναπτύξετε µια παρϊγραφο µε θεµατικό πρόταςη «Η 

γλώςςα εκφρϊζει το πνεύµα του λαού» 

                                                                                               10 Μονϊδεσ 

2. (α)Να βρεύτε τα δοµικϊ µϋρη τησ 6ησ παραγρϊφου. 

                                                                                                5 Μονϊδεσ 

    (β) Να δώςετε τουσ πλαγιότιτλουσ τησ 3ησ και τησ 7ησ παραγρϊφου. 

                                                                                                5 Μονϊδεσ 

3.(α) παρϊγοντα, ςυνϊγεται, εμπόδια, λιτό,  ςαφόνεια: Να γραφεύ ϋνα ςυνώνυμο για κϊθε λϋξη. 

                                                                                                5 Μονϊδεσ 

    (β) εγκρϊτεια, ευχαρύςτηςη, ϋνδειασ, ςυντομύα, αποκλύνει: Να γραφεύ ϋνα αντώνυμο για κϊθε 

λϋξη. 

                                                                                                5 Μονϊδεσ 

Γ.Παραγωγό κειµϋνου 

   Ζούµε ςε µια εποχό που, κατϊ κοινό οµολογύα, επφϋρει κρύςη ςτισ διαπροςωπικϋσ µασ ςχϋςεισ 

και τη ςυντόµευςη του λόγου. Να αναφερθεύτε ςτουσ λόγουσ, που κατϊ τη γνώµη ςασ, 

ςτενεύουν τα όρια τησ επικοινωνύασ ςόµερα, καθιςτώντασ το λόγο ςυντετµηµϋνο, 

τυποποιηµϋνο και ςυνθηµατικό καθώσ και ςτισ βλαβερϋσ ςυνϋπειεσ που επιφϋρει το φαινόµενο 

ςτη ψυχικό ιςορροπύα του ανθρώπου.   (600 λϋξεισ περύπου) 

 

                                                                                                    45 Μονϊδεσ 

 

 


