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Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σημασία της καλλιέργειας του λόγου για τον άνθρωπο. 

Αυτός που έχει γλωσσική παιδεία από την καλλιέργειά του στα μαθητικά του χρόνια έχει και 

μια στέρεη βάση να μιλά καλά και με σαφήνεια. Εκείνοι που ισχυρίζονται πως δεν είναι του 

φυσικού τους να μιλούν καλά και ότι αυτό είναι ζήτημα εγκεφαλικής ικανότητας 

παραβλέπουν συνειδητά τον ρόλο της παιδείας στη διαμόρφωση των γλωσσικών ικανοτήτων. 

Για τον συγγραφέα αποφασιστική σημασία για τη γλωσσική ικανότητα έχουν τα πρόσωπα 

που μας ανέθρεψαν και οι θεσμοί που μας εκπαίδευσαν (σχολεία, εκκλησία, επάγγελμα 

κ.λπ.).  

 

Β1. Αυτός που έχει ευχέρεια λόγου δεν δυσκολεύεται να μιλήσει και να εκφράσει με 

σαφήνεια αυτό που θέλει. Αν υστερεί στην ομιλία του, αυτή συμπληρώνεται με χειρονομίες, 

διακοπές του λόγου, διατάραξη της ψυχικής του ηρεμίας κ.λπ. Επομένως, από αυτές τις 

χειρονομίες ή τις άλλες εξωγλωσσικές ή παραγλωσσικές εκδηλώσεις του μπορούμε να 

καταλάβουμε πόσο καλλιεργημένος είναι στην εκφορά του λόγου.  

 

Β2. Χρησιμοποιεί επίκληση στην αυθεντία. Χρησιμοποιεί τους αρχαίους Έλληνες και πιο 

συγκεκριμένα τον Πλάτωνα (διάλογος «Σοφιστής»), για να δείξει ότι σκέψη και ομιλία 

ταυτίζονται.  

 

Β3.α. Εκφράζεται: Διατυπώνει 

θάρρος: Κουράγιο, τόλμη 

κύριο: Βασικό    

αποφασιστική: Καίρια  

παρέχουν: Προσφέρουν, δίνουν  

 

β. Άστοχο: παράλογο  

κρύψει: αποσιωπήσει 

φτώχεια: ένδεια  

σωματικές: πνευματικές   

φυσικό: αφύσικο  

 

Β4. «Η εκπαίδευση και οι θεσμοί αποφασιστικοί παράγοντες διαμόρφωσης της 

προσωπικότητας ως προς τη χρήση της γλώσσας»  

 



2 
 

Γ1. Πολλές φορές οι νέοι χρησιμοποιούν ένα δικό τους, ξεχωριστό, τρόπο γλωσσικής 

επικοινωνίας. Σε ένα άρθρο (400-500 λέξεις), που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του 

σχολείου σας, να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι 

νέοι χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα, καθώς και τους παράγοντες που μπορούν 

να συμβάλουν στην καλλιέργεια της γλώσσας των νέων σήμερα.  

 

Πρόλογος 

Ορισμός του λόγου και της γλώσσας.  

Ιστορική αναδρομή. Αναφορά στη σημασία που έδιναν οι Έλληνες στον λόγο (ρήτορες, 

δημοκρατία κ.λπ.). 

Γενική διαπίστωση πώς μιλούν σήμερα οι νέοι και η χρήση συγκεκριμένου λεξιλογίου, για να 

καλύψουν ανάγκες της καθημερινότητας.  

 

Κύριο Θέμα  

[1] Αίτια υποβάθμισης στη γλώσσα των νέων  

 Οικογένεια. Γονείς που δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι καλά τη γλώσσα επηρεάζουν τα 

παιδιά τους και αυτά μιμούνται ακόμα και το ύφος ή τον τονισμό των λέξεων, όπως τις 

μαθαίνουν από αυτούς.  

 Σχολείο. Απαξίωση του μαθήματος της γλώσσας και αδυναμία των δασκάλων να 

πείσουν για την αξία του ελληνικού λόγου, κ.ά.  

 Κοινωνικός περίγυρος. Συνήθως απαιτεί να είναι ο νέος μάγκας με ειδικό μάγκικο 

λεξιλόγιο ή με φράσεις αργκό.  

 ΜΜΕ (ευκαιριακός και πρόχειρος λόγος συνήθως από δημοσιογράφους που δεν 

κατέχουν καλά την ελληνική γλώσσα) 

 Πολιτική (ξύλινος και τυποποιημένος λόγος, συνθηματολογία και βραχυλογία, 

υπονοούμενος λόγος κ.λπ.) 

 Τεχνολογία και ξενόφερτος τρόπος ζωής με τις ανάλογες ξένες λέξεις.  

 

[2] Προτάσεις για βελτίωση γλώσσας των νέων 

 Το οικογενειακό περιβάλλον να πείσει τα παιδιά για την αναγκαιότητα του ορθού 

λόγου. Αγορά βιβλίων και βοήθεια στα μαθήματά τους.  

 Το σχολείο να αναβαθμίσει το μάθημα της γλώσσας και τις μεθόδους διδασκαλίας 
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 Στα ΜΜΕ να ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι αυτών και να αλλάξουν αντίληψη για 

τον ρόλο τους έναντι της νεολαίας και της χώρας τους 

 Προσωπική ευθύνη των νέων για τις παρέες και τις συναναστροφές τους. Αποφυγή 

ατόμων με διαβρωτικές και επικίνδυνες τάσεις.  

 

Επίλογος  

Έκκληση για αναβάθμιση του γλωσσικού αισθητηρίου των νέων από όλους. Εφαρμογή των 

προτάσεων.  

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Λόγος και σκέψη: Η ταύτισή τους» 

«Παιδεία και θεσμοί σημαντικοί παράγοντες διαμόρφωσης της σκέψης και του λόγου για τον 

άνθρωπο» κ.λπ. 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ, 2012 

 


