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ΑΠΑΛΣΖΔΗ
Α. ΠΔΡΗΙΖΨΖ
Ο ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ αλαθέξεηαη ζηε γισζζηθή θξίζε σο πξνέθηαζε ηεο
θνηλσληθήο θξίζεο. Αξρηθά επηζεκαίλεη φηη ελψ ππάξρεη πιεζψξα πξνηάζεσλ θαη
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, νπζηαζηηθά απνπζηάδεη ε ζπιινγηθή
βνχιεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Γηα ηε γισζζηθή αθαζία δελ επζχλεηαη κφλν ε παηδεία,
αιιά ε θνηλσλία πνπ κεηαηξέπεη ηε γιψζζα απφ φξγαλν ζρέζεο ζε ζηνηρεηψδε θψδηθα
επηθνηλσλίαο. Φπζηθά κεξίδην επζχλεο αλαινγεί θαη ζηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο ηεο ρψξαο πνπ
πξνψζεζαλ ηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη ηελ ηδηνηέιεηα θαη ζπζίαζαλ ην φξακα κηαο δσήο κε
πνηφηεηα ζην βσκφ ηεο επδσίαο. Καηαιήγεη ιέγνληαο φηη ν ζεκεξηλφο λενέιιελαο έρεη
πάςεη λα ζπλδηαιέγεηαη θαη λα επηθνηλσλεί γη’ απηφ θαη ε γιψζζα έρεη κεηαιιαρζεί ζε έλα
ζχζηεκα επηζεηηθψλ θαη πβξηζηηθψλ ζρνιίσλ.
Β1. Σχκθσλα κε ηνλ δνθηκηνγξάθν, Χξήζην Γηαλλαξά, ε βαζηθή αηηία ηεο θξίζεο πνπ
δηέξρεηαη ε γιψζζα είλαη ε ζηάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζε απηήλ. Πξφθεηηαη
γηα κηα θνηλσλία «αθνηλψλεησλ αηφκσλ» ηα νπνία επηιέγνπλ λα κελ αιιειεπηδξνχλ, λα
κελ έρνπλ θνηλά νξάκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα σο θψδηθα ζηνηρεηψδνπο
επηθνηλσλίαο. Ελψ ε γιψζζα αηζζεηνπνηεί ηε ζθέςε θαη απνηειεί θνξέα αμηψλ,
«εκπνξεπκαηνπνηείηαη» πιένλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη ηε
ζηφρεπζή ηνπο (π.ρ. δηαθεκηζηηθφο ιφγνο, πνιηηηθφο ιφγνο, ινγνηερληθφο ιφγνο).
Β2. Η παξάγξαθνο αλαπηχζζεηαη κε ζπλδπαζκφ κεζφδσλ. Έρνπκε παξαδείγκαηα θαη
αίηην-απνηέιεζκα.
 Παξαδείγκαηα: «Όπνηνο νδεγεί απηνθίλεην…. ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ πνιιψλ».
Χξεζηκνπνηεί ηα παξαδείγκαηα ηνπ νδεγνχ, ηνπ καζεηή θαη ηνπ θνηηεηή γηα λα
ηεθκεξηψζεη ηελ άπνςή ηνπ.
 Αίηην- απνηέιεζκα. Αίηην: «Ο ζεκεξηλφο λενέιιελαο δελ θνηλσλεί, δελ ζρεηίδεηαη, κφλν
επηηίζεηαη γηα λα θεξδίζεη». Απνηειέζκαηα: «Έηζη ε γιψζζα έρεη πάςεη λα αλαιχεη… ζην
ιεμηιφγην ηεο λενιαίαο».
Β3. Ο ζπγγξαθέαο θάλεη ρξήζε ησλ αθφινπζσλ ξεκαηηθψλ πξνζψπσλ:
 β΄πιεζπληηθφ («δεηάηε», «πεγαίλεηε»). Μέζσ απηνχ ηνπ πξνζψπνπ δεκηνπξγεί έλα
δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηνλ δέθηε, πξνζδίδεη δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα ζηνλ ιφγν
ηνπ.
 α΄εληθφ θαη πιεζπληηθφ («πηζηεχσ», «γηα λα αληηκεησπίζνπκε», «γη’ απηφ ηξαπιίδνπκε»,
«γηαηί θηηάμακε»). Με ην α’ πξφζσπν ην χθνο γίλεηαη πην πξνζσπηθφ θαη νηθείν. Εηδηθά κε
ην α΄ πιεζπληηθφ ζέιεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ
πνπ έρνπλ κεξίδην επζχλεο γηα ηελ θξίζε ηεο γιψζζαο.
 γ’ πξφζσπν ( «έρνπλ εκθαληζηεί», «πφζνη θαηαιαβαίλνπλ», «φπνηνο νδεγεί»). Τν χθνο
ηνπ γίλεηαη απξφζσπν θαη αληηθεηκεληθφ.
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Γ1.






Άπνςε = γλψκε.
Εθήκεξν = πξφζθαηξν, παξνδηθφ.
Έγλνηα = κέιεκα, ελδηαθέξνλ.
Θέιεζε = βνχιεζε, επηζπκία.
Καηαλννχλ = θαηαιαβαίλνπλ.

Γ2.






πξσηαξρηθά ≠ ηειηθά.
ζπιινγηθνχο ≠ αηνκηθνχο.
αληδηνηέιεηα ≠ ηδηνηέιεηα.
επηηίζεηαη ≠ ακχλεηαη.
ππεξνρήο ≠ θαησηεξφηεηαο.

Γ3.

λενέιιελα»



«ζσξαθηζκέλνο κε πξνθπιαρηήξα θαη κεραλή ν εγσθεληξηζκφο ηνπ
«θσηίδνπλ ην πξφβιεκα»
«λα ππεξεηεί ην δηάινγν»

Γ.
Δπηθνηλωληαθό πιαίζην νκηιία: πξνζθψλεζε ( αγαπεηέο ζπκκαζήηξηεο, αγαπεηνί
ζπκκαζεηέο )
ηνηρεία πξνιόγνπ:
Δπαγξύπλεζε γηα ηελ εζληθή καο γιώζζα
Η δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο απνηειεί ηελ αζθαιέζηεξε δηθιείδα γηα ηελ απνθπγή ηνπ
θίλδπλνπ ηεο αιινίσζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.
Θύξην κέξνο
1ν δεηνύκελν
Πξέπεη λα κεξηκλνύκε γηα ηελ εζληθή καο γιώζζα γηαηί:
 Είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ έζλνπο θαη ν βαζηθφο θνξέαο επηθνηλσλίαο,
ζπζπείξσζεο ησλ αλζξψπσλ θαη κεηάδνζεο ηεο παξάδνζεο πνπ νδεγνχλ ζηε γλψζε θαη
ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο.
 Σπκβάιιεη, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε, ζηε δηαηήξεζε
ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ζηελ πνιηηηζκηθή άλνδν κε ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ακάζεηαο θαη ηε δεκηνπξγία πλεπκαηηθψλ έξγσλ ζην ρψξν ησλ
επηζηεκψλ, ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ.
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 Απνηειεί ζηνηρείν ηεο εζληθήο καο ηδηνπξνζσπίαο θαη ηδηνζπζηαζίαο ζηελ Επξσπατθή
Κνηλφηεηα αιιά θαη ζηελ παγθφζκηα θνηλσλία.
 Η δηαηήξεζε ηεο ζεκαίλεη δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο δεκηνπξγηθήο καο πνξείαο.
 Σηε ζχγρξνλε επνρή, ν γισζζηθφο αθειιεληζκφο παξνπζηάδεηαη πην έκκεζα, ιφγσ ηνπ
δηεζληζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ ΜΜΕ. Γη’ απηφ είλαη απαξαίηεηε ε άκπλα κέζσ ηεο
νπζηαζηηθφηεξεο εθκάζεζεο ηεο εζληθήο γιψζζαο.
 Είλαη πεξηνξηζκέλε ε δεκηνπξγία πλεπκαηηθψλ έξγσλ ζηε γιψζζα καο, ελψ ε εηζαγφκελε
ηερλνινγία επηβάιιεη ην δηθφ ηεο πνιηηηζκφ θαη γιψζζα.
Από ηελ άιιε ε γιώζζα ωο όξγαλν επηθνηλωλίαο θαζνξίδεη ηε δωή ηνπ
αλζξώπνπ ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο.
1. Θνηλωληθό
Σπληειεί ζηελ θνηλωληθνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ:
 αλάπηπμε δηαιφγνπ θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ.
 δηεχξπλζε ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηελ απφδνζε θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ ζηα αηνκηθά
επηηεχγκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο.
 ζχλαςε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε δεζκψλ θηιίαο θαη αγάπεο ησλ
αλζξψπσλ.
2. Πνιηηηθό
Απνηειεί ην βαζηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζπλείδεζεο, αθνχ:
 ν δηάινγνο απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο δεκνθξαηίαο.
 κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξξεζίαο, δηαηππψλνληαη ειεχζεξα νη απφςεηο θαη νη ηδέεο
ηφζν ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ φζν θαη ησλ νξγαλσκέλσλ θνξέσλ
 πεξηνξίδεηαη ε απζαηξεζία θαη ηα θαηλφκελα πνιηηηθνχ ακνξαιηζκνχ.
3. Πλεπκαηηθό
Η γιψζζα ζπκβάιιεη ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε, γηαηί:
 δηαθπιάζζεη ηελ απνθηεκέλε γλψζε θαη ηε κεηαιακπαδεχεη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο,
ζπληειψληαο ζηε γξήγνξε εμέιημε θάζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.
 ε αλάπηπμε ησλ Επηζηεκψλ, ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Τερλψλ βαζίζηεθε ζηηο ιέμεηο,
γηαηί ε αηζζεηνπνίεζε ησλ νξακάησλ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ αμηψλ εθθξάδεηαη κε ηνλ ιφγν. Η
γιψζζα, δειαδή, δελ είλαη κφλν θψδηθαο νκηιίαο αιιά θαη θψδηθαο ζθέςεο.
 είλαη ην κέζν γηα ηελ απηνγλσζία θαη, γεληθφηεξα, ηελ αλζξσπνγλσζία.
 απνηειεί φξγαλν ηεξάζηηαο παηδαγσγηθήο δχλακεο, αθνχ κπνξεί λα δηδάζθεη, λα
ζπκβνπιεχεη, λα επαηλεί θαη λα ςέγεη.
4. Ψπρνινγηθό
 απνηειεί κέζν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ
αλζξψπνπ.
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 κε ηελ έθθξαζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαηαπνιεκά ηελ εζσζηξέθεηα
θαη ηε κνλαμηά.
 επαηζζεηνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο θαη ζπληειεί ζηνλ ςπρηθφ ζπκπιεζηαζκφ ηνπο.
2ν Εεηνύκελν Πξνηάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Έθθξαζεο –
Έθζεζεο
Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ ην κάζεκα ηεο Έθζεζεο πην ελδηαθέξνλ θαη
επνηθνδνκεηηθφ, ψζηε λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ
λέσλ, είλαη:
 Η ζεκαηνινγία αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ δε δεζκεχεη ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή θαη ηνπ
επηηξέπεη λα δηαηππψζεη θαη λα ζηεξίδεη κε επηρεηξήκαηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε.
 Η δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ κε έκθαζε ζηελ εηπκνινγία πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρηεί ε
ζπλέρεηα ηεο γιψζζαο.
 Η ελζάξξπλζε ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο ηνπ καζεηή. Η δηαθνξεηηθή άπνςε δελ πξέπεη
λα ζρνιηάδεηαη αξλεηηθά ή λα αληηκεησπίδεηαη εηξσληθά, αιιά λα απνηειεί αθεηεξία
δηαιφγνπ θαη πξνβιεκαηηζκνχ.
 Ο πξνβιεκαηηζκφο, πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα ζέκαηα ηεο έθζεζεο, πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε
ηε δσή θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ λέσλ. Έηζη, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο, βαζηζκέλνη ζηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο.
 Η αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξνεηνηκαζία, ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο
θαη ηηο καζεηηθέο εξγαζίεο. Η ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζα
θάλεη πην ειθπζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία, ζα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ
ηνπ λένπ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλαδήηεζε φζνλ αθνξά ζηε κάζεζε.
 Η δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Τν κάζεκα ηεο Έθζεζεο - Νενειιεληθήο γιψζζαο ελδείθλπηαη
γηα ζπλδπαζηηθή δηδαζθαιία κε άιια καζήκαηα (Αξραία Ειιεληθά, Ιζηνξία, Φηινζνθία,
Θξεζθεπηηθά, Καιιηηερληθά θ.ά.).
 Η βησκαηηθή κάζεζε, ε επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Η δηδαζθαιία κπνξεί λα νξγαλσζεί κε βάζε πξαγκαηηθέο
πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξσηνβνπιία θαη ηε
ζπκκεηνρή ηνπ λένπ: έθδνζε
έληππεο ή ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο, πεξηνδηθνχ δηνξγάλσζε εβδνκάδαο ηχπνπ- πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, νκηιίεο, εηζεγήζεηο - αθηεξψκαηα
ζε ινγνηέρλεο, αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ θ.ά.
Απνθώλεζε: αο επραξηζηώ
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