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*ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ     
* ΕΠΑΛ Α΄ Απαντήσεις  Νέα  2012 

Α.  
Ο λόγος και οι ιδιότητές του είναι το θέµα που πραγµατεύεται ο Παπανούτσος στο δοκίµιό του. Ο λόγος, 
ο οποίος εµπεριέχει την έννοια της οµιλίας αλλά και της διανόησης (σκέψης) αποκαλύπτει την 
πνευµατική ένδεια κάποιου ή την επιπόλαιη γνώση που κατέχει. Σύµφωνα µε το συγγραφέα δε νοείται 
διαυγής και τακτική σκέψη που αδυνατεί να εκφραστεί µε τη γλώσσα. Αδήριτη δε ανάγκη της ευταξίας 
στη σκέψη και την οµιλία δεν είναι η κληρονοµικότητα ή το γονιδιακό υπόστρωµα µόνο, αλλά κυρίως η 
αγωγή, όπως αυτή παρέχεται από τα κοντινά µας πρόσωπα, αλλά και από θεσµούς, όπως το σχολείο.  
Β.1 
Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας ενός ατόµου εύκολα αποτυπώνεται στο πώς χειρίζεται το λόγο, πώς 
γράφει και µιλά. ∆ιότι µέσα από το λόγο του δηλώνεται (φανερώνεται) ο τρόπος που σκέφτεται, η 
κοσµοθεωρία του, οι αντιλήψεις και τα βαθύτερα πιστεύω του. Επίσης, η γλώσσα του καταδεικνύει τις 
γνώσεις του, την ευρύτητα του πνεύµατός του, αλλά και το ήθος που τον διακρίνει. Συχνά, βέβαια, η 
γλώσσα γίνεται εργαλείο προσποίησης και απάτης. Ακόµη κι έτσι, όµως, δύσκολα παραπλανά τον 
προσεκτικό αναγνώστη - ακροατή, αφού αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί η αληθινή ταυτότητα του 
ατόµου, τα συµφέροντα που αυτός επιδιώκει και η οπτική γωνία από την οποία θεάται τον κόσµο. 
Β.2.  
Ο τρόπος πειθούς είναι επίκληση στη λογική και χρησιµοποιείται ως τεκµήριο αυθεντία («Και τα δύο… 
«Σοφιστής»).   
Β.3.  
α)  εκφράζεται= επικοινωνεί, εκδηλώνεται, µιλάει, εξωτερικεύεται 
      θάρρος= τόλµη, αυτοπεποίθηση, παρρησία 
      κύριο= πρωταρχικό, ουσιώδη 
      αποφασιστική= καθοριστική, καίρια, κρίσιµη 
      παρέχουν= προσφέρουν 
 
β) άστοχο ≠  εύστοχο 
     κρύψει ≠  αποκαλύψει, φανερώσει 
     φτώχεια ≠  πλούτος 
     σωµατικές ≠  ψυχικές, πνευµατικές, διανοητικές 
     φυσικό ≠  τεχνητό 

 

B.4  
«Καθοριστικός ο ρόλος της αγωγής στη διάπλαση της προσωπικότητας των νέων» 
 
Γ. Ενδεικτικός τίτλος: «Ξεχωριστός ο τρόπος έκφρασης των νέων» 
 
Ζητούµενα  

1. Γιατί οι νέοι χρησιµοποιούν τη γλώσσα µε ξεχωριστό τρόπο (ξένες λέξεις, νέες επινοηµένες 
λέξεις, παραµορφωµένες εκφράσεις της καθοµιλουµένης) 

 
- Τάση των νέων για διαφοροποίηση-αντίθεσή τους µε τον κατεστηµένο τρόπο ζωής 
- Αναζήτηση νέων και πρωτότυπων εκφραστικών µέσων 
- Ανάγκη των νέων να διαµορφώσουν µία δική τους κοινωνική ταυτότητα 
- Επιθυµία να γίνονται αποδεκτοί στις παρέες που χρησιµοποιούν παρόµοιο λόγο 
 
Μεταβατική παράγραφος 
Ελλιπής µόρφωση-Λεξιπενία, επικράτηση της τεχνολογίας, σύγχρονη εποχή που επιβάλλει 
ταχύτατους ρυθµούς ζωής, κουλτούρα που υποβάλλεται από τα ΜΜΕ, αποµάκρυνση των νέων από 
το βιβλίο, τρόπος ψυχαγωγίας που δεν ευνοεί την καλλιέργεια του λόγου. 
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2. Ποιοι παράγοντες µπορούν να συµβάλουν στην καλλιέργεια της γλώσσας των νέων 
 
- Το σχολείο είναι αυτό που µπορεί να συµβάλει στην καλή γνώση και χρήση της γλώσσας. Κάτι 

τέτοιο, βέβαια, θα µπορούσε να επιτευχθεί µε νέες διδακτικές µεθόδους που θα κάνουν το µαθητή 
να αγαπήσει το βιβλίο. 

- Η οικογένεια θα πρέπει να προσφέρει σωστή γλωσσική αγωγή από τη µικρή ηλικία. 
- Η πολιτεία θα πρέπει να δείξει ενδιαφέρον για την αναβάθµιση της γλωσσικής διδασκαλίας. 
- Εξυγίανση των ΜΜΕ 
- Αποβολή ξενοµανίας 
 

Επιµέλεια: Συµιρδάνη Άνυ 


