Απαντήσεις στο µάθηµα της νεοελληνικής γλώσσας
για τους µαθητές εσπερινών και
επαγγελµατικών λυκείων
Α1. Περίληψη
Ο συντάκτης του κειµένου θεωρεί το λόγο καθρέφτη του πνευµατικού
κόσµου του ανθρώπου. Υπενθυµίζοντας την αρχαιοελληνική σηµασία
του όρου «λόγος», υποστηρίζει ότι ο τρόπος σκέψης και έκφρασης του
οµιλούντος αποκαλύπτουν τόσο τα γνωρίσµατα, τις πεποιθήσεις και τις
γνωστικές κατακτήσεις όσο και την πνευµατική του ένδεια. Έτσι,
δικαιολογεί ότι κατά την άποψή του η εκφραστική αδυναµία
αποκαλύπτει διανοητική σύγχυση. Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι η
εκφραστική άνεση αλλά και η ορθή σκέψη προϋποθέτουν φυσικές
καταβολές, οπωσδήποτε όµως και κατάλληλη παιδεία, για να τονίσει το
ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος γενικότερα.
Β1. Ο τρόπος έκφρασης, οµιλίας και γραφής αποκαλύπτει το χαρακτήρα
του ανθρώπου. Οι εκφράσεις που χρησιµοποιεί υποδηλώνουν την
ευγένεια ή την αυθάδεια του. Η διατύπωση και αντιµετώπιση των
ζητηµάτων που τον απασχολούν δείχνουν τη σφαιρική, διαλεκτική ή τη
µονοδιάστατη και δογµατική νοοτροπία και θεώρηση της ζωής του. Το
λεξιλόγιο, αλλά και οι εκφραστικοί τρόποι αποκαλύπτουν την παιδεία
του, τους προβληµατισµούς και την πνευµατική του καλλιέργεια. Αυτά
όµως όλα είναι στοιχεία σηµαντικά του χαρακτήρα και της
προσωπικότητας του ανθρώπου ευρύτερα.
Β2. Ο τρόπος πειθούς που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας στην πρώτη
παράγραφο του κειµένου είναι η επίκληση στην αυθεντία. Γίνεται λόγος
αρχικά για τους αρχαίους Έλληνες γενικότερα και έπειτα για τον
Πλάτωνα. Καθώς µάλιστα παραπέµπει στο έργο του Σοφιστής µπορούµε
να µιλήσουµε για µορφή βιβλιογραφικής παραποµπής, που καθιστά
ακόµη πιο αξιόπιστη την επίκληση και τη θέση του συγγραφέα.
Β3α. Συνώνυµα : εκφράζεται = διατυπώνει , θάρρος = τόλµη, κύριο =
σπουδαίο, σηµαντικό, αποφασιστική = καθοριστική, παρέχουν =
προσφέρουν.
Β3β.Αντώνυµα : άστοχο – (στοχευµένο) , λογικό , κρύψει – αποκαλύψει,
φτώχεια – πλούτος , σωµατικές – πνευµατικές , φυσικό – τεχνητό.
Β4. Ο καθοριστικός ρόλος της αγωγής.

Γ1. Παραγωγή λόγου
Επικοινωνιακό πλαίσιο άρθρου : τίτλος, σύνδεση των γραφοµένων µε
την επικαιρότητα, υφολογικές εκτροπές από τον επίσηµο λόγο,
προκειµένου το άρθρο να γίνει κατανοητό και ευχάριστο στο ευρύτερο
αναγνωστικό κοινό, κυρίαρχη όµως η αναφορική λειτουργία της
γλώσσας και η χρήση ουδέτερου αντικειµενικού ύφους.
Πιθανοί τίτλοι: «γλώσσα fast-food» , η γλώσσα των νέων , «η άγνωστη
γλώσσα των νέων» , «οµιλείτε ελληνικά;».
Πιθανός πρόλογος : Έχει λεχθεί ότι ζούµε στην εποχή της «βαβέλ». Αν
και όσοι το υποστηρίζουν δεν το ανάγουν µόνο στις γλωσσικές ποικιλίες
που χρησιµοποιούµε. Συχνά διαπιστώνουµε ότι η νεολαία έχει
διαµορφώσει έναν δικό της γλωσσικό κώδικα, που ασφαλώς
αντικατοπτρίζει την ψυχοκοινωνική της υπόσταση. Οι µεγάλοι συχνά
κατηγορούν τους νέους για γλωσσική ανεπάρκεια ή ακόµη και για
γλωσσική διαστροφή. Δεν αποφεύγουν όµως και οι ίδιοι την
οικειοποίηση όρων του νεανικού λεξιλογίου, όταν θέλουν να
επικοινωνήσουν µαζί τους. Τους κατηγορούν για λεξιπενία, ξενισµούς,
σολοικισµούς ή απλώς ακατανόητους νεολογισµούς.
Κύριο Μέρος: 1ο ερώτηµα : οι αιτίες της γλωσσικής διαφοροποίησης
των νέων έχουν καταγραφεί πολλές φορές από τους ειδικούς. Αρκεί όµως
µια προσεκτική µατιά του θέµατος, για να αποκαλυφθούν µε ενάργεια
από καθέναν.
Αιτίες ψυχολογικές – κοινωνικές : οι νέοι έχουν ανάγκη να
διαφοροποιηθούν από τους µεγαλύτερους, να εκφράσουν την
επαναστατικότητα και τη διαφωνία τους προς έναν κόσµο άξενο γι’
αυτούς και καταπιεστικό. Καταπατώντας κανόνες της γραµµατικής,
συγκρούονται µε τον καθωσπρεπισµό των µεγάλων και µε το
κατεστηµένο, όπως το αντιλαµβάνονται εκείνοι. Εξάλλου θέλουν να
οµαδοποιηθούν µεταξύ τους, να γίνουν αποδεκτοί από τους φίλους τους,
να συσπειρωθούν µε κοινούς κώδικες επικοινωνίας , που δεν µένουν στα
όρια της γλώσσας, αλλά διεισδύουν στο χώρο της µουσικής , της τέχνης,
της ενδυµασίας, των απασχολήσεων, της συµπεριφοράς. Η γλώσσα είναι
απλώς µία από τις εκδηλώσεις της επαναστατικής τους διάθεσης.
Αιτίες σχετικές µε την παιδεία τους : παιδεία δεν προσφέρει πια µόνο η
οικογένεια και το σχολείο. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η ηλεκτρονική
δικτύωση και επικοινωνία, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον είναι πολύ
πιο αποτελεσµατικοί στην εκποµπή µηνυµάτων προς τους νέους. Η κρίση
του οικογενειακού θεσµού και η ανεπάρκεια του παρωχηµένου και

απαξιωµένου στη νεολαία εκπαιδευτικού συστήµατος δεν επιτρέπουν τη
θετική δεκτικότητά τους στην παραδοσιακή γλωσσική διδασκαλία, στη
φιλαναγνωσία, στην κλασική ακαδηµαϊκή µόρφωση. Αυτά βρίσκουν
περιορισµένη ανταπόκριση στη νεολαία. Αντιθέτως ο οπτικοποιηµένος
πολιτισµός µας, η ελαχιστοποίηση των χρησιµοποιούµενων στα media
και στην ηλεκτρονική επικοινωνία λέξεων ακόµη και η αναπαραγωγή
γλωσσικών σφαλµάτων ανθούν.
Η εποχή της ταχύτητας έχει επιβάλει τους δικούς τους ρυθµούς στον
πρόχειρο προφορικό και στον κατακερµατισµένο γραπτό λόγο των νέων,
ενώ η γλώσσα των κινητών και του διαδικτύου προϋποθέτει ειδική
µύηση σε κάθε αδαή χρήστη της ελληνικής.
Μεταβατική παράγραφος: Εύλογα προβάλλει το ερώτηµα : ποιοι
πρέπει να εκπαιδεύσουν ποιους; Με δεδοµένη την αξία ειδικά της
ελληνικής γλώσσας, µε προφανή την επιτακτική ανάγκη της διατήρησης
και διασφάλισης της ως βασικού στοιχείου της εθνικής µας ταυτότητας,
µπορούµε να δώσουµε ασφαλή απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα.
Πρέπει να επισηµανθεί για άλλη µια φορά ότι η γλώσσα των νέων ειδικά
η προφορική τους γλώσσα είναι ευρηµατική, πρωτότυπη, αποκαλυπτική
της φαντασίας και της νεανικής ελευθερίας του πνεύµατος. Δεν µπορεί
όµως αυτή η γλώσσα να παραγκωνίζει την ανάγκη εµπλουτισµού του
λόγου τους ούτε να υποβαθµίζει τη σηµασία της καλλιέργειας και της
σωστής διαχείρισης της γραπτής τους έκφρασης. Γι’ αυτό και µπορούµε
να εντοπίσουµε τρόπους γλωσσικής καλλιέργειας για τους νέους και όχι
µόνο.
2ο ερώτηµα
Σχολείο – εκπαιδευτικά προγράµµατα – σχολικά βιβλία - τρόπος
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής λογοτεχνίας:
είναι ανάγκη να εκσυγχρονιστούν όλα αυτά και να προσαρµοστούν στις
ανησυχίες και τις ανάγκες των νέων . Οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν
χάσει την αίγλη τους στη σηµερινή νεολαία, καθώς φαντάζουν
µουσειακά εκθέµατα χωρίς σηµασία. Πρέπει να αποσπαστούν από την
τυπολατρία και την αρχαιοπληξία. Είναι ανάγκη να «µιλήσουν» στην
ψυχή των νέων , για να αντιληφθούν εκείνοι τη διαχρονική αξία και την
αµέτρητη δύναµη του επιτήδειου χειρισµού της ελληνικής γλώσσας.
Εξωσχολικοί εκπαιδευτικοί παράγοντες, πολιτιστικοί φορείς : λέσχες
ανάγνωσης στις τοπικές ή και στις σχολικές βιβλιοθήκες, θεατρικές
οµάδες, νεανικά κέντρα συζητήσεων και καλλιτεχνικών αναζητήσεων,
χώροι διδασκαλίας της τέχνης εµπλουτίζουν τη γλώσσα και τον
πνευµατικό κόσµο των νέων και πολλαπλασιάζουν τους εκφραστικούς
τρόπους των νεανικών ανησυχιών. Είναι ανάγκη επίσης η γλωσσοµάθεια
να γίνεται µε τρόπους που να εµπλουτίζει και να δίνει νέες διαστάσεις

στη γνώση και στη διαχείριση της µητρικής γλώσσας. Και αυτό µπορεί
να υλοποιηθεί, όταν γίνεται από τους σωστούς ανθρώπους και µε τους
σωστούς τρόπους.
Μέσα µαζικής ενηµέρωσης: είναι ανάγκη να προβάλλονται από αυτά
προγράµµατα ποιότητας, να οικειώνονται οι νέοι µε τους πνευµατικούς
ανθρώπους και µε την ποιοτική καλλιτεχνική παραγωγή του καιρού τους.
Καλλιτέχνες και συγγραφείς µέσω της πολύµορφης και πολυδιάστατης
διαχείρισης της ελληνικής γλώσσας µπορούν να επικοινωνήσουν µε
τρόπο πολύ αποτελεσµατικό µε τη νεολαία και να υποβάλουν
προβληµατισµούς, σκέψεις, κοινωνικά µηνύµατα, αναβαθµίζοντας την
ποιότητα των πνευµατικών αναζητήσεών της.
Συµπέρασµα: Όλα τα παραπάνω δεν παραβλέπουν το ρόλο της
οικογένειας και του κοινωνικού περιβάλλοντος , αλλά απλώς
επισηµαίνουν την ανάγκη να υπάρξει µια συστηµατικότερη, πιο
οργανωµένη και εποµένως αποτελεσµατικότερη προσπάθεια για
γλωσσική ευαισθητοποίηση της ελληνικής νεολαίας.
Πιθανός επίλογος: Η γλώσσα αλλάζει και µετεξελίσσεται, αυτό όµως
πρέπει να διανοίγει προοπτικές εµπλουτισµού της και όχι αποστέωσης
και αλλοτρίωσής της. Σε τέτοιες εποχές µάλιστα εθνικής και πολιτιστικής
κρίσης µπορούν και οι νέοι να λάβουν υπόψη τους τη φράση του
Αθανάσιου Κανελλόπουλου «η ελληνική γλώσσα είναι το µόνο ταµείο
από το οποίο η Ελλάς µπορεί να δανείζει διεθνώς.» Γιατί άραγε να µην
αξιοποιούµε και εµείς οι Έλληνες το µοναδικό αυτό πλούτο της γλώσσας
µας;

