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Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο συγγραφέας πραγµατεύεται την ουσία του λόγου ως συνισταµένης της σκέψης και της
οµιλίας. Ο λόγος µαρτυρεί τον χαρακτήρα, τον τρόπο σκέψης και το µορφωτικό επίπεδο του
ανθρώπου. Κι αυτό γιατί η γλώσσα και η έκφραση είναι αλληλένδετες µε την ποιότητα της σκέψης
του. Η τελευταία καθορίζεται από την κληρονοµικότητα, αλλά και από την αγωγή που λαµβάνει
κανείς από την αρχή της ζωής του. Ο συγγραφέας καταλήγει εξαίροντας τον ρόλο της αγωγής στη
διαµόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Β1.
Ο τρόπος που κάθε άνθρωπος εκφράζεται αποκαλύπτει στοιχεία του χαρακτήρα του και
αυτό γιατί η οργανωµένη σκέψη του αποτυπώνεται στον εναργή τρόπο οµιλίας του. ∆ηλαδή, το
πλούσιο λεξιλόγιο ισοδυναµεί µε οξεία σκέψη και νόηση και υποδηλώνει άτοµο µε φαντασία και
παρρησία. Αντιθέτως, η ανεπάρκεια γνώσεων, η ηµιµάθεια και οι περιορισµένες διανοητικές
ικανότητες γίνονται αµέσως αντιληπτές παρατηρώντας τον τρόπο που κάνεις αρθρώνει το λόγο
του. Εποµένως, η γλώσσα ως µέσο έκφρασης του πνεύµατος αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα
διακριτικά γνωρίσµατα κάθε ανθρώπου.
Β2.
Στην πρώτη παράγραφο χρησιµοποιείται η επίκληση στην αυθεντία. Συγκεκριµένα, γίνεται
αναφορά σε τµήµα περιεχοµένου του έργου «Σοφιστής» του Πλάτωνα («Και τα δύο…Σοφιστής»),
διατυπωµένη σε πλάγιο λόγο, προκειµένου να επικυρώσει ότι σκέψη και οµιλία συνυφαίνονται
στην έννοια «λόγος» («∆εν είναι καθόλου τυχαίο…οµιλία»). Με αυτό τον τρόπο ο συγγραφέας
προσδίδει κύρος και αξιοπιστία στο λόγο του.
Β3.
α) ΣΥΝΩΝΥΜΑ
εκφράζεται – εκδηλώνεται / επικοινωνεί
θάρρος – τόλµη / σθένος
κύριο – πρωταρχικό / πρωτεύοντα / βασικό
αποφασιστική – καθοριστική / νευραλγική
παρέχουν – προσφέρουν / εξασφαλίζουν / εφοδιάζουν
β) ΑΝΤΩΝΥΜΑ
άστοχο – εύστοχο / επιτυχές
κρύψει – φανερώσει / αποκαλύψει
φτώχεια – πλούτος / αφθονία
σωµατικές – πνευµατικές / διανοητικές
φυσικό – τεχνητό / επίκτητο

Β4. Πλαγιότιτλος:
Ο ρόλος της αγωγής στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του ατόµου
Γ1.

Το είδος κειµένου που απαιτείται για την ανάπτυξη του θέµατος είναι άρθρο που θα δηµοσιευθεί
στη σχολική εφηµερίδα. Άρα, επιβάλλεται η διατύπωση τίτλου.
ΤΙΤΛΟΣ:
Η Γλώσσα των Νέων Σήµερα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
Αναφορά στη φύση των νέων και την τάση τους να διαφοροποιούνται από το σύνολο, πράγµα που
αντανακλάται και στον τρόπο διαχείρισης του λόγου.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ:
Αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιδιολέκτου των νέων, όπως χρήση νεολογισµών, χρήση
τεχνικών όρων, ξενισµών. Επισήµανση φαινοµένων συντόµευσης λόγου, συνθηµατολογίας και
ιδιαίτερου κώδικα επικοινωνίας για τη διάκρισή τους από τους µεγαλύτερους κ.α.
ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ (Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Λόγοι χρήσης ξεχωριστού τρόπου γλωσσικής
επικοινωνίας):
- Ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία των νέων και τάση για καινοτοµία, διαφορετικότητα, πρωτοτυπία
- Ανάγκη να ενταχθούν σε µία οµάδα για την απόκτηση ταυτότητας και αυτοπροσδιορισµού
- Τρόπος αντίδρασης σε φαινόµενα συµβατισµού (π.χ. ξύλινος λόγος πολιτικής ηγεσίας,
απρόσιτος λόγος πνευµατικών ηγετών κ.α.)
- Έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας (απουσία διαλόγου κατά τη διδακτική διαδικασία, έµφαση
στις τεχνοκρατικές επιστήµες κ.α.)
- Ρόλος των ΜΜΕ (συνθηµατοποιηµένος λόγος διαφήµισης, χαµηλή γλωσσική ποιότητα
εκποµπών, ξενοµανία, µόδα-πρότυπα, κακοποίηση γλώσσας από τηλεοπτικά πρόσωπα,
κυριαρχία εικόνας κ.α.)
- Κατάχρηση τεχνολογίας (ακατάπαυστη χρήση διαδικτύου, κινητής τηλεφωνίας και χρήση
ψυχρής ορολογίας-τυποποίηση λόγου κ.α.)
- Κρίση ηθικών αξιών που αντανακλάται στην ποιότητα του λόγου (υποτίµηση της γλώσσας
ως δηµιουργικού µέσου επικοινωνίας, υποβάθµιση γλωσσικού ενστίκτου, χρήση
ανάρµοστων γλωσσικών µέσων κ.α.)
- Επίδραση του πολιτισµού των τεχνολογικά και οικονοµικά αναπτυγµένων χωρών (επιβολή
γλώσσας, νοοτροπίας και συνηθειών κ.α.)
- Αποµάκρυνση από την παράδοση και τις αξίες του παρελθόντος (πνευµατική και ηθική
αλλοτρίωση)
Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: Παράγοντες που µπορούν να συµβάλουν στην καλλιέργεια της γλώσσας
των νέων σήµερα:
- Ανθρωπιστικός ρόλος παιδείας: Έµφαση στη γλωσσική διδασκαλία, στις ανθρωπιστικές
επιστήµες, διαλογική διδακτική διαδικασία, εµπλουτισµός βιβλιοθηκών, παροχή
ερεθισµάτων για τη δια βίου καλλιέργεια της γλώσσας κ.α.

-

-

-

Ρόλος οικογένειας: ∆ιεξαγωγή διαλόγου, συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, ενεργοποίηση
κριτικής σκέψης, πολιτιστικά ερεθίσµατα κ.α.
Μ.Μ.Ε.: Εφαρµογή κώδικα δεοντολογίας που προωθεί το σεβασµό στη γλώσσα,
αναβάθµιση τηλεοπτικών προγραµµάτων, αφύπνιση γλωσσικής συνείδησης, προβολή
γλωσσικής παράδοσης κ.α.
Πνευµατική ηγεσία: Πηγή έµπνευσης για τον τρόπο γλωσσικής έκφρασης, δηµιουργική
χρήση λόγου, επαφή µε νεολαία, παροχή ερεθισµάτων για γλωσσική καλλιέργεια
Πολιτική ηγεσία: κρατική µέριµνα για τη διοργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων, ηµερίδων
σχετικών µε την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέµατα γλώσσας, βελτίωση εκπαιδευτικού
συστήµατος, αναβίωση πολιτιστικού παρελθόντος για την αφύπνιση των νέων ως προς τη
διάσωση και διαφύλαξη της γλωσσική κληρονοµιάς τους κ.α.
Ατοµική πρωτοβουλία: Επανιεράρχηση αξιών και προτεραιοτήτων ως προς τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής (επικοινωνία, τρόπος σκέψης, έκφραση), δηµιουργική αξιοποίηση
ελεύθερου χρόνου µέσα από την επαφή µε τις τέχνες, τον πολιτισµό και τα γράµµατα, διά
βίου παιδεία, αποφυγή µαζοποίησης, διατήρηση και καλλιέργεια ατοµικής γλωσσικής
ταυτότητας κ.α.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Αναφορά στη σηµασία της διαφύλαξης του ιδιαίτερου τρόπου επικοινωνίας των νέων υπό την
προϋπόθεση του σεβασµού στη γλωσσική ποιότητα που απορρέει από την ελληνική παράδοση και
την ιστορία του πολιτισµού µας και στη συστράτευση όλων των πνευµατικών φορέων για τη
σφαιρική διαµόρφωση της προσωπικότητας των νέων, ώστε αυτή να αντανακλάται και στο λόγο
τους.

