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1. ΛΑΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ  

2. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

3. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

4. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΜΕ  

i. ΕΙΔΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ii. ΜΜΕ – ΤΥΠΟΣ 

iii. ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

iv. ‘ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΟΣ’ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

v. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ –-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ –- ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

vi. ΚΟΜΙΚΣ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΒΙΒΛΙΟ  

vii. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ 

i. ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ii. ΣΕΠ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

iii. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

iv. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

v. ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

vi. ΑΝΕΡΓΙΑ 

vii. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ - ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

i. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

ii. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

iii. ΑΜΕΑ 

iv. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

7. Η ΤΕΧΝΗ 

i. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ii. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

iii. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

iv. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ 

8. ΚΡΙΤΙΚΗ – ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 

i. ΚΡΙΤΙΚΗ 

ii. ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ – ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ  

iii. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
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ΛΑΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 

Συνηθίζεται (ή και, ενίοτε, επιβάλλεται): 

• στον επιστημονικό λόγο 

• στα δελτία ειδήσεων, στα άρθρα των εφημερίδων 

• στην τυπική επικοινωνία – συναλλαγές 

• στην ηλεκτρονική επικοινωνία, στο τηλέφωνο, ιδίως στα γραπτά μηνύματα 

• στο τηλεγράφημα 

• στις αιτήσεις 

• στη διαφήμιση 

• στις ανακοινώσεις, στις πινακίδες 

• στις οδηγίες χρήσης 

• στο βιογραφικό σημείωμα 

κ.ά. 
 

Β. Αναλυτική έκφραση  

Συνηθίζεται - επιβάλλεται: 

• στα πρακτικά, σε συμβόλαια, σε περιγραφές, εκθέσεις, αναφορές 

• σε ομιλίες επιστημονικές αλλά και εκλαϊκευμένες  

• στην τεκμηρίωση του λόγου  

• στη διδασκαλία – μετάδοση γνώσεων   

• στην επικοινωνία με φιλικά και οικεία πρόσωπα  

• σε καταθέσεις π.χ. στα δικαστήρια  

κ.ά. 
 

Γ. Πλεονεκτήματα της λακωνικότητας  

• συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου 

• αποτρέπει από πλεονασμούς, περιττολογίες και πλατειασμούς, καθιστώντας το λόγο πιο 

ενδιαφέροντα 

• προσδίδει βαρύτητα στο λόγο και οδηγεί στην πειθώ 

• αναδεικνύει τις πνευματικές ικανότητες του πομπού ως προς τη διάκριση του ουσιώδους 

– επουσιώδους, την ακριβόλογη διατύπωση, την κατοχή και χρήση πλούσιου λεξιλογίου, 

μαρτυρώντας συγκροτημένο νου 

• αναπτύσσει την κριτική και ώριμη σκέψη τόσο του πομπού όσο και του δέκτη, εφόσον η 

προσπάθεια επικοινωνίας με χρήση περιεκτικού και ακριβούς λόγου «ακονίζει» το νου 

• επειδή προϋποθέτει σαφή και ευρεία γνώση του αντικειμένου προς συζήτηση, αποτελεί 

δείγμα ευρυμάθειας 
 

Δ. Μειονεκτήματα της λακωνικότητας  

• δεν ευνοεί πάντα τη φιλική διαπροσωπική επικοινωνία  

Α. Λακωνικότητα = η περιεκτική, ακριβής, συμπυκνωμένη απόδοση ενός πλήρους νοήματος 

στο οποίο, ενώ απουσιάζει κάθε τι το επουσιώδες, ταυτόχρονα δεν παραλείπεται τίποτε 

το ουσιώδες. Είναι μια νοητική διεργασία που απαιτεί αφαιρετική ικανότητα και 

οξυδέρκεια. Πηγάζει, ως έννοια, από την αρχαία Σπαρτιατική φιλοσοφία ζωής, όπου 

κυριαρχούσε η απλότητα, η λιτότητα, η έμφαση στην περιεκτικότητα και το ουσιώδες, 

χωρίς περιττά στοιχεία.  

ΔΕΙ
ΓΜΑ

ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΚΡΟΥΠ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ


