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ΕΝ∆ΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ
Η γιωζζηθή θζνξά θαη νη «κεγαινκαλείο» γιώζζεο

Α 1) Η αξζξνγξάθνο ππνζηεξίδεη όηη ε αιιαγή θαη αιινίσζε µηαο γιώζζαο είλαη βαζηθό
ραξαθηεξηζηηθό ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα. Η αιιαγή απηή µάιηζηα είλαη ε αηηία ύπαξμεο θαη
δηάξθεηαο ηεο γιώζζαο δεδνµέλνπ όηη ε ρξήζε ηεο γιώζζαο είλαη ζπλερήο. Άιισζηε θαη
νη λέεο ηδέεο θαη αληηιήςεηο ρξεηάδνληαη θαηλνύξηεο ιέμεηο, όπσο έρεη απνδείμεη θαη ε
ηζηνξία.
Α 2) Η ζπγγξαθέαο δηαθσλεί κε όζνπο ζεσξνύλ ηηο αιιαγέο ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα σο
απεηιή εμαθάληζήο ηνπ δεδνκέλνπ όηη ε εμέιημε θαη αιιαγή ηεο γιώζζαο επηβεβαηώλεηαη
θαη από επηζηεκνληθνύο θύθινπο. Κιείλνληαο κάιηζηα ζρνιηάδεη εηξσληθά ηελ ππνηηζέµελε
ππεξνρή µαο αλ µηινύζαµε αξραία ειιεληθά.

Β1. α) ∆νµή παξαγξάθνπ:
Θεµαηηθή πεξίνδνο: «Καζώο αιιάδνπλ… αιινίσζε θαη ηελ αιιαγή»
Λεπηνµέξεηεο: «Αιιάδνπλ νη γιώζζεο…. ζε πνιύ ιίγν ρξόλν»
Καηαθιείδα : ∆ελ ππάξρεη

β) Σξόπνο αλάπηπμεο παξαγξάθνπ:
Η παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη µε ζπλδπαζµό µεζόδωλ. Ο µείδσλ ηξόπνο αλάπηπμεο
ηεο παξαγξάθνπ είλαη ε αηηηνιόγεζε. ε όιε ηελ έθηαζε ηεο παξαγξάθνπ αηηηνινγείηαη
πώο ε αιινίσζε θαη ε αιιαγή ηεο γιώζζαο ηελ έρεη βνεζήζεη λα πξνζαξµόδεηαη ζηηο λέεο
ηδέεο θαη αληηιήςεηο πνπ γελλνύλ νη θνηλσλίεο. Επηθνπξηθά ππάξρνπλ παξαδείγµαηα ζην
ρσξίν «Η Αλαγέλλεζε π.ρ. ή ν ∆ηαθσηηζµόο ή ε Οθησβξηαλή επαλάζηαζε ζηε Ρσζία» γηα
λα παξνπζηάζεη ελδεηθηηθά θάπνηεο από απηέο ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο.
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Β2. Πξάγµαηη :επηβεβαίσζε, έµθαζε
αληίζεηα : αληίζεζε
επεηδή : αηηηνιόγεζε
άξα : απνηέιεζµα
θαζώο : ρξόλν ή αηηηνιόγεζε

Β3.

πλώλπµα
θζείξεη

βιάπηεη

ζπµπησµαηηθό

ηπραίν

ζεµαληηθνί

Αληώλπµα
σθειεί
πξνγξαµµαηηζµέλν

ζπνπδαίνη

αζήµαληνη

εµθαλίδεηαη

παξνπζηάδεηαη

εμαθαλίδεηαη

αλαγθαζηηθά

ππνρξεσηηθά

πξναηξεηηθά

Γ.

ΑΡΘΡΟ : Σίηινο ζύληνµνο θαη εύζηνρνο
Αλαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο
Γ΄ πξόζσπν
«ΓΛΩΑ». ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΛΕΞΗ. ΜΙΑ ΣΕΡΑΣΙΑ ΗΜΑΙΑ.

Πξόινγνο
Με αθνξκή έλα απόζπαζκα από ην άξζξν ηνπ Γεσξγίνπ Μπακπηληώηε ζην «Βήκα» κε
ηίηιν «Οι 10 πιο ενοχλητικές χρήσεις της γλώσσας μας» ζηηο 12 Μαΐνπ 2002
αλαθέξεη ν ίδηνο πσο «εξακολοςθεί, εςηςσώρ, να ςπάπσει μεγάλη εςαιζθηζία ζηον
Ελληνα ωρ ππορ ηη σπήζη ηήρ γλώζζαρ, είηε γιαηί έσοςμε κάποιερ ηπαςμαηικέρ εμπειπίερ
από ηο γλωζζικό, είηε κςπίωρ γιαηί ηο θέμα ηήρ γλώζζαρ ηο θεωπούμε δικό μαρ θέμα·
θεωπούμε όηι μάρ αθοπά όλοςρ. Και έηζι είναι.» Πξάγκαηη, ε γιώζζα είλαη ην πιεξέζηεξν
µέζν επηθνηλσλίαο ησλ αλζξώπσλ θαη «ε ύπαξμή ηεο ηόζν ζεµαληηθή όζν ε λνεηηθή ή ε
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βηνινγηθή µαο ύπαξμε», όπσο ηζρπξίδεηαη ν ίδηνο. Έρνπµε ινηπόλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ
ηεξάζηηα ζπµβνιή ηεο γιώζζαο ζε ηόζεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ αιιά ηεο θνηλσλίαο
ζηελ νπνία εληάζζεηαη;

Κύξην Θέµα
εκαζία ηεο γιώζζαο γηα ην άηνκν






Η γιώζζα απνθαιύπηεη πηπρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο θπζηνγλσµίαο ηνπ θάζε
αλζξώπνπ. Απεηθνλίδνληαη ζηνηρεία από ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηελ θαιιηέξγεηά
ηνπ, ην ζπλαηζζεµαηηθό ηνπ θόζµν. Πξάγµαηη, µε ην γισζζηθό θώδηθα ν άλζξσπνο
εμσηεξηθεύεη ζπλαηζζήµαηα ραξάο θαη ιύπεο, επηζπµίεο πνπ ηνλ βνεζνύλ λα
απνθνξηηζηεί θαη λα ληώζεη έηζη αλαθνύθηζε.
Ο άλζξσπνο εθηόο από ηελ αλάγθε ηνπ λα δεη ζε θνηλσλίεο ζέιεη λα έρεη θαη
πνιηηηθό ιόγν. Να εθζέηεη ηηο ηδενινγηθέο ηνπ ζέζεηο θαη λα ηηο ππεξαζπίδεηαη ή λα
αληηθξνύεη ηηο ζέζεηο µε ηηο νπνίεο δηαθνξνπνηείηαη. Η ηζηνξία άιισζηε έρεη
απνδείμεη όηη ε γιώζζα βνήζεζε ζην λα γίλνπλ θνζµντζηνξηθέο θνηλσληθέο αιιαγέο
ή αληηζέησο δεµαγσγνί πνιηηηθνί θαη εζληθηζηέο λα ρεηξαγσγνύλ ην ιαό θαη λα
νδεγνύλ ζε αλεπαλόξζσηεο θαηαζηξνθέο.
∆εδνµέλνπ όηη ε ζρέζε ιόγνπ θαη ζθέςεο είλαη αµθίδξνµε, ε θαιιηέξγεηα θαη ε
βειηίσζε ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα ζπµβάιιεη θαη ζηελ πλεπµαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ
αηόκνπ. Παξάιιεια, ε γιώζζα ιεηηνπξγεί σο «όρεµα ηεο ζθέςεο» θαη ηελ
θνηλσληθνπνηεί. Άιισζηε µε ην γξαπηό ιόγν ε ζθέςε ηνπ αηόκνπ µέλεη αλαιινίσηε
ζην πέξαζµα ηνπ ρξόλνπ, µεηαθέξεηαη ζηνπο µεηαγελέζηεξνπο θαη εμαζθαιίδεη ηελ
πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Επίζεο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα µελ αλαθέξνπµε ηε ζεµαζία
ηεο γιώζζαο ζηελ θαιιηηερληθή δεµηνπξγία όπσο ζην ζέαηξν, ηε πνίεζε θαη ηε
πεδνγξαθία αθόµα θαη ηε µνπζηθή. Η ινγνηερλία εθθξάδεη ηηο ζπγθηλήζεηο ηεο
ςπρήο θαη πεξηγξάθεη ηνλ εζσηεξηθό θόζµν ηνπ αλζξώπνπ, ώζηε απηόο λα
δηαπαηδαγσγείηαη θαη λα βειηηώλεηαη πλεπµαηηθά.

εκαζία ηεο γιώζζαο γηα ηε θνηλωλία


Χάξε ζηε γιώζζα νξγαλώζεθαλ θαη ιεηηνπξγνύλ θνηλσλίεο ησλ νπνίσλ ηα µέιε
ρξεζηµνπνηνύλ ηε γιώζζα γηα λα αληαιιάζζνπλ απόςεηο, ζθέςεηο, γλώζεηο,
πιεξνθνξίεο, ζπλαηζζήµαηα. Απηή ε δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη ε γιώζζα ιεηηνπξγεί
σο ελνπνηεηηθόο παξάγνληαο ησλ µειώλ από ηηο πην µηθξέο θνηλσληθέο νµάδεο (π. ρ

Φπονηιζηήπια

ΣΥΣΤΗΜΑ

ελίδα

3

ΚΕΝΣΡΟ

Αγίαρ οθίαρ 39

2310.244.444

ΝΣΕΠΩ

Β. Όλγαρ 168

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360

νηθνγέλεηα) µέρξη ηηο πην µεγάιεο (π.ρ. θνηλσληόιεθηνο ησλ λέσλ). Άιισζηε, όηαλ
ππάξρνπλ δηαθσλίεο µεηαμύ απηώλ, µόλν ν πγηήο δηάινγνο µπνξεί λα βνεζήζεη ζηε
θαηαλόεζε ησλ αληηηηζέµελσλ απόςεσλ θαη λα ηηο επηιύζεη.



Αμίδεη λα ηνληζηεί ν θαζνξηζηηθόο ξόινο ηεο γιώζζαο ζε εζληθό επίπεδν, µηαο θαη
είλαη ηδηαίηεξν πνιηηηζηηθό ζηνηρείν αλάµεζα ζε άιια (π.ρ. παξαδόζεηο, ηζηνξία,
ήζε, λννηξνπία) ην νπνίν είλαη θαη θνξέαο δηάδνζεο απηώλ από γεληά ζε γεληά.
Έηζη όπσο εμειίζζνληαη νη θπζηθνί νµηιεηέο ηεο εθάζηνηε γιώζζαο, πξνζαξµόδεηαη
θαη ε γιώζζα ζ’ απηέο ηηο αιιαγέο σο δσληαλόο νξγαληζµόο πνπ είλαη θαη γη’ απηό
είλαη αλεθηίµεην εζληθό ζηνηρείν.

Επίινγνο
Φαίλεηαη ινηπόλ από ηα παξαπάλσ όηη ε γιώζζα δελ είλαη απιά έλα εξγαιείν
επηθνηλσλίαο, όπσο ηζρπξίδνληαη µεξηθνί, αιιά θαίξην ζηνηρείν ηεο θπζηνγλσµίαο ηνπ
αλζξώπνπ θαη ηνπ ιανύ. Έρνπµε ρξένο, ινηπόλ, λα πξνζηαηεύνπµε ηε γιώζζα µαο σο
αλεθηίµεην ζεζαπξό θαη λα ηεο δώζνπµε ηε ζέζε πνπ πξαγµαηηθά ηεο αμίδεη, αλ ζέινπµε
λα γίλνπµε θαιύηεξνη πνιίηεο, επηζηήµνλεο, επαγγειµαηίεο, θίινη, άλζξσπνη.

Σηο απαληήζεηο επηκειήζεθαλ νη θαζεγεηέο
Νηθνιαθνπνύινπ Ειέλε
Νηεικπίδε Μαξία
Παππάο Παλαγηώηεο
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