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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
07/10/2018
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
A1.Σύµφωνα µε το κείµενο, (3η παράγραφος του κειµένου), οι σηµερινές συνθήκες ζωής,
το εµπορικό πνεύµα, η
τάση για ευκολία, η κυριαρχία της τεχνολογίας και του
διαδικτύου, τα διαφηµιστικά κόλπα και η έγχρωµη εικόνα είναι λόγοι που ωθούν στον
µιµητισµό και κατά συνέπεια στην αντιγραφή, στην υιοθέτηση και δανεισµό λέξεων από
άλλες γλώσσες.
(10 Μονάδες)
Α2.Σύµφωνα µε την έκτη παράγραφο του κειµένου, η επικοινωνία µας µε άλλους
πολιτισµούς είναι ευλογία. Για να µπορέσουµε όµως ταυτόχρονα να σεβαστούµε τη
µητρική µας γλώσσα , χωρίς να χαθεί η επικοινωνία µας µε άλλους λαούς, πρέπει να
αποκτήσουµε στέρεη γλωσσική παιδεία, σπουδάζοντας συστηµατικά την προφορική και
γραπτή µητρική µας γλώσσα. Επίσης σύµφωνα µε την έβδοµη παράγραφο, προς αυτή την
κατεύθυνση µπορούν να συµβάλουν η οικογένεια, το σχολείο και τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης.
(15 Μονάδες)
Β1.∆οµή της τέταρτης παραγράφου του κειµένου:
Θεµατική περίοδος: « Τα αποτελέσµατα …..γλώσσα.»
Λεπτοµέρειες - σχόλια: «∆εχτήκαµε ….. φαστφουντάδικα κ.α.»
Κατακλείδα – συµπέρασµα: ∆εν υπάρχει.
Η παράγραφος αναπτύσσεται µε παραδείγµατα καθώς το περιεχόµενο της θεµατικής
περιόδου χρειάζεται διευκρίνιση. Επίσης χρησιµοποιείται η διαρθρωτική φράση «για
παράδειγµα» και στην παράγραφο καταγράφονται παραδείγµατα ξενόγλωσσων λέξεων
και φράσεων που χρησιµοποιούµε στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο.
(10 Μονάδες)
Β2.Παράλληλα: πρόσθεση, προσθήκη
βέβαια: επιβεβαίωση ,επίδοση - έµφαση
όµως: αντίθεση – εναντίωση
Ωστόσο: αντίθεση - εναντίωση
Τελειώνοντας : σύνοψη – συµπέρασµα, απαρίθµηση επιχειρηµάτων
(05 Μονάδες)
Β3.γνησιότητα:αυθεντικότητα
υφήλιο: οικουµένη (πλανήτη, κόσµο)
κυριαρχία: επικράτηση
αλλοιώνεται: διαστρεβλώνεται, νοθεύεται
αντιληπτό: κατανοητό
(05 Μονάδες)
Β4.διαφορετικά ≠ όµοια
ικανότητα ≠ ανικανότητα ,αδυναµία
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έγχρωµη ≠ ασπρόµαυρη
αποδεχόµαστε ≠ απορρίπτουµε, αρνούµαστε
µειώνει ≠ αυξάνει, ενισχύει
(05 Μονάδες)
Γ. Παραγωγή λόγου
Επικοινωνιακό πλαίσιο και τεχνικά στοιχεία
Το άρθρο
θα χρειαστεί τίτλο και αποφώνηση προαιρετικά (Υπογραφή
Αρθρογράφου)
Πρόσωπο: χρήση του Γ΄ ενικού και πληθυντικού προσώπου.
Τίτλος: « Η Γλώσσα στις µέρες µας»
ΠΡΟΛΟΓΟΣ :αφόρµηση από κάποιο γεγονός της επικαιρότητας ή αναφορά στο
µαθητικό διαγωνισµό του περιοδικού και στη συνέχεια προσδιορισµός της έννοιας της
γλώσσας ,αναφορά στη σηµασία της σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο και επισήµανση
του προβλήµατος της γλωσσικής κρίσης –ένδειας.
Θα πρέπει να προηγηθεί µία µικρή παράγραφος µε την περιγραφή του
φαινοµένου, πριν γίνει ανάλυση των παραγόντων που προκαλούν τη γλωσσική
ένδεια: συρρίκνωση του λεξιλογίου, διείσδυση ξενόφερτων λέξεων ή φράσεων, χρήση
συγκοπτόµενων λέξεων ή συνθηµατολογικών εκφράσεων, ασυνταξίες, χυδαιολογίες και
βωµολοχίες, δηµιουργία νέων λέξεων, αδόκιµων όµως στο γραπτό λόγο, χρήση των
greeklish.
Ζητούµενο 1: Αίτια – Παράγοντες της γλωσσικής ένδειας:
•
Ελλιπής εκπαίδευση: οι συνεχόµενες αλλαγές στο µορφωτικό
περιεχόµενο το σχετικό µε τη γλώσσα, αλλαγές στις µεθόδους διδασκαλίας και η
αναντιστοιχία του διδακτικού υλικού µε τις ώρες διδασκαλίας
υποβαθµίζεται η
διαδικασία διδασκαλίας της γλώσσας και επικρατεί µια θεωρητική και πρακτική
σύγχυση αναφορικά µε τους σκοπούς της.
•
Το πρόβληµα της
«διγλωσσίας»: πρόωρη εκµάθηση µίας ή και
δεύτερης ξένης γλώσσας, πριν ακόµη το άτοµο κατανοήσει πλήρως τους κανόνες και
τον τρόπο λειτουργίας της µητρικής γλώσσας.
•
Η εκπαίδευση, στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας, προσανατολίζεται στην ειδίκευση, µε αποτέλεσµα ένας µεγάλος
αριθµός µαθητών να αποκόπτεται από τα ιδανικά της κλασσικής παιδείας, τα οποία
όµως συνδέονται µε τη γλωσσική καλλιέργεια.
•
Τα Μ.Μ.Ε.: τα χαµηλής ποιότητας προγράµµατα που προβάλλονται από
την τηλεόραση, δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν µε ποιητικό λόγο. Οι εφηµερίδες,
που αποτελούν το πιο πρόσφατο γλωσσικό υλικό στα πλατύτερα λαϊκά στρώµατα,
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έχουν πάψει να παρέχουν στους αναγνώστες τους γλωσσικά κείµενα επιµεληµένα.
Συχνά παρατηρείται προχειρότητα στη σύνταξη κειµένων, λάθη συντακτικά αλλά και
ορθογραφικά, που τελικά αφοµοιώνονται από τους αποδέκτες τους.
•
Η εισβολή της διαφήµισης τόσο στην τηλεόραση όσο και στον τύπο:
Κυριαρχεί η εικόνα, που όχι µόνο εκτοπίζει το λόγο, αλλά τον εµποδίζει να εκδηλωθεί
και να αναπτυχθεί. Το λεξιλόγιο στις διαφηµίσεις είναι συνοπτικό, εύηχο, κατάλληλο
µόνο για την εξυπηρέτηση καταναλωτικών και ιδεολογικών σκοπών.
•
Η αποµάκρυνση του σηµερινού ανθρώπου
από το βιβλίο. Ο
νεοέλληνας δε διαβάζει ή δε διαβάζει αυτό που πρέπει. Η υποτονική πνευµατική και
πολιτισµική ζωή, η µείωση του ελεύθερου χρόνου κάνουν µια σελίδα τυπωµένη µε
λέξεις απωθητική.
•
Ξενοµανία: η διαρκής διείσδυση ξένων λέξεων και χαρακτηριστικών του
λόγου κάτω από την επιρροή του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού.
•
Ο θυελλώδης ρυθµός εξέλιξης, το πλήθος των νέων στοιχείων που
προβάλλουν σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, απλοποίηση
όρων, συµπτυγµένος λόγος που αφοµοιώνεται από το σύγχρονο άνθρωπο.
•
Η ένταση, το άγχος, η ανασφάλεια, που υπαγορεύονται από την τάση
για υπερκατανάλωση, υψώνουν ανασχετικά εµπόδια στην ουσιαστική επικοινωνία και
τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η αποµόνωση που καλλιεργείται δεν µπορεί παρά να έχει
άµεσες επιπτώσεις και στη γλώσσα, που δεν καλείται πλέον να εκφράσει το σύνολο
των εσωτερικών καταστάσεων του ατόµου αλλά ένα µικρό τµήµα τους.
•
Η διαχρονική τάση των νέων να διαφοροποιούνται από
µεγαλύτερούς τους, τους ώθησε στη δηµιουργία ενός «δικού τους» γλωσσικού
κώδικα.
•
Η επικοινωνία µε άλλους λαούς σε πολλούς τοµείς (τουρισµός,
εµπόριο, επιστήµες κ.λπ.) και η αναγκαστική χρησιµοποίηση ξενόγλωσσων διεθνών
όρων.
Προαιρετικά µπορεί να γίνει µία σύντοµη αναφορά στις συνέπειες του
φαινοµένου και στην ανάγκη αντιµετώπισής του.
Ζητούµενο 2:

Πλεονεκτήµατα της σωστής χρήσης και γνώσης της γλώσσας:

Α. ΆΤΟΜΟ
• Η σωστή γνώση και χρήση της γλώσσας έχει ως αποτέλεσµα την οξύνοια
και την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας, αφού η γλώσσα είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε το λόγο, τη λογική (επιλέγοντας και
απορρίπτοντας λέξεις αποκτούµε πνευµατική ευελιξία).
• Βοηθά τον άνθρωπο να αποκτήσει το δικό του ύφος και κατ’ επέκταση
αποτελεί µέσο εξατοµίκευσης (δηµιουργία ιδιαίτερου στυλ). Αν η γλώσσα
είναι τυποποιηµένη και λειτουργεί µόνο ως χρηστικό εργαλείο, ωθεί το
χρήστη της στη µαζοποίηση.
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• Αποτελεί µέσο έκφρασης σκέψεων και προβληµατισµών του ανθρώπου.
Συµβάλλει στην ανάπτυξη του στοχασµού και στην καλλιέργεια της
κρίσης και του πνευµατικού επιπέδου.
• Μέσο συναισθηµατικής έκφρασης καθώς µέσω αυτής περιγράφεται ο
ψυχικός κόσµος των ανθρώπων και έτσι έρχονται σε ψυχική επαφή και
επικοινωνία.
• Ο άνθρωπος µέσα από το γλωσσικό του ύφος διαφοροποιείται από τους
άλλους και προβάλλει το προσωπικό και αναπαλλοτρίωτο στοιχείο της
ταυτότητάς του.
Β.ΚΟΙΝΩΝΙΑ
• Με τον ορθό χειρισµό της γλώσσας επιτυγχάνεται σωστή επικοινωνία και
προάγονται οι κοινωνικές σχέσεις. Προωθείται παράλληλα η υγιής και
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων η οποία θεµελιώνει τη δηµοκρατία.
• Είναι το κυριότερο µέσο επικοινωνίας των ανθρώπων και ο κυριότερος
παράγοντας για την αρµονική συµβίωση τους.
• Εµπεριέχει άλλα και µεταδίδει γνώσεις, εµπειρίες, επιτεύγµατα της
πνευµατικής και γενικότερα πολιτιστικής κληρονοµιάς.
• Αποτελεί στοιχείο εθνικού πολιτισµού, στοιχείο που διαφοροποιεί ένα έθνος
από τα υπόλοιπα.
• Με την ανταλλαγή απόψεων και γνωµών συµβάλλει στη δηµιουργία
πολιτισµού.
• Προάγει τη σκέψη ενός λαού, αντικατοπτρίζεται µε αυτήν η πνευµατική
στάθµη, η ιστορία, αλλά και τα χαρακτηριστικά ενός λαού.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
ανακεφαλαίωση και διατύπωση ενός τελικού µηνύµατοςσυµπεράσµατος :καίριος ο ρόλος της γλώσσας σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο,
γεγονός που καθιστά επιτακτική την άµεση αντιµετώπιση της γλωσσικής κρίσης
ιδιαίτερα στους σηµερινούς δύσκολους καιρούς για το έθνος µας.
Υπογραφή Αρθρογράφου
(Μονάδες 50)
ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:
ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΑΣΠΑ
ΒΕΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΤΕΛΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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