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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1. Ένα από τα θέματα που θίγει ο Γ. Μπαμπινιώτης είναι τα αίτια του γλωσσικού προβλήματος 

των νέων. Κατά την άποψή του η γλωσσική πενία και η αδυναμία έκφρασης των νέων οφείλεται σε 

ποικίλους παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η αδιαφορία που δείχνουν προς τη γλώσσα, 

αδιαφορία που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία να παράγουν ένα λόγο πλήρη και άρτιο. Ακόμη, 

το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα σχολεία δεν παρέχουν στους νέους σωστή διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας. Τέλος, οι νέοι δεν έρχονται σε επαφή με ακούσματα και γραπτά κείμενα στα 

οποία γίνεται ορθή χρήση του λόγου. 

 

Α2. Σύμφωνα με τον Οδυσσέα Ελύτη, η γλώσσα δεν είναι μονάχα ένας τρόπος επικοινωνίας. 

Αντίθετα, όπως χαρακτηριστικά λέει «είναι εργαλείο μαγείας, είναι φορέας αξιών». Με λίγα λόγια, 

η γλώσσα συνδέεται με τις ανθρώπινες αξίες και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Ακόμη, η 

γλώσσα είναι φορέας της παράδοσης και του πολιτισμού. Τέλος, κατά τον Ελύτη, η σημασία 

ειδικότερα της ελληνικής γλώσσας αυξάνεται από τη μακρόχρονη χρήση της ως όργανο της 

ποιητικής λειτουργίας. 

 

Β1) Θεματική Πρόταση: « Τότε όμως η Ποίηση; Τι αντιπροσωπεύει μέσα σε μια τέτοια κοινωνία;» 

       Σχόλια: «Απαντώ… αποτίμηση των αξιών» 

      Κατακλείδα: δεν υπάρχει 

 

Β2) γλωσσολογία, γλωσσοδέτης, γλωσσικός, εξωγλωσσικός 

 

Β3)Παλαιή  → καινούρια, νέα 

      Πρόοδο  →παρακμή, οπισθοδρόμηση 

     Δέχομαι  →απορρίπτω 

     Αρμονική → δυσαρμονική 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2019 
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    Ορισμένη  →αόριστη 

 

Β3. β.  

Η ανδρεία του γεννά το θαυμασμό όλων μας. (Ποιητική λειτουργία γλώσσας) 

Η ζέβρα γεννά ένα μικρό συνήθως τη φορά. (Αναφορική λειτουργία γλώσσας) 

Ο υπολογιστής συχνά χρησιμοποιείται ως εργαλείο μάθησης. (Ποιητική λειτουργία γλώσσας) 

Μου χάλασε το εργαλείο κοπής λαχανικών. (Αναφορική λειτουργία γλώσσας) 

Επικοινωνούν με τη γλώσσα του σώματος. (Ποιητική λειτουργία γλώσσας) 

Κάηκε η γλώσσα μου πίνοντας καυτό τσάι. (Αναφορική λειτουργία γλώσσας) 

 

 

Γ)  

Επικοινωνιακό Πλαίσιο:  

Είδος κειμένου: άρθρο σε σχολική εφημερίδα. Αξιοποιούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού 

του κειμενικού είδους (τίτλος, πρόλογος, κυρίως θέμα, επίλογος) 

Πομπός: μαθητής σχολείου 

Δέκτης: μαθητές του σχολείου 

Σκοπός: να ενημερωθούν για τους λόγους που οι περισσότεροι νέοι δεν έρχονται σε επαφή με τα 

λογοτεχνικά βιβλία, όπως επίσης για τις συνέπειες της απομάκρυνσης αυτής αλλά και της ελλιπούς 

γλωσσικής παιδείας που τους χαρακτηρίζει. 

 

Τίτλος: Έφηβοι και λογοτεχνικά βιβλία σε διάσταση! 

Πρόλογος: γενική αναφορά στο θέμα της απομάκρυνσης των νέων από τα βιβλία και της ελλιπούς 

γλωσσικής τους παιδείας, υπογράμμιση της σημαντικότητας του ζητήματος αυτού 

Α’ Ζητούμενο:  

Γιατί οι νέοι δεν διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία; 

• Η διάδοση των μέσων μαζικής ενημέρωσης: η εικόνα μέσα από το διαδίκτυο και την τηλεόραση 

επισκιάζει το βιβλίο. Τα μέσα κάνουν πιο εύληπτες και ευχάριστες τις πληροφορίες στους εφήβους, 

ενώ η ανάγνωση ενός καλογραμμένου λογοτεχνικού έργου ή ποιήματος φαντάζει κοπιαστική 

διαδικασία. 
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• Έλλειψη ελεύθερου χρόνου: οι νέοι καθημερινά έχουν να βγάλουν εις πέρας έναν τεράστιο όγκο 

ασκήσεων και διαβάσματος για το σχολείο και το φροντιστήριο. Το φορτωμένο τους πρόγραμμα δεν 

τους αφήνει περιθώρια για διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων ή ακόμα και να ασχοληθούν οι ίδιοι με 

την συγγραφή. 

• Απουσία παρότρυνσης προς την ενασχόληση με την λογοτεχνία: Οι φορείς αγωγής αμελούν να 

φέρνουν πιο κοντά τους εφήβους με την ποίηση και τη λογοτεχνία. Η οικογένεια αναλώνεται στις 

καθημερινές της υποχρεώσεις και δεν αποτελεί πρότυπο πνευματικής καλλιέργειας για τα νέα μέλη 

της. Στο σχολείο απουσιάζουν δράσεις που θα εμπνεύσουν τους μαθητές να διαβάσουν ή και να 

συγγράψουν ένα δικό τους έργο. Η Πολιτεία δεν εκμεταλλεύεται τους οικονομικούς πόρους για 

συγκρότηση πλούσιων Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

• Καταναλωτισμός- Χρησιμοθηρία: Οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν εστιάζουν στα πνευματικά αγαθά και 

στην ενασχόληση με τις τέχνες και τα γράμματα. Τα υλικά αγαθά και τα χρήματα προσελκύουν το 

ενδιαφέρον ακόμα και των νεότερων αποτελώντας γι’ αυτούς αυτοσκοπό. Οι μαθητές μελετούν 

χρησιμοθηρικά και αποφεύγουν οποιαδήποτε άλλη εξωσχολική μελέτη αφού τους φαντάζει 

κουραστική και περιττή. 

Β Ζητούμενο: 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της απομάκρυνσής τους από το βιβλίο και της ελλιπούς γλωσσικής 

παιδείας; 

• Γλωσσικό πρόβλημα:  Οι νέοι καθώς απομακρύνονται από το βιβλίο και τη μελέτη κειμένων, δεν 

έρχονται σε επαφή με το πλούσιο λεξιλόγιο της μητρικής τους γλώσσας, γεγονός που τους οδηγεί 

στη λεξιπενία. 

• Δυσκολίες στα γλωσσικά μαθήματα: Η έλλειψη αναγνωσμάτων και ερεθισμάτων στερεί από τα 

παιδιά την δυνατότητα να εκφράζονται με ευχέρεια στα θεωρητικά μαθήματα και να συνθέτουν τις 

δικές τους εκθέσεις. Χωρίς την ανάλογη πηγή έμπνευσης οι μαθητές δυσκολεύονται να 

δημιουργήσουν κείμενα γεμάτα φαντασία, εικόνες και προπαντός  με σαφήνεια στην διατύπωση. 

• Λειτουργικός αναλφαβητισμός: Η ελλιπής γλωσσική παιδεία συνιστά μορφή αναλφαβητισμού, 

καθώς δυσχεραίνει την προσπάθεια του ατόμου να κατανοεί απαιτητικά κείμενα και να 

απολαμβάνει την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. 

• Πολιτιστική καθυστέρηση: Η αδιαφορία των νέων μπροστά στην πλούσια κληρονομιά της 

Ελληνικής Γραμματείας οδηγεί σε γενικότερη στασιμότητα στην πρόοδο των γραμμάτων και των 

τεχνών. Ο μαρασμός αυτός θα έχει άμεση επίπτωση και στο μορφωτικό επίπεδο των νεότερων στις 

επόμενες γενιές. 

Επίλογος 
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Σύνοψη, σύντομη αναφορά της αξίας της γλωσσικής παιδείας αλλά και επαφής των νέων με το 

βιβλίο  


