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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ, ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ, 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΘΕΜΑ 11616 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 2β 

Να αντικαταστήσεις τις παραπάνω υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου με άλλες 

λέξεις ή φράσεις που θα καταστήσουν πιο κυριολεκτικό το ύφος λόγου (όπου κρίνεις 

απαραίτητο, μπορείς να κάνεις και τις σχετικές αλλαγές στη σύνταξη). 

υιοθέτηση  αποδοχή 

εξοικειώθηκαν  προσαρμόστηκαν με τις/ στις…, γνώρισαν τις…, συνήθισαν τις… 

μεταβάλλεται  αλλάζει, μεταμορφώνεται 

τον σταδιακό θάνατό της  την προοδευτική λήξη της, την βαθμιαία εξαφάνισή της 

στο εύρος  στην έκταση 

 

ΘΕΜΑ 3 

Υπόθεσε ότι στέλνεις επιστολή σε φίλο/η σου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

αφορμή το παραπάνω άρθρο που διάβασες. Να εκφράσεις τεκμηριωμένα τη γνώμη σου 

σχετικά με το αν η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο 

πραγματοποιούνται αλλαγές στον γραπτό λόγο. (250-300 λέξεις) 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ανεπίσημη επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

Ύφος: οικείο, λιτό 

Γλώσσα: απλή, άμεση, φυσική   

(Στο κείμενο αναφέρεται πως το διαδίκτυο δεν αποτελεί τον μοναδικό λόγο 

πραγματοποίησης αλλαγών στον γραπτό λόγο. Ο μαθητής μέσα από αυτό καλείται να βρει 



Ειρήνη Καραλευθέρη Σελίδα 2 
 

ποιοι άλλοι λόγοι συντρέχουν και να τους αναπτύξει τεκμηριωμένα, προσθέτοντας και δικές 

του ιδέες). 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

Από: (ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολέα) – π.χ abcd@gmail.com 

Προς: (ηλεκτρονική διεύθυνση παραλήπτη) – π.χ 1234@hotmail.com 

Θέμα: (τίτλος άμεσα σχετιζόμενος με το περιεχόμενο του μηνύματος) – π.χ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ/ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ 

ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ (Συνήθως το θέμα γράφεται με κεφαλαία στα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου). 

Προσφώνηση: Αγαπημένη/-ε φίλη/-ε μου… 

Πρόλογος: Αφόρμηση από το άρθρο του κ. Κουτσογιάννη – Προβληματισμός 

π.χ Πρόσφατα διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κ. Κουτσογιάννη, καθηγητή 

Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με θέμα τις αλλαγές που 

υφίσταται ο γραπτός λόγος στις μέρες μας. Ομολογώ ότι με προβλημάτισε αρκετά, διότι 

παρουσίασε μια άλλη οπτική του φαινομένου… 

Κυρίως θέμα: Παράθεση - Τεκμηρίωση προσωπικής άποψης σχετικά με το πόση ευθύνη  

φέρει το διαδίκτυο και ποιοι άλλοι παράγοντες συντελούν στη μεταβολή του γραπτού λόγου. 

π.χ Μεγάλη μερίδα της κοινωνίας τείνει να δαιμονοποιεί τις νέες τεχνολογίες και ειδικά το 

διαδίκτυο, όμως κατά τη γνώμη μου υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν τον γραπτό λόγο όπως τον ξέρουμε σήμερα… 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Παράγοντες: Οικονομικοί, Κοινωνικοί, Πολιτισμικοί (οι τρεις αυτές κατηγορίες αναφέρονται 

στο κείμενο) 

α) Οικονομικοί: Έλλειψη απαραίτητων κονδυλίων στην εκπαίδευση  επιρροή στην 

συνολική παιδεία μιας χώρας/ ανεργία – οικονομική κρίση  αναλφαβητισμός (εγκατάλειψη 

βασικών σπουδών πριν την ολοκλήρωσή τους/ ελλιπής μόρφωση)  απουσία γλωσσικού 

πλούτου, αδυναμία στην παραγωγή γραπτού λόγου, δυσκολία κατανόησης γραπτών 

κειμένων. 

β) Κοινωνικοί: Ασθματικοί ρυθμοί ζωής σύγχρονης κοινωνίας  Έλλειψη ελεύθερου χρόνου 

 Περιθωριοποίηση διαλόγου/ Κωδικοποιημένα μηνύματα για οικονομία χρόνου 

(συντομογραφίες, συνθηματικές εκφράσεις), δε δίνεται βαρύτητα στη σύνταξη, στο είδος του 

λεξιλογίου ή στην ορθογραφία / τάση παραγκωνισμού πνευματικής καλλιέργειας (δεν 



Ειρήνη Καραλευθέρη Σελίδα 3 
 

υπάρχει χρόνος και διάθεση για ποιοτικό ανάγνωσμα)  υπεραπλούστευση γραπτής 

γλώσσας. 

γ) Πολιτισμικοί: Παγκοσμιοποίηση  πολυπολιτισμικές κοινωνίες/ μιμητισμός άλλων 

ισχυρότερων πολιτισμών, ξενομανία, άκριτη υιοθέτηση ξένων προτύπων (Greeklish)/ 

Τεχνολογία  εμφάνιση νέων συσκευών ανάγνωσης (tablets, e-book readers)  επηρεάζουν 

τον τρόπο γραφής  δημιουργείται η ανάγκη για νέο περιεχόμενο και μορφή – αλλαγή 

αισθητικής  συνδυασμός γραπτού κειμένου, κίνησης και ήχου  η εικόνα αντιμάχεται τον 

λόγο / Μ.Μ.Ε  Συρροή ξένων λέξεων και εκφράσεων, προφορικότητα στον δημοσιογραφικό 

λόγο (αρθρογραφία)  επίδραση στην γραπτή έκφραση των πολιτών. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση  –  Προτροπή προς τον δέκτη με σκοπό τη δική του τοποθέτηση 

αναφορικά με το ζήτημα.  

π.χ Είναι, λοιπόν, φανερό ότι το διαδίκτυο και γενικά οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση/ μεταβολή του γραπτού λόγου, ωστόσο δεν είναι οι 

μοναδικοί υπεύθυνοι για τις αλλαγές που παρατηρούνται./ Θα με ενδιέφερε πολύ να μάθω 

και τη δική σου οπτική πάνω στο θέμα…  

Αποφώνηση: Χαιρετισμός 

Περιμένω/ Αναμένω (με ανυπομονησία) απάντησή σου. 

Σε χαιρετώ. 

 

 

 

 

 

 
 


