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Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ο συγγραφέας πραγµατεύεται την αποπροσωποποίηση των ανθρωπίνων
σχέσεων. Αρχικά αναφέρει τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής που
ενισχύουν τη µοναξιά. Τέτοια είναι η υπερεργασία, η ανεργία, η βία, τα
ναρκωτικά, οι νόθες µορφές ψυχαγωγίας καθώς και η εµπορική και
πολιτική προπαγάνδα. Αυτά, λοιπόν, αποµακρύνουν τον άνθρωπο από
κάθε περισυλλογή, του δηµιουργούν ένα εσωτερικό κενό και τον οδηγούν
σε µία στάση αναλγησίας απέναντι στα κοινωνικά δρώµενα. Ακολούθως,
υποστηρίζει ότι ο διάλογος µε τον συνάνθρωπο αποτελεί µια ψευδαίσθηση
και ότι σε µια εποχή µαζοποίησης και τεχνοκρατίας η σωτηρία της
ανθρωπότητας θα επιτευχθεί µε το ξύπνηµα της συνείδησης. Τέλος,
αναρωτιέται κατά πόσο οι ιθύνοντες αυτού του κόσµου θα αφουγκραστούν
το παραπάνω αίτηµα.

Β1.

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ψυχαγωγία σήµερα ταυτίζεται
µε δραστηριότητες που εκφυλίζουν τον άνθρωπο, ναρκώνουν το πνεύµα
του και αλλοτριώνουν την ψυχή του. Αυτά επιβεβαιώνονται αφού η
αναζήτηση νόθων µορφών ψυχαγωγίας φθείρει την υγεία, παθητικοποιεί τη
σκέψη, καλλιεργεί την εσωστρέφεια και οδηγεί στην ψυχοκτονία το
σύγχρονο άνθρωπο. Ειδικότερα, τα κάθε λογής «κλαµπ», ο µαζικός
τουρισµός, η κατάχρηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καθώς και οι άλλες
µορφές εµποριοποιηµένης διασκέδασης, δεν ψυχαγωγούν πραγµατικά.
Αντίθετα απωθούν στο υποσυνείδητο του ανθρώπου το άγχος και τη
φόρτιση της καθηµερινότητας, υποκινώντας βίαιες και ανεξέλεγκτες
αντιδράσεις στην κοινωνική του συµπεριφορά. Εποµένως, όλες αυτές οι
µορφές ψυχαγωγίας µόνο «τροφή» του πνεύµατος και τρυφή της ψυχής δεν
προσφέρουν.

Β2.

Παραδείγµατα ποιητικής λειτουργίας.
α. «το ρολόι… γίνεται εφιάλτης».
β. «τρυπάνε το µυαλό του ανθρώπου».
γ. «µε τέτοια ταΐζεται κάθε µέρα ο άνθρωπος».
δ. « Μια αφηνιασµένη προπαγάνδα... πλύση
εγκεφάλου»
ε. «ο άνθρωπος είναι ένα κινητό µηδενικό».
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Α.

Αναδιατύπωση µε αναφορική λειτουργία.
α. το ρολόι χτυπάει δυνατά και βασανιστικά.
β. συγχύζουν (ή µπερδεύουν) το µυαλό του ανθρώπου.
γ. τέτοια πληροφορείται κάθε µέρα ο άνθρωπος.
δ. µια προπαγάνδα που υποδουλώνει τη σκέψη.
ε. ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα.
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ανεργία → έργο (∆εχόµαστε σύνθετα ή παράγωγα) π.χ. εργολαβία
ψυχαγωγία → αγωγή π.χ. διαπαιδαγώγηση
µαζοποίηση → ποιώ π.χ. ποίηση
τεχνοκρατία → κρατώ π.χ. κρατικοδίαιτος
εξωστρέφεια → στρέφω π.χ. στρεψοδικία
ψευδαισθήσεις → αίσθηση… π.χ. αναισθησία
αναγέννηση → γέννηση… π.χ. Χριστούγεννα

Β4.

∆οµικά µέρη παραγράφου:
Θεµατική πρόταση: Η εξωστρέφεια... εποχής µας.
Λεπτοµέρειες ή σχόλια: Όλα.... ανθρώπου.
Κατακλείδα: ∆εν έχει

Γ.

« Ο διάλογος των νέων : αλήθεια ή µύθος;»
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Β3.

2

Πρόλογος: «Στο διάλογο δεν πάµε να σώσουµε τις ιδέες µας. Πάµε να
σώσουµε την αλήθεια» παρατήρησε εύστοχα πριν από µερικές δεκαετίες ο
Ε. Παπανούτσος τονίζοντας τη φιλοσοφική αξία που διαλόγου. Τις
νουθεσίες ωστόσο αυτές δε φαίνεται να τις αφουγκράζεται ο σύγχρονος
άνθρωπος των δυτικών κοινωνιών, ο οποίος ζει µε την ψευδαίσθηση της
επικοινωνίας σε µία εποχή εσωστρέφειας και µοναξιάς. Ανάλογη εικόνα
παρουσιάζουν δυστυχώς και οι σχέσεις των νέων οι οποίοι συχνά φαίνεται
να αγνοούν την αξία του ουσιαστικού διαλόγου.
Κύριο Μέρος:

Ζητ. Α: Πού οφείλεται η έλλειψη διαλόγου στις σχέσεις των νέων της
εποχής µας;

ÈÅ

Σηµ: Προκειµένου να ερµηνεύσουµε αιτιακά το παραπάνω φαινόµενο
κρίνεται σκόπιµο να διεισδύσουµε στις στρεβλές δοµές των σύγχρονων
δυτικών κοινωνιών, καθώς και στη δυσλειτουργία των φορέων αγωγής που
επηρεάζουν αρνητικά τους νέους:
• Η υλιστική αντίληψη για τη ζωή, που ανάγει την κατανάλωση σε
αυτοσκοπό και όχι σε µέσο για την κάλυψη των αναγκών, επιβάλλει
την εντατικοποιηµένη εργασία, η οποία δεν αφήνει σε µικρούς και
µεγάλους χρονικά περιθώρια για διάλογο.
• Η κρίση των αξιών, η υιοθέτηση του µακιαβελικού δόγµατος «ο σκοπός
αγιάζει τα µέσα»,η
έλλειψη
σεβασµού προς την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια αποτελούν αρνητικά πρότυπα για τον ευεπηρέαστο νέο της
βαθύτατα ατοµοκεντρικής εποχής µας.
• Η ανωνυµία στα υδροκέφαλα αστικά κέντρα, τα υψηλά ποσοστά
παραβατικότητας, το «κλουβί» του διαµερίσµατος προκαλούν ένα
ζοφερό ψυχικό κόσµο στον έφηβο και γεννούν στην καρδιά του
δυσθυµία, καχυποψία και φόβο, συναισθήµατα που καταργούν το
κλίµα του γόνιµου διαλόγου.
• Η χαλάρωση των οικογενειακών δεσµών, τα διαφορετικά ωράρια των
µελών της οικογένειας δεν αφήνουν χρόνο για συζήτηση.
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• Η προώθηση της χρησιµοθηρικής γνώσης σε βάρος της ανθρωπιστικής
παιδείας, σ΄ ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που στοχεύει στη δηµιουργία
πτυχιούχων και όχι πολύπλευρα καλλιεργηµένων εφήβων, στερεί τις
προϋποθέσεις του ώριµου διαλόγου.
• Η αναζήτηση από τους εφήβους ατοµικών µορφών ψυχαγωγίαςτηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές- δεν επιτρέπει
τη ζεστή ανθρώπινη επαφή, τον άµεσο διάλογο.
• Οι ίδιοι οι πολιτικοί ηγέτες συχνά υιοθετούν στις συζητήσεις τους τον
παράλληλο µονόλογο, χρησιµοποιούν το ύψος της φωνής τους και όχι
τον τεκµηριωµένο αντίλογο και την πειθώ των επιχειρηµάτων,
µετατρέποντας το διάλογο σε διαξιφισµό και διαµάχη, γεγονός που
αποτελεί αρνητικό παράδειγµα για την εύπλαστη νέα γενιά.
Ζητ.: Ποια η αξία του ουσιαστικού διαλόγου στις διαπροσωπικές µας
σχέσεις:
Σηµ: Η απάντηση οφείλει να λάβει υπόψη της όλες τις πτυχές της
ανθρώπινης δράσης που συνδέονται µε την αξία του διαλόγου:
1. Κοινωνικός τοµέας
• Αποτελεί
το µοναδικό τρόπο επίλυσης των κοινωνικών
προβληµάτων, περιορισµού των εντάσεων και διασφάλισης ενός
κλίµατος κοινωνικής συνοχής.
• Αµβλύνονται οι παρεξηγήσεις και οι διενέξεις, επιτυγχάνεται η
καλύτερη συνεννόηση και επικοινωνία µε τους συνανθρώπους,
γεγονός που βελτιώνει τις µεταξύ τους σχέσεις.
• Καταφέρνει να υποτάξει το «εγώ» στο «εµείς», απαραίτητη
προϋπόθεση της άδολης φιλίας και της οµαλής κοινωνικοποίησης.

ÈÅ

2. Πνευµατικός τοµέας
• Βγαίνει το άτοµο από το σκοτάδι της άγνοιας, τις παρωπιδικές
αντιλήψεις του, το δογµατισµό και τη µονοµέρεια, αναπτύσσει
κριτική, προβληµατισµό και γίνεται δεκτικό στις νέες ιδέες, χωρίς
κανενός είδους ρατσιστική προκατάληψη.
• Μαθαίνει να µιλά µε ευγλωττία, να ερµηνεύει αιτιακά τα φαινόµενα
γύρω του, να επιχειρηµατολογεί µε ένα µεστό λόγο, στοιχεία που
αποδεικνύουν ένα ελεύθερο, χειραφετηµένο πνεύµα.
3. Ψυχικός – ηθικός τοµέας
• Συνειδητοποιεί, µε τον εσωτερικό διάλογο, την ελλειπτικότητά του,
τα ελαττώµατα, τις αδυναµίες του και αγωνίζεται να τις µετατρέψει
σε δυνατότητες, να δαµάσει τα κατώτερα πάθη, ώστε να
συµπεριφέρεται µε αυτοπειθαρχία και µέτρο.
• ∆ιαπλάθει το «ηθικό ποιόν» του µε τις θεµελιώδεις αρετές της
υπευθυνότητας, της παρρησίας, του σεβασµού και της
ανιδιοτέλειας.
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4. Πολιτικός - εθνικός τοµέας
• Καταργείται ο λαϊκισµός, το τυφλό κοµµατικό πάθος και
προστατεύεται ο πλουραλισµός.
• Ελέγχεται η πολιτική ηγεσία και στιγµατίζονται όλα τα φαινόµενα
πολιτικής φαυλότητας και σήψης.
• Αγωνίζεται για τη διεκδίκηση ατοµικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων µετατρέποντας έτσι τη δηµοκρατία από πολίτευµα σε
καθηµερινό βίωµα και τρόπο ζωής.
• Επιβάλλει την επίλυση των διακρατικών διαφορών στα τραπέζια
των διαπραγµατεύσεων και όχι στα πεδία των µαχών γεγονός που
διασφαλίζει κλίµα παγκόσµιας ειρήνης.
5. Στην οικογένεια
▪ Γεφυρώνεται το χάσµα των γενεών και το παιδί γαλουχείται σε
κλίµα αντιαυταρχικό και δηµοκρατικό.
6. Στο σχολείο
▪ Αποτελεί το ασφαλέστερο µέσο µάθησης και αγωγής αφού µε τη
µαιευτική µέθοδο, την περίφηµη διαλεκτική του Σωκράτη, ο
δάσκαλος καθοδηγεί το µαθητή στη γνώση.
Επίλογος: Το «διαλέγεσθαι» αποτελεί την κορυφαία αναζήτηση της
αλήθειας και το µοναδικό τρόπο για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής
µας. Ωστόσο, παρά τη σπουδαιότητά του ο διάλογος των νέων είναι συχνά
επίφαση, έκφραση ασύνδετων φωνών, παράλληλων συµπεριφορών, χωρίς
σηµείο επαφής και σύγκλισης. Το γεγονός αυτό οφείλουν να το
κατανοήσουν όλοι οι φορείς αγωγής, αν θέλουν να βοηθήσουν τους
ανερµάτιστους νέους της εποχής µας.

ÈÅ

(Η παραπάνω ανάπτυξη είναι ενδεικτική και δεν αποκλείει διαφορετικές
προσεγγίσεις του θέµατος).
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