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ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΚΕΙΜΕΝΑ 

∆ΕΝ υπάρχει! 

Οι νέοι όχι µόνο δεν πάσχουν από λεξιπενία, αλλά έχουν γλώσσα πλούσια και 

συνεχώς ανανεούµενη. Απλώς, είναι άλλη από αυτήν που µιλάνε οι µεγάλοι. ∆ε λέµε 

και τίποτα καινούργιο. Από την εποχή της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς εφήβων στις 

δυτικές κοινωνίες, το φαινόµενο µιας ιδιαίτερης γλώσσας για τη νεολαία έχει 

γιγαντωθεί. Οι τινέιτζερ, Αµερικανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Έλληνες, πάντα επιχειρούσαν 

να διαφοροποιηθούν από τους ενηλίκους και µέσω της γλώσσας. Η αργκό είναι 

ανατρεπτική και επιχειρεί να σοκάρει. Αυτοί, ωστόσο, που όντως σοκάρονται ακόµη 

είναι αυτοί που καταγγέλλουν τη νέα γενιά για το φτωχό της λεξιλόγιο. 

Όσο οι έφηβοι χωρίζονται σε υποοµάδες, η γλώσσα τους θα αποκτά και περισσότερο 

πλούτο - αφού αλλιώς µιλάνε οι ροκάδες, αλλιώς οι σκέιτερ, αλλιώς οι φανατικοί 

φίλαθλοι, αλλιώς οι ραπάδες, οι µοδάτες κ.ά. 

Το βασικό χαρακτηριστικό της γλώσσας των νέων είναι ότι εκφράζει και εκφράζεται 

µέσα στην «παρέα», το δίκτυο των συνοµηλίκων. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει µια 

ενιαία γλώσσα· κάθε παρέα έχει δικό της κώδικα επικοινωνίας, που µπορεί να τον 

οικειοποιηθεί µια άλλη παρέα και µετά µια άλλη, µέχρι που κάποιες εκφράσεις να 

υιοθετηθούν από µεγάλο µέρος της νεολαίας, ειδικά µε την εξέλιξη της τεχνολογίας 

της επικοινωνίας. 

Γιατί όµως οι νέοι αναπτύσσουν δικούς τους τρόπους έκφρασης; Ο καθηγητής 

γλωσσολογίας Γ. Ανδρουτσόπουλος, που ασχολείται ειδικά µε τη γλώσσα στη 

νεανική κουλτούρα, σηµειώνει: «Οι διαπροσωπικές σχέσεις των νέων είναι λιγότερες 

από αυτές των ενηλίκων, γεγονός που εντείνει την πίεση γλωσσικής συµµόρφωσης µε 

την παρέα. Απ’ την άλλη, οι συµβάσεις γλωσσικής ευγένειας και τυπικότητας που 

απαιτούνται στην ενήλικη ζωή δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµη πλήρως κατά την 

εφηβεία. Ψυχολογικά, κατά τη νεανική ηλικία διαµορφώνεται η προσωπική και 

κοινωνική ταυτότητα. Η απόρριψη κατεστηµένων τρόπων συµπεριφοράς και ο 

πειραµατισµός µε εναλλακτικά µοντέλα, τάσεις που γενικότερα χαρακτηρίζουν την 

εφηβεία, εκφράζονται και γλωσσικά. Με την ιδιαίτερη γλώσσα τους οι νέοι 
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συµβολίζουν ότι ανήκουν σε µια ηλικία µε δικά της ενδιαφέροντα και αξίες, που 

διαφέρει τόσο από τα παιδικά όσο και από τα ενήλικα χρόνια». 

Η ατυχία της σηµερινής νεολαίας είναι ότι οι ενήλικοι αρπάζουµε τη γλώσσα της και 

τη χρησιµοποιούµε ευρύτατα. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τη γλώσσα, που έκανε η 

ALCO το 2005 για το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, ρωτούσε Έλληνες 16-56 ετών ποια 

λέξη θα χρησιµοποιούσαν για να αντιδράσουν σε κάτι αναπάντεχο: Το 20% δήλωσε 

ότι προτιµά τη λέξη «έµεινα», το 13% το «κουφάθηκα», το 5% το «καράφλιασα», το 

25% το «απίστευτο» και µόλις το 15% το «εξεπλάγην» ή το «εκπλήσσοµαι»! Το 

συµπέρασµα; Το «απίστευτο» έχει εισχωρήσει βαθιά στην καθοµιλουµένη των 

ενηλίκων.  

Εκτός από εκφράσεις που ήταν κάποτε υπερβολικά της µόδας και τώρα ακούγονται 

ξεπερασµένες («καράφλιασα» ή το «ιν»), οι παλιές καλές αργκό, όπως το «φυτό», το 

«ούτε µε σφαίρες» ή το «φάγαµε πακέτο», αποτελούν την κληρονοµιά που αφήνουµε 

στη γλώσσα εµείς της γενιάς των 80s. ∆ίπλα σ' αυτήν, σήµερα, οι πιτσιρικάδες έχουν 

συµπληρώσει έναν ολόκληρο κατάλογο από ξένες λέξεις, ξενικής έµπνευσης λέξεις 

που χρησιµοποιούν στο msn, στα chat rooms και στην αποστολή sms. 

Το παγκόσµιο χωριό έχει φέρει την αγγλική γλώσσα και την αγγλική αργκό µέσα στα 

ελληνικά σπίτια - και έτσι δεν θα έπρεπε να µας εκπλήσσει το φαινόµενο, ειδικά αφού 

εδώ και χρόνια αρκετοί ενήλικοι χρησιµοποιούµε το «Θα σε πάρω πίσω» (Ι will call 

you back) ή το «a.s.a.p.» (as soon as possible = το συντοµότερο δυνατό).  

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παίζουν, φυσικά, το ρόλο τους σ' αυτό το γαϊτανάκι της 

γλώσσας καθώς δανείζουν λέξεις στη νεολαία· Κυρίως χάρη στην τηλεόραση, αλλά 

και στα «νεανικά» περιοδικά, οι εκφράσεις της νεολαίας δεν έχουν πια σύνορα· κι 

έτσι, από την Καρδίτσα ως την Ξάνθη η πιτσιρικαρία µπορεί να φωνάξει χαρωπά: 

«∆εν υπάρχει!» 

Κανελλοπούλου Βάσω 

«Έψιλον»(Έθνος) Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου 2009 
Κείµενο ελαφρώς διασκευασµένο 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

A1. Πώς δικαιολογείται στο κείµενο το γεγονός ότι οι νέοι υιοθετούν ένα δικό τους 

τρόπο έκφρασης; (µονάδες 10) 

A2. «Οι νέοι όχι µόνο δεν πάσχουν από λεξιπενία, αλλά έχουν γλώσσα πλούσια και 

συνεχώς ανανεούµενη».  

Να αναπτύξετε το περιεχόµενο της παραπάνω φράσης σε µια παράγραφο 60-

80 λέξεων. (µονάδες 10) 

Α3. Βασισµένοι στο κείµενο, να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο 

των παρακάτω προτάσεων, σηµειώνοντας την ένδειξη (Σ) Σωστό ή (Λ) 

Λάθος: 

- Οι νέοι όλων των εθνικοτήτων υιοθετούν ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης. 

- Η παλαιότερη γενιά αποτελεί πηγή έµπνευσης για τη γλώσσα των νέων. 

- Τα ΜΜΕ ευθύνονται για τη γλωσσική διαφοροποίηση των νέων. 

- Οι ενήλικοι δεν υιοθετούν λέξεις που έχει διαµορφώσει η νεολαία. 

- Το φαινόµενο της γλώσσας των νέων είναι διαχρονικό.  

- …….οι εκφράσεις της νεολαίας δεν έχουν πια σύνορα. 

(µονάδες 5) 

(Μονάδες 25) 

Β1. α. Να βρείτε τη δοµή της πρώτης παραγράφου του κειµένου: «Οι νέοι όχι 

µόνο… το φτωχό της λεξιλόγιο». (µονάδες 3) 

β. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου του 

κειµένου «Γιατί όµως οι νέοι… από τα ενήλικα χρόνια»(µονάδες 3) και να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 4). (µονάδες 7) 

(Μονάδες 10) 

Β2. α. Να δηµιουργήσετε από µια λέξη (απλή ή σύνθετη) µε το β΄ συνθετικό των 

παρακάτω λέξεων: υιοθετηθούν, απόρριψη, υπερβολικά, παγκόσµιο, 

εκπλήσσει. (µονάδες 5) 

β. Να δώσετε από µια συνώνυµη για τις ακόλουθες λέξεις του κειµένου: 

ανατρεπτική, εξέλιξη, ξεπερασµένες, παγκόσµιο, παίζουν. (µονάδες 5) 

(Μονάδες 10 ) 
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Β3. Να σηµειώσετε σε ποιες από τις παρακάτω φράσεις η γλώσσα λειτουργεί 

αναφορικά και σε ποιες ποιητικά:  

- δεν υπάρχει µια ενιαία γλώσσα 

- Τα ΜΜΕ δανείζουν λέξεις στη νεολαία 

- Οι διαπροσωπικές σχέσεις των νέων είναι λιγότερες από αυτές των 

ενηλίκων 

- οι ενήλικοι αρπάζουµε τη γλώσσα της νεολαίας 

- ….οι εκφράσεις της νεολαίας δεν έχουν πια σύνορα· 

(Μονάδες 5) 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Στην εποχή µας, οι µεγαλύτεροι επικρίνουν τους νέους για γλωσσική πενία 

υποστηρίζοντας ότι ο εθισµός των νέων στην τεχνολογία (πολύωρη 

ενασχόληση µε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) έχει επηρεάσει 

καθοριστικά τη γλωσσική τους αρτιότητα. 

Σε ηµερίδα που διοργανώνει το σχολείο σου µε θέµα τη γλώσσα των νέων, ως 

εκπρόσωπος των συµµαθητών σου, καλείσαι: 

α) να προσδιορίσεις το βαθµό που η τεχνολογία επηρεάζει τη γλωσσική 

έκφραση των νέων και 

β) να προτείνεις τρόπους, µε τους οποίους το σχολείο µπορεί να ενισχύσει το 

ενδιαφέρον των εφήβων για τη γλώσσα τους. 

(Μονάδες 50) 
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ΤΑΞΗ: Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

A1. Πώς δικαιολογείται στο κείµενο το γεγονός ότι οι νέοι υιοθετούν ένα δικό 

τους τρόπο έκφρασης; 

Το φαινόµενο της νεανικής διαλέκτου είναι διαχρονικό και παγκόσµιο. 

Σύµφωνα µε το κείµενο, οι νέοι µε την ένταξή τους σε συγκεκριµένες οµάδες 

συνοµηλίκων υιοθετούν και τους αντίστοιχους κανόνες επικοινωνίας τους. 

Ταυτόχρονα, η διαµόρφωση της γλωσσικής ταυτότητάς τους απορρίπτει τους 

τρόπους συµπεριφοράς των ενηλίκων, ως προσπάθεια αποτίναξης του παλαιού 

στοιχείου και δηµιουργίας νέου. Το λεξιλόγιό τους διαµορφώνεται υπό την 

επίδραση της κυρίαρχης παγκοσµίως αγγλικής γλώσσας ενώ τα ΜΜΕ, η 

τηλεόραση, ο περιοδικός Tύπος επηρεάζουν και συντελούν στη διάδοση του 

νεανικού γλωσσικού ιδιώµατος. Άρα, ο τρόπος έκφρασης των νέων 

αποτυπώνει τις επιδράσεις που δέχονται και τις ανάγκες που έχουν. 

A2. «Οι νέοι όχι µόνο δεν πάσχουν από λεξιπενία, αλλά έχουν γλώσσα πλούσια 

και συνεχώς ανανεούµενη».  

Να αναπτύξετε το περιεχόµενο της παραπάνω φράσης σε µια παράγραφο 

60-80 λέξεων. 

Οι νέοι στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν από την παλαιά γενιά ή να 

ακυρώσουν το κατεστηµένο, διαµορφώνουν τη γλώσσα τους προσαρµοσµένη 

και κινούµενη από τις ανάγκες της σύγχρονης πραγµατικότητας και τα 

δεδοµένα της ψηφιακής τεχνολογίας. ∆ηλαδή, η γλωσσική δηµιουργικότητα 

των νέων συνδυάζει τις γλωσσικές τάσεις του παρελθόντος, την κυρίαρχη 

γλώσσα της παγκοσµιοποίησης, δηλαδή την αγγλική, και το λόγο των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης. Προφανώς, η νεολαία δε χρειάζεται να ακολουθεί τον 

τυπικό τρόπο εκφοράς του δηµόσιου λόγου, αφού, µε τη συνεχή ανανεωτική 

διαµόρφωση και την έµπνευση των ίδιων των νέων, συντίθεται δηµιουργικά 

και ο λόγος τους. Συνεπώς, οι νέοι κάθε άλλο παρά πάσχουν από γλωσσική 

πενία.  
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Α3. Βασισµένοι στο κείµενο, να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το 

περιεχόµενο των παρακάτω προτάσεων, σηµειώνοντας την ένδειξη (Σ) 

Σωστό ή (Λ) Λάθος: 

ΣΩΣΤΟ 

ΣΩΣΤΟ 

ΣΩΣΤΟ 

ΛΑΘΟΣ 

ΣΩΣΤΟ 

ΣΩΣΤΟ 

Β1. α.
1
 Τα δοµικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου του κειµένου είναι: 

Θεµατική περίοδος: «Οι νέοι όχι µόνο…..διαρκώς ανανεούµενη.» 

Σχόλια- Λεπτοµέρειες: «Απλώς είναι άλλη……το φτωχό της λεξιλόγιο.» 

Περίοδος- Κατακλείδα: Παραλείπεται 

β.
2
 Η παράγραφος αναπτύσσεται µε αιτιολόγηση, καθώς στις λεπτοµέρειες 

αιτιολογείται το περιεχόµενο της θεµατικής πρότασης. Αιτιολογείται 

δηλαδή η προτίµηση των νέων σε δικούς τους ξεχωριστούς τρόπους 

έκφρασης. 

Β2 α.
3
 Οµόρριζες λέξεις 

υιοθετηθούν θεµατολόγιο, θετικός

απόρριψη: ρηξικέλευθος, ρήγµα

υπερβολικά αναβλητικότητα, προβολή

παγκόσµιο κόσµηµα, διακόσµηση

εκπλήσσει πληγή, πληκτικός

1
 Έκφραση- Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, τεύχος Α’, Χρ. Τσολάκη, Κυρ. Αδαλόγλου, Άβρα Αυδή, Έλ. Λόππα, 

∆ιον. Τόνης, σελ. 72 
2
 Έκφραση- Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, τεύχος Α’, Χρ. Τσολάκη, Κυρ. Αδαλόγλου, Άβρα Αυδή, Έλ. Λόππα, 

∆ιον. Τόνης, σελ. 73 
3
 Γλωσσικές ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο σελ. 130-135 
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β.
4
  Συνώνυµα 

ανατρεπτική ριζοσπαστική, επαναστατική

εξέλιξη πρόοδο, πορεία

ξεπερασµένες παρωχηµένες, παρελθοντικές

παγκόσµιο διεθνές, οικουµενικό, 

πλανητικό

παίζουν διαδραµατίζουν, κατέχουν

Β3.
5
 Αναφορικά, ποιητικά, αναφορικά, ποιητικά, ποιητικά. 

Γ. 
Πρόκειται για ηµερίδα, οπότε έχουµε προσχεδιασµένο προφορικό λόγο. 

Χρειαζόµαστε προσφώνηση και αποφώνηση, αµεσότητα και οικειότητα στο 

ύφος. Τα πρόσωπα που χρησιµοποιούµε είναι το γ’ ενικό και πληθυντικό και 

το α’ πληθυντικό κυρίως, εφόσον πρόκειται για φαινόµενο που αφορά τους 

νέους. 

Ενδεικτική ανάπτυξη του θέµατος: 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί καθηγητές και γονείς, 

Συµµαθήτριες- συµµαθητές, 

είναι αυτονόητο ότι οι νέοι είµαστε καινοτόµοι κι αρεσκόµαστε να 

χρησιµοποιούµε κάθε σύγχρονο τεχνολογικό επίτευγµα. Ειδικότερα, το κινητό 

τηλέφωνο κι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κατέχουν σηµαντική θέση στην 

καθηµερινότητά µας, αλλά γονείς και καθηγητές αντιδρούν εκφράζοντας τον 

προβληµατισµό τους, µεταξύ άλλων, για την επίδραση της τεχνολογίας στη 

γλωσσική αρτιότητά µας. Αναντίρρητα, ο βαθµός της επιρροής αυτής στη 

νεανική γλώσσα είναι µεγάλος και προκαλεί τόσο την κωδικοποιηµένη 

έκφραση όσο και τη λεξιπενία.  

4
 Έκφραση- Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, τεύχος Α’, Χρ. Τσολάκη, Κυρ. Αδαλόγλου, Άβρα Αυδή, Έλ. Λόππα, 

∆ιον. Τόνης, σελ. 49 
5
 Έκφραση- Έκθεση για το Γενικό Λύκειο, τεύχος Α’, Χρ. Τσολάκη, Κυρ. Αδαλόγλου, Άβρα Αυδή, Έλ. Λόππα, 

∆ιον. Τόνης, σελ. 42-45 
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

Πράγµατι, σηµαντικό ποσοστό εφήβων, ανεξάρτητα από τις γενικότερες 

σχολικές επιδόσεις τους, αδυνατούν να εκφραστούν εύστοχα επηρεασµένοι 

από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και την πολύωρη ενασχόληση µε το 

διαδίκτυο. Αυτό συµβαίνει γιατί: 

α’ ερώτηµα 

1. Χρησιµοποιούν σύντοµες εκφράσεις καθώς έχουν ασκηθεί στην

κωδικοποίηση, εφόσον στα γραπτά µηνύµατα των φορητών

τηλεφώνων ο αριθµός των χαρακτήρων είναι συγκεκριµένος.

2. Αναπαράγουν τις συντοµογραφίες και τα αρκτικόλεξα των γραπτών

µηνυµάτων και στον προφορικό λόγο απηχώντας µια γλώσσα, η

οποία γίνεται κατανοητή κατά κύριο λόγο από την οµάδα των

συνοµήλικων.

3. Στο εικονικό περιβάλλον των διαδικτυακών παιχνιδιών

διαµορφώνουν ένα γλωσσικό κώδικα, ο οποίος αντιβαίνει 

γραµµατικούς και συντακτικούς κανόνες. Με τον τρόπο αυτό, 

µάλιστα, εκφράζονται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από τις 

περιστάσεις και τους αποδέκτες. 

4. Οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων και των διαδικτυακών µέσων

επικοινωνίας συχνά γράφουν τα ελληνικά µε λατινικούς χαρακτήρες

µε απόρροια να χάνουν την επαφή τους µε την ορθογραφία της

γλώσσας. Συνεπώς, στα γραπτά κείµενά τους σηµειώνονται αρκετά

κι εξόφθαλµα ορθογραφικά λάθη.

Εκτός από τις επιπτώσεις που υφίσταται η εκφραστική ικανότητα των 

εφήβων λόγω της πρακτικής εφαρµογής της τεχνολογίας, είναι γεγονός 

ότι τα ηλεκτρονικά αυτά µέσα µεταβάλλουν την καθηµερινότητά τους 

διαµορφώνοντας ιδιαίτερες συνθήκες επικοινωνίας.  

∆ηλαδή: 

1. Το διαδίκτυο αποτελώντας ένα παράθυρο στον κόσµο, φέρνει τους

νεαρούς χρήστες σε επαφή µε τη µόδα της µουσικής και ευρύτερα

της διασκέδασης, που επικρατεί διεθνώς. Ως εκ τούτου, υιοθετούν

ξενικές εκφράσεις, µε τις οποίες διατυπώνουν τις απόψεις και τα

συναισθήµατά τους.

2. Η κυριαρχία της εικόνας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και την

τηλεόραση αποθαρρύνει την ενασχόληση µε το γραπτό κείµενο, το

οποίο, άλλωστε, δεν καθίσταται το ίδιο εύληπτο και κατανοητό.

ΣΤΕΛΙΟΣ
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3. Εφόσον στον κυβερνοχώρο καθένας απολαµβάνει ελεύθερα το

δικαίωµα να κάνει οποιαδήποτε ανάρτηση και να γίνει, µάλιστα,

δηµοφιλής, γίνεται κατανοητό ότι προβάλλονται κίβδηλα πρότυπα.

Έτσι, οι νεαροί χρήστες αποµακρύνονται από τα πνευµατικά

ενδιαφέροντα και στρέφονται στον υλισµό. Συνακόλουθα, η χρήση

ενός περιορισµένου λεξιλογίου µε επαναλήψεις έχει ως απότοκο τη

λεξιπενία.

4. Το κινητό τηλέφωνο κι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κατά κύριο

λόγο και δευτερευόντως η τηλεόραση µονοπωλούν το ενδιαφέρον

παιδιών κι εφήβων, οπότε δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος για

ενασχόληση µε τη λογοτεχνία κι άλλα αναγνώσµατα.

∆εδοµένου ότι η γλώσσα αποτελεί στοιχείο πολιτισµού είναι αυτονόητη 

η αναγκαιότητα καλλιέργειάς της από τους φορείς αγωγής κι ειδικά το 

σχολείο. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός: 

β’ ερώτηµα 

1. Κρίνεται σκόπιµη η αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας µε την

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, µε τις οποίες οι µαθητές είναι ήδη

εξοικειωµένοι, ώστε το µάθηµα να καθίσταται περισσότερο

ελκυστικό.

2. Ενδείκνυται η αναθεώρηση των προγραµµάτων σπουδών κάθε τάξης

από το αρµόδιο υπουργείο προκειµένου να δοθεί περισσότερος

χρόνος στα γλωσσικά µαθήµατα, ώστε να βρίσκονται οι µαθητές σε

διαρκή επαφή µε τη γλώσσα τους. Αναντίρρητα, απαραίτητη

προϋπόθεση αποτελεί η συγγραφή σύγχρονων σχολικών εγχειριδίων,

µε ενδιαφέρον περιεχόµενο.

3. Είναι σηµαντική η αποµάκρυνση από την πρακτική της στείρας

αποστήθισης έτοιµων γνώσεων. Άλλωστε, είναι ανώφελο οι µαθητές

να αποστηθίζουν και να αναπαράγουν κείµενα που δεν κατανοούν.

4. Μαθήµατα, όπως η λογοτεχνία, απαιτείται να απαγκιστρωθούν από

τον εξεταστιοκεντρικό χαρακτήρα. Θα ήταν περισσότερο αποδοτική

η διαδραστικότητα κι η βιωµατική µάθηση µε την ανάθεση

οµαδικών εργασιών, οι οποίες βοηθούν το µαθητή να κατανοήσει το

λογοτεχνικό κείµενο.

Επιπροσθέτως, η καθηµερινότητα στην τάξη πρέπει να µεταβληθεί µε 

την εφαρµογή καινοτόµων παιδαγωγικών µεθόδων ώστε οι µαθητές να 

ανασκευάσουν τις απόψεις τους για τη γλωσσική διδασκαλία. Πιο 

συγκεκριµένα: 
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1. Ο καθηγητής, προσαρµοσµένος στις ανάγκες της εποχής, είναι

σηµαντικό να ακούει τους µαθητές του και να ενθαρρύνει το διάλογο

στο πλαίσιο της τάξης. Έτσι, οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να

καλλιεργήσουν την εκφραστική τους δεινότητα.

2. Θα ήταν ωφέλιµο να γίνεται γλωσσικό παιχνίδι µε τη συγκρότηση

οµάδων επιχειρηµατολογίας και τη διοργάνωση διαγωνισµών ώστε

να παρέχεται κίνητρο για τη διεύρυνση του λεξιλογίου οξύνοντας

ταυτόχρονα την κριτική ικανότητα των νέων.

3. Είναι σηµαντική η ενίσχυση της αυτενέργειας των µαθητών κι η

ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και του γραπτού λόγου µε την

έκδοση σχολικών εντύπων όπως η εφηµερίδα ή το περιοδικό.

4. Ο σύλλογος των καθηγητών µε την αρωγή των γονέων και του

δήµου απαιτείται να συγκροτήσει σύγχρονες βιβλιοθήκες σε κάθε

σχολείο ανανεώνοντας συχνά τους τίτλους των βιβλίων. Εάν οι

µαθητές έχουν την ευκαιρία να διαβάζουν πραγµατικά ενδιαφέροντα

αναγνώσµατα, τότε θα αγαπήσουν τη λογοτεχνία.

5. Μεταξύ άλλων είναι ωφέλιµη η διοργάνωση εκδηλώσεων για

διάφορα κοινωνικά θέµατα, µε τη συµµετοχή πνευµατικών ταγών κι

η διεξαγωγή συζητήσεων προκειµένου οι νέοι να έρχονται σε επαφή

µε τον πλούτο της γλώσσας τους.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αδιαµφισβήτητα, η συµβολή της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσµιο 

πολιτισµό είναι καθοριστική. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να καταβάλουµε, από 

κοινού, προσπάθεια για τη διασφάλιση του πλούτου της και τη συνέχειά της 

στο χρόνο δίχως, βέβαια, να απαρνιόµαστε τη σύγχρονη τεχνολογία και τις 

ευκολίες της. Από την πλευρά µας, οι νέοι χρειαζόµαστε τα κατάλληλα 

ερεθίσµατα. Από το βήµα αυτό, λοιπόν, εκπροσωπώντας τους συµµαθητές 

µου, καλώ εσάς, τους δασκάλους µας και όλους τους αρµόδιους για το θέµα 

αυτό, να µας τα παρέχετε. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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