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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Η µισή επιτυχία είναι στα χέρια σου. Η άλλη µισή στις τάξεις µας!!!»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ΕΜΙΡΗ ΒΑΣΩ
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ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
Α. ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ
- Ανάπτυξη παραγράφου µε δοσµένες λέξεις ή σχολιασµός αποσπάσµατος
- ∆οµικά στοιχεία της παραγράφου
- Εντοπισµός ειδικού λεξιλογίου και λόγος χρήσης του
- Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική και το αντίστροφο και λόγοι χρήσης τους
- Τίτλος στο κείµενο (µεταφορικά ή κυριολεκτικά)
- Μεταφορική ή κυριολεκτική χρήση της γλώσσας και λόγος χρήσης τους
- Υπάρχει πάντα ερώτηση κατανόησης και σε ορισµένα κριτήρια ερώτηση σωστού λάθους αντ’ αυτής.
- Εντοπισµός διαρθρωτικών λέξεων
- Συνώνυµα – αντώνυµα και σχηµατισµός προτάσεων µε αυτά
- Πλαγιότιτλοι

Β. ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΥΧΝΑ
- Συλλογιστική πορεία (όλες παραγωγικές πλην µίας επαγωγικής όπου
στην τελευταία περίοδο υπάρχει η λέξη: Γενικά..)
- Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου (προσοχή υπάρχουν και άλλοι πλην των τριών που διδάσκονται στο βιβλίο)
- ∆ιαφορετική παραγραφοποίηση (να χωριστεί µια § σε δύο)
- Έλεγχος της συνοχής (εκτός από διαρθρωτικές λέξεις και επανάληψη)
- Επισήµανση προφορικού λόγου και µετατροπή σε επίσηµο και το αντίστροφο
- Συµπλήρωση κενών µε λέξεις που δίνονται (επιλογή)
- Λόγος χρήσης α΄ ή β΄ προσώπου
- Λόγος χρήσης εισαγωγικών
- Λόγος χρήσης ξένων λέξεων και εντοπισµός τους (δύο φορές)
- Επισήµανση αφήγησης στο κείµενο (µία φορά)
- ∆οµή § (προσοχή: και δοµικά στοιχεία και τρόπος ανάπτυξης ,µία µόνο φορά)
- Λόγος χρήσης θαυµαστικού (µία φορά)
΄ __________________________________________________________________________________________
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. Με την ενεργητική σύνταξη ο συγγραφέας τονίζει το υποκείµενο, το πρόσωπο που δρα. Επίσης, ο λόγος
αποκτά ζωντάνια.
2. Με την παθητική σύνταξη ο συγγραφέας τονίζει την πράξη, το αποτέλεσµα της ενέργειας. Το ύφος γίνεται
πιο επίσηµο και σοβαρό και ο λόγος αποκτά πλοκή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
- «ο ευκολόπιστος … γοητεύεται από τη ρητορική τους αξία».
- «Η σάτιρα από τη µια µεριά ξεσκεπάζει την ανοησία και από την άλλη καυτηριάζει το κακό».
- «Μια τέτοια διαδικασία δηµιουργεί αναπόφευκτες εντάσεις και πιθανές συγκρούσεις µε το περιβάλλον,
ανασφάλεια, αλλά και συγρόνως έξαψη και διάθεση για πειραµατισµούς».
- «Οι γονείς κυριεύονται από φόβους για τον αποχωρισµό των παιδιών».
- «Το προσωπικό στυλ του ελεύθερου χρόνου επηρεάζεται και διαµορφώνεται από την οικογένεια» (και §)
- «Τα στοιχεία – σοκ παρουσίασε η UNESCO µε αφορµή …».
- «Στον προφορικό λόγο το κείµενο προσλαµβάνεται από το δέκτη».
- «Έξω από τη χώρα µας πάλι δεν έχουµε προβάλει την ελληνική γλώσσα µε σωστό και ουσιαστικό τρόπο».
- «Η ανάγκη για άµεση δράση έχει ήδη επισηµανθεί από την Ε.Ε.».
- «ο Βιτ… δεν µας έχει διδάξει µόνο».
- «Η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΗΕ στην 35η θέση παγκοσµίως, καθώς τα περισσότερα αναπτυγµένα
κράτη του κόσµου έχουν εξαλείψει το πρόβληµα του αναλφαβητισµού».
- Θα πρέπει να αναζητηθούν νέοι τρόποι εκµάθησης ξένων γλωσσών
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- Από τα περισσότερα δικτατορικά καθεστώτα απαγορεύεται η σάτιρα και η κωµωδία
- Η µη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης δυσχεραίνει την επιτυχή ενσωµάτωση των ατόµων στην αγορά
εργασίας.
- Το πιστοποιητικό αντιµετωπίζει ισότιµα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες.
- Η τυπογραφία διεύρυνε τη γλωσσική ποικιλία µε τα ποικίλα εργαλεία του γραπτού λόγου.
- Η κοινωνία πρέπει να οργανώσει την κοινωνικοποίηση των νέων
- Η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα …
- Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας προσφέρονται σήµερα σχεδόν από όλα τα πανεπιστήµια της χώρας.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
(άσκηση που απαντάται µία µόνο φορά)
«Όλοι έχουµε καταλάβει ότι κατά τη διάρκεια της ζωής µας,… Μπορεί για ένα διάστηµα …. έπειτα … µετά από
λόγο καιρό …
Οι εκφράσεις που δηλώνουν χρόνο παραπέµπουν στην τεχνική της αφήγησης (η αφήγηση εκτυλίσσεται στον
άξονα του χρόνου)

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ (απαντάται δυο φορές)
αξεσουάρ, µακιγιάζ, χίπις/computer, φαστ φουντ, τοστ, χάµπουργκερ, τζιν, µίνι
Ο συγγραφέας µε τη χρήση ξενόγλωσσων λέξεων καταφέρνει να γίνει πιο άµεσος και πιο προσιτός στον
αναγνώστη, αφού αυτές οι λέξεις χρησιµοποιούνται συχνά. Ωστόσο, πιθανόν να θέλει έµµεσα να εκφράσει και
να στιγµατίσει την επίδραση που δεχόµαστε από ξένους πολιτισµούς στη γλώσσα αλλά και στον τρόπο
ντυσίµατός µας, στην κουλτούρα µας.

ΧΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ
Παραθέτει αυτούσια τα λόγια των ειδικών και έτσι ενηµερώνει καλύτερα. Επικαλείται την αυθεντία και
καθιστά πιο πειστικό το λόγο του.
Άλλες χρήσεις εισαγωγικών: µεταφορικές εκφράσεις, τίτλους, επιστηµονικούς όρους, ειρωνεία, ξένες
λέξεις, λαϊκές–λόγιεςφράσεις,επιστηµονικούς όρους κ. ά.
π.χ.«περισσότεροοµιλούµενωνγλωσσών»αύτουσιαέκφραση
«οι διάλεκτοι ενός λαού … τον σκοπό» → αυτούσια παράθεση λόγων
«ειδικών γλωσσών» → επιστηµονικός όρος
«αυτοί µιλούν χωριάτικα» → αυτούσια παράθεση έκφρασης
«αναβίωση» → µεταφορά
«σταθερές» → µεταφορά
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Λόγος χρήσης: (είναι ειδικοί όροι που χρησιµοποιούνται σε µια επιστήµη) ο συγγραφέας του κειµένου µε τη
χρήση του προσπαθεί να ενηµερώσει, να πληροφορήσει τον αναγνώστη. Συναντάται σε επιστηµονικά κείµενα
αλλά και σε άρθρα, όπου ο συγγραφέας καταφέρνει, χρησιµοποιώντας το, να «κατατοπίσει», να ενηµερώσει
καλύτερα τον αναγνώστη για το θέµα,
π.χ. λεξιπενία, εγγραµµατισµός / κοινωνικός θεσµός, ατοµικότητα / συµβατικό σύστηµα επικοινωνιακών ήχων,
γλωσσικές δεξιότητες, ικανότητα ενσυναίσθησης / αντικαταθλιπτικές ουσίες, αναπνευστική λειτουργία,
συστήµατα του οργανισµού / ανθρώπινου κεφαλαίου / κοινωνικό αποκλεισµό, κοινωνική συνοχή / σύγκλιση
λέξεων, γραφική / ταυτότητα του φύλλου, κοινωνική ταυτότητα / κεντρικού νευρικού συστήµατος, ζωντανοί
οργανισµοί, φυσιολογικών λειτουργιών / γλωσσική ποικιλότητα, κειµενικές ποικιλίες, γλωσσικές συµβάσεις,
γραµµατικές παραβιάσεις/ φυσικές γλώσσες, επίπεδο της γραµµατικής, διερευνητικό λόγο/ κοινωνική δεξιότητα/
προσχεδιασµένη γλωσσική έκφραση κ.α.

ΧΡΗΣΗ α΄ ή β΄ προσώπου, ενικού αριθµού
Με αυτά ο συγγραφέας καταφέρνει να προσδώσει αµεσότητα στο λόγο του. Το ύφος του κειµένου γίνεται πιο
ζωντανό και οικείο (το α΄ πρόσωπο δείχνει και υποκειµενικότητα). Έτσι ευαισθητοποιείται ο αναγνώστης και
προβληµατίζεται για το θέµα. Το α΄ πληθυντικό, εκτός των παραπάνω, δηλώνει και καθολικότητα.

ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
Με τη χρήση τους ο συγγραφέας εκφράζει τον προβληµατισµό του µε αµεσότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα,
προσδίδοντας διαλογικό χαρακτήρα στο κείµενο.

ΧΡΗΣΗ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟΥ
(σε ένα µόνο κείµενο απαντάται αυτή η άσκηση)
Με τη χρήση του ο συγγραφέας κατ’ αρχάς προσδίδει αµεσότητα και ζωντάνια στο κείµενο. Έπειτα εκφράζει
και ειρωνεία θεωρώντας ότι η επίτευξη της αθανασίας, της αιώνιας νεότητας από τον άνθρωπο δεν θα έπρεπε να
αποτελεί βασικό στόχο στη ζωή του. Μπορεί, βέβαια, να θαυµάζει τα επιτεύγµατα της επιστήµης αλλά θεωρεί
απαραίτητο το σεβασµό στους κανόνες της φύσης, αφού πιστεύει ότι κάθε υπόσχεση αθανασίας είναι ψεύτικη.
Αποτελεί όµως µέσο της διαφήµισης, ένα τέχνασµα για την κάλυψη οικονοµικών συµφερόντων διαφόρων
εταιρειών.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Με τη χρήση εκφράσεων προφορικού λόγου, ο συγγραφέας καταφέρνει να κάνει πιο παραστατικό και ζωντανό
το κείµενό του. Έτσι, ο αναγνώστης το κατανοεί ευκολότερα, π.χ.
• «τι καλά που ήταν τότε» λέει και ξαναλέει (µετατροπή σε επίσηµο)
→ επαναλαµβάνει πόσο ευχάριστα περνούσε παλιότερα ή νοσταλγεί την προηγούµενη περίοδο
της ζωής του.
• η κοινωνία να πάει µπροστά ( → να προοδεύσει)
θα πιάσει την καλή ( → θα πλουτίσει)
τσαλίµια των ποδοσφαιριστών ( → επιδεικτικές κινήσεις)
• (εντοπίζεται ακόµη στη χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ: επίσηµο → ανεπίσηµο
π.χ. ανθρώπινη κοινότητα → οµάδα ανθρώπων
έχουν ανατραφεί → έχουν µεγαλώσει
η εκµάθηση συνεπάγεται → η µάθηση έχει ως αποτέλεσµα
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ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΥΠΟ∆ΗΛΩΤΙΚΗ / ΠΟΙΗΤΙΚΗ / ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Λόγος χρήσης: Η λέξη εκφράζεται µε παραβολή. Το κείµενο αποκτά ζωντάνια, εκφραστικότητα και
παραστατικότητα. Προσδίδεται γλαφυρότητα και χάρη στο ύφος.

ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΗ / ∆ΗΛΩΤΙΚΗ / ΛΟΓΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Λόγος χρήσης: Αποδίδεται µε ακρίβεια η σηµασία της λέξης. Ο λόγος αποκτά σαφήνεια και ακρίβεια
(χρησιµοποιείται σε επιστηµονικά κείµενα και αποδεικτικά δοκίµια)

Επιλογή λέξεων – φράσεων: κυριολεξία ή µεταφορά;
-

-

Οι κούφιες λέξεις/ εποικοδοµητικό διάλογο
Κρύβεται πάντα ένα µήνυµα / άσχηµες καιρικές συνθήκες
Φαντασία που βρίσκεται στο απόγειό της / κληρονοµιά αναλφαβητισµού
Φαύλο κύκλο συγκρούσεων µε… / έχουν το µέλλον στα χέρια τους
Λιγότερη διάθεση κοινωνικής προσφοράς / ο δηµοσιογράφος σχολιάζει
Βιώνουν τη ζωή από δεύτερο χέρι / υποχώρηση των σπουδών
…ήρθε στην επιφάνεια και το πρόβληµα / όταν αποχωρήσει ο καθηγητής
…να αναπτύξουµε τους λόγους που συνηγορούν υπέρ της πολυφωνίας
…η κυριαρχία της αγγλικής / η κατάργηση της διδασκαλίας
…δε διαθέτουν τις βασικές ικανότητες ανάγνωσης
Εξάπλωση της αγγλικής / βαθύτερη κατανόηση της σηµασίας των απαιτητικών λέξεων
Κάθε λαός µε τη γλώσσα του δηµιουργεί τον πολιτισµό του
Η ντροπή τους παραλύει / πολλοί αναλφάβητοι ντρέπονται
Η γλώσσα είναι εργαλείο συνεννόησης
Στα εγχειρίδια διδασκαλίας των ξένων γλωσσών περιλαµβάνονται πολλές πληροφορίες / µε τον κολοσσό κάθε
γλώσσας / αναµέτρηση µε τη γλώσσα
Η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν / η γλωσσική καλλιέργεια…
Φράσεις που αποστηθίζει / κατεβάζουν τον πήχη / φθίνουσα πορεία του εγγραµµατισµού / τα παιδιά δεν
υστερούν σε νοηµοσύνη
Τρόποι εκµάθησης ξένων γλωσσών / το ερώτηµα παραµένει ανοιχτό
∆ιπλωµατικού σώµατος / διαπρεπείς επιστήµονες / προσφέρονται δεκάδες ξένες γλώσσες / προτιµήσεις των
φοιτητών / υπερσύγχρονο κτίριο
Ο ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί πεδίο / Πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία / η κυριαρχία της αγγλικής / ένας
στενός φίλος / οι φιλίες λειτουργούν ως υπόβαθρο
Η µυϊκή έκφραση του προσώπου / το χιούµορ αποτελεί ζωτικό στοιχείο…/ το πέρασµα σε µια οπτική γωνία /
ο έφηβος έρχεται αντιµέτωπος µε το άλλο φύλο
Η παραµόρφωση της γλωσσικής δοµής αντανακλά…/ να ενσωµατώσουν τους εαυτούς / αντιµέτωποι µε την
πραγµατικότητα του επόµενου βήµατος / οι γονείς λειτουργούν ως καθοδηγητές και σύµβουλοι / η εφηβεία
δηµιουργεί άγχος / οι ενήλικες πιστεύουν / οι παράγοντες επηρεάζουν τις επιλογές µας / των πνευµατικών
οριζόντων / ο τρόπος ψυχαγωγίας υιοθετείται από τα παιδιά / προσκόλληση στην οικογένεια / ο έφηβος είναι
ώριµος / δοκιµάζει συµπεριφορές / χάσµα γενεών/ κάθε επιστήµη προσεγγίζει την ηλικία αυτή / ο ρόλος των
ηλικιωµένων / το άτοµο συνταξιοδοτείται /να αποκτήσει εµπιστοσύνη στον εαυτό του / καλλιεργούν τον λόγο
/ υιοθετούν µια ιδέα / κοιλάδες του λόγου / αθάνατους θεούς / φυσική ενέργεια είµαστε στο πλευρό τους /
κύκλο γνωστών / σύγχρονη κοινωνία µετασχηµατίζοντας δηµιουργικά την αµφισβήτηση (τίτλος)
Οι µαθητές ενθαρρύνονται … / οι διάλογοι ξετυλίγονται / η τάξη οδηγείται
Μια νέα σχέση µε τους συνοµηλίκους (τίτλος) / τα παιδιά µπαίνουν στην εφηβεία / οι εφηβικές οµάδες /
στενές σχέσεις / ο εορτασµός υπογραµµίζει …
Έχουν οδηγήσει σε θάνατο τις γλώσσες / γλωσσική συρρίκνωση / υγιούς διαλόγου / η γλώσσα είναι φορέας
πολιτισµού / παιδική ηλικία / απόσταση ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια / στενότερη γνωριµία / είναι γνωστές
οι συζητήσεις.
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•
•
•
•

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ
κούφιες λέξεις  λέξεις χωρίς νόηµα
να µεταφράσει µε λέξεις  να ερµηνεύσει µε λέξεις
… η άρνηση να δεχτούν κάτι µασηµένο  η άρνηση να δεχτούν κάτι έτοιµο, ήδη διατυπωµένο
η παραµόρφωση της γλωσσικής δοµής αντανακλά τις …  η παραµόρφωση της γλωσσικής δοµής
αποδεικνύει / εκφράζει
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ – ΦΡΑΣΕΙΣ

1. έργο, καθηµερινή ιστορία, συγκινεί, ήρωες, αξίες
2. ενδιαφέροντα µηνύµατα, δηµιουργήθηκαν, ιδιαίτερο τρόπο, συγκινεί, ανθρώπους
3. νέοι, γλώσσα, µηνύµατα, αµφισβητήσεις επικοινωνία µεταξύ των γενεών
4. αληθινές, αποκαλύπτουν, λέξεις, έννοιες, γλώσσα
5. «κάθε λέξη που µεταχειριζόµαστε να εξετάζουµε εάν αντιστοιχεί σ’ αυτό που επιθυµούµε να πούµε»
6. προσπάθειες, γέλιο, έντονη προσδοκία, κοινωνία, τρόπο ζωής
7. εξωτερική εµφάνιση, ντύσιµο, προσωπικότητα, τελευταία λέξη της µόδας, κριτική αντίσταση
8. διευθετούµε, ελεύθερο χρόνο, πρωταρχική σηµασία, εµφανίζεται, χρόνος εργασίας
9. νωρίτερα, εύθραυστη, άµεσα, απορρίψουν, κρύβεται
10. γλώσσα, εκφράζει, ζωντανός οργανισµός, γλωσσική διδασκαλία, κατανοούν την αξία
11. πολυφωνίας, µονογλωσσίας, µητρική γλώσσα, επικράτηση της αγγλικής γλώσσας, επιλογή
12. ευκαιρίες, επιµόρφωση, κοινωνικο-επαγγελµατική θέση, κυριότερες δυσκολίες, εγγράµµατο περιβάλλον,
κοινωνικός περίγυρος
13. πλούσιων ερεθισµάτων, διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες, άµεση επαφή, δέκτες, πολλές εκφράσεις
14. κίνητρα, στοχεύουν, συµµετοχή, αντιµετώπισης, επίπεδο
15. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Στο πλαίσιο της χρήσης της µητρικής γλώσσας το κάθε άτοµο δηµιουργεί το προσωπικό
του ύφος και προβάλλει την ατοµικότητά του»
16. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Είναι ανάγκη το σχολείο να καλλιεργεί τα δύο αυτά είδη του λόγου (προφορικό και
γραπτό)
17. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Η γλώσσα συνδέεται άµεσα µε τον πολιτισµό, την ιστορία, τη νοοτροπία, την ίδια την
ταυτότητά µας»
18. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Η ευρωπαϊκή γλωσσική πολυµορφία αποτελεί ανυπολόγιστης αξίας πολιτιστικό πλούτο»
19. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Τα πρότυπα τα διαµορφώνουν και τα προβάλλουν τα ΜΜΕ»
20. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Έτσι, η δεξιοτεχνία ενός γιατρού θεωρείται µικρότερης αξίας από τη δεξιοτεχνία ενός
ποδοσφαιριστή»
21. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Το γέλιο φωτίζει κάποιες ξεχασµένες πλευρές των προβληµάτων µας, χώρια που µας
χαλαρώνει κιόλας»
22. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Θα πρέπει να αναζητηθούν συστηµατικά νέοι τρόποι εκµάθησης ξένων γλωσσών που να
καθιστούν την όλη διαδικασία πιο ελκυστική στα παιδιά
23. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Είναι γνωστό ότι η Ελληνική έδωσε πολλές δάνειες λέξεις στις ευρωπαϊκές γλώσσες»
24. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Άλλωστε δεν υπάρχει γλώσσα που να µην επηρεάστηκε από άλλες»
25. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Γενικά, η εφηβεία θεωρείται περίοδο κρίσεως
26. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Στην καταναλωτική κοινωνία που ζούµε, ακόµη και η διασκέδαση έγινε καταναλωτικό
προϊόν
27. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Μόνο όταν υπεύθυνα και γόνιµα αµφισβητείς, µπορείς να ελπίζεις και να αισιοδοξείς
28. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Το διαδίκτυο διευκολύνει και ενθαρρύνει την ανάδειξη της διαφορετικότητας στη
γλωσσική επικοινωνία
29. αφοµοιωτική ικανότητα της γλώσσας, διαφηµιστικά κόλπα, οπισθοδροµικοί, ξένους όρους, µητρική
γλώσσα
30. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Η συµµετοχή σε συζήτηση καλλιεργεί όχι µόνο την οµιλία αλλά και την ακρόαση»
31. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Είναι υπέροχος ο τρόπος µε τον οποίο οι νέοι µιλούν σήµερα»
32. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Η τρίτη ηλικία είναι µια συνεχιζόµενη και εξελισσόµενη διαδικασία»
33. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες που µπορούν να λειτουργήσουν ως µέλη µιας
οµάδας»
34. γλώσσα των νέων, κώδικα, αποκλίσεις, ενοχλεί, αµφισβήτησης
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35. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι οι γλώσσες αλλάζουν µαζικά ή εξ ολοκλήρου»
36. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίκρουση του λόγου του εκπαιδευτικού από τους µαθητές»
37. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Η ελληνική γλώσσα είναι πραγµατικός ωκεανός»
38. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: «Χρήση των υπολογιστών στην παραγωγή γραπτού λόγου»

-

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
(µε τα επιρρήµατα) γενικά, σύµφωνα, ορθώς, αυτοµάτως, συνεπώς
Εποικοδοµητικό, δοµούν, αντίκτυπο
κοινωνικο – επαγγελµατική θέση, προσπάθειες, αλφαβητισµός, εκπαιδευτικές αρχές
υφήλιο, κυριαρχία, διαµόρφωσε, αντιληπτό, επιτευχθεί
µητρικής γλώσσας, πολιτιστικής πολυµορφίας, προάσπιση, ανάπτυξη, µέλλον
επικράτηση, συνηγορούν (σε κείµενο 20-30 λέξεων)
ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ ή ΑΝΤΩΝΥΜΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΠΟΥ ΕΣΥ ΒΡΙΣΚΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΟΣ
- «Μήγαρις πώς έχω άλλο τι στο νου µου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;»
Γιατί χρησιµοποιεί τα λόγια του ∆. Σολωµού; Ποιο το νόηµά τους; (άσκηση που υπάρχει µόνο σε ένα κείµενο)
 Ο συγγραφέας παραθέτει αυτούσια τα λόγια του ∆. Σολωµού, του εθνικού µας ποιητή, µιας αυθεντίας για το
θέµα που θίγει. Έτσι, υποστηρίζει καλύτερα την άποψή του για την άρρηκτη σχέση γλώσσας και ελευθερίας
και γίνεται πιο πειστικός.
Ο Σολωµός εκφράζει τον πόθο του για ελευθερία του έθνους, που δεν µπορεί όµως να είναι άσχετος από τη
διατήρηση της γλώσσας, καθοριστικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας, και εποµένως και την επιβίωση του
έθνους. Επίσης, η γλώσσα είναι αυτή που καθορίζει και τα όρια της ελευθερίας της σκέψης ενός ανθρώπου. Γι’
αυτό και ο ποιητής δεν έχει τίποτα άλλο στο νου του, παρά τη γλώσσα και την ελευθερία.

εκπέµπει – αναδίδει
δόµηση – χτίσιµο
αφετηρία – έναρξη
φραγµούς – όρια, εµπόδια
στηρίζονται – βασανίζονται
νιώθουν – αισθάνονται
καταφέρνουν – κατορθώνουν, πετυχαίνουν
κυριαρχούν – δεσπόζουν, επικρατούν
αντιλήψεις – πεποιθήσεις, απόψεις
αναγκάζονται – υποχρεώνονται
συνηθισµένων – κοινών, κοινότοπων
ελαττώµατα – µειονεκτήµατα
απρόοπτα – ξαφνικά, απροσδόκητα
τοποθετήσουµε –βάλουµε, διορίσουµε
ξεσκεπάζει – αποκαλύπτει
καταρχάς – αρχικά
διαλέγει – επιλέγει, ξεχωρίζει
αλλάξει – µεταβάλει
δηλώνει – εκφράζει
συζητούν – συνοµιλούν
συνεισφορά – βοήθεια
καθοριστική – σηµαντική, καίρια
διαφοροποιηθεί – αλλάξει
µειώνεται – ελαττώνεται
σηµαντικός – σπουδαίος (όχι προσδιοριστικός)
πρότυπο – υπόδειγµα
εµπλοκή – ανάµειξη

ΣΥΝΩΝΥΜΑ
συµµερίζονται – υιοθετούν
επιδεινώνεται – χειροτερεύει
απόρροια – αποτέλεσµα
τα βασικά – τα απαραίτητα, τα αναγκαία
προσφέρουµε – δίνουµε
παγκοσµίως – διεθνώς
συνδέονται – συσχετίζονται
βασικότερη – κυριότερη
ορισµένα – συγκεκριµένα
αποτέλεσµα – συνέπεια
ταυτόχρονα – παράλληλα
βελτίωση – καλυτέρευση
επικράτηση – κυριαρχία
συνηγορούν – υποστηρίζουν, υπερασπίζονται
φτώχεια – ένδεια
δυσκολίες – δυσχέρειες
τονωθούν – ενισχυθούν
διανοητικά – πνευµατικά
θέτω  βάζω – υποβάλλω
καταλάβουµε, κατανοήσουµε
ακατάπαυστα – συνεχώς, αέναα
ηττηµένος – νικηµένος
αγώνας – προσπάθεια
εµψυχώσει – ενθαρρύνει
εξάπλωση – διεύρυνση
διαπρεπείς – διακεκριµένοι
πρόσφερε – έδωσε
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καµπάνια  εκστρατεία
προφίλ  εικόνα / κατατοµή
συνεχώς – διαρκώς
σκοπούς – στόχους
συντελούνται – γίνονται
αγωνίζονται – προσπαθούν
αναµένουν – περιµένουν
αντιλαµβάνονται – καταλαβαίνουν
θεωρούν – βλέπουν, αντιµετωπίζουν
σοφό – συνετό
µειώνουµε – ελαττώνουµε
διαλύουµε – διασκορπίζουµε
θέλουµε – επιθυµούµε
κινητοποιείται – ενεργοποιείται
επηρεάσει – επιδράσει
ενισχύει – υποστηρίζει
συµβάλει – συνδράµει / βοηθήσει
επιπτώσεις – συνέπειες
χαλαρώσει – ηρεµήσει
τροποποιήσουν – αλλάξουν
πενία – φτώχεια
διαφοροποίηση – µεταβολή / διαχωρισµός
ανανέωσης – ανακαίνισης
ανία – πλήξη
σοβαρές – σηµαντικές
δυσχεραίνεται – εµποδίζεται
επηρεάζει – επιδρά
συσχετίζεται – συνδέεται
πρόοδο – ανάπτυξη
προκαλεί – δηµιουργεί

αληθινές – ψεύτικες
αποκαλύπτουν – κρύβουν
αφηρηµένες – συγκεκριµένες
µόνιµα – πρόσκαιρα, παροδικά
δεχόµαστε – αρνούµαστε
διαφορά – οµοιότητα
διαψεύδεται – επιβεβαιώνεται
γεµάτο –άδειο
θλιβερό – ευχάριστο
ξεσκεπάζει – σκεπάζει, κρύβει
διαδεδοµένη – περιορισµένη
προσληφθούν – απολυθούν
καταφατική – αρνητική
εκτεταµένη – περιορισµένη
εµποδίζεται – διευκολύνεται
πλεονέκτηµα – µειονέκτηµα
αποτελεσµατική – αναποτελεσµατική
γενικότερο – ειδικότερο
αστείων – σοβαρών

θέλει – επιθυµεί
καθήκον – υποχρέωση
επιδιώκει – προσπαθεί
συµβάλλει – βοηθά
ανάγκη – χρέος
γνωρίζουµε – ξέρουµε
πρέπει – επιβάλλεται
κατάφερε – κατόρθωσε
δηµιουργήσει – πλάσει
ψεύτικη – πλαστή, κίβδηλη
σηµαντικών – σπουδαίων
επιθυµείς – θέλεις
καθιστούν – τοποθετούν, διορίζουν
επιδίωξη – προσπάθεια, επιζήτηση
κατανοητό – αντιληπτό
διαθέτει – έχει, κληροδοτεί
δώσουν – προσφέρουν
παρόµοια – σχετική, ίδια
σαφής – συγκεκριµένη
δηµιουργεί – προκαλεί
ισχυρών – δυνατών
παρουσιάζουν – προβάλλουν
µακροσκελείς – εκτενείς
βασικές – θεµελιώδεις
προωθεί – προβάλλει
προάσπιση – προστασία
έµφαση – βαρύτητα
ευνοεί – βοηθά
αξιών – ιδανικών
επικρίνουµε - κατηγορούµε

ΑΝΤΩΝΥΜΑ
γνωρίζουν – αγνοούν
ανέφικτος – εφικτός
ενθαρρυντικά – αποθαρρυντικά
συνειδητά – ασυνείδητα
επίσηµης – ανεπίσηµης
γνώση – άγνοια
απουσία – παρουσία
ικανότητα – ανικανότητα
διαφορετικού – όµοιου
αποµακρυνόµαστε – συγκεντρωνόµαστε
ανεπάρκεια – επάρκεια
απαραίτητο – αχρείαστο
άκακη – κακή, πονηρή, πανούργα
έδειχναν – έκρυβαν
διαφορετική – όµοια
ευχάριστη – δυσάρεστη
επιθετική – αµυντική
ηθική – ανήθικη
αδυναµίες – χαρίσµατα, ικανότητες
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εύστοχη – άστοχη
εξαρτηµένο – ανεξάρτητο
περιορισµένη – απεριόριστη
γνωρίσει – αγνοήσει
σαφή – ασαφή / αόριστη
επιβραδύνει – επιταχύνει
σύγχρονες – απαρχαιωµένες
ενίσχυση – αποδυνάµωση
ικανότητας – ανικανότητας
παύουν – συνεχίζουν
εξαρτηµένα – ανεξάρτητα
ενήλικες – ανήλικες
απογοητευµένοι – αισιόδοξοι
µειώνεται – αυξάνεται
χάνεται – εµφανίζεται
γνωρίζουµε – αγνοούµε
πολύχρονης – πρόσκαιρης
φυλακίζονται – απελευθερώνονται
υπεύθυνα – ανεύθυνα
ανέτειλε – έδυσε

αρνούνται – δέχονται
αθάνατη – θνητή
εµφανής- αφανής
επιταχύνονται – επιβραδύνονται
φροντίσει – παραµελήσει
οµοιογενή – ετερογενή
αξιοπρέπεια – αναξιοπρέπεια
σεβασµό – ασέβεια
χρήσιµοι –άχρηστοι
προσοχή – απροσεξία – αδιαφορία
φιλόξενη – αφιλόξενη
θεµελιώδεις – επουσιώδεις
ανάπτυξη – στασιµότητα
παραδοσιακής – µοντέρνας
επικρίνουµε – επαινούµε, υποστηρίζουµε
αγνοούµε – γνωρίζουµε
ιδιωτικούς – δηµόσιους
επάρκειας – ανεπάρκειας
αντικειµενικού - υποκειµενικού

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ
1) Ωστόσο, παρόµοια φαινόµενα έχουν επισηµανθεί και σε άλλες γλώσσες και χώρες. Αν δούµε το ζήτηµα
κάπως ευρύτερα, θα διαπιστώσουµε ότι ανάλογες συζητήσεις διεξάγονται και για την αγγλική γλώσσα, οι οποίες
µάλιστα είναι το ίδιο έντονες, όπως οι ελληνικές. Μεγάλο µέρος του Τύπου και των µέσων ενηµέρωσης
γενικότερα επισηµαίνει µε έντονη ανησυχία ότι η γραπτή αγγλική γλώσσα µεταβάλλεται, ενώ δεν λείπουν και
δηµοσιεύµατα που επισηµαίνουν ότι «η Τεχνολογικά ∆ιαµεσολαβηµένη Επικοινωνία. σηµατοδοτεί τον σταδιακό
θάνατο της αγγλικής γλώσσας». Εποµένως, θα µπορούσαµε να πούµε άτι οι αλλαγές που έχουµε δεν αφορούν
µόνο κάποιες γλώσσες.
2) Σε τι, όµως, χρησιµεύει το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνοµάθειας; Είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους.
Πρώτα πρώτα αξιολογεί αντικειµενικά τις γνώσεις στην ελληνική γλώσσα ως ξένη και παρέχει τη δυνατότητα
στον χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώµη ενός πιο ειδικού και αντικειµενικού κριτή για το επίπεδο των
γνώσεων του. Υπάρχουν όµως και άλλοι λόγοι, όπως επαγγελµατικοί σκοποί, καθώς το άτοµο µπορεί να
αποδείξει στην αγορά εργασίας το επίπεδο της επάρκειάς του στη γνώση της ελληνικής. Για παράδειγµα, σε
πολλές περιπτώσεις η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη, για να αποκτήσει κάποιος άδεια άσκησης
επαγγέλµατος, αφού αναγνωρίσει τα επαγγελµατικά του προσόντα.
3) Η έµφαση, συνεπώς, που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στη διατήρηση της γλωσσικής ποικιλότητας είναι
αποτέλεσµα της αλλαγής στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την πολυγλωσσία και τον σηµαντικό ρόλο
των γλωσσών στην ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Γιατί ο σεβασµός της γλωσσικής ποικιλότητας όχι
µόνο ευνοεί τη διατήρηση της πολιτιστικής πολυµορφίας και την ανάπτυξη ενός υγιούς διαλόγου και
συνεργασίας ανάµεσα στις κοινωνίες, αφού η γλώσσα είναι ο κύριος φορέας των πολιτιστικών αξιών µιας
κοινωνίας, αλλά ακόµη συµβάλλει θετικά στην οικονοµική, τεχνολογική και επιστηµονική ανάπτυξη του
καθενός, αφού η δυνατότητα να εκφράζεται στη µητρική του γλώσσα τού επιτρέπει να αναπτύξει περίπλοκη
σκέψη και νοήµατα
4) Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να αλλοιώνεται το γλωσσικό αίσθηµα που διαµόρφωσε ο Νεοέλληνας
µιλώντας και ακούοντας τη µητρική του γλώσσα. ∆εχτήκαµε, για παράδειγµα, πλήθος λέξεων που συνδέονται µε
τη χρήση του υπολογιστή, τον οποίο εντάξαµε στο λεξιλόγιο µας ως computer. Επίσης εκατοντάδες λέξεις που
συνδέονται µε το φαγητό, όπως φαστ φουντ, σπαγγέτι, χάµπουργκερ, τοστ, ή το ντύσιµο, όπως τζιν, µίνι και
άλλες, εντάχθηκαν στο λεξιλόγιό µας. Ακόµα, πλήθος πινακίδων ελληνικών καταστηµάτων και εµπορικών
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κέντρων φέρουν ξενόγλωσσες επιγραφές. Το χειρότερο µάλιστα είναι ότι κατασκευάσαµε λέξεις που δείχνουν
ότι χάσαµε το γλωσσικό αισθητήριό µας, όπως σουβλακερί, γυράδικο, φαστφουντάδικο κ.ά.
5) Η κρίση στην εκπαίδευση αφήνει πίσω της µια κληρονοµιά αναλφαβητισµού, η οποία είναι περισσότερο
διαδεδοµένη από ό,τι είχε εκτιµηθεί, αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του, το 2013-2014, ο Εκπαιδευτικός,
Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός του ΟΗΕ. Από τα 250 εκατοµµύρια ανεκπαίδευτα σε όλο τον
κόσµο παιδιά, µόλις τα 130 εκατοµµύρια ολοκλήρωσαν τα τέσσερα πρώτα σχολικά έτη, ενώ τα υπόλοιπα
φοίτησαν για µικρότερο χρονικό διάστηµα ή και καθόλου, δήλωσε στους δηµοσιογράφους ο επικεφαλής της
UNESCO Νέας Υόρκης. Περίπου 175 εκατοµµύρια άνθρωποι ηλικίας από 15 έως και 24 ετών δεν µπορούν να
διαβάσουν ολόκληρη ή µέρος µιας πρότασης. Το ένα τρίτο του ποσοστού αυτού είναι γυναίκες από τη Νότια
και ∆υτική Ασία. Πιο ανησυχητικό είναι το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε χώρες της Αφρικής, γιατί,
παρόλο που στην πλειονότητά τους τελειώνουν το δηµοτικό, δεν έχουν µάθει τα βασικά στην ανάγνωση και τα
µαθηµατικά.
6) «Η ικανότητα του µαθητή να διαβάζει, να κατανοεί και να συνθέτει κείµενα διαφορετικού είδους, η έννοια
δηλαδή του εγγραµµατισµού, στη σχολική κοινότητα δεν έχει κατακτηθεί από την πλειονότητα των παιδιών»,
επισηµαίνουν αρκετοί καθηγητές Πανεπιστηµίου. «Αυτό δεν είναι µόνο απόρροια του δύσκολου λεξιλογίου,
αλλά και της εσωτερικής δοµής και διάρθρωσης του κειµένου. Όσο αποµακρυνόµαστε από τον αφηγηµατικό
λόγο και εισάγεται στα σχολικά εγχειρίδια ο επιστηµονικός, έστω απλοποιηµένος, τόσο δυσχεραίνει η
προσπάθεια κατανόησης. Τα παιδιά µας δεν υστερούν σε νοηµοσύνη. Ορισµένες φορές όµως καλούνται να
διαχειριστούν «ύλη», που είναι δύσκολη για τον µέσο µαθητή, ενώ ο διαθέσιµος χρόνος αποτελεί πλέον αγαθό
σε ανεπάρκεια», διατείνονται οι ειδικοί.
7) Ας πάρουµε ως παράδειγµα τον γονιό που ως έφηβος είχε αναγκαστεί να καταπνίξει όλες του τις επιθυµίες
και την ανάγκη του για ανεξαρτησία, φαινόµενο αρκετά συχνό στις προηγούµενες γενεές Αντιµετωπίζοντας την
εφηβεία των δικών του παιδιών, αναπολεί αυτή την «τόσο ωραία εποχή» («τι καλά που ήταν τότε» λέει και
ξαναλέει), µεταβάλλει την τότε παθητική του στάση σε ενεργητική και τα βάζει µε το παιδί του που προσπαθεί
τώρα µε τη σειρά του να ανεξαρτητοποιηθεί Υιοθετώντας, όµως. αυταρχική συµπεριφορά, πυροδοτεί έναν
φαύλο κύκλο συγκρούσεων µε απρόβλεπτες συνέπειες.
8) Ποια είναι, εποµένως, το ψυχολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας; Όπως µας λένε οι ειδικοί, «πρόκειται
για µια ηλικία που χαρακτηρίζεται από εξιδανίκευση και έντονα συναισθήµατα και δηµιουργεί στους
περισσότερους εφήβους την ανάγκη να ξεχωρίσουν, να αµφισβητήσουν και να απορρίψουν τον κατεστηµένο
κόσµο των ενηλίκων». Και πρώτα-πρώτα τη γονική εξουσία - εδώ ίσως είναι ένα καλό σηµείο να εντοπίσουµε
τον «µίτο» των εντάσεων.

