
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α)Σύμφωνα με τον συγγραφέα η χρήση του συγκεκριμένου τρόπου γραφής 

προέρχεται από την ανυπομονησία των νέων καθώς και από την άρνηση τους να 

διαβάζουν βιβλία ή ακόμη και να γράφουν. Επιπλέον τονίζει πως ο μέσος όρος 

προσήλωσης των νέων είναι μόνο μερικά δευτερόλεπτα.Ο συγγραφέας τονίζει 

πως το μέλλον είναι απρόβλεπτο καθώς η συγκεκριμένη γενιά, πιθανόν, να 

χρησιμοποιεί μία μορφή γλώσσας που ο ίδιος να μην την 

αντιλαμβάνεται.Επιπλέον επισημαίνει πως διαφορές υφίσταντο ανέκαθεν σε 

κάθε γενιά όπως και τη δική του. Τέλος αναρωτιέται αν θα είναι οι νέοι 

προσκολλημένοι στο διαδίκτυο ή αν θα διαβάζουν είτε εφημερίδες είτε βιβλία. 
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Β2) 

Θεματική πρόταση= Ο Κίσινγκερ...παίρνουν αποφάσεις 

Σχόλια-λεπτομέρειες=Ότι δηλαδή...παππούδες του 

Κατακλείδα=δεν υπάρχει 

Τρόπος ανάπτυξης=Παραδείγματα 

 

Β3)Δηλαδή, Παρόλα αυτά, Κι 

Β4) 

Κυριολεκτική: 

Είναι πια σαφές πως έχουμε μία νέα γενιά που σκέπτεται κι επικοινωνεί πολύ 

διαφορετικά. 

Πιθανώς να μην μιλάνε καν την ίδια γλώσσα με εμάς. 

Μεταφορική 

δεν θα υπάρχει η πολυτέλεια της περισυλλογής 

μπορούν εύκολα να «ταξιδέψουν» σε πολλές γωνιές του κόσμου 

Β5) 



Κατάλαβα= Αντιλήφθηκα,κατανόησα 

Μετά τα συνεχή παραδείγματα που μας έδωσε ο καθηγητής μας αντιλήφθηκα 

πλήρως τη θεωρία της άσκησης. 

Αλλάξει=μεταβληθεί, μετατραπεί 

Οι συνθήκες στον εργασιακό χώρο έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση του φαινομένου της υπερεργασίας. 

Σαφές=ξεκάθαρο,εμφανές 

Κατέστησε εμφανές το ενδιαφέρον του για τα θεωρητικά μαθήματα ήδη από το 

δημοτικό. 

Ένιωθε=αισθανόταν 

Όταν άλλαξε σχολείο αισθανόταν τις πρώτες μέρες μόνος του επειδή δε γνώριζε 

κανέναν. 

Πιθανώς=ίσως,μάλλον 

Μάλλον δεν θα πάμε αύριο εκδρομή λόγω των βροχοπτώσεων. 

 

Γ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο= Άρθρο 

Τίτλος «Η ιδιαίτερη γλώσσα των νέων» 

Στον πρόλογο γράφουμε μία αφόρμηση από ένα γεγονός της επικαιρότητας 

καθώς και κάνουμε μία σαφή αναφορά των ζητουμέων. 

Α’ Ζητούμενο 

-Οι νέοι θέλουν να διαφοροποιηθούν από τους μεγαλύτερους 

-Ανάγκη ένταξης σε μία ομάδα, οπότε με τη γλώσσα έρχονται κοντά με τους 

συνομιλήκους τους. 

-Διαδίκτυο-τεχνολογία 

-Αντίδραση και άρνηση απέναντι στις παραδεδομένες αρχές και κανόνες. 

Β’Ζητούμενο 

-Διάβρωση βασικών γραμματικών-συντακτικών κανόνων 

-Κράμα διαφόρων χαρακτηριστικών σε μία γλώσσα 

-Περισσότερα λάθη στον προφορικό και στον γραπτό λόγο 

-Χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο 



-Το χάσμα γενεών θα διογκωθεί 

Επίλογος 

Ανακεφαλαίωση.Κλείνουμε μ’ένα ασιόδοξο μήνυμα. 

 

 

 


