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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η σημασία της γλώσσας]
Αν κάποιος αμφιβάλλει για τη σημασία της γλώσσας στη ζωή του, αρκεί να
σκεφτεί για μια στιγμή πόσο απίστευτα περιορισμένος θα ήταν χωρίς τη γλώσσα. Οι
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με φίλους και γνωστούς εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο
βαθμό από τη γλώσσα. Εξάλλου, οι άνθρωποι σήμερα γνωρίζουν πολύ περισσότερα
πράγματα από τους ανθρώπους των προηγούμενων γενεών. Αυτό συμβαίνει γιατί η
γλώσσα βοήθησε το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης να περάσει από τη μια γενιά στην
άλλη. Επομένως, το να γνωρίζει κανείς καλά τη γλώσσα είναι απολύτως απαραίτητο.
Τι είναι, όμως, η γλώσσα; Διατυπώθηκε ο ορισμός ότι η γλώσσα είναι «ένα
συμβατικό σύστημα επικοινωνιακών ήχων και μερικές φορές (αν και όχι απαραίτητα)
γραπτών συμβόλων». Σ’ αυτόν τον ορισμό η κρίσιμη λέξη είναι το επίθετο
«επικοινωνιακών», επειδή η πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας είναι η επικοινωνία.
Βέβαια, με τη γλώσσα επιτελούνται και άλλες λειτουργίες. Για παράδειγμα, οι
άνθρωποι χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να σκεφτόμαστε, να καταγράφουμε
πληροφορίες, να συνειδητοποιούμε και να εκφράζουμε συναισθήματα, να εκφράζουμε
την ταύτισή μας με μια ομάδα κ.λπ.
Αναμφίβολα, η γλώσσα είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα1 των ανθρώπων.
Υπάρχουν όμως άλλα είδη που κάνουν χρήση της γλώσσας; Ίσως κάποιος έδινε
καταφατική απάντηση σκεπτόμενος για παράδειγμα τους παπαγάλους που λένε
μερικές λέξεις. Ωστόσο, οι παπαγάλοι, ακόμα και αν προσπαθούν να επικοινωνήσουν,
δεν χρησιμοποιούν γλώσσα με την πλήρη σημασία της έννοιας, επειδή δε ακολουθούν
κανόνες ούτε δείχνουν την ευελιξία στη χρήση της γλώσσας που δείχνουν οι άνθρωποι.
Στην καθημερινή μας ζωή οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε εκτεταμένη
χρήση τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτές είναι οι ακόλουθες: ακούμε
την ομιλία, διαβάζουμε, μιλάμε και γράφουμε. Είναι ίσως φυσικό να υποθέσουμε πως
οι τέσσερις κεντρικές γλωσσικές δεξιότητες κάθε ανθρώπου μπορούν να είναι συνολικά
ισχυρές ή αδύναμες. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί συχνά, αλλά όχι πάντα, να είναι
σωστό σε σχέση με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Όμως, ακόμη και στη
μητρική τους γλώσσα, πολλοί άνθρωποι καλλιεργούν μία μόνο γλωσσική δεξιότητα,
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επίτευγμα: επιτυχία, κατόρθωμα

επειδή έχει ιδιαίτερη σχέση με τα ενδιαφέροντά τους ή τη σταδιοδρομία τους. Για
παράδειγμα, οι συγγραφείς και οι επιμελητές κειμένων πρέπει να έχουν υψηλά
αναπτυγμένες δεξιότητες γραφής, οι ηθοποιοί, πολιτικοί και δικηγόροι χρειάζονται
αναπτυγμένες δεξιότητες στην ομιλία. Τέλος, οι διαφορές στις τέσσερις βασικές
γλωσσικές δεξιότητες είναι συνήθως πιο εμφανείς, όταν εστιάζουμε στην απόκτηση
μιας δεύτερης γλώσσας.
M.W. Eysenck. (2010). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. (Μετάφραση Μ.
Κουλεντιανού), 309-310. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με το κείμενο, καλλιεργούνται οι γλωσσικές
δεξιότητες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η
συνοχή στις περιόδους της πρώτης παραγράφου (Αν κάποιος… απαραίτητο) του
κειμένου.
(μονάδες 5)
Α2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας το αντώνυμο καθεμιάς από
τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή: γνωρίζουν, απαραίτητο,
καταφατική, εκτεταμένη, σωστό.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 10)

Β2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2900

[Η σημασία της γλώσσας]

Α1. Οι γλωσσικές δεξιότητες καλλιεργούνται, κυρίως, με την καλή γνώση
της μητρικής γλώσσας. [Υπόδειξη]

Συνήθως καθένας καλλιεργεί τη γλωσσική δεξιότητα που
ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά του ή τον βοηθεί στη σταδριοδρομία
του.
 Συγγραφείς και επιμελητές κειμένων καλλιεργούν τη δεξιότητα της
γραφής.
 Ηθοποιοί, δικηγόροι, πολιτικοί καλλιεργούν τη δεξιότητα της ομιλίας.
Α2. α. Οι διαρθρωτικές λέξεις είναι: εξάλλου και επομένως.
β. Εξάλλου: η λέξη αυτή δηλώνει προσθήκη και προσθέτει μια ακόμη
λεπτομέρεια.
Επομένως: η λέξη αυτή δηλώνει συμπέρασμα και συνδέει την
πρόταση που ακολουθεί με τα αποδεικτικά στοιχεία που προηγήθηκαν.
Β1. Αντώνυμα:
 γνωρίζουν – αγνοούν
 απαραίτητο - περιττό
 καταφατική - αρνητική
 εκτεταμένη - περιορισμένη
 σωστό - λανθασμένο
Προτάσεις:
 Πολλές φορές οι άνθρωποι αγνοούν την αλήθεια.
 Στη δυσκολία αξία έχει η λύση. Τα λόγια είναι περιττά.
 Η απόδοση της επένδυσης ήταν αρνητική.
 Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων τη νύκτα είναι περιορισμένη.
 Η λανθασμένη απόκρουση του αμυντικού καταδίκασε την ομάδα
στην ήττα.
Β2. α. Παραδείγματα μεταφορικής χρήσης της γλώσσας.
 Την ευελιξία στη χρήση της γλώσσας.
 Καλλιεργούν μία μόνογλωσσική δεξιότητα.
β. Με τη χρήση των μεταφορικών εκφραστικών μέσων ο λόγος
αποκτά αμεσότητα και ενδιαφέρον. Η λέξη ευελιξία δηλώνει ιδιαίτερη
χάρη στις κινήσεις και μεταφορικά στη γλώσσα υποδηλώνει τη
δυνατότητα κάποιου να εκφράζεται με ακρίβεια λόγου και ποικιλία

λέξεων που ευαισθητοποιούν και συγκινούν. Τον ίδιο στόχο
επιτυγχάνει κάποιος με την καλλιέργεια της γλώσσας. Όπως η γη
καλλιεργείται, για να δώσει πλούσια παραγωγή, έτσι και η
καλλιέργεια της γλώσσας επιτρέπει την ορθή χρήση της, την
παραγωγή κατανοητού λόγου, που μπορεί να κινητοποιεί τις
διανοητικές λειτουργίες και να προκαλεί ψυχική ευχαρίστηση.

ΘΕΜΑ 2901

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η σημασία της γλώσσας]
Αν κάποιος αμφιβάλλει για τη σημασία της γλώσσας στη ζωή του, αρκεί να
σκεφτεί για μια στιγμή πόσο απίστευτα περιορισμένος θα ήταν χωρίς τη γλώσσα. Οι
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με φίλους και γνωστούς εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο
βαθμό από τη γλώσσα. Εξάλλου, οι άνθρωποι σήμερα γνωρίζουν πολύ περισσότερα
πράγματα από τους ανθρώπους των προηγούμενων γενεών. Αυτό συμβαίνει γιατί η
γλώσσα βοήθησε το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης να περάσει από τη μια γενιά στην
άλλη. Επομένως, το να γνωρίζει κανείς καλά τη γλώσσα είναι απολύτως απαραίτητο.
Τι είναι, όμως, η γλώσσα; Διατυπώθηκε ο ορισμός ότι η γλώσσα είναι «ένα
συμβατικό σύστημα επικοινωνιακών ήχων και μερικές φορές (αν και όχι απαραίτητα)
γραπτών συμβόλων». Σ’ αυτόν τον ορισμό η κρίσιμη λέξη είναι το επίθετο
«επικοινωνιακών», επειδή η πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας είναι η επικοινωνία.
Βέβαια, με τη γλώσσα επιτελούνται και άλλες λειτουργίες. Για παράδειγμα, οι
άνθρωποι χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να σκεφτόμαστε, να καταγράφουμε
πληροφορίες, να συνειδητοποιούμε και να εκφράζουμε συναισθήματα, να εκφράζουμε
την ταύτισή μας με μια ομάδα κ.λπ.
Αναμφίβολα, η γλώσσα είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα1 των ανθρώπων.
Υπάρχουν όμως άλλα είδη που κάνουν χρήση της γλώσσας; Ίσως κάποιος έδινε
καταφατική απάντηση σκεπτόμενος για παράδειγμα τους παπαγάλους που λένε μερικές
λέξεις. Ωστόσο, οι παπαγάλοι, ακόμα και αν προσπαθούν να επικοινωνήσουν, δεν
χρησιμοποιούν γλώσσα με την πλήρη σημασία της έννοιας, επειδή δε ακολουθούν
κανόνες ούτε δείχνουν την ευελιξία στη χρήση της γλώσσας που δείχνουν οι άνθρωποι.
Στην καθημερινή μας ζωή οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε εκτεταμένη χρήση
τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτές είναι οι ακόλουθες: ακούμε την
ομιλία, διαβάζουμε, μιλάμε και γράφουμε. Είναι ίσως φυσικό να υποθέσουμε πως οι
τέσσερις κεντρικές γλωσσικές δεξιότητες κάθε ανθρώπου μπορούν να είναι συνολικά
ισχυρές ή αδύναμες. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί συχνά, αλλά όχι πάντα, να είναι
σωστό σε σχέση με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Όμως, ακόμη και στη
μητρική τους γλώσσα, πολλοί άνθρωποι καλλιεργούν μία μόνο γλωσσική δεξιότητα,
επειδή έχει ιδιαίτερη σχέση με τα ενδιαφέροντά τους ή τη σταδιοδρομία τους. Για
1

επίτευγμα: επιτυχία, κατόρθωμα

παράδειγμα, οι συγγραφείς και οι επιμελητές κειμένων πρέπει να έχουν υψηλά
αναπτυγμένες δεξιότητες γραφής, οι ηθοποιοί, πολιτικοί και δικηγόροι χρειάζονται
αναπτυγμένες δεξιότητες στην ομιλία. Τέλος, οι διαφορές στις τέσσερις βασικές
γλωσσικές δεξιότητες είναι συνήθως πιο εμφανείς, όταν εστιάζουμε στην απόκτηση
μιας δεύτερης γλώσσας.
M.W. Eysenck. (2010). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. (Μετάφραση Μ.
Κουλεντιανού), 309-310. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνει ο συγγραφέας την άποψή του για τη σημασία
της γλώσσας στη ζωή του ανθρώπου; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2.α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη παράγραφο και τη δεύτερη
παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 5)
Α2.β. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο
του κειμένου;
(μονάδες 5)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο:
σημασία της γλώσσας, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, λειτουργία της γλώσσας,
ενδιαφέροντα, δεξιότητες.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο όρους του ειδικού λεξιλογίου.
(μονάδες 10)

Β2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2901
[Η σημασία της γλώσσας]
Α1. Επιχειρήματα για τη σημασία της γλώσσας: [Υπόδειξη]
• Η γλώσσα απαραίτητο μέσο επικοινωνίας.
• Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με φίλους και γνωστούς
εξαρτώνται από τη γλώσσα.
• Οι άνθρωποι αυξάνουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τους
ανθρώπους προηγουμένων γενεών, καθώς η γλώσσα βοηθάει τη
γνώση να περάσει εμπλουτισμένη από τη μια γενιά στην άλλη.
• Η επικοινωνία πραγματώνεται χάρη στη γλώσσα που δίνει την
ευκαιρία στους ανθρώπους να ακούν, να διαβάζουν, να μιλούν, να
γράφουν.
Α2. α. Η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη παράγραφο του κειμένου και τη
δεύτερη παράγραφο επιτυγχάνεται με τη χρήση της ερωτηματικής
φράσης « Τι είναι, όμως, γλώσσα;», την επανάληψη της λέξης
«γλώσσα» και της αντιθετικής λέξης «όμως». Έτσι ο συγγραφέας
συνδέει τη σημασία της γλώσσας, που ανέλυσε στην πρώτη
παράγραφο, με τον ορισμό που δίνει στη δεύτερη παράγραφο και τον
προσδιορισμό των διάφορων λειτουργιών που επιτελεί η γλώσσα.
β. Η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου και
την τρίτη παράγραφο επιτυγχάνεται με τη χρήση της διαρθρωτικής
λέξης «αναμφίβολα», την επανάληψη της λέξης « γλώσσα» και της
αντιθετικής λέξης «όμως». Με τη λέξη «αναμφίβολα» δηλώνει το
τέλος των αποδεικτικών στοιχείων για τη σημασία της γλώσσας που
ανέφερε στη δεύτερη παράγραφο, ενώ με τη διαρθρωτική λέξη
«όμως» περνάει στο νέο θέμα που αναλύει στην τρίτη παράγραφο.
Β1. [Ενδεικτική απάντηση]
Η κοινωνική ζωή του ανθρώπου είναι μια από τις αποδείξεις της
σημασίας της γλώσσας για τη ζωή του ανθρώπου. Με τη γλώσσα οι
άνθρωποι καθιστούν δυνατές τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις,
καθώς η λειτουργία της γλώσσας αφορά την έκφραση
συναισθημάτων, την καταγραφή πληροφοριών, τη δυνατότητα
σκέψης. Έτσι χάρη στη γλώσσα οι άνθρωποι συνειδητοποιούν τα
ενδιαφέροντά τους, αναγνωρίζουν και καλλιεργούν τις δεξιότητες
τους και προσφέρουν δημιουργικά στον τόπο και στην κοινότητα όπου
ζουν.
Β2. α. Όροι ειδικού λεξιλογίου:
• Συμβατικό σύστημα επικοινωνιακών ήχων.

•

Γλωσσικές δεξιότητες.
β. Η χρήση όρων ειδικού λεξιλογίου είναι απαραίτητη για την
ανάλυση θεμάτων, όπως το συγκεκριμένο. Είναι κείμενο
επιστημονικό και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν γνώση
του αντικειμένου. Απαιτεί ακρίβεια λόγου, αντικειμενική
προσέγγιση, έγκυρα επιχειρήματα, σοβαρότητα. Τις απαιτήσεις
αυτές υπηρετεί ο συγγραφέας με τη χρήση των παραπάνω ειδικών
όρων. Η φράση « συμβατικό σύστημα επικοινωνιακών ήχων» είναι
δείγμα της επιστημονικής προσέγγισης του θέματος και της
ακριβολογίας, ενώ με τη φράση «γλωσσικές δεξιότητες» επιδιώκει
την ενότητα και την εννοιολογική πλοκή των επιμέρους θεμάτων.

ΘΕΜΑ 2306
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Γλώσσα και κοινωνικοποίηση]
Ο πρώτος κώδικας επικοινωνίας, δηλαδή η μητρική γλώσσα, είναι κοινωνικός
θεσμός. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση της μητρικής γλώσσας και η καλή χρήση της είναι το
κυριότερο μέσο ένταξης στην κοινότητα, εφόσον αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για
επικοινωνία και για δημιουργία σωστών και ολοκληρωμένων σχέσεων με τα υπόλοιπα
μέλη. Χρησιμοποιούμε την ομιλία για να έρθουμε σε επαφή με τους άλλους. Για να μην
είμαστε μόνοι ή αποξενωμένοι. Και από την άποψη αυτή, η κατάκτηση της γλώσσας μας
βοηθάει να αποφύγουμε την απομόνωση.
Κι ακόμα, ο κοινωνικός χαρακτήρας της γλώσσας υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα
σύστημα το οποίο λειτουργεί πέρα και πριν από τα συγκεκριμένα άτομα. Κάθε νέος
άνθρωπος υποχρεώνεται να μαθαίνει και να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, γιατί σε
αντίθετη περίπτωση διατρέχει τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης ή και της απόρριψής
του από την ομάδα. Και από την άποψη αυτή η κατάκτηση της μητρικής του γλώσσας δεν
είναι απλώς μια ευγενική πρόσκληση προς το κάθε νέο άτομο αλλά, μέσα σε ορισμένα
πλαίσια, πρέπει να νοείται ως κοινωνική επιταγή 1. Έτσι, η κοινωνικοποίηση του ατόμου
και η επικοινωνία του με τα άλλα άτομα της γλωσσικής κοινότητας έρχεται ως αποτέλεσμα
της κατάκτησης της μητρικής του γλώσσας, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί το αίτιο για
περαιτέρω καλλιέργεια και βελτίωση της γλωσσικής του ικανότητας.
Η σχέση όμως μεταξύ ατόμου και γλώσσας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μονόδρομος,
ως πλήρης δηλαδή υποταγή του ατόμου στον κώδικα του κοινωνικού συνόλου. Όπως,
βέβαια, είναι φυσικό, κατά την πρώτη περίοδο κατάκτησης της γλώσσας από το άτομο,
στην οποία μπαίνουν οι βάσεις της κοινωνικοποίησής του, υπάρχει σίγουρα η έννοια της
υποταγής του στην κοινωνική απαίτηση. Όμως, σε ένα δεύτερο στάδιο ανοίγεται μια
ευρεία προοπτική που του παρέχει δυνατότητες για ελεύθερη προσωπική του έκφραση. Στο
πλαίσιο, επομένως, της χρήσης της μητρικής γλώσσας το κάθε άτομο δημιουργεί το
προσωπικό του ύφος και προβάλλει την ατομικότητά του, παρά το γεγονός ότι η γλωσσική

1

επιταγή: προσταγή, διαταγή

επικοινωνία στηρίζεται σε ένα φαινόμενο που δημιουργείται και λειτουργεί με κανόνες και
αρχές, οι οποίες καθιερώνονται από το κοινωνικό σύνολο.
Ν. Μήτσης. (1996). Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Από τη γλωσσική θεωρία
στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg, 39-40 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου, η σχέση του ατόμου με
τη γλώσσα δεν είναι μονόδρομος; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2.α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των παραγράφων του
κειμένου;
(μονάδες 5)
Α2.β. Τι δηλώνουν οι λέξεις αυτές;
(μονάδες 5)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: γνώση της μητρικής γλώσσας,
προϋπόθεση για επικοινωνία, κίνδυνο της περιθωριοποίησης, κοινωνικοποίηση
του ατόμου, καλλιέργεια και βελτίωση της γλωσσικής [του] ικανότητας.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Ο
τίτλος
του
κειμένου
μεταφορικός/συνυποδηλωτικός;

είναι

κυριολεκτικός/δηλωτικός

ή

(μονάδες 10)

Β2.β. Να δώσετε έναν δικό σας μεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2306
[Γλώσσα και κοινωνικοποίηση]
Α1. [Ενδεικτική απάντηση]
Η σχέση του ατόμου με τη γλώσσα δεν είναι μονόδρομος, γιατί
το άτομο υποτάσσεται στους κανόνες και τις αρχές του κοινωνικού
συνόλου μέχρι να αποκτήσει τη βασική γνώση της γλώσσας που
θα του επιτρέπει να επικοινωνεί με τα άλλα μέλη της κοινωνίας.
Στη συνέχεια όμως η σχέση με τη γλώσσα γίνεται προσωπική
υπόθεση του καθενός. ‘Οσο καλλιεργεί τη γλωσσική του
ικανότητα, τόσο θα αποκτά τη δική του έκφραση. Θα είναι σε θέση
να διαμορφώνει το δικό του ύφος, να εκφράζεται με αυτό και να
προβάλλει την ατομικότητά του.
Α2. α. Η δεύτερη παράγραφος του κειμένου συνδέεται με την
πρώτη με τη διαρθρωτική φράση: «κι ακόμα».
Η τρίτη παράγραφος του κειμένου συνδέεται με τη δεύτερη
με τη διαρθρωτική λέξη: «όμως».
β. Η διαρθρωτική φράση κι ακόμα δηλώνει πρόσθεση /
προσθήκη.
Η διαρθρωτική λέξη όμως δηλώνει αντίθεση.
Β1. [Ενδεικτική απάντηση]
Η γνώση της μητρικής γλώσσας είναι υποχρέωση όλων των
μελών μιας κοινωνίας. Η γνώση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
για επικοινωνία με τα άλλα μέλη της ομάδας, όπου ζει κι
αναπτύσσεται. Αν δε μάθει τη γλώσσα, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο
της περιθωριοποίησης. Ο κίνδυνος αυτός πιέζει κάθε μέλος μιας
κοινωνίας και το υποχρεώνει να επιδιώκει την καλλιέργεια και
βελτίωση της γλωσσικής του ικανότητας, αφού μέσω αυτής
επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση του ατόμου.
Β2. α. Ο τίτλος του κειμένου είναι κυριολεκτικός / δηλωτικός.
β. [ Ενδεικτική απάντηση]
Η γλώσσα όπλο για την κατάκτηση της κοινωνίας.
ή Η γλώσσα κλειδί εισόδου στην κοινωνική ζωή.

ΘΕΜΑ 2320

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Γλώσσα και κοινωνικοποίηση]
Ο πρώτος κώδικας επικοινωνίας, δηλαδή η μητρική γλώσσα, είναι κοινωνικός
θεσμός. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση της μητρικής γλώσσας και η καλή χρήση της είναι το
κυριότερο μέσο ένταξης στην κοινότητα, εφόσον αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για
επικοινωνία και για δημιουργία σωστών και ολοκληρωμένων σχέσεων με τα υπόλοιπα
μέλη. Χρησιμοποιούμε την ομιλία για να έρθουμε σε επαφή με τους άλλους. Για να μην
είμαστε μόνοι ή αποξενωμένοι. Και από την άποψη αυτή, η κατάκτηση της γλώσσας μας
βοηθάει να αποφύγουμε την απομόνωση.
Κι ακόμα, ο κοινωνικός χαρακτήρας της γλώσσας υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα
σύστημα το οποίο λειτουργεί πέρα και πριν από τα συγκεκριμένα άτομα. Κάθε νέος
άνθρωπος υποχρεώνεται να μαθαίνει και να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, γιατί σε
αντίθετη περίπτωση διατρέχει τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης ή και της απόρριψής του
από την ομάδα. Και από την άποψη αυτή η κατάκτηση της μητρικής του γλώσσας δεν είναι
απλώς μια ευγενική πρόσκληση προς το κάθε νέο άτομο αλλά, μέσα σε ορισμένα πλαίσια,
πρέπει να νοείται ως κοινωνική επιταγή1. Έτσι, η κοινωνικοποίηση του ατόμου και η
επικοινωνία του με τα άλλα άτομα της γλωσσικής κοινότητας έρχεται ως αποτέλεσμα της
κατάκτησης της μητρικής του γλώσσας, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί το αίτιο για
περαιτέρω καλλιέργεια και βελτίωση της γλωσσικής του ικανότητας.
Η σχέση όμως μεταξύ ατόμου και γλώσσας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μονόδρομος,
ως πλήρης δηλαδή υποταγή του ατόμου στον κώδικα του κοινωνικού συνόλου. Όπως,
βέβαια, είναι φυσικό, κατά την πρώτη περίοδο κατάκτησης της γλώσσας από το άτομο,
στην οποία μπαίνουν οι βάσεις της κοινωνικοποίησής του, υπάρχει σίγουρα η έννοια της
υποταγής του στην κοινωνική απαίτηση. Όμως, σε ένα δεύτερο στάδιο ανοίγεται μια
ευρεία προοπτική που του παρέχει δυνατότητες για ελεύθερη προσωπική του έκφραση. Στο
πλαίσιο, επομένως, της χρήσης της μητρικής γλώσσας το κάθε άτομο δημιουργεί το
προσωπικό του ύφος και προβάλλει την ατομικότητά του, παρά το γεγονός ότι η γλωσσική
1

επιταγή: προσταγή, διαταγή

επικοινωνία στηρίζεται σε ένα φαινόμενο που δημιουργείται και λειτουργεί με κανόνες και
αρχές, οι οποίες καθιερώνονται από το κοινωνικό σύνολο.
Ν. Μήτσης. (1996). Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Από τη γλωσσική θεωρία
στη διδακτική πράξη, 39-40. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, η γνώση της μητρικής γλώσσας συμβάλλει στην
ελεύθερη προσωπική έκφραση του ατόμου; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Ο πρώτος κώδικας…
απομόνωση) στη δεύτερη παράγραφο (Κι ακόμα … ικανότητας) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη φράση για καθεμιά από τις λέξεις με
την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: βασικότερη, ορισμένα,
αποτέλεσμα, ταυτόχρονα, βελτίωση.
(μονάδες 5)
Β1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις
ή ισοδύναμες φράσεις.
(μονάδες 5)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Ο συγγραφέας, στην πρώτη παράγραφο (Ο πρώτος κώδικας….. απομόνωση) του
κειμένου, χρησιμοποιεί σε ορισμένες προτάσεις στοιχεία προφορικού λόγου.

1. Να επισημάνετε τις προτάσεις αυτές.
(μονάδες 6)
2. Να επαναδιατυπώσετε τις προτάσεις με τρόπο ώστε το ύφος να γίνει πιο επίσημο.
(μονάδες 9)

ΘΕΜΑ 2320
[Γλώσσα και κοινωνικοποίηση]
[Υπόδειξη]
Α1. Η γνώση της μητρικής γλώσσας συμβάλλει στην ελεύθερη προσωπική
έκφραση του ατόμου γιατί:
 Η κοινωνικοποίηση του ατόμου έχει τις βάσεις της στην κατάκτηση της
μητρικής γλώσσας. Κατάκτηση σημαίνει πολύ καλή γνώση και
καλλιέργεια της γλώσσας.
 Η αποδοχή των κοινωνικών κανόνων και αρχών δε στερεί το δικαίωμα
να αποκτήσει ένα άτομο τη δική του προσωπική έκφραση. Αυτή
στηρίζεται στην πολύ καλή γνώση και καλλιέργεια της γλωσσικής
ικανότητας.
 Η πολύ καλή γνώση και καλλιέργεια της γλώσσας βελτιώνει το
μορφωτικό επίπεδο και συντελεί στη διαμόρφωση προσωπικού ύφους.
 Οι γνώσεις και το προσωπικό ύφος επιτρέπουν να προβάλλει καθένας
την ατομικότητά του.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος (Ο πρώτος κώδικας ... απομόνωση): Η κατάκτηση της
μητρικής γλώσσας προϋπόθεση για την επικοινωνία με τους άλλους.
2η παράγραφος (Κι ακόμα ... ικανότητας): Η κοινωνία επιβάλλει την
κατάκτηση της μητρικής γλώσσας.
Β1. α. Συνώνυμες λέξεις:
βασικότερη: σημαντικότερη, κυριότερη.
 ορισμένα: συγκεκριμένα.
 αποτέλεσμα: απόρροια, συνέπεια.
 ταυτόχρονα: συγχρόνως, παράλληλα.
 βελτίωση: αναβάθμιση, καλυτέρευση.
β. Προτάσεις:
 Η εξασφάλιση της υγείας των πολιτών αποτελεί τη σημαντικότερη
επιτυχία για μια χώρα.
 Τα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι συγκεκριμένα:
 Ο ανταγωνισμός των εταιρειών έχει ως απόρροια την μείωση των
τιμών της κινητής τηλεφωνίας.
 Πολλοί αγρότες καλλιεργούν συγχρόνως διαφορετικά προϊόντα.
 Η αναβάθμιση των υπηρεσιών παιδείας στηρίζεται στην άρτια
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Β2. 1. Προτάσεις με στοιχεία προφορικού λόγου:
 Χρησιμοποιούμε την ομιλία για να έρθουμε σε επαφή με τους
άλλους
 Για να μην είμαστε μόνοι ή αποξενωμένοι
 Η κατάκτηση της γλώσσας μας βοηθάει να αποφεύγουμε την
απομόνωση.
2. Με πιο επίσημο ύφος:
 Η ομιλία χρησιμοποιείται, γιατί εξασφαλίζει την επικοινωνία με
τους άλλους
 Με την επικοινωνία με τους άλλους ο άνθρωπος δε μένει μόνος,
δεν αποξενώνεται
 Είναι φανερό ότι με την κατάκτηση της γλώσσας ο άνθρωπος
αποφεύγει την απομόνωση.

ΘΕΜΑ 2321
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Γλώσσα και κοινωνικοποίηση]
Ο πρώτος κώδικας επικοινωνίας, δηλαδή η μητρική γλώσσα, είναι κοινωνικός
θεσμός. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση της μητρικής γλώσσας και η καλή χρήση της είναι το
κυριότερο μέσο ένταξης στην κοινότητα, εφόσον αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για
επικοινωνία και για δημιουργία σωστών και ολοκληρωμένων σχέσεων με τα υπόλοιπα
μέλη. Χρησιμοποιούμε την ομιλία για να έρθουμε σε επαφή με τους άλλους. Για να μην
είμαστε μόνοι ή αποξενωμένοι. Και από την άποψη αυτή, η κατάκτηση της γλώσσας μας
βοηθάει να αποφύγουμε την απομόνωση.
Κι ακόμα, ο κοινωνικός χαρακτήρας της γλώσσας υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα
σύστημα το οποίο λειτουργεί πέρα και πριν από τα συγκεκριμένα άτομα. Κάθε νέος
άνθρωπος υποχρεώνεται να μαθαίνει και να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, γιατί σε
αντίθετη περίπτωση διατρέχει τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης ή και της απόρριψής του
από την ομάδα. Και από την άποψη αυτή η κατάκτηση της μητρικής του γλώσσας δεν είναι
απλώς μια ευγενική πρόσκληση προς το κάθε νέο άτομο αλλά, μέσα σε ορισμένα πλαίσια,
πρέπει να νοείται ως κοινωνική επιταγή1. Έτσι, η κοινωνικοποίηση του ατόμου και η
επικοινωνία του με τα άλλα άτομα της γλωσσικής κοινότητας έρχεται ως αποτέλεσμα της
κατάκτησης της μητρικής του γλώσσας, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί το αίτιο για
περαιτέρω καλλιέργεια και βελτίωση της γλωσσικής του ικανότητας.
Η σχέση όμως μεταξύ ατόμου και γλώσσας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μονόδρομος,
ως πλήρης δηλαδή υποταγή του ατόμου στον κώδικα του κοινωνικού συνόλου. Όπως,
βέβαια, είναι φυσικό, κατά την πρώτη περίοδο κατάκτησης της γλώσσας από το άτομο,
στην οποία μπαίνουν οι βάσεις της κοινωνικοποίησής του, υπάρχει σίγουρα η έννοια της
υποταγής του στην κοινωνική απαίτηση. Όμως, σε ένα δεύτερο στάδιο ανοίγεται μια
ευρεία προοπτική που του παρέχει δυνατότητες για ελεύθερη προσωπική του έκφραση. Στο
πλαίσιο, επομένως, της χρήσης της μητρικής γλώσσας το κάθε άτομο δημιουργεί το
προσωπικό του ύφος και προβάλλει την ατομικότητά του, παρά το γεγονός ότι η γλωσσική
1

επιταγή: προσταγή, διαταγή

επικοινωνία στηρίζεται σε ένα φαινόμενο που δημιουργείται και λειτουργεί με κανόνες και
αρχές, οι οποίες καθιερώνονται από το κοινωνικό σύνολο.
Ν. Μήτσης. (1996). Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Από τη γλωσσική θεωρία
στη διδακτική πράξη, 39-40. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, η γνώση και η καλή χρήση της μητρικής
γλώσσας βοηθάει τους ανθρώπους να αποφύγουν την απομόνωση; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της δεύτερης παραγράφου (Κι ακόμα … ικανότητας) του
κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Στο πλαίσιο […] της χρήσης της μητρικής γλώσσας το κάθε άτομο δημιουργεί το
προσωπικό του ύφος και προβάλλει την ατομικότητά του»
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο λόγου, να δημιουργήσετε μία παράγραφο
60-80 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε στο κείμενο τρεις λέξεις ή φράσεις που ανήκουν σε ειδικό λεξιλόγιο.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2321
[Γλώσσα και κοινωνικοποίηση]
Α1. [Υπόδειξη]
Η γνώση και η καλή χρήση της μητρικής γλώσσας βοηθάει τους
ανθρώπους να αποφύγουν την απομόνωση για τους εξής λόγους:
 Η γνώση της μητρικής γλώσσας και η καλή χρήση της είναι βασική
προϋπόθεση για την επικοινωνία με τα άλλα μέλη της κοινότητας.
 Η ομιλία είναι μέσο επαφής και δημιουργίας σχέσεων με τους άλλους.
 Το επίπεδο ομιλίας στηρίζεται στη γνώση της μητρικής γλώσσας.
 Αν δεν κατακτήσει κάποιος τη γλώσσα του, δε θα μπορεί να
επικοινωνήσει. Θα μείνει μόνος. Θα ζει αποξενωμένος. Θα κινδυνέψει να
απορριφθεί από την ομάδα στην οποία ζει.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Κι ακόμα ...ικανότητας)
του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Κι ακόμα ... συγκεκριμένα άτομα».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Κάθε νέος ... κοινωνική επιταγή».
Κατακλείδα: «Έτσι, η κοινωνικοποίηση ... ικανότητας».
Β1. «Στο πλαίσιο [ ... ] της χρήσης της μητρικής γλώσσας το κάθε άτομο
δημιουργεί το προσωπικό του ύφος και προβάλλει την ατομικότητά του»:
[Υπόδειξη]
 Η γλώσσα έχει γνώσεις τυπικές που αφορούν την ορθή χρήση της
συντακτικά και γραμματικά.
 Η γλώσσα έχει επίσης πληθώρα λέξεων, για να εκφράζει τις έννοιες,
συγκεκριμένες ή αφηρημένες.
 Ο πλούτος των λέξεων μιας γλώσσας προσφέρεται σε όλους, αλλά η
κατάκτησηή του εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, η
μόρφωση, ο τόπος κατοικίας, το επάγγελμα.
 Αν κάποιος κατακτήσει τη τη γλώσσα, τότε θα αποκτήσει το προσωπικό
του ύφος και θα προβάλει την ατομικότητά του.
Β2. Λέξεις ή φράσεις ειδικού λεξιλογίου:
«κώδικας επικοινωνίας» /«περιθωριοποίηση» / «γλωσσική κοινότητα».

ΘΕΜΑ 10394
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Γλώσσα και λογοτεχνική δημιουργία]
Στην ιστορία της λογοτεχνικής δημιουργίας έχει αποδειχτεί ότι κάθε έργο που
εμφανίζεται ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου οφείλει τη δυνατότητά του αυτή στη
μυστηριώδη ακτινοβολία που εκπέμπει και στα ενδιαφέροντα μηνύματα που
περικλείει. Ένα τέτοιο έργο αποτελεί σε κάθε εποχή μια πρόκληση για μελέτη και
ανίχνευση1 των σημασιών και των νοημάτων που κρύβονται πίσω από τη γλωσσική του
δόμηση.
Τα λεγόμενα «κλασικά έργα» έχουν ως αφετηρία τους κάποιο συγκεκριμένο
και περιορισμένο τοπικά και χρονικά γεγονός. Ωστόσο, κατορθώνουν να το
καταστήσουν παγκόσμιο σύμβολο και πανανθρώπινη υπόθεση. Έτσι ξεπερνούν τους
φραγμούς του χώρου και του χρόνου στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκαν και
μορφοποιήθηκαν. Με λίγα λόγια, αξιόλογοι λογοτέχνες είναι εκείνοι που διαθέτουν την
ικανότητα να στηρίζονται σε ένα απλό γεγονός, σε μια καθημερινή ιστορία, αλλά να
την προβάλλουν με ιδιαίτερο τρόπο και να της δίνουν μια τέτοια διάσταση που να
συγκινεί τους ανθρώπους όλων των τόπων και όλων των εποχών.
Το ερώτημα που τίθεται στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το εξής: «Με
ποιον τρόπο χρησιμοποιεί ο λογοτέχνης τη γλώσσα, ώστε να επιτυγχάνει ένα τόσο
μαγευτικό αποτέλεσμα; Με ποιες τεχνικές ή με ποια μέσα μας συνεπαίρνει, μας
μεταφέρει στον δικό του κόσμο, μας συγκινεί και μας κάνει να συμπάσχουμε με τους
ήρωές του;»
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι η ικανότητα του συγγραφέα, πέρα
από άλλες επιμέρους τεχνικές στις οποίες καταφεύγει, προκύπτει και από τον ιδιαίτερο
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα, πράγμα που του επιτρέπει να δημιουργεί
αυτό που αποκαλούμε «προσωπικό ύφος». Στη χορεία2 λοιπόν των μεγάλων
λογοτεχνών εντάσσονται εκείνοι που διαθέτουν προσωπικό ύφος, το οποίο δεν μπορεί
να οριστεί παρά ως προσωπική και ιδιαίτερη σχέση με τη γλώσσα, ως μια «γλωσσική
χημεία», με την οποία ο δημιουργός εκφράζει την εποχή του και τις αξίες της μέσα από
τη δική του ατομικότητα.
1
2

ανίχνευση: διερεύνηση, αναζήτηση.
χορεία: σύνολο προσώπων που ξεχωρίζουν για μια θετική ιδιότητά τους.

Ν. Μήτσης. (1998). Η γλώσσα του διηγηματογράφου Γ. Βαλταδώρου Επισημάνσεις και διαπιστώσεις. Πρακτικά Πολιτιστικής Διημερίδας. Καρδίτσα:
Δήμος Καρδίτσας. (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς συμβάλλει, σύμφωνα με το κείμενο, στην ανάδειξη ενός μεγάλου λογοτέχνη ο
ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αυτός χρησιμοποιεί τη γλώσσα; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να επισημάνετε δύο συνδετικές λέξεις/φράσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η
συνοχή μεταξύ των περιόδων της δεύτερης παραγράφου (Τα λεγόμενα…των
εποχών) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη για καθεμία από τις λέξεις με έντονη γραφή, με
βάση τη σημασία τους στο κείμενο: εκπέμπει, δόμηση, αφετηρία, φραγμούς,
στηρίζονται.
(μονάδες 5)
Β1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με κάθε συνώνυμη λέξη.
(μονάδες 5)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να

επισημάνετε

στο

κείμενο

τρεις

λέξεις

ή

φράσεις

με

μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 10394
[Γλώσσα και λογοτεχνική δημιουργία]
Α1. [Ενδεικτική απάντηση]
Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα ένας
συγγραφέας του επιτρέπει να δημιουργεί « προσωπικό ύφος».
Προσωπικό ύφος είναι η προσωπική , ατομική σχέση του με τη
γλώσσα. Η σχέση αυτή ορίζεται και ως « γλωσσική χημεία». Το
«προσωπικό ύφος» δίνει τη δυνατότητα στον λογοτέχνη να
καταστήσει παγκόσμιο σύμβολο και πανανθρώπινη υπόθεση ένα
απλό γεγονός, περιορισμένο τοπικά και χρονικά, ξεπερνώντας τα
εμπόδια του τόπου και του χρόνου. Εκφράζει, τότε, μέσα από τη δική
του ατομικότητα την εποχή του και τις αξίες της.
Α2. Διαρθρωτικές λέξεις: Ωστόσο, έτσι.
Ωστόσο: συνδέει τη δεύτερη με την πρώτη παράγραφο και δηλώνει
αντίθεση.
Έτσι: συνδέει την τρίτη με τη δεύτερη παράγραφο και δηλώνει
αποτέλεσμα.
Β1. α. Συνώνυμες λέξεις:
• εκπέμπει: εκλύει, διαχέει
• δόμηση: σύνθεση, χτίσιμο
• αφετηρία: αρχή, αφόρμηση, βάση
• φραγμούς: περιορισμούς, εμπόδια
• στηρίζονται: βασίζονται
β. Προτάσεις:
 Το καλοριφέρ εκλύει θερμότητα.
• Η αρχιτεκτονική του σύνθεση ήταν φανταστική.
• Η πολύπλευρη μόρφωση είναι η αρχή μιας επιτυχημένης
σταδιοδρομίας.
• Τα δημοκρατικά καθεστώτα δε θέτουν περιορισμούς στην
ενημέρωση των πολιτών.
• Οι επιστημονικές ανακοινώσεις πρέπει να βασίζονται σε
πραγματική έρευνα.
Β2. Φράσεις με μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία:
μυστηριώδη ακτινοβολία που εκπέμπει
ανίχνευση των σημασιών και των νοημάτων
γλωσσική χημεία
Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων καθιστά τη
γλώσσα ποιητική και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον

αποδέκτη του κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές φράσεις τονίζουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειμένου. Ο συγγραφέας για να τονίσει
τη διαχρονική αξία ενός σπουδαίου έργου την παραλληλίζει με τη
μυστηριώδη ακτινοβολία που εκπέμπει. Με τη φράση ανίχνευση των
σημασιών και των νοημάτων θέλει να τονίσει ότι ένα τέτοιο έργο
περιέχει πολλά σημαντικά στοιχεία που προκαλούν για διερεύνηση.
Τέλος, η τρίτη φράση γλωσσική χημεία χαρακτηρίζει μεταφορικά το
προσωπικό ύφος του μεγάλου δημιουργού. Τονίζει την ταύτιση του
λογοτέχνη με τις δυνάμεις που κρύβει η γλώσσα και τις οποίες αυτός
χρησιμοποιεί, επειδή τις κατέχει. Με τη χρήση μεταφορικών φράσεων
ένα έργο γίνεται ελκυστικό, παραστατικό και ενδιαφέρον.

ΘΕΜΑ 10396

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Γλώσσα και λογοτεχνική δημιουργία]
Στην ιστορία της λογοτεχνικής δημιουργίας έχει αποδειχτεί ότι κάθε έργο
που εμφανίζεται ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου οφείλει τη δυνατότητά του αυτή
στη μυστηριώδη ακτινοβολία που εκπέμπει και στα ενδιαφέροντα μηνύματα που
περικλείει. Ένα τέτοιο έργο αποτελεί σε κάθε εποχή μια πρόκληση για μελέτη και
ανίχνευση1 των σημασιών και των νοημάτων που κρύβονται πίσω από τη γλωσσική
του δόμηση.
Τα λεγόμενα «κλασικά έργα» έχουν ως αφετηρία τους κάποιο συγκεκριμένο
και περιορισμένο τοπικά και χρονικά γεγονός. Ωστόσο, κατορθώνουν να το
καταστήσουν παγκόσμιο σύμβολο και πανανθρώπινη υπόθεση. Έτσι ξεπερνούν τους
φραγμούς του χώρου και του χρόνου στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκαν και
μορφοποιήθηκαν. Με λίγα λόγια, αξιόλογοι λογοτέχνες είναι εκείνοι που διαθέτουν
την ικανότητα να στηρίζονται σε ένα απλό γεγονός, σε μια καθημερινή ιστορία, αλλά
να την προβάλλουν με ιδιαίτερο τρόπο και να της δίνουν μια τέτοια διάσταση που να
συγκινεί τους ανθρώπους όλων των τόπων και όλων των εποχών.
Το ερώτημα που τίθεται στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το εξής: «Με
ποιον τρόπο χρησιμοποιεί ο λογοτέχνης τη γλώσσα, ώστε να επιτυγχάνει ένα τόσο
μαγευτικό αποτέλεσμα; Με ποιες τεχνικές ή με ποια μέσα μας συνεπαίρνει, μας
μεταφέρει στον δικό του κόσμο, μας συγκινεί και μας κάνει να συμπάσχουμε με τους
ήρωές του;»
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι η ικανότητα του συγγραφέα, πέρα
από άλλες επιμέρους τεχνικές στις οποίες καταφεύγει, προκύπτει και από τον
ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα, πράγμα που του επιτρέπει να
δημιουργεί αυτό που αποκαλούμε «προσωπικό ύφος». Στη χορεία2 λοιπόν των
μεγάλων λογοτεχνών εντάσσονται εκείνοι που διαθέτουν προσωπικό ύφος, το οποίο
δεν μπορεί να οριστεί παρά ως προσωπική και ιδιαίτερη σχέση με τη γλώσσα, ως μια
«γλωσσική χημεία», με την οποία ο δημιουργός εκφράζει την εποχή του και τις αξίες
της μέσα από τη δική του ατομικότητα.

1
2

ανίχνευση: διερεύνηση, αναζήτηση.
χορεία: σύνολο προσώπων που ξεχωρίζουν για μια θετική ιδιότητά τους.

Ν. Μήτσης. (1998). Η γλώσσα του διηγηματογράφου Γ. Βαλταδώρου Επισημάνσεις και διαπιστώσεις. Πρακτικά Πολιτιστικής Διημερίδας.
Καρδίτσα: Δήμος Καρδίτσας. (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς συμβάλλει, σύμφωνα με το κείμενο, στην ανάδειξη ενός μεγάλου λογοτέχνη
ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αυτός χρησιμοποιεί τη γλώσσα;(60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Στην
ιστορία…δόμηση) και τη δεύτερη παράγραφο (Τα λεγόμενα…των εποχών) του
κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο
κείμενο: ενδιαφέροντα μηνύματα, δημιουργήθηκαν, ιδιαίτερο τρόπο,
συγκινεί, ανθρώπους.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να
επισημάνετε
στο
κείμενο
τρεις
λέξεις
ή
φράσεις
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 10396
[Γλώσσα και λογοτεχνική δημιουργία]
Α1. [Ενδεικτική απάντηση]
Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα ένας
συγγραφέας του επιτρέπει να δημιουργεί « προσωπικό ύφος».
Προσωπικό ύφος είναι η προσωπική , ατομική σχέση του με τη
γλώσσα. Η σχέση αυτή ορίζεται και ως « γλωσσική χημεία». Το
«προσωπικό ύφος» δίνει τη δυνατότητα στον λογοτέχνη να
καταστήσει παγκόσμιο σύμβολο και πανανθρώπινη υπόθεση ένα
απλό γεγονός, περιορισμένο τοπικά και χρονικά, ξεπερνώντας τα
εμπόδια του τόπου και του χρόνου. Εκφράζει, τότε, μέσα από τη δική
του ατομικότητα την εποχή του και τις αξίες της.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος ( Στην ιστορία ... δόμηση ): Αιτίες της διαχρονικής
αξίας των λογοτεχνικών δημιουργημάτων.
2η παράγραφος ( Τα λεγόμενα ... των εποχών ): Η διαχρονική και
πανανθρώπινη αποδοχή των « κλασσικών έργων».
Β1. [Ενδεικτική απάντηση]
Τα
σπουδαία
λογοτεχνικά
δημιουργήματα
περιέχουν
ενδιαφέροντα μηνύματα. Η αξία τους αναγνωρίζεται πέρα από τον
γεωγραφικό τόπο και το χρονικό σημείο στα πλαίσια των οποίων
δημιουργήθηκαν. Αυτή η αναγνώριση δηλώνει τον σπουδαίο
λογοτέχνη που, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο του, επιλέγει ένα απλό
γεγονός, το πλάθει και το καθιστά ικανό να συγκινεί ανθρώπους σε
κάθε μέρος της γης και διαχρονικά.
Β2. Φράσεις με μεταφορική/ συνυποδηλωτική σημασία:
μυστηριώδη ακτινοβολία που εκπέμπει
ανίχνευση των σημασιών και των νοημάτων
γλωσσική χημεία
Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων καθιστά τη
γλώσσα ποιητική και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον
αποδέκτη του κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές φράσεις τονίζουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειμένου. Ο συγγραφέας για να τονίσει
τη διαχρονική αξία ενός σπουδαίου έργου την παραλληλίζει με τη
μυστηριώδη ακτινοβολία που εκπέμπει. Με τη φράση ανίχνευση των
σημασιών και των νοημάτων θέλει να τονίσει ότι ένα τέτοιο έργο
περιέχει πολλά σημαντικά στοιχεία που προκαλούν για διερεύνηση.
Τέλος η τρίτη φράση γλωσσική χημεία χαρακτηρίζει μεταφορικά το

προσωπικό ύφος του μεγάλου δημιουργού. Τονίζει την ταύτιση του
λογοτέχνη με τις δυνάμεις που κρύβει η γλώσσα και τις οποίες αυτός
χρησιμοποιεί, επειδή τις κατέχει. Με τη χρήση μεταφορικών φράσεων
ένα έργο γίνεται ελκυστικό, παραστατικό και ενδιαφέρον.

ΘΕΜΑ 10397

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Γλώσσα και λογοτεχνική δημιουργία]
Στην ιστορία της λογοτεχνικής δημιουργίας έχει αποδειχτεί ότι κάθε έργο που
εμφανίζεται ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου οφείλει τη δυνατότητά του αυτή στη
μυστηριώδη ακτινοβολία που εκπέμπει και στα ενδιαφέροντα μηνύματα που περικλείει.
Ένα τέτοιο έργο αποτελεί σε κάθε εποχή μια πρόκληση για μελέτη και ανίχνευση1 των
σημασιών και των νοημάτων που κρύβονται πίσω από τη γλωσσική του δόμηση.
Τα λεγόμενα «κλασικά έργα» έχουν ως αφετηρία τους κάποιο συγκεκριμένο
και περιορισμένο τοπικά και χρονικά γεγονός. Ωστόσο, κατορθώνουν να το
καταστήσουν παγκόσμιο σύμβολο και πανανθρώπινη υπόθεση. Έτσι ξεπερνούν τους
φραγμούς του χώρου και του χρόνου στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκαν και
μορφοποιήθηκαν. Με λίγα λόγια, αξιόλογοι λογοτέχνες είναι εκείνοι που διαθέτουν την
ικανότητα να στηρίζονται σε ένα απλό γεγονός, σε μια καθημερινή ιστορία, αλλά να
την προβάλλουν με ιδιαίτερο τρόπο και να της δίνουν μια τέτοια διάσταση που να
συγκινεί τους ανθρώπους όλων των τόπων και όλων των εποχών.
Το ερώτημα που τίθεται στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το εξής: «Με
ποιον τρόπο χρησιμοποιεί ο λογοτέχνης τη γλώσσα, ώστε να επιτυγχάνει ένα τόσο
μαγευτικό αποτέλεσμα; Με ποιες τεχνικές ή με ποια μέσα μας συνεπαίρνει, μας
μεταφέρει στον δικό του κόσμο, μας συγκινεί και μας κάνει να συμπάσχουμε με τους
ήρωές του;»
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι η ικανότητα του συγγραφέα, πέρα
από άλλες επιμέρους τεχνικές στις οποίες καταφεύγει, προκύπτει και από τον ιδιαίτερο
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα, πράγμα που του επιτρέπει να δημιουργεί
αυτό που αποκαλούμε «προσωπικό ύφος». Στη χορεία2, λοιπόν, των μεγάλων
λογοτεχνών εντάσσονται εκείνοι που διαθέτουν προσωπικό ύφος, το οποίο δεν μπορεί
να οριστεί παρά ως προσωπική και ιδιαίτερη σχέση με τη γλώσσα, ως μια «γλωσσική
χημεία», με την οποία ο δημιουργός εκφράζει την εποχή του και τις αξίες της μέσα από
τη δική του ατομικότητα.

1
2

ανίχνευση: διερεύνηση, αναζήτηση.
χορεία: σύνολο προσώπων που ξεχωρίζουν για μια θετική ιδιότητά τους.

Ν. Μήτσης. (1998). Η γλώσσα του διηγηματογράφου Γ. Βαλταδώρου Επισημάνσεις και διαπιστώσεις. Πρακτικά Πολιτιστικής Διημερίδας. Καρδίτσα:
Δήμος Καρδίτσας. (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιος είναι, σύμφωνα με το κείμενο, ο ιδιαίτερος τρόπος χρήσης της γλώσσας που
χαρακτηρίζει έναν μεγάλο συγγραφέα και αναδεικνύει το λογοτεχνικό του έργο;
(60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Τα λεγόμενα…των
εποχών) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο
κείμενο: (λογοτεχνικό) έργο, καθημερινή ιστορία, συγκινεί, ήρωες, αξίες.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να
επισημάνετε
στο
κείμενο
τρεις
λέξεις
ή
φράσεις
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 10397
[Γλώσσα και λογοτεχνική δημιουργία]
Α1. [Ενδεικτική απάντηση]
Ο ιδιαίτερος τρόπος χρήσης τηςγλώσσας που χαρακτηρίζει ένα
μεγάλο συγγραφέα είναι το προσωπικό του ύφος. Αυτό σημαίνει την
ιδιαίτερη σχέση του με τις κρυφές δυνάμεις της γλώσσας, τις οποίες
έχει κατακτήσει και με τη δύναμη των οποίων μπορεί να πλάσει και
να παρουσιάσει ως πανανθρώπινο και διαχρονικό ένα απλό γεγονός
που έγινε κάπου κάποτε. Μπορεί να εκφράσει με τη δική του οπτική
την εποχή του και τις αξίες της.
Α2. Τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου είναι:
Θεματική περίοδος: «Τα λεγόμενα ... πανανθρώπινη υπόθεση».
Λεπτομέρειεςȱ/ σχόλια: «Έτσι ξεπερνούν ... όλων των εποχών».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. [Ενδεικτική απάντηση]
Ένα λογοτεχνικό έργο συνήθως έχει ως αφετηρία μια καθημερινή
ιστορία. Στα πλαίσια της ιστορίας αυτής κινούνται οι ήρωες του
έργου. Η ικανότητα του δημιουργού ζωντανεύει την ιστορία και του
επιτρέπει να δημιουργήσει στον αναγνώστη την αίσθηση ότι
συμπορεύεται και συμπάσχει με τους ήρωες του έργου. Πείθει τον
αναγνώστη / ακροατή ότι οι αξίες των ηρώων είναι και δικές του αξίες,
τον συγκινεί και του προκαλεί αισθητική ευχαρίστηση.
Β2. [Η απάντηση είναι ίδια με το Β2 των αρχείων 10394 και 10396]
Φράσεις με μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία:
μυστηριώδη ακτινοβολία που εκπέμπει
ανίχνευση των σημασιών και των νοημάτων
γλωσσική χημεία
Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων καθιστά τη
γλώσσα ποιητική και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον
αποδέκτη του κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές φράσεις τονίζουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειμένου. Ο συγγραφέας για να τονίσει
τη διαχρονική αξία ενός σπουδαίου έργου την παραλληλίζει με τη
μυστηριώδη ακτινοβολία που εκπέμπει. Με τη φράση ανίχνευση των
σημασιών και των νοημάτων θέλει να τονίσει ότι ένα τέτοιο έργο
περιέχει πολλά σημαντικά στοιχεία που προκαλούν για διερεύνηση.
Τέλος η τρίτη φράση γλωσσική χημεία χαρακτηρίζει μεταφορικά το
προσωπικό ύφος του μεγάλου δημιουργού. Τονίζει την ταύτιση του
λογοτέχνη με τις δυνάμεις που κρύβει η γλώσσα και τις οποίες αυτός

χρησιμοποιεί, επειδή τις κατέχει. Με τη χρήση μεταφορικών φράσεων
ένα έργο γίνεται ελκυστικό, παραστατικό και ενδιαφέρον.

ΘΕΜΑ 5540
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Οι γλώσσες αλλάζουν

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές
γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού
κόσμου και της ζωής του ανθρώπου. Ενδεχομένως είναι δύσκολο να παρατηρήσουμε τη
γλωσσική αλλαγή σε καθημερινό επίπεδο. Όχι γιατί το φαινόμενο αυτό δεν υφίσταται,
αλλά γιατί συμβαίνει αργά και σταδιακά. Οι γλωσσικές αλλαγές γίνονται διαδοχικά. Για
παράδειγμα, οι αλλαγές στην προφορά και στα συντακτικά σχήματα αρχίζουν να
γίνονται αντιληπτές από τη μια γενιά στην άλλη.
Το ότι όλες οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου, και
μάλιστα με παρόμοιους τρόπους, είναι γεγονός καθολικό. Το ίδιο γενικευμένη όμως
είναι και η αντίδραση των φυσικών ομιλητών απέναντι στην αναπόφευκτη αυτή
πραγματικότητα. Ας παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τις
αντιδράσεις αυτές ο Labov: «Όποτε η γλώσσα γίνεται αντικείμενο συζήτησης,
συναντούμε μια γενικευμένη αρνητική αντίδραση απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή έχει
γίνει αντιληπτή είτε στο επίπεδο προφοράς, είτε στο επίπεδο της γραμματικής. Οι
κοινότητες διαφέρουν μεταξύ τους μόνο σε σχέση με τον βαθμό “στιγματισμού” των
νεότερων γλωσσικών τύπων, δεν συνάντησα όμως μέχρι στιγμής κανέναν που να έχει
υποδεχτεί τις αλλαγές αυτές με ενθουσιασμό. Ορισμένοι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας
καλωσορίζουν τα νέα είδη μουσικής και χορού, τις νέες ηλεκτρονικές συσκευές και
τους υπολογιστές. Μα ποτέ κανένας δεν ακούστηκε να λέει: ‘‘Είναι υπέροχος ο τρόπος
με τον οποίο οι νέοι μιλούν σήμερα. Είναι πολύ καλύτερα από τον τρόπο που
μιλούσαμε εμείς, όταν ήμουν παιδί”».
Φυσικά, θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι οι γλώσσες αλλάζουν μαζικά ή εξ
ολοκλήρου. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε η βασική τους αποστολή, η επικοινωνία
δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ωστόσο αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί η πεποίθηση ότι
η γλώσσα από γενιά σε γένια φθείρεται είναι πολύ πιο διαδεδομένη από την άποψη ότι
προοδεύει.
Ε. Καραντζόλα & Α. Φλιάτουρας. (2004). Γλωσσική αλλαγή, 15-20. Αθήνα:
Νήσος (διασκευή).

Κείμενο 2
[Η γλώσσα των νέων]
Οι νέοι έχουν την τάση να διαφοροποιούνται με το ντύσιμο, την αισθητική του
σώματος, τη συμπεριφορά και τη γλώσσα. Η λεγόμενη «γλώσσα των νέων» αποτελεί
κώδικα εξατομικευτικό της ομάδας ηλικίας, γλωσσική παραλλαγή που διαφοροποιεί
τους χρήστες της κατασκευάζοντας συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας. Οι αποκλίσεις
της γλώσσας των νέων, οι νεολογισμοί και οι γραμματικές παραβιάσεις εκφράζουν τις
αλλαγές στα πρότυπα συμπεριφοράς, τις ιδέες, τις αξίες και τους κανόνες της
κοινωνίας. Με τους νεολογισμούς, τις ιδιωματικές εκφράσεις και λέξεις, οι νέοι
μεταδίδουν μηνύματα διάκρισης από τις παλιότερες γενιές, εκφράζουν αμφισβήτηση
αρχών και αξιών.
Η χρήση της γλώσσας από τους νέους ενοχλεί, επειδή ακριβώς μεταδίδει
έμμεσα αλλά ισχυρά τέτοια νοήματα αμφισβήτησης. Και είναι συνηθισμένη παρανόηση
να κρίνεται σαν «λαθεμένη», «φτωχή» ή «κακής ποιότητας». Την άρνηση των αξιών,
την παραβίαση των απαγορεύσεων, την επιθετικότητα, και την καταστροφή της «καθώς
πρέπει» ομιλίας συχνά οι τυχαίοι ακροατές, κι όχι συνήθως οι συνομιλητές δέκτες, την
ακούνε σαν γλωσσική καταστροφή, ενώ είναι γλωσσική δημιουργικότητα.
Α. Φραγκουδάκη. (1987). Γλώσσα και ιδεολογία, 72-73. Αθήνα: Οδυσσέας
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι η στάση των περισσότερων ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας απέναντι
στη γλώσσα των νέων και πού αποδίδουν τη στάση τους αυτή οι συγγραφείς των
κειμένων; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Οι νέοι ...αξιών) και τη
δεύτερη παράγραφο (Η χρήση... δημιουργικότητα) του δεύτερου κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. «Είναι υπέροχος ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι μιλούν σήμερα».

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60
λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Στην πρώτη παράγραφο (Οι νέοι...αξιών) του δεύτερου κειμένου να επισημάνετε
τρία παραδείγματα ειδικού λεξιλογίου που να αφορούν στη γλώσσα.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 5540
1ο κείμενο [Οι γλώσσες αλλάζουν]
2ο κειμενο [Η γλώσσα των νέων]
Α1. [Ενδεικτική απάντηση]
Οι περισσότεροι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν
αρνητικά τη γλώσσα των νέων. Την χαρακτηρίζουν «λαθεμένη»,
«φτωχή», «κακής ποιότητας». Κρίνουν αρνητικά τη γλώσσα των νέων,
γιατί πιστεύουν ότι οι νέοι με αυτό τον τρόπο ομιλίας θέλουν να
ξεχωρίσουν από τις παλιότερες γενιές. Επίσης οι μεγαλύτεροι
πιστεύουν ότι οι νέοι έτσι αμφισβητούν τις ιδέες, τις αξίες και τους
κανόνες της κοινωνίας που οι μεγαλύτεροι ακολουθούν. Ερμηνεύουν
την άρνηση των αξιών, την επιθετικότητα, την παραβίαση των
απαγορεύσεων ως καταστροφή. Αδυνατούν να δεχτούν ότι η αλλαγή
είναι και δημιουργία.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
2ο κείμενο:
1η παράγραφος ( Οι νέοι ... αξιών ): Η γλώσσα των νέων εκφράζει
την αμφισβήτηση προς τους μεγαλύτερους.
2η παράγραφος ( Η χρήση ... δημιουργικότητα): Οι μεγαλύτεροι
κατηγορούν τη γλώσσα των νέων. Αιτίες.
Β1. «Είναι υπέροχος ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι μιλούν σήμερα»:
[Υπόδειξη]
• Ο λόγος τους είναι απλός, αυθόρμητος, ευρηματικός.
• Έχει ζωντάνια και χιούμορ.
• Εκφράζει τη νεανική επαναστατικότητα ( π.χ. παραβίαση
απαγορεύσεων), αλλά και δημιουργικότητα ( π.χ. πλάθουν
νεολογισμούς).
• Επιδιώκει αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς με την
αμφισβήτηση κανόνων της κοινωνίας.
Β2. Παραδείγματα ειδικού λεξιλογίου:
• Γλωσσική παραλλαγή
• Νεολογισμοί
• Ιδιωματικές εκφράσεις.

ΘΕΜΑ 5546
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
[Οι γλώσσες αλλάζουν]

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές
γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού
κόσμου και της ζωής του ανθρώπου. Ενδεχομένως είναι δύσκολο να παρατηρήσουμε
τη γλωσσική αλλαγή σε καθημερινό επίπεδο. Όχι γιατί το φαινόμενο αυτό δεν
υφίσταται, αλλά γιατί συμβαίνει αργά και σταδιακά. Οι γλωσσικές αλλαγές γίνονται
διαδοχικά. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στην προφορά και στα συντακτικά σχήματα
αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές από τη μια γενιά στην άλλη.
Το ότι όλες οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου, και
μάλιστα με παρόμοιους τρόπους είναι γεγονός καθολικό. Το ίδιο γενικευμένη όμως
είναι και η αντίδραση των φυσικών ομιλητών απέναντι στην αναπόφευκτη αυτή
πραγματικότητα. Ας παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τις
αντιδράσεις αυτές ο Labov: «Όποτε η γλώσσα γίνεται αντικείμενο συζήτησης,
συναντούμε μια γενικευμένη αρνητική αντίδραση απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή
έχει γίνει αντιληπτή, είτε στο επίπεδο προφοράς, είτε στο επίπεδο της γραμματικής.
Οι κοινότητες διαφέρουν μεταξύ τους μόνο σε σχέση με τον βαθμό “στιγματισμού’’
των νεότερων γλωσσικών τύπων, δεν συνάντησα όμως μέχρι στιγμής κανέναν που να
έχει υποδεχτεί τις αλλαγές αυτές με ενθουσιασμό. Ορισμένοι πολίτες μεγαλύτερης
ηλικίας καλωσορίζουν τα νέα είδη μουσικής και χορού, τις νέες ηλεκτρονικές
συσκευές και τους υπολογιστές. Μα ποτέ κανένας δεν ακούστηκε να λέει: “Είναι
υπέροχος ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι μιλούν σήμερα. Είναι πολύ καλύτερα από τον
τρόπο που μιλούσαμε εμείς, όταν ήμουν παιδί”».
Φυσικά, θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι οι γλώσσες αλλάζουν μαζικά ή εξ
ολοκλήρου. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε η βασική τους αποστολή, η επικοινωνία
δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ωστόσο αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί η πεποίθηση
ότι η γλώσσα από γενιά σε γένια φθείρεται είναι πολύ πιο διαδεδομένη από την
άποψη ότι προοδεύει.
Ε. Καραντζόλα & Α. Φλιάτουρας. (2004). Γλωσσική αλλαγή, 15-20. Αθήνα:
Νήσος (διασκευή).

Κείμενο 2
[Η γλώσσα των νέων]
Οι νέοι έχουν την τάση να διαφοροποιούνται με το ντύσιμο, την αισθητική του
σώματος, τη συμπεριφορά και τη γλώσσα. Η λεγόμενη γλώσσα των νέων αποτελεί
κώδικα εξατομικευτικό της ομάδας ηλικίας, γλωσσική παραλλαγή που διαφοροποιεί
τους χρήστες της κατασκευάζοντας συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας. Οι αποκλίσεις
της γλώσσας των νέων, οι νεολογισμοί και οι γραμματικές παραβιάσεις εκφράζουν
τις αλλαγές στα πρότυπα συμπεριφοράς, τις ιδέες, τις αξίες και τους κανόνες της
κοινωνίας. Με τους νεολογισμούς, τις ιδιωματικές εκφράσεις και λέξεις, οι νέοι
μεταδίδουν μηνύματα διάκρισης από τις παλιότερες γενιές, εκφράζουν αμφισβήτηση
αρχών και αξιών.
Η χρήση της γλώσσας από τους νέους ενοχλεί, επειδή ακριβώς μεταδίδει
έμμεσα αλλά ισχυρά τέτοια νοήματα αμφισβήτησης. Και είναι συνηθισμένη
παρανόηση να κρίνεται σαν «λαθεμένη», «φτωχή» ή «κακής ποιότητας». Την άρνηση
των αξιών, την παραβίαση των απαγορεύσεων, την επιθετικότητα, και την
καταστροφή της «καθώς πρέπει» ομιλίας συχνά οι τυχαίοι ακροατές, κι όχι συνήθως
οι συνομιλητές δέκτες, την ακούνε σαν γλωσσική καταστροφή, ενώ είναι γλωσσική
δημιουργικότητα.
Α. Φραγκουδάκη. (1987). Γλώσσα και ιδεολογία, 72-73. Αθήνα: Οδυσσέας
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Τι εκφράζει η γλώσσα των νέων και πώς αντιμετωπίζεται αυτή από τους πολίτες
μεγαλύτερης ηλικίας, σύμφωνα με τους συγγραφείς των κειμένων; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Δεν χρειάζεται...άλλη)
του πρώτου κειμένου και τη δεύτερη παράγραφο (Η χρήση...δημιουργικότητα)
του δεύτερου κειμένου.
(μονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία παράγραφο 40-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις παρακάτω
φράσεις/λέξεις των κειμένων με έντονη γραφή: γλώσσα των νέων, κώδικα,
αποκλίσεις, ενοχλεί, αμφισβήτησης.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Να επισημάνετε στα παραπάνω κείμενα πέντε λέξεις ή φράσεις ειδικού
λεξιλογίου που να αφορούν στη γλώσσα.
(μονάδες 10)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 5546
1ο κείμενο [Οι γλώσσες αλλάζουν]
2ο κειμενο [Η γλώσσα των νέων]
Α1. [Ενδεικτική απάντηση]
Η γλώσσα των νέων είναι ο κώδικας που εξατομικεύει την
ομάδα ηλικίας. Με τους νεολογισμούς, τις ιδιωματικές εκφράσεις και
λέξεις εκφράζει τη διάθεση για αλλαγές στα πρότυπα συμπεριφοράς.
Αμφισβητεί τις αρχές, τις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας και
στέλνει μηνύματα διάκρισης από τις παλιότερες γενιές.
Οι μεγαλύτεροι ενοχλούνται από τη γλώσσα των νέων και την
αντιμετωπίζουν αρνητικά. Κανένας δε μιλάει θετικά γι’ αυτήν.
Αντίθετα την κατηγορούν ως « λαθεμένη, φτωχή και κακής
ποιότητας». Τη θεωρούν γλωσσική καταστροφή.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος 1ου κειμένου (Δεν χρειάζεται ... άλλη ): Οι
γλώσσες αλλάζουν αργά και σταδιακά.
2η παράγραφος 2ου κειμένου ( Η χρήση ... δημιουργικότητα ): Οι
μεγαλύτεροι κατηγορούν τη γλώσσα των νέων. Αιτίες.
Β1. [Ενδεικτική απάντηση]
Οι νέοι αποτελούν μια ξεχωριστή ηλικιακή ομάδα. Είναι φυσικό να
διαφέρουν στον τρόπο επικοινωνίας από τις άλλες. Οι νέοι έχουν τον
δικό τους κώδικα, τη γλώσσα των νέων. Η ηθελημένη χρήση
νεολογισμών, ιδιωματικών εκφράσεων και οι αποκλίσεις από
κανόνες ενοχλεί. Η γλώσσα δεν είναι αιτία αμφισβήτησης αξιών,
αρχών και κανόνων της κοινωνίας. Οι αλλαγές στη γλώσσα δεν είναι
καταστροφή.
Β2. α. Λέξεις ή φράσεις ειδικού λεξιλογίου:
« συντακτικά σχήματα»
« επίπεδο της γραμματικής»
« γλώσσα των νέων»
« νεολογισμοί»
« ιδιωματικές εκφράσεις»
β. Η χρήση ειδικού λεξιλογίου στα κείμενα αυτά είναι αναγκαία,
γιατί γίνεται ανάλυση ειδικού θέματος, όπως είναι η γλώσσα. Οι
παραπάνω όροι υπηρετούν το ύφος των δύο κειμένων. Τα κείμενα
είναι επιστημονικά και υπάρχει ανάγκη ακριβολογίας,
αντικειμενικής ανάλυσης και έγκυρων δεδομένων. Με τους όρους
αυτούς οι συγγραφείς επιτυγχάνουν αυτό τον στόχο. Παράλληλαǰ

παρουσιάζουν συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία διαφοροποιούνται
οι νέοι και τα οποία ενοχλούν τους μεγαλύτερους. Ακόμη
εξασφαλίζουν ομαλή εξέλιξη της αποδεικτικής διαδικασίας που
ακολουθούν.
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Κείμενο 1
Οι γλώσσες αλλάζουν

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές
γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού
κόσμου και της ζωής του ανθρώπου. Ενδεχομένως είναι δύσκολο να παρατηρήσουμε
τη γλωσσική αλλαγή σε καθημερινό επίπεδο. Όχι γιατί το φαινόμενο αυτό δεν
υφίσταται, αλλά γιατί συμβαίνει αργά και σταδιακά. Οι γλωσσικές αλλαγές γίνονται
διαδοχικά. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στην προφορά και στα συντακτικά σχήματα
αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές από τη μια γενιά στην άλλη.
Το ότι όλες οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου, και
μάλιστα με παρόμοιους τρόπους είναι γεγονός καθολικό. Το ίδιο γενικευμένη όμως
είναι και η αντίδραση των φυσικών ομιλητών απέναντι στην αναπόφευκτη αυτή
πραγματικότητα. Ας παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει τις
αντιδράσεις αυτές ο Labov: «Όποτε η γλώσσα γίνεται αντικείμενο συζήτησης,
συναντούμε μια γενικευμένη αρνητική αντίδραση απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή
έχει γίνει αντιληπτή, είτε στο επίπεδο προφοράς, είτε στο επίπεδο της γραμματικής.
Οι κοινότητες διαφέρουν μεταξύ τους μόνο σε σχέση με τον βαθμό “στιγματισμού’’
των νεότερων γλωσσικών τύπων, δεν συνάντησα όμως μέχρι στιγμής κανέναν που να
έχει υποδεχτεί τις αλλαγές αυτές με ενθουσιασμό. Ορισμένοι πολίτες μεγαλύτερης
ηλικίας καλωσορίζουν τα νέα είδη μουσικής και χορού, τις νέες ηλεκτρονικές
συσκευές και τους υπολογιστές. Μα ποτέ κανένας δεν ακούστηκε να λέει: “Είναι
υπέροχος ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι μιλούν σήμερα. Είναι πολύ καλύτερα από τον
τρόπο που μιλούσαμε εμείς, όταν ήμουν παιδί”».
Φυσικά, θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι οι γλώσσες αλλάζουν μαζικά ή εξ
ολοκλήρου. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε η βασική τους αποστολή, η επικοινωνία
δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ωστόσο αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί η πεποίθηση
ότι η γλώσσα από γενιά σε γένια φθείρεται είναι πολύ πιο διαδεδομένη από την
άποψη ότι προοδεύει.
Ε. Καραντζόλα & Α. Φλιάτουρας. (2004). Γλωσσική αλλαγή, 15-20. Αθήνα:
Νήσος (διασκευή).

Κείμενο 2
[Η γλώσσα των νέων]
Οι νέοι έχουν την τάση να διαφοροποιούνται με το ντύσιμο, την αισθητική του
σώματος, τη συμπεριφορά και τη γλώσσα. Η λεγόμενη γλώσσα των νέων αποτελεί
κώδικα εξατομικευτικό της ομάδας ηλικίας, γλωσσική παραλλαγή που διαφοροποιεί
τους χρήστες της κατασκευάζοντας συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας. Οι αποκλίσεις
της γλώσσας των νέων, οι νεολογισμοί και οι γραμματικές παραβιάσεις εκφράζουν
τις αλλαγές στα πρότυπα συμπεριφοράς, τις ιδέες, τις αξίες και τους κανόνες της
κοινωνίας. Με τους νεολογισμούς, τις ιδιωματικές εκφράσεις και λέξεις, οι νέοι
μεταδίδουν μηνύματα διάκρισης από τις παλιότερες γενιές, εκφράζουν αμφισβήτηση
αρχών και αξιών.
Η χρήση της γλώσσας από τους νέους ενοχλεί, επειδή ακριβώς μεταδίδει
έμμεσα αλλά ισχυρά τέτοια νοήματα αμφισβήτησης. Και είναι συνηθισμένη
παρανόηση να κρίνεται σαν «λαθεμένη», «φτωχή» ή «κακής ποιότητας». Την άρνηση
των αξιών, την παραβίαση των απαγορεύσεων, την επιθετικότητα, και την
καταστροφή της «καθώς πρέπει» ομιλίας συχνά οι τυχαίοι ακροατές, κι όχι συνήθως
οι συνομιλητές δέκτες, την ακούνε σαν γλωσσική καταστροφή, ενώ είναι γλωσσική
δημιουργικότητα.
Α. Φραγκουδάκη. (1987). Γλώσσα και ιδεολογία, 72-73. Αθήνα: Οδυσσέας
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με τα κείμενα, τα χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων
και ποια η αντίδραση των μεγαλύτερων απέναντι σε αυτά; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του δεύτερου κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι οι γλώσσες αλλάζουν μαζικά ή εξ ολοκλήρου».

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να δημιουργήσετε μια παράγραφο 5060 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο δεύτερο κείμενο.
(μονάδες 10)
Β2.β. Να προσδιορίσετε αν ο τίτλος που δώσατε είναι κυριολεκτικός/δηλωτικός ή
μεταφορικός/συνυποδηλωτικός.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 5550
1ο κείμενο [Οι γλώσσες αλλάζουν]
2ο κειμενο [Η γλώσσα των νέων]
Α1. [Υπόδειξη] Τα χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων είναι:
 Οι νεολογισμοί
 Οι γραμματικές παραβιάσεις και γενικότερα παραβιάσεις
απαγορεύσεων
 Ιδιωματικές εκφράσεις και λέξεις.
Με τις αποκλίσεις αυτές οι νέοι διαφοροποιούνται από τις άλλες
γενιές και εκφράζουν την αμφισβήτησή τους στις ιδέες, τις αξίες και
τους κανόνες της κοινωνίας.
Αντίδραση μεγαλύτερων:
 Στιγματίζουν τη γλώσσα των νέων
 Ενοχλούνται από τις γλωσσικές αλλαγές των νέων, γιατί τους
αμφισβητούν
 Χαρακτηρίζουν τη γλώσσα των νέων « λαθεμένη, φτωχή, κακής
ποιότητας»
 Κατακρίνουν τις αποκλίσεις και τις θεωρούν καταστροφή της «
καθώς πρέπει» ομιλίας.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
2ο κείμενο:
1η παράγραφος ( Οι νέοι ... αξιών ): Η γλώσσα των νέων εκφράζει
την αμφισβήτηση προς τους μεγαλύτερους.
2η παράγραφος ( Η χρήση ... δημιουργικότητα): Οι μεγαλύτεροι
κατηγορούν τη γλώσσα των νέων. Αιτίες.
Β1. «Θα ηταν λάθος να θεωρηθεί ότι οι γλώσσες αλλάζουν μαζικά ή
εξ ολοκλήρου»: [Ενδεικτική απάντηση]
Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός και εξελίσσεται όπως και
η ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι δημιουργούν νέες ανάγκες, νέες
σχέσεις, νέα προϊόντα που πρέπει να πάρουν ονόματα. Η γλώσσα, για
να ανταποκριθεί, πρέπει να εμπλουτίζεται. Η προσθήκη νέων λέξεων
δεν είναι μαζική, γιατί οι νέες ανάγκες δε δημιουργούνται μαζικά ούτε
είναι ολοκληρωτικές.
Β2. α. Τίτλος κειμένου: 1. Η γλώσσα των νέων ενοχλεί τους
μεγαλύτερους. 2. Η γλώσσα των νέων όπλο αμφισβήτησης των
μεγαλύτερων.
β. 1. Ο τίτλος 1 είναι κυριολεκτικός / δηλωτικός.
2. Ο τίτλος 2 είναι μεταφορικός / συνυποδηλωτικός.
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Κείμενο 1
Η γλώσσα των νέων
Οι νέοι έχουν πάντοτε την τάση να διαφοροποιούνται με το ντύσιμο, την
αισθητική του σώματος, τη συμπεριφορά και τη γλώσσα. Η λεγόμενη «γλώσσα των
νέων» αποτελεί ιδιαίτερο κώδικα εποικοινωνίας αυτής της ηλικιακής ομάδας, γλωσσική
παραλλαγή που διαφοροποιεί τους χρήστες της, κατασκευάζοντας συγχρόνως τη
συνοχή της ομάδας. Οι αποκλίσεις της γλώσσας των νέων, οι νεολογισμοί και οι
γραμματικές παραβιάσεις εκφράζουν τις αλλαγές στα πρότυπα συμπεριφοράς, τις ιδέες,
τις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας. Με τους νεολογισμούς, τις ιδιωματικές
εκφράσεις και λέξεις, οι νέοι μεταδίδουν μηνύματα διάκρισης από τις παλιότερες
γενιές, εκφράζουν αμφισβήτηση αρχών και αξιών.
Η χρήση της γλώσσας από τους νέους ενοχλεί, επειδή ακριβώς μεταδίδει
έμμεσα αλλά ισχυρά τέτοια νοήματα αμφισβήτησης. Και είναι συνηθισμένη
παρανόηση να κρίνεται σαν «λαθεμένη», φτωχή» ή «κακής ποιότητας». Την άρνηση
των αξιών, την παραβίαση των απαγορεύσεων, την επιθετικότητα, και την καταστροφή
της «καθώς πρέπει» ομιλίας συχνά οι τυχαίοι ακροατές, κι όχι συνήθως οι συνομιλητές
δέκτες, την ακούνε σαν γλωσσική καταστροφή, ενώ είναι γλωσσική δημιουργικότητα.
Α. Φραγκουδάκη. (1987). Γλώσσα και ιδεολογία, 72-73. Αθήνα: Οδυσσέας
(διασκευή).
Κείμενο 2
[Γλώσσα και ηλικιωμένοι]
Οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι οι ηλικιωμένοι δεν καταφέρνουν να
προσαρμόσουν την ομιλία τους στα σύγχρονα δεδομένα. Επίσης, οι νέοι πιστεύουν πως
ο λόγος των ηλικιωμένων είναι παλιομοδίτικος και ξεπερασμένος. Επομένως, οι
γλωσσικές «συναντήσεις» νέων και ηλικιωμένων αλλά και γενικότερα η επικοινωνία
μεταξύ τους είναι πιθανό να μην επιτυγχάνεται, ενισχύοντας έτσι υφιστάμενα
στερεότυπα.
Είναι γνωστές οι προσδοκίες που κυριαρχούν για τη συμπεριφορά των
ανθρώπων και τον τρόπο διαχείρισης του λόγου τους, όταν φτάσουν σε μια
συγκεκριμένη ηλικία. Οι αντιλήψεις αυτές υποχρεώνουν πολλές φορές τους
ηλικιωμένους ανθρώπους να συμπεριφέρονται γλωσσικά, όχι όπως επιθυμούν, αλλά

«σύμφωνα με την ηλικία τους». Επομένως, το κοινωνικό κόστος στις περιπτώσεις που
δεν «εκφράζεται» κάποιος σύμφωνα με την ηλικία του μπορεί να είναι μεγάλο. Ίσως,
γι’ αυτόν τον λόγο οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να χρησιμοποιούν «τη γλώσσα των
ηλικιωμένων», όχι τόσο εξαιτίας της ηλικίας τους όσο επειδή αναγκάζονται να
συμμορφωθούν στις κοινωνικές προσδοκίες. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, η επικοινωνία
μεταξύ γενεών μπορεί να γίνει προβληματική και να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
ψυχολογική και σωματική υγεία των ανθρώπων.
M. A. Hogg - Gr. M. Vaughan. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία, 717-718. (μετ. Ερ.
Βασιλικός, Αλ. Αρβανίτης). Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιες είναι, σύμφωνα με το δεύτερο κείμενο, οι απόψεις των νέων για τον τρόπο με
τον οποίο χρησιμοποιούν τη γλώσσα οι ηλικιωμένοι; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. α. Να επισημάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις στη δεύτερη παράγραφο του δεύτερου
κειμένου.
(μονάδες 5)
Α2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε
τις λέξεις/φράσεις των κειμένων με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο
κείμενο: νέοι, γλώσσα, μηνύματα, αμφισβήτησης, επικοινωνία μεταξύ γενεών.
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Nα επισημάνετε στα κείμενα δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 10)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)
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Κείμενο 2 [Γλώσσα και ηλικιωμένοι]
Α1. [Υπόδειξη] Οι απόψεις των νέων για τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούν τη γλώσσα οι ηλικιωμένοι:
 Οι νέοι πιστεύουν ότι ο λόγος των ηλικιωμένων είναι αντίστοιχος με την
ηλικία τους και γι’ αυτό ξεπερασμένος.
 Οι ηλικιωμένοι μιλούν με τρόπο σύμφωνο με τα δεδομένα της εποχής
τους που απέχουν από τα σύγχρονα δεδομένα.
 Ο λόγος τους είναι τυποποιημένος και εκφράζει αρχές και αξίες που δεν
έχουν αποδοχή σήμερα.
 Τον λόγο των ηλικιωμένων τον επιβάλλει το κοινωνικό τους περιβάλλον
που είναι αναχρονιστικό.
Α2. Διαρθρωτικές λέξεις στη δεύτερη παράγραφο του δεύτερου κειμένου:
α. Διαρθρωτικές λέξεις είναι η λέξη επομένως, όμως.
β. Η λέξη επομένως δηλώνει συμπέρασμα και το νόημα της τρίτης
περιόδου αποτελεί συμπέρασμα των προηγουμένων. Η λέξη όμως
δηλώνει αντίθεση και συνδέει αντιθετικά τις δύο τελευταίες περιόδους.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Μεταφορική / συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας:
α. - Κατασκευάζοντας συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας.
- Γλωσσικές «συναντήσεις» νέων και ηλικιωμένων.
β. Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων αφορά την
ποιητική χρήση της γλώσσας και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον
αναγνώστη / ακροατή του κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές φράσεις
προσδιορίζουν κάποιους από τους στόχους του κειμένου. Η συγγραφέας
του πρώτου κειμένου τονίζει την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των νέων και
συγχρόνως αιτιολογεί τη δημιουργία της με τη φράση « κατασκευάζοντας
συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας». Η φράση δίνει ζωντάνια στο κείμενο,
προκαλεί την προσοχή του αναγνώστη και θέτει σε κίνηση τη διανοητική
του λειτουργία. Θέλοντας να κάνουν το κείμενο ζωντανό και ελκυστικό οι
συγγραφείς του δεύτερου κειμένου χρησιμοποιούν τη φράση: «Γλωσσικές
συναντήσεις νέων και ηλικιωμένων». Η εικόνα του προβλήματος της
διαφορετικής ομιλίας είναι παραστατική και περνάει στον αναγνώστη.
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Κείμενο 1
Η γλώσσα των νέων
Οι νέοι έχουν πάντοτε την τάση να διαφοροποιούνται με το ντύσιμο, την
αισθητική του σώματος, τη συμπεριφορά και τη γλώσσα. Η λεγόμενη «γλώσσα των
νέων» αποτελεί κώδικα εξατομικευτικό της ομάδας ηλικίας, γλωσσική παραλλαγή που
διαφοροποιεί τους χρήστες της κατασκευάζοντας συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας. Οι
αποκλίσεις της γλώσσας των νέων, οι νεολογισμοί και οι γραμματικές παραβιάσεις
εκφράζουν τις αλλαγές στα πρότυπα συμπεριφοράς, τις ιδέες, τις αξίες και τους κανόνες
της κοινωνίας. Με τους νεολογισμούς, τις ιδιωματικές εκφράσεις και λέξεις, οι νέοι
μεταδίδουν μηνύματα διάκρισης από τις παλιότερες γενιές, εκφράζουν αμφισβήτηση
αρχών και αξιών.
Η χρήση της γλώσσας από τους νέους ενοχλεί, επειδή ακριβώς μεταδίδει
έμμεσα αλλά ισχυρά τέτοια νοήματα αμφισβήτησης. Και είναι συνηθισμένη παρανόηση
να κρίνεται σαν «λαθεμένη», φτωχή» ή «κακής ποιότητας». Την άρνηση των αξιών, την
παραβίαση των απαγορεύσεων, την επιθετικότητα, και την καταστροφή της «καθώς
πρέπει» ομιλίας συχνά οι τυχαίοι ακροατές, κι όχι συνήθως οι συνομιλητές δέκτες, την
ακούνε σαν γλωσσική καταστροφή, ενώ είναι γλωσσική δημιουργικότητα.
Α. Φραγκουδάκη. (1987). Γλώσσα και ιδεολογία, 72-73. Αθήνα: Οδυσσέας
(διασκευή).

Κείμενο 2
[Γλώσσα και ηλικιωμένοι]
Οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι οι ηλικιωμένοι δεν καταφέρνουν να
προσαρμόσουν την ομιλία τους στα σύγχρονα δεδομένα. Επίσης, οι νέοι πιστεύουν πως
ο λόγος των ηλικιωμένων είναι παλιομοδίτικος και ξεπερασμένος. Επομένως, οι
γλωσσικές «συναντήσεις» νέων και ηλικιωμένων αλλά και γενικότερα η επικοινωνία
μεταξύ τους είναι πιθανό να μην επιτυγχάνεται, ενισχύοντας έτσι υφιστάμενα
στερεότυπα.
Είναι γνωστές οι προσδοκίες που κυριαρχούν για και τι αναμένεται ως προς τη
συμπεριφορά των ανθρώπων και τον τρόπο διαχείρισης του λόγου τους, όταν φτάσουν
σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Οι αντιλήψεις αυτές υποχρεώνουν πολλές φορές τους

ηλικιωμένους ανθρώπους να συμπεριφέρονται γλωσσικά, όχι όπως επιθυμούν, αλλά
«σύμφωνα με την ηλικία τους». Επομένως, το κοινωνικό κόστος στις περιπτώσεις που
δεν «εκφράζεται» κάποιος σύμφωνα με την ηλικία του μπορεί να είναι μεγάλο. Ίσως,
γι’ αυτόν τον λόγο οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να χρησιμοποιούν «τη γλώσσα των
ηλικιωμένων», όχι τόσο εξαιτίας της ηλικίας τους όσο επειδή αναγκάζονται να
συμμορφωθούν στις κοινωνικές προσδοκίες. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, η επικοινωνία
μεταξύ γενεών μπορεί να γίνει προβληματική και να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
ψυχολογική και σωματική υγεία των ανθρώπων.
M.A. Hogg - Gr. M. Vaughan. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία, 717-718. (μετ. Ερ.
Βασιλικός, Αλ. Αρβανίτης). Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με το πρώτο κείμενο, τα χαρακτηριστικά της γλώσσας των
νέων και ποια η αντίδραση των μεγαλύτερων απέναντι σε αυτά; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε καθεμιά από τις παραγράφους του δεύτερου
κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1.α. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις με έντονη
γραφή: νιώθουν, καταφέρνουν, κυριαρχούν, αντιλήψεις, αναγκάζονται.
(μονάδες 5)
Β1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με κάθε συνώνυμη λέξη.
(μονάδες 5)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Nα επισημάνετε στα κείμενα δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 10)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 10698
Κείμενο 1 Η γλώσσα των νέων
Κείμενο 2 [Γλώσσα και ηλικιωμένοι]
Α1. [Υπόδειξη] Τα χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων είναι:
 Οι νεολογισμοί.
 Οι γραμματικές παραβιάσεις και γενικότερα παραβιάσεις
απαγορεύσεων.
 Ιδιωματικές εκφράσεις και λέξεις.
Με τις αποκλίσεις αυτές οι νέοι διαφοροποιούνται από τις άλλες
γενιές και εκφράζουν την αμφισβήτησή τους στις ιδέες, τις αξίες και τους
κανόνες της κοινωνίας.
Αντίδραση μεγαλύτερων:
 Στιγματίζουν τη γλώσσα των νέων.
 Ενοχλούνται από τις γλωσσικές αλλαγές των νέων, γιατί τους
αμφισβητούν.
 Χαρακτηρίζουν τη γλώσσα των νέων « λαθεμένη, φτωχή, κακής
ποιότητας».
 Κατακρίνουν τις αποκλίσεις και τις θεωρούν καταστροφή της « καθώς
πρέπει» ομιλίας.
Α2. Πλαγιότιτλοι (2ου κειμένου):
1η παράγραφος ( Οι νέοι ... στερεότυπα ): Η άποψη των νέων για τη
γλώσσα των ηλικιωμένων δεν ευνοεί τη μεταξύ τους επικοινωνία.
2η παράγραφος ( Είναι ... των ανθρώπων): Η γλώσσα των ηλικιωμένων
ακολουθεί τις κοινωνικές προσδοκίες.
Β1. Συνώνυμα:
 νιώθουν: αισθάνονται
 καταφέρνουν: κατορθώνουν
 κυριαρχούν: επικρατούν
 αντιλήψεις: απόψεις
 αναγκάζονται: υποχρεώνονται
Προτάσεις:
 Πολλοί θεατές δεν αισθάνονται την αγωνία των ηθοποιών του
θεάτρου.
 Όλα τα κατορθώνουν οι αποφασισμένοι άνθρωποι.
 Οι καλύτεροι αθλητές συνήθως επικρατούν στους αγώνες.
 Οι απόψεις όλων για τη γλώσσα δεν πρέπει να είναι απόλυτες.
 Οι παίκτες υποχρεώνονται να περνούν έλεγχο για χρήση αναβολικών.
Β2. Μεταφορική / συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας:

α. - Κατασκευάζοντας συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας.
- Γλωσσικές «συναντήσεις» νέων και ηλικιωμένων.
β. Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων αφορά την
ποιητική χρήση της γλώσσας και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον
αναγνώστη / ακροατή του κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές φράσεις
προσδιορίζουν κάποιους από τους στόχους του κειμένου. Η συγγραφέας
του πρώτου κειμένου τονίζει την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των νέων και
συγχρόνως αιτιολογεί τη δημιουργία της με τη φράση « κατασκευάζοντας
συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας». Η φράση δίνει ζωντάνια στο κείμενο,
προκαλεί την προσοχή του αναγνώστη και θέτει σε κίνηση τη διανοητική
του λειτουργία. Θέλοντας να κάνουν το κείμενο ζωντανό και ελκυστικό οι
συγγραφείς του δεύτερου κειμένου χρησιμοποιούν τη φράση: «Γλωσσικές
συναντήσεις νέων και ηλικιωμένων». Η εικόνα του προβλήματος της
διαφορετικής ομιλίας είναι παραστατική και περνάει στον αναγνώστη.

ΘΕΜΑ 4584
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Το λεξιλόγιο της νεοελληνικής και ο ευρωπαϊκός γλωσσικός πλουραλισμός 1
Οι γλώσσες δεν έχουν σταθερό και αμιγές λεξιλόγιο. Πιο συγκεκριμένα, το
λεξιλόγιο, σαν την κινούμενη άμμο, υπόκειται σε έντονη γλωσσική μεταβολή, η οποία
σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον δανεισμό, δηλαδή σε επίδραση λεξιλογίου άλλης
γλώσσας. Ακόμη, το λεξιλόγιο δεν είναι αμιγές, είναι πολυσυλλεκτικό, δηλαδή τα
στοιχεία του προέρχονται από πολλές πηγές, π.χ. κληρονομιά από προηγούμενες φάσεις
της ιστορίας της γλώσσας ή δανεισμό από άλλες γλώσσες.
Μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον δανεισμό; Οπωσδήποτε όχι. Είναι ουτοπία να
πιστεύουμε το αντίθετο. Ο δανεισμός, κατά τη μεταφορά του Κλωντ Αζέζ, είναι η
απαραίτητη ποσότητα οξυγόνου για την επιβίωση μιας γλώσσας, είναι μια φυσική
διαδικασία που χαρακτηρίζει κάθε φυσική ανθρώπινη γλώσσα. Κατά συνέπεια, η
αντίδραση που εκδηλώνεται εναντίον των δανείων είναι αδικαιολόγητη, γιατί αυτά
είναι αποτέλεσμα πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στους
ομιλητές γλωσσών που έρχονται σε επαφή. Γι’ αυτόν τον λόγο ο δανεισμός δεν πρέπει
να εκλαμβάνεται ως τυχαία οξεία ασθένεια που πρέπει να σπεύσουμε να τη
θεραπεύσουμε.
Άλλωστε δεν υπάρχει γλώσσα που να μην επηρεάστηκε από άλλες. Από τον
κανόνα δεν ξεφεύγουν ακόμη και οι γλώσσες μεγάλων πολιτισμών. Επίσης, πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει «επίθεση» από την πλευρά της δανείστριας
γλώσσας, παρά ανάγκη από την πλευρά της δανειολήπτριας γλώσσας. Ανάγκη λόγω της
υστέρησης όχι στο γλωσσικό επίπεδο, αλλά σε άλλα επίπεδα π.χ. στο τεχνολογικό
(κομπιούτερ, ασανσέρ κ.ά.). Βέβαια ο γλωσσικός δανεισμός διαφέρει σημαντικά από
τον οικονομικό δανεισμό, αφού ο δανειολήπτης δεν χρωστά τίποτε!
Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, από την ιστοδελίδα του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας, 29. 4. 2014 (διασκευή).

1

πλουραλισμός: πολυφωνία, ποικιλία

Κείμενο 2
[Το ελληνικό πολιτισμικό λεξιλόγιο]
Είναι γνωστό ότι η Ελληνική έδωσε πολλές δάνειες λέξεις πολιτισμού στις
ευρωπαϊκές γλώσσες με αποτέλεσμα η επιστημονική ορολογία των Ευρωπαϊκών
γλωσσών να βασίζεται στην ελληνική ή λατινοελληνική ορολογία.
Δεν υπάρχει λόγος να απαριθμήσουμε τους επιστημονικούς όρους ελληνικής
προέλευσης ή τις λέξεις πολιτισμού που φιλοξενούν οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Αντί γι’
αυτό, προτιμούμε να κάνουμε χρήση της στατιστικής, να καθορίσουμε δηλαδή τη
συχνότητα των ελληνικών λέξεων στις ευρωπαικές γλώσσες. Για τον σκοπό αυτό
μπορούμε να στηριχτούμε στη μελέτη ενός ειδικού (του Peter Brown), ο οποίος ερευνά
μεταξύ άλλων τη σύγκλιση λέξεων κατά κατηγορίες σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες
(Γερμανική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική). Και οι επιστημονικοί όροι για
ονομασίες επιστημών, στους οποίους συγκλίνουν και οι πέντε συγκρινόμενες γλώσσες,
είναι ελληνικοί ή αποτελούν συνθέσεις ελληνικών λέξεων: γεωγραφία, μαθηματικά,
παιδαγωγική, ψυχολογία, θεολογία. Από τους πέντε επιστημονικούς όρους στην
περιοχή της τέχνης στους οποίους συμφωνούν και οι πέντε γλώσσες οι τέσσερεις είναι
ελληνικοί ή ελληνολατινικής προέλευσης: γραφική,εικόνα, μουσείο, πλαστική. Από
τους πέντε όρους για τη λογοτεχνία οι δύο είναι ελληνικοί: δράμα, λυρικός (το γεγονός
είναι τυχαίο, καθώς η ελληνική γλώσσα στην περιοχή αυτή ήταν γενναιόδωρη). Οι
οκτώ από τους δώδεκα όρους για φυτά στους οποίους συμπίπτουν οι συγκρινόμενες
γλώσσες είναι ελληνικοί: ανεμώνη, αστήρ, χρυσάνθεμο, γεράνιο, κρόκος, μαργαρίτα,
νάρκισσος, ορχιδέα. Επτά από τις δεκαοκτώ ονομασίες ζώων είναι ελληνικές (δηλαδή
ελληνικής αρχής ή κατέληξαν στις ευρωπαϊκές γλώσσες με ελληνική μεσολάβηση):
ελέφαντας, ύαινα, κροκόδιλος, λεοπάρδαλη, πάνθηρας, πύθωνας, τίγρη, κ.λπ.
Είναι προφανές ότι οι λέξεις και τα λεξιλογικά στοιχεία ελληνικής προέλευσης
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο στις ευρωπαϊκές γλώσσες που μπορεί να αξιοποιηθεί,
μεταξύ άλλων, για τη διδακτική των ευρωπαϊκών γλωσσών και τη γλωσσική και
πολιτισμική ιστορία των λαών της Ευρώπης.
Χ. Συμεωνίδης. (2008). «Το ελληνικό πολιτισμικό λεξιλόγιο ή οι ελληνικοί
διεθνισμοί των ευρωπαϊκών γλωσσών». Στο: «Γλώσσης χάριν» Τόμος
αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο
Μπαμπινιώτη, 304-309. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι η άποψη που έχει η συγγραφέας του πρώτου κειμένου σχετικά με τον
γλωσσικό δανεισμό; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο (Μπορούμε...θεραπεύσουμε)
του πρώτου κειμένου και στη δεύτερη παράγραφο (Δεν υπάρχει...τίγρη κ.λπ.) του
δεύτερου κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Είναι γνωστό ότι η Ελληνική έδωσε πολλές δάνειες λέξεις [..] στις ευρωπαϊκές
γλώσσες»
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μια παράγραφο 4050 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο δεύτερο κείμενο.
(μονάδες 10)
Β2. β. Να προσδιορίσετε αν ο τίτλος που δώσατε στο δεύτερο κείμενο είναι
κυριολεκτικός/δηλωτικός ή μεταφορικός/συνυποδηλωτικός.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 4584
1ο κείμενο [Το λεξιλόγιο της νεοελληνικής και ο ευρωπαϊκός
πλουραλισμός]
ο
2 κείμενο [Το ελληνικό πολιτισμικό λεξιλόγιο]
Α1. [Ενδεικτική απάντηση]
Το λεξιλόγιο κάθε γλώσσας μεταβάλλεται και αυτό οφείλεται και
στον δανεισμό. Ο δανεισμός για μια γλώσσα είναι το «οξυγόνο», που
εξασφαλίζει την επιβίωσή της.Τα γλωσσικά δάνεια είναι φυσιολογικό
αποτέλεσμα πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων
ανάμεσα σε λαούς που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Ακόμη και οι
γλώσσες των μεγάλων πολιτισμών έχουν δεχτεί δάνεια, γι’ αυτό και οι
αντιδράσεις κατά του δανεισμού δε δικαιολογούνται. Το δάνειο δε
σημαίνει επίθεση της γλώσσας που δανείζει, αλλά ανάγκη της
γλώσσας που δανείζεται.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
2η παράγραφος 1ου κειμένου ( Μπορούμε ... θεραπεύσουμε ): Ο
γλωσσικός
δανεισμός
αναγκαία
και
φυσιολογική
διαδικασία.Αδικαιολόγητη η αντίδραση εναντίον του.
2η παράγραφος 2ου κειμένου ( Δεν υπάρχει ... τίγρη, κ.λπ. ): Πλούσια
και καθοριστική η παρουσία ελληνικών λέξεων στις ευρωπαϊκές
γλώσσες.
Β1. «Είναι γνωστό ότι η Ελληνική έδωσε πολλές δάνειες λέξεις ... στις
ευρωπαϊκές γλώσσες»: [Ενδεικτική απάντηση]
Η αρχαία Ελλάδα αποτελούσε πολιτιστικό κέντρο για πολλούς
αιώνες. Στην ελληνική γλώσσα πήραν όνομα οι έννοιες επιστημών,
τεχνών και αναγκών της καθημερινής ζωής. Αυτή η πλούσια γλώσσα
ήταν λογικό να «εισχωρήσει» στις γλώσσες των νεότερων λαών. Τα
γλωσσικά δάνεια ήρθαν ως αναγκαία συνέπεια και οι δάνειες λέξεις
παραμένουν έκτοτε στο λεξιλόγιο των Ευρωπαίων.
Β2. α. Τίτλος 2ου κειμένου: 1. Η Ελλάδα «έχει δανείσει» την Ευρώπη.
2. Οι ευρωπαϊκές γλώσσες βασίζονται στην
ελληνική γλώσσα.
β. Ο τίτλος 1 είναι μεταφορικός / συνυποδηλωτικός.
Ο τίτλος 2 είναι κυριολεκτικός / δηλωτικός.

ΘΕΜΑ 4585
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Το λεξιλόγιο της νεοελληνικής και ο ευρωπαϊκός γλωσσικός πλουραλισμός 1
Οι γλώσσες δεν έχουν σταθερό και αμιγές λεξιλόγιο. Πιο συγκεκριμένα, το
λεξιλόγιο, σαν την κινούμενη άμμο, υπόκειται σε έντονη γλωσσική μεταβολή, η οποία
σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον δανεισμό, δηλαδή σε επίδραση λεξιλογίου άλλης
γλώσσας. Ακόμη, το λεξιλόγιο δεν είναι αμιγές, είναι πολυσυλλεκτικό, δηλαδή τα
στοιχεία του προέρχονται από πολλές πηγές, π.χ. κληρονομιά από προηγούμενες
φάσεις της ιστορίας της γλώσσας ή δανεισμό από άλλες γλώσσες.
Μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον δανεισμό; Οπωσδήποτε όχι. Είναι ουτοπία να
πιστεύουμε το αντίθετο. Ο δανεισμός, κατά τη μεταφορά του Κλωντ Αζέζ, είναι η
απαραίτητη ποσότητα οξυγόνου για την επιβίωση μιας γλώσσας, είναι μια διαδικασία
που χαρακτηρίζει κάθε φυσική ανθρώπινη γλώσσα. Κατά συνέπεια, η αντίδραση που
εκδηλώνεται εναντίον των δανείων είναι αδικαιολόγητη, γιατί αυτά είναι αποτέλεσμα
πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στους ομιλητές γλωσσών
που έρχονται σε επαφή. Γι’ αυτόν τον λόγο ο δανεισμός δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως
τυχαία οξεία ασθένεια που πρέπει να σπεύσουμε να τη θεραπεύσουμε.
Άλλωστε δεν υπάρχει γλώσσα που να μην επηρεάστηκε από άλλες. Από τον
κανόνα δεν ξεφεύγουν ακόμη και οι γλώσσες μεγάλων πολιτισμών. Επίσης, πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει «επίθεση» από την πλευρά της δανείστριας
γλώσσας, παρά ανάγκη από την πλευρά της δανειολήπτριας γλώσσας. Ανάγκη λόγω της
υστέρησης όχι στο γλωσσικό επίπεδο, αλλά σε άλλα επίπεδα π.χ. στο τεχνολογικό
(κομπιούτερ, ασανσέρ κ.ά.). Βέβαια ο γλωσσικός δανεισμός διαφέρει σημαντικά από
τον οικονομικό δανεισμό, αφού ο δανειολήπτης δεν χρωστά τίποτε!
Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, από την ιστοδελίδα του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας, 29. 4. 2014 (διασκευή).
Κείμενο 2

1

πλουραλισμός: πολυφωνία, ποικιλία

[Το ελληνικό πολιτισμικό λεξιλόγιο]
Είναι γνωστό ότι η Ελληνική έδωσε πολλές δάνειες λέξεις πολιτισμού στις
ευρωπαϊκές γλώσσες με αποτέλεσμα η επιστημονική ορολογία των Ευρωπαϊκών
γλωσσών να βασίζεται στην ελληνική ή λατινοελληνική ορολογία.
Δεν υπάρχει λόγος να απαριθμήσουμε τους επιστημονικούς όρους ελληνικής
προέλευσης ή τις λέξεις πολιτισμού που φιλοξενούν οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Αντί γι’
αυτό, προτιμούμε να κάνουμε χρήση της στατιστικής, να καθορίσουμε δηλαδή τη
συχνότητα των ελληνικών λέξεων στις ευρωπαικές γλώσσες. Για τον σκοπό αυτό
μπορούμε να στηριχτούμε στη μελέτη ενός ειδικού (του Peter Brown), ο οποίος ερευνά
μεταξύ άλλων τη σύγκλιση λέξεων κατά κατηγορίες σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες
(Γερμανική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική). Και οι επιστημονικοί όροι για
ονομασίες επιστημών, στους οποίους συγκλίνουν και οι πέντε συγκρινόμενες γλώσσες,
είναι ελληνικοί ή αποτελούν συνθέσεις ελληνικών λέξεων: γεωγραφία, μαθηματικά,
παιδαγωγική, ψυχολογία, θεολογία. Από τους πέντε επιστημονικούς όρους στην
περιοχή της τέχνης, στους οποίους συμφωνούν και οι πέντε γλώσσες, οι τέσσερεις είναι
ελληνικοί ή ελληνολατινικής προέλευσης: γραφική,εικόνα, μουσείο, πλαστική. Από
τους πέντε όρους για τη λογοτεχνία οι δύο είναι ελληνικοί: δράμα, λυρικός (το γεγονός
είναι τυχαίο, καθώς η ελληνική γλώσσα στην περιοχή αυτή ήταν γενναιόδωρη). Οι
οκτώ από τους δώδεκα όρους για φυτά, στους οποίους συμπίπτουν οι συγκρινόμενες
γλώσσες, είναι ελληνικοί: ανεμώνη, αστήρ, χρυσάνθεμο, γεράνιο, κρόκος, μαργαρίτα,
νάρκισσος, ορχιδέα. Επτά από τις δεκαοκτώ ονομασίες ζώων είναι ελληνικές (δηλαδή
ελληνικής αρχής ή κατέληξαν στις ευρωπαϊκές γλώσσες με ελληνική μεσολάβηση):
ελέφαντας, ύαινα, κροκόδιλος, λεοπάρδαλη, πάνθηρας, πύθωνας, τίγρη, κ.λπ.
Είναι προφανές ότι οι λέξεις και τα λεξιλογικά στοιχεία ελληνικής προέλευσης
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο στις ευρωπαϊκές γλώσσες, του οποίου η επιστημονική
επεξεργασία μπορεί να αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων για τη διδακτική των ευρωπαϊκών
γλωσσών και τη γλωσσική και πολιτισμική ιστορία των λαών της Ευρώπης.
Χ. Συμεωνίδης (2008). «Το ελληνικό πολιτισμικό λεξιλόγιο ή οι ελληνικοί
διεθνισμοί των ευρωπαϊκών γλωσσών». Στο: «Γλώσσης χάριν» Τόμος
αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο
Μπαμπινιώτη, 304-309. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με το δεύτερο κείμενο, η σχέση της ελληνικής με τις
ευρωπαϊκές γλώσσες; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη παράγραφο (Άλλωστε...τίποτε) του
πρώτου κειμένου και στην τρίτη παράγραφο (Είναι προφανές... Ευρώπης) του
δεύτερου κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 40-50 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο:
επίδραση, πολλές πηγές, πολιτιστικών σχέσεων, λέξεις, αξιοποιηθεί.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε στο δεύτερο κείμενο τρία παραδείγματα ειδικού/επιστημονικού
λεξιλογίου.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 4585
1ο κείμενο [Το λεξιλόγιο της νεοελληνικής και οευρωπαϊκός
πλουραλισμός]
ο
2 κείμενο [Το ελληνικό πολιτισμικό λεξιλόγιο]
Α1. [Ενδεικτική απάντηση]
Η σχέση της ελληνικής γλώσσας με τις ευρωπαϊκές γλώσσες είναι
ουσιαστική. Το λεξιλόγιο τους είναι άμεσα επηρεασμένο από την
ελληνική γλώσσα. Στατιστικές μελέτες σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες
αποδεικνύουν ότι τα δάνεια είναι πολλά. Λέξεις ελληνικές ή
συνθέσεις ελληνικών λέξεων κυριαρχούν στις επιστήμες, τις τέχνες,
τη λογοτεχνία, τα φυτά, τα ζώα είναι. Τα δάνεια με ελληνική
προέλευση, σύμφωνα με το κείμενο, μπορούν να αξιοποιηθούν στη «
διδακτική των ευρωπαϊκών γλωσσών και τη γλωσσική και πολιτισμική
ιστορία των λαών της Ευρώπης».
Α2. Πλαγιότιτλοι:
3η παράγραφος 1ου κειμένου ( Άλλωστε ... τίποτε ): Τα γλωσσικά
δάνεια είναι αναγκαία και ακίνδυνα.
3η παράγραφος 2ου κειμένου ( Είναι προφανές ... Ευρώπης ): Τα
γλωσσικά δάνεια από την Ελληνική μπορούν να αξιοποιηθούν στις
ευρωπαϊκές γλώσσες.
Β1. [Ενδεικτική απάντηση]
Πολλές πηγές επιδρούν στη διαμόρφωση του λεξιλογίου όλων
των γλωσσών. Η ελληνική επίδραση στις ευρωπαϊκές γλώσσες
αποδεικνύεται με το δανεισμό. Οι ελληνικές δάνειες λέξεις καλύπτουν
τομείς της επιστήμης, της τέχνης και της καθημερινής ζωής ως
αποτέλεσμα της ύπαρξης πολιτιστικών σχέσεων και μπορούν να
αξιοποιηθούν σε πολλούς τομείς των ευρωπαϊκών γλωσσών.
Β2. Παραδείγματα ειδικού / επιστημονικού λεξιλογίου από το δεύτερο
κείμενο:
- Δάνειες λέξεις
- Διδακτική ευρωπαϊκών γλωσσών
- Γλωσσική ιστορία

ΘΕΜΑ 4587

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Το λεξιλόγιο της νεοελληνικής και ο ευρωπαϊκός γλωσσικός πλουραλισμός 1
Οι γλώσσες δεν έχουν σταθερό και αμιγές λεξιλόγιο. Πιο συγκεκριμένα, το
λεξιλόγιο, σαν την κινούμενη άμμο, υπόκειται σε έντονη γλωσσική μεταβολή, η οποία
σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον δανεισμό, δηλαδή σε επίδραση λεξιλογίου άλλης
γλώσσας. Ακόμη, το λεξιλόγιο δεν είναι αμιγές, είναι πολυσυλλεκτικό, δηλαδή τα
στοιχεία του προέρχονται από πολλές πηγές, π.χ. κληρονομιά από προηγούμενες φάσεις
της ιστορίας της γλώσσας ή δανεισμό από άλλες γλώσσες.
Μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον δανεισμό; Οπωσδήποτε όχι. Είναι ουτοπία να
πιστεύουμε το αντίθετο. Ο δανεισμός, κατά τη μεταφορά του Κλωντ Αζέζ, είναι η
απαραίτητη ποσότητα οξυγόνου για την επιβίωση μιας γλώσσας, είναι μια διαδικασία
που χαρακτηρίζει κάθε φυσική ανθρώπινη γλώσσα. Κατά συνέπεια, η αντίδραση που
εκδηλώνεται εναντίον των δανείων είναι αδικαιολόγητη, γιατί αυτά είναι αποτέλεσμα
πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στους ομιλητές γλωσσών
που έρχονται σε επαφή. Γι’ αυτόν τον λόγο ο δανεισμός δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως
τυχαία οξεία ασθένεια που πρέπει να σπεύσουμε να τη θεραπεύσουμε.
Άλλωστε δεν υπάρχει γλώσσα που να μην επηρεάστηκε από άλλες. Από τον
κανόνα δεν ξεφεύγουν ακόμη και οι γλώσσες μεγάλων πολιτισμών. Επίσης, πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει «επίθεση» από την πλευρά της δανείστριας
γλώσσας, παρά ανάγκη από την πλευρά της δανειολήπτριας γλώσσας. Ανάγκη λόγω της
υστέρησης όχι στο γλωσσικό επίπεδο, αλλά σε άλλα επίπεδα π.χ. στο τεχνολογικό
(κομπιούτερ, ασανσέρ κ.ά.). Βέβαια ο γλωσσικός δανεισμός διαφέρει σημαντικά από
τον οικονομικό δανεισμό, αφού ο δανειολήπτης δεν χρωστά τίποτε!
Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, από την ιστοδελίδα του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας, 29. 4. 2014 (διασκευή).

1

πλουραλισμός: πολυφωνία, ποικιλία

Κείμενο 2
[Το ελληνικό πολιτισμικό λεξιλόγιο]
Είναι γνωστό ότι η Ελληνική έδωσε πολλές δάνειες λέξεις πολιτισμού στις
ευρωπαϊκές γλώσσες με αποτέλεσμα η επιστημονική ορολογία των Ευρωπαϊκών
γλωσσών να βασίζεται στην ελληνική ή λατινοελληνική ορολογία.
Δεν υπάρχει λόγος να απαριθμήσουμε τους επιστημονικούς όρους ελληνικής
προέλευσης ή τις λέξεις πολιτισμού που φιλοξενούν οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Αντί γι’
αυτό, προτιμούμε να κάνουμε χρήση της στατιστικής, να καθορίσουμε δηλαδή τη
συχνότητα των ελληνικών λέξεων στις ευρωπαικές γλώσσες. Για τον σκοπό αυτό
μπορούμε να στηριχτούμε στη μελέτη ενός ειδικού (του Peter Brown), ο οποίος ερευνά
μεταξύ άλλων τη σύγκλιση λέξεων κατά κατηγορίες σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες
(Γερμανική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική). Και οι επιστημονικοί όροι για
ονομασίες επιστημών, στους οποίους συγκλίνουν και οι πέντε συγκρινόμενες γλώσσες,
είναι ελληνικοί ή αποτελούν συνθέσεις ελληνικών λέξεων: γεωγραφία, μαθηματικά,
παιδαγωγική, ψυχολογία, θεολογία. Από τους πέντε επιστημονικούς όρους στην
περιοχή της τέχνης, στους οποίους συμφωνούν και οι πέντε γλώσσες, οι τέσσερεις είναι
ελληνικοί ή ελληνολατινικής προέλευσης: γραφική, εικόνα, μουσείο, πλαστική. Από
τους πέντε όρους για τη λογοτεχνία οι δύο είναι ελληνικοί: δράμα, λυρικός (το γεγονός
είναι τυχαίο, καθώς η ελληνική γλώσσα στην περιοχή αυτή ήταν γενναιόδωρη). Οι
οκτώ από τους δώδεκα όρους για φυτά στους οποίους συμπίπτουν οι συγκρινόμενες
γλώσσες είναι ελληνικοί: ανεμώνη, αστήρ, χρυσάνθεμο, γεράνιο, κρόκος, μαργαρίτα,
νάρκισσος, ορχιδέα. Επτά από τις δεκαοκτώ ονομασίες ζώων είναι ελληνικές (δηλαδή
ελληνικής αρχής ή κατέληξαν στις ευρωπαϊκές γλώσσες με ελληνική μεσολάβηση):
ελέφαντας, ύαινα, κροκόδιλος, λεοπάρδαλη, πάνθηρας, πύθωνας, τίγρη, κ.λπ.
Είναι προφανές ότι οι λέξεις και τα λεξιλογικά στοιχεία ελληνικής προέλευσης
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο στις ευρωπαϊκές γλώσσες που μπορεί να αξιοποιηθεί,
μεταξύ άλλων, για τη διδακτική των ευρωπαϊκών γλωσσών και τη γλωσσική και
πολιτισμική ιστορία των λαών της Ευρώπης.
Χ. Συμεωνίδης. (2008). «Το ελληνικό πολιτισμικό λεξιλόγιο ή οι ελληνικοί
διεθνισμοί των ευρωπαϊκών γλωσσών». Στο: «Γλώσσης χάριν» Τόμος
αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο
Μπαμπινιώτη, 304-309. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι η κοινή θέση των δύο κειμένων σχετικά με τον γλωσσικό δανεισμό;
(60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Οι γλώσσες...γλώσσες)
του πρώτου κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Άλλωστε δεν υπάρχει γλώσσα που να μην επηρεάστηκε από άλλες».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να δημιουργήσετε μια παράγραφο 40-50
λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Να δώσετε έναν νέο, κυριολεκτικό/δηλωτικό τίτλο στο πρώτο κείμενο.
(μονάδες 5)
Β2.β. Να δώσετε έναν νέο, μεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο δεύτερο κείμενο.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 4587
1ο κείμενο: [Το λεξιλόγιο της νεοελληνικής και ο ευρωπαϊκός
πλουραλισμός]
ο
2 κείμενο: [Το ελληνικό πολιτισμικό λεξιλόγιο]

Α1. [Υπόδειξη]
• Ο γλωσσικός δανεισμός είναι μια φυσιολογική διαδικασία και
αφορά όλες τις γλώσσες.
• Δεν πρέπει να δημιουργεί ανησυχία, αλλά να αξιοποιείται στη
διδακτική των γλωσσών ή και σε άλλους τομείς.
• Ο δανεισμός είναι απαραίτητος για τον εμπλουτισμό και την
επιβίωση των γλωσσών.
• Ο δανεισμός οφείλεται στις ποικίλες σχέσεις των λαών.
Α2. Τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου ( Οι γλώσσες ...
γλώσσες) του πρώτου κειμένου είναι:
Θεματική περίοδος: «Οι γλώσσες δεν έχουν σταθερό και αμιγές
λεξιλόγιο».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Πιο συγκεκριμένα ...άλλες γλώσσες».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. [Ενδεικτική απάντηση] «Άλλωστε δεν υπάρχει γλώσσα που να μην
επηρεάστηκε από άλλες»: Οι λέξεις είναι τα ονόματα όλων των
πολιτιστικών επιτευγμάτων του ανθρώπου. Κάθε λαός δημιουργεί τον
δικό του πολιτισμό και κάποιος προηγείται στις καλές τέχνες, κάποιος
στην τεχνολογία, κάποιος στις επιστήμες. Καθένας δίνει πρώτος τις
ονομασίες στα επιτεύγματά του. Όταν αυτά τα επιτεύγματα περνούν
σε άλλους λαούς είναι φυσικό να περνούν και οι ονομασίες. Έτσι
δικαιολογείται η αλληλεπίδραση μεταξύ των γλωσσών και οι δάνειες
λέξεις.
Β2. α. Κάθε γλώσσα χρησιμοποιεί λέξεις από άλλη γλώσσα.
Κυριολεκτικός / δηλωτικός.
β. Η Ελλάδα «έχει δανείσει» την Ευρώπη.
Μεταφορικός / συνυποδηλωτικός.

ΘΕΜΑ 5537
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η γλώσσα μας σήμερα…]
Η ελληνική γλώσσα με τον λεξιλογικό πλούτο και με την εκφραστική δύναμή
της δημιούργησε αξιόλογα μνημεία λόγου και πολιτισμού. Παράλληλα, πρόσφερε σε
όλες τις γλώσσες του κόσμου βασικούς όρους για την επιστήμη, για την τέχνη και τον
φιλοσοφικό στοχασμό. Στην πορεία του χρόνου, βέβαια, και η ελληνική γλώσσα
δανείστηκε δημιουργικά λέξεις από άλλες γλώσσες χωρίς να χάσει τη γνησιότητά της.
Οι κοινωνικές συνθήκες και τα μέσα επικοινωνίας είναι, όμως, σήμερα
διαφορετικά από άλλοτε. Στην εποχή μας η επαφή μεταξύ των λαών είναι πολύ
εύκολη. Η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει όλη την υφήλιο μια γειτονιά. Με το
διαδίκτυο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο ενημερωνόμαστε πολύ γρήγορα για ό,τι
συμβαίνει σε κάθε σημείο της γης. Παράλληλα, η διαφήμιση, το εμπόριο και ο
οικονομικός ανταγωνισμός οδηγούν τους ανθρώπους στο κυνήγι του κέρδους. Αυτή η
νέα κατάσταση δεν έχει μόνο θετικά στοιχεία. Για τη γλώσσα ιδίως των μικρών
πληθυσμιακά λαών αποτελεί δοκιμασία και μεγάλο κίνδυνο.
Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στο ότι οι συνθήκες της σημερινής ζωής, και
ιδιαίτερα το εμπορικό πνεύμα, επηρεάζουν αρνητικά την αφομοιωτική ικανότητα
της γλώσσας μας. Η τάση για ευκολία, η κυριαρχία όρων της τεχνολογίας και του
διαδικτύου, τα διαφημιστικά κόλπα και η έγχρωμη εικόνα ωθούν τον άνθρωπο στον
μιμητισμό, στην αντιγραφή ξένων προτύπων και γλωσσικών στοιχείων.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να αλλοιώνεται το γλωσσικό αίσθημα που
διαμόρφωσε ο Νεοέλληνας μιλώντας και ακούοντας τη μητρική του γλώσσα.
Δεχτήκαμε, για παράδειγμα, πλήθος λέξεων που συνδέονται με τη χρήση του
υπολογιστή, τον οποίο εντάξαμε στο λεξιλόγιό μας ως computer. Επίσης εκατοντάδες
λέξεις που συνδέονται με το φαγητό, όπως φαστ φουντ, σπαγγέτι, χάμπουργκερ, τοστ,
ή το ντύσιμο, όπως τζιν, μίνι και άλλες, εντάχθηκαν στο λεξιλόγιο μας. Ακόμα,
πλήθος πινακίδων ελληνικών καταστημάτων και εμπορικών κέντρων φέρουν
ξενόγλωσσες επιγραφές. Το χειρότερο μάλιστα είναι ότι κατασκευάσαμε λέξεις που
δείχνουν ότι χάσαμε το γλωσσικό αισθητήριό μας, όπως σουβλακερί, γυράδικο,
φαστφουντάδικο κ.ά.
Για ποιους λόγους όμως δανειζόμαστε λέξεις από άλλες γλώσσες; Πολλοί θα
απαντήσουν ότι ως λαός έχουμε την ανάγκη να συμβαδίζουμε με την εποχή μας, να
μην θεωρηθούμε οπισθοδρομικοί, για αυτό και χρησιμοποιούμε επιδεικτικά το

λεξιλόγιο άλλων γλωσσών. Η τάση μας για μοντερνισμό (να μία ακόμη λέξη ξενικής
προέλευσης) και η ξενομανία μας οδηγούν στο να χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις και
εκφράσεις, ενώ έχουμε τις αντίστοιχες ελληνικές. Πολλοί επαγγελματίες, επίσης, και
έμποροι τουριστικών ειδών πιστεύουν ότι το αγοραστικό κοινό, βλέποντας
ξενόγλωσσες επιγραφές, εντυπωσιάζεται και προτιμά τα προϊόντα των καταστημάτων
τους.
Όλα αυτά σημαίνουν, όπως γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχουν προβλήματα που
πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να χάσουμε την επικοινωνία
μας με τους άλλους λαούς, γιατί η επαφή με άλλους πολιτισμούς είναι ευλογία.
Πρέπει κυρίως να αποκτήσουμε πιο στέρεη γλωσσική παιδεία. Να επιδιώκουμε,
δηλαδή, να σπουδάζουμε συστηματικά την προφορική και τη γραπτή μητρική μας
γλώσσα. Έτσι, θα έχουμε τη δυνατότητα να μην αποδεχόμαστε εύκολα ξένους όρους
παραμερίζοντας ελληνικές λέξεις ικανές να αποδώσουν τις σύγχρονες επικοινωνιακές
και τεχνολογικές περιστάσεις.
Τελειώνοντας, μπορούμε να επισημάνουμε ότι είναι ανάγκη να εργαστούμε
για την ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ των λαών και την εκμάθηση ξένων
γλωσσών με τρόπο που δεν θα μειώνει τη γλωσσική μας αντίσταση. Αυτό θα
επιτευχθεί, αν όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην παιδεία, όπως είναι για
παράδειγμα η οικογένεια, το σχολείο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σέβονται
τη μητρική γλώσσα και παρέχουν στους νέους πρότυπα προφορικού και γραπτού
λόγου αντιπροσωπευτικά της αξίας της.
Γ. Σπανός (1993). Η ξενομανία του Νεοέλληνα και η Γλώσσα μας. Στο:
Ζωντανές Μνήμες, 75-77. Αθήνα: Γεν. Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιοι είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι λόγοι για τους οποίους δανειζόμαστε
λέξεις από άλλες γλώσσες; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με
ποιον
τρόπο
αναπτύσσεται
η
τέταρτη
παράγραφος
(Το
αποτέλεσμα....φαστφουντάδικο κ.ά.) του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας.
(μονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία παράγραφο (50-60 λέξεις), στην οποία να
χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω φράσεις/λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή:
αφομοιωτική ικανότητα της γλώσσας, διαφημιστικά κόλπα, οπισθοδρομικοί,
ξένους όρους, μητρική γλώσσα.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να δώσετε έναν μεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες 10)
Β2.β. Να επισημάνετε τη διαφορά του νέου μεταφορικού/συνυποδηλωτικού τίτλου
σε σχέση με τον υπάρχοντα κυριολεκτικό/δηλωτικό.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 5537
[Η γλώσσα μας σήμερα...]
Α1. [Υπόδειξη]
Λόγοι για τους οποίους δανειζόμαστε λέξεις:
 Η παγκοσμιοποίηση που έκανε πιο εύκολη την επαφή με τις
άλλες γλώσσες.
 Το εμπόριο που δημιουργεί ανάγκες συνεννόησης.
 Η κυριαρχία των όρων της τεχνολογίας.
 Ο μιμητισμός.
 Ο φόβος να μη θεωρηθούμε οπισθοδρομικοί.
 Η εντύπωση ότι η χρήση ξένων λέξεων δηλώνει μοντερνισμό.
 Η ξενομανία, που φαίνεται και στις ξενόγλωσσες επιγραφές που
χρησιμοποιούν πολλοί καταστηματάρχες.
Α2. Τρόπος ανάπτυξης τέταρτης παραγράφου ( Το αποτέλεσμα ...
φαστφουντάδικο κ.ά.):
Το θέμα της τέταρτης παραγράφου αναπτύσσεται με τη
χρήση παραδειγμάτων. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι η χρήση ξένων
λέξεων αλλοιώνει το γλωσσικό αίσθημα του Νεοέλληνα. Για να
στηρίξει την άποψή του παραθέτει διάφορα παραδείγματα για τη
χρήση ξένων λέξεων από διάφορους τομείς. Από την τεχνολογία,
computer, από τον τομέα του φαγητού, σπαγγέτι-τοστ, από τον
τομέα των ρούχων, τζιν-μίνι. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι οι
ξενόγλωσσες επιγραφές των καταστημάτων.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. α. Μεταφορικός / συνυποδηλωτικός τίτλος: Η ελληνική γλώσσα
κινδυνεύει από την εισβολή ξένων λέξεων.
β. Η χρήση μεταφορικού/ συνυποδηλωτικού τίτλου κινεί το
ενδιαφέρον του αναγνώστη, αφού η χρήση μεταφορικών λέξεων
προκαλεί την προσοχή του. Ο παραπάνω μεταφορικός τίτλος είναι
παραστατικός και τονίζει ιδιαίτερα το περιεχόμενο του κειμένου. Με
τη χρήση των λέξεων κινδυνεύει και εισβολή εκφράζεται ο φόβος του
συγγραφέα για την τύχη της γλώσσας, όπως τον αναλύει στο κείμενο
που παραθέτει. Ο υπάρχων κυριολεκτικός / δηλωτικός τίτλος
προσφέρει απλά ενημέρωση για το θέμα που θα παρουσιαστεί στο
κείμενο. Δεν προκαλεί συναισθηματική φόρτιση, αφού στόχος του
κειμένου είναι κυρίως η αντικειμενική ενημέρωση για ένα θέμα
σοβαρό, όπως η γλώσσα.

ΘΕΜΑ 5543
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η γλώσσα μας σήμερα…]
Η ελληνική γλώσσα με τον λεξιλογικό πλούτο και με την εκφραστική δύναμή
της δημιούργησε αξιόλογα μνημεία λόγου και πολιτισμού. Παράλληλα, πρόσφερε σε
όλες τις γλώσσες του κόσμου βασικούς όρους για την επιστήμη, για την τέχνη και τον
φιλοσοφικό στοχασμό. Στην πορεία του χρόνου, βέβαια, και η ελληνική γλώσσα
δανείστηκε δημιουργικά λέξεις από άλλες γλώσσες χωρίς να χάσει τη γνησιότητά της.
Οι κοινωνικές συνθήκες και τα μέσα επικοινωνίας είναι, όμως, σήμερα
διαφορετικά από άλλοτε. Στην εποχή μας η επαφή μεταξύ των λαών είναι πολύ εύκολη.
Η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει όλη την υφήλιο μια γειτονιά. Με το διαδίκτυο, την
τηλεόραση και το ραδιόφωνο ενημερωνόμαστε πολύ γρήγορα για ό,τι συμβαίνει σε
κάθε σημείο της γης. Παράλληλα, η διαφήμιση, το εμπόριο και ο οικονομικός
ανταγωνισμός οδηγούν τους ανθρώπους στο κυνήγι του κέρδους. Αυτή η νέα
κατάσταση δεν έχει μόνο θετικά στοιχεία. Για τη γλώσσα ιδίως των μικρών
πληθυσμιακά λαών αποτελεί δοκιμασία και μεγάλο κίνδυνο.
Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στο ότι οι συνθήκες της σημερινής ζωής, και
ιδιαίτερα το εμπορικό πνεύμα, επηρεάζουν αρνητικά την αφομοιωτική ικανότητα της
γλώσσας μας. Η τάση για ευκολία, η κυριαρχία όρων της τεχνολογίας και του
διαδικτύου, τα διαφημιστικά κόλπα και η έγχρωμη εικόνα ωθούν τον άνθρωπο στον
μιμητισμό, στην αντιγραφή ξένων προτύπων και γλωσσικών στοιχείων.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να αλλοιώνεται το γλωσσικό αίσθημα που
διαμόρφωσε ο Νεοέλληνας μιλώντας και ακούοντας τη μητρική του γλώσσα.
Δεχτήκαμε, για παράδειγμα, πλήθος λέξεων που συνδέονται με τη χρήση του
υπολογιστή, τον οποίο εντάξαμε στο λεξιλόγιό μας ως computer. Επίσης εκατοντάδες
λέξεις που συνδέονται με το φαγητό, όπως φαστ φουντ, σπαγγέτι, χάμπουργκερ, τοστ, ή
το ντύσιμο, όπως τζιν, μίνι και άλλες, εντάχθηκαν στο λεξιλόγιο μας. Ακόμα, πλήθος
πινακίδων ελληνικών καταστημάτων και εμπορικών κέντρων φέρουν ξενόγλωσσες
επιγραφές. Το χειρότερο μάλιστα είναι ότι κατασκευάσαμε λέξεις που δείχνουν ότι
χάσαμε το γλωσσικό αισθητήριό μας, όπως σουβλακερί, γυράδικο, φαστφουντάδικο
κ.ά.
Για ποιους λόγους όμως δανειζόμαστε λέξεις από άλλες γλώσσες; Πολλοί θα
απαντήσουν ότι ως λαός έχουμε την ανάγκη να συμβαδίζουμε με την εποχή μας, να μην

θεωρηθούμε οπισθοδρομικοί, για αυτό και χρησιμοποιούμε επιδεικτικά το λεξιλόγιο
άλλων γλωσσών. Η τάση μας για μοντερνισμό (να μία ακόμη λέξη ξενικής προέλευσης)
και η ξενομανία μας οδηγούν στο να χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις και εκφράσεις, ενώ
έχουμε τις αντίστοιχες ελληνικές. Πολλοί επαγγελματίες, επίσης, και έμποροι
τουριστικών ειδών πιστεύουν ότι το αγοραστικό κοινό, βλέποντας ξενόγλωσσες
επιγραφές, εντυπωσιάζεται και προτιμά τα προϊόντα των καταστημάτων τους.
Όλα αυτά σημαίνουν, όπως γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχουν προβλήματα που
πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να χάσουμε την επικοινωνία μας
με τους άλλους λαούς, γιατί η επαφή με άλλους πολιτισμούς είναι ευλογία. Πρέπει
κυρίως να αποκτήσουμε πιο στέρεη γλωσσική παιδεία. Να επιδιώκουμε, δηλαδή, να
σπουδάζουμε συστηματικά την προφορική και τη γραπτή μητρική μας γλώσσα. Έτσι,
θα έχουμε τη δυνατότητα να μην αποδεχόμαστε εύκολα ξένους όρους παραμερίζοντας
ελληνικές λέξεις ικανές να αποδώσουν τις σύγχρονες επικοινωνιακές και τεχνολογικές
περιστάσεις.
Τελειώνοντας, μπορούμε να επισημάνουμε ότι είναι ανάγκη να εργαστούμε για
την ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ των λαών και την εκμάθηση ξένων γλωσσών
με τρόπο που δεν θα μειώνει τη γλωσσική μας αντίσταση. Αυτό θα επιτευχθεί, αν όλοι
οι παράγοντες που συμβάλλουν στην παιδεία, όπως είναι για παράδειγμα η οικογένεια,
το σχολείο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σέβονται τη μητρική γλώσσα και
παρέχουν στους νέους πρότυπα προφορικού και γραπτού λόγου αντιπροσωπευτικά της
αξίας της.
Γ. Σπανός (1993). Η ξενομανία του Νεοέλληνα και η Γλώσσα μας. Στο:
Ζωντανές Μνήμες, 75-77. Αθήνα: Γεν. Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, μπορεί να επιτευχθεί ο σεβασμός στη
μητρική μας γλώσσα, χωρίς να χαθεί η επικοινωνία μας με τους άλλους λαούς; (6080 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα:

1. στην πρώτη παράγραφο (Η ελληνική...γνησιότητά της) και τη δεύτερη
παράγραφο (Οι κοινωνικές... κίνδυνο) του κειμένου;
(μονάδες 5)
2. στη δεύτερη παράγραφο (Οι κοινωνικές... κίνδυνο) και την τρίτη παράγραφο (Ο
κίνδυνος αυτός... στοιχείων») του κειμένου;
(μονάδες 5)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμία από τις λέξεις του κειμένου με έντονη
γραφή: γνησιότητα, αντιγραφή, αλλοιώνεται, εντάξαμε, οπισθοδρομικοί.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Nα επισημάνετε πέντε ξενόγλωσσους όρους στην τέταρτη παράγραφο (Το
αποτέλεσμα...φαστφουντάδικο κ.ά.) του κειμένου.
(μονάδες 5)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο κείμενο.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 5543
[Η γλώσσα μας σήμερα...]
Α1. [Υπόδειξη]
Σεβασμός στη μητρική γλώσσα μπορεί να επιτευχθεί, όταν:
 Επιδιώκουμε να αποκτήσουμε στέρεη γλωσσική παιδεία.
 Υπάρχει συστηματική σπουδή της γραπτής και προφορικής
μητρικής γλώσσας.
 Δεν αποδεχόμαστε εύκολα ξένους όρους.
 Μαθαίνουμε ξένες γλώσσες χωρίς να μειώνεται η γλωσσική μας
αντίσταση.
 Η οικογένεια, το σχολείο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
προσφέρουν πρότυπα γραπτής και προφορικής γλώσσας που
δείχνουν σεβασμό και είναι αντιπροσωπευτικά της αξίας της.
Α2. 1. Η συνοχή της δεύτερης με την πρώτη παράγραφο
επιτυγχάνεται με τη χρήση της διαρθρωτικής λέξης όμως που
δηλώνει αντίθεση και συνδέει αντιθετικά τις δύο παραγράφους.
2.

Η

συνοχή

της

τρίτης

με

τη

δεύτερη

παράγραφο

επιτυγχάνεται με τη επανάληψη στην αρχή της τρίτης παραγράφου
της λέξης κίνδυνος, που είναι τελευταία λέξη της δεύτερης
παραγράφου. Η συνοχή ενδυναμώνεται με τη χρήση της οριστικής
επαναληπτικής αντωνυμίας αυτός η οποία προσδιορίζει τη λέξη
κίνδυνος.

Β1. Δημιουργία προτάσεων με τις λέξεις: γνησιότητα, αντιγραφή,
αλλοιώνεται, εντάξαμε, οπισθοδρομικοί.
 Η γνησιότητα πολλών προϊόντων αμφισβητείται.
 Η αντιγραφή πινάκων ζωγραφικής είναι διαδεδομένη.
 Η Αθήνα αλλοιώνεται συνεχώς με την άναρχη δόμηση.
 Εντάξαμε πολλές περιοχές στο σχέδιο πόλης.

 Όσοι αναπολούν το παρελθόν χαρακτηρίζονται από μερικούς
άλλους οπισθοδρομικοί.

Β2. Ξενόγλωσσοι όροι:
α. computer, φαστ φουντ, χάμπουργκερ, σπαγγέτι, τζιν.
β. Η αναφορά των όρων αυτών γίνεται, για να δείξει την ύπαρξη
ξένων λέξεων στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, κατά το συγγραφέα,
η χρήση αυτών των λέξεων δηλώνει την αλλοίωση του γλωσσικού
αισθήματος των Νεοελλήνων.

ΘΕΜΑ 5547

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η γλώσσα μας σήμερα…]
Η ελληνική γλώσσα με τον λεξιλογικό πλούτο και με την εκφραστική δύναμή
της δημιούργησε αξιόλογα μνημεία λόγου και πολιτισμού. Παράλληλα, πρόσφερε σε
όλες τις γλώσσες του κόσμου βασικούς όρους για την επιστήμη, για την τέχνη και τον
φιλοσοφικό στοχασμό. Στην πορεία του χρόνου, βέβαια, και η ελληνική γλώσσα
δανείστηκε δημιουργικά λέξεις από άλλες γλώσσες χωρίς να χάσει τη γνησιότητά της.
Οι κοινωνικές συνθήκες και τα μέσα επικοινωνίας είναι, όμως, σήμερα
διαφορετικά από άλλοτε. Στην εποχή μας η επαφή μεταξύ των λαών είναι πολύ εύκολη.
Η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει όλη την υφήλιο μια γειτονιά. Με το διαδίκτυο, την
τηλεόραση και το ραδιόφωνο ενημερωνόμαστε πολύ γρήγορα για ό,τι συμβαίνει σε
κάθε σημείο της γης. Παράλληλα, η διαφήμιση, το εμπόριο και ο οικονομικός
ανταγωνισμός οδηγούν τους ανθρώπους στο κυνήγι του κέρδους. Αυτή η νέα
κατάσταση δεν έχει μόνο θετικά στοιχεία. Για τη γλώσσα ιδίως των μικρών
πληθυσμιακά λαών αποτελεί δοκιμασία και μεγάλο κίνδυνο.
Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στο ότι οι συνθήκες της σημερινής ζωής, και
ιδιαίτερα το εμπορικό πνεύμα, επηρεάζουν αρνητικά την αφομοιωτική ικανότητα της
γλώσσας μας. Η τάση για ευκολία, η κυριαρχία όρων της τεχνολογίας και του
διαδικτύου, τα διαφημιστικά κόλπα και η έγχρωμη εικόνα ωθούν τον άνθρωπο στον
μιμητισμό, στην αντιγραφή ξένων προτύπων και γλωσσικών στοιχείων.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να αλλοιώνεται το γλωσσικό αίσθημα που
διαμόρφωσε ο Νεοέλληνας μιλώντας και ακούοντας τη μητρική του γλώσσα.
Δεχτήκαμε, για παράδειγμα, πλήθος λέξεων που συνδέονται με τη χρήση του
υπολογιστή, τον οποίο εντάξαμε στο λεξιλόγιό μας ως computer. Επίσης εκατοντάδες
λέξεις που συνδέονται με το φαγητό, όπως φαστ φουντ, σπαγγέτι, χάμπουργκερ, τοστ, ή
το ντύσιμο, όπως τζιν, μίνι και άλλες, εντάχθηκαν στο λεξιλόγιο μας. Ακόμα, πλήθος
πινακίδων ελληνικών καταστημάτων και εμπορικών κέντρων φέρουν ξενόγλωσσες
επιγραφές. Το χειρότερο μάλιστα είναι ότι κατασκευάσαμε λέξεις που δείχνουν ότι
χάσαμε το γλωσσικό αισθητήριό μας, όπως σουβλακερί, γυράδικο, φαστφουντάδικο
κ.ά.
Για ποιους λόγους όμως δανειζόμαστε λέξεις από άλλες γλώσσες; Πολλοί θα
απαντήσουν ότι ως λαός έχουμε την ανάγκη να συμβαδίζουμε με την εποχή μας, να μην
θεωρηθούμε οπισθοδρομικοί, για αυτό και χρησιμοποιούμε επιδεικτικά το λεξιλόγιο

άλλων γλωσσών. Η τάση μας για μοντερνισμό (να μία ακόμη λέξη ξενικής προέλευσης)
και η ξενομανία μας οδηγούν στο να χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις και εκφράσεις, ενώ
έχουμε τις αντίστοιχες ελληνικές. Πολλοί επαγγελματίες, επίσης, και έμποροι
τουριστικών ειδών πιστεύουν ότι το αγοραστικό κοινό, βλέποντας ξενόγλωσσες
επιγραφές, εντυπωσιάζεται και προτιμά τα προϊόντα των καταστημάτων τους.
Όλα αυτά σημαίνουν, όπως γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχουν προβλήματα που
πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να χάσουμε την επικοινωνία μας
με τους άλλους λαούς, γιατί η επαφή με άλλους πολιτισμούς είναι ευλογία. Πρέπει
κυρίως να αποκτήσουμε πιο στέρεη γλωσσική παιδεία. Να επιδιώκουμε, δηλαδή, να
σπουδάζουμε συστηματικά την προφορική και τη γραπτή μητρική μας γλώσσα. Έτσι,
θα έχουμε τη δυνατότητα να μην αποδεχόμαστε εύκολα ξένους όρους παραμερίζοντας
ελληνικές λέξεις ικανές να αποδώσουν τις σύγχρονες επικοινωνιακές και τεχνολογικές
περιστάσεις.
Τελειώνοντας, μπορούμε να επισημάνουμε ότι είναι ανάγκη να εργαστούμε για
την ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ των λαών και την εκμάθηση ξένων γλωσσών
με τρόπο που δεν θα μειώνει τη γλωσσική μας αντίσταση. Αυτό θα επιτευχθεί, αν όλοι
οι παράγοντες που συμβάλλουν στην παιδεία, όπως είναι για παράδειγμα η οικογένεια,
το σχολείο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σέβονται τη μητρική γλώσσα και
παρέχουν στους νέους πρότυπα προφορικού και γραπτού λόγου αντιπροσωπευτικά της
αξίας της.
Γ. Σπανός (1993). Η ξενομανία του Νεοέλληνα και η Γλώσσα μας. Στο:
Ζωντανές Μνήμες, 75-77. Αθήνα: Γεν. Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια γνωρίσματα της σύγχρονης εποχής θέτουν, σύμφωνα με το κείμενο, σε
κίνδυνο τη γλώσσα των μικρών πληθυσμιακά χωρών και για ποιους λόγους; (60-80
λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2.α. Να επισημάνετε δύο απο τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η
συνοχή στην έκτη (Όλα αυτά...περιστάσεις) παράγραφο του κειμένου.
(μονάδες 4)
Α2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές.
(μονάδες 6)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για καθεμία από τις λέξεις του κειμένου με έντονη
γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: υφήλιο, κυριαρχία, διαμόρφωσε,
αντιληπτό, επιτευχθεί.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να
επισημάνετε
στο
κείμενο
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία.

τρεις

λέξεις

ή

φράσεις

με

(μονάδες 15)
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Α1. [Υπόδειξη]
Γνωρίσματα σύγχρονης εποχής:
 Η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει πιο εύκολη την επαφή των λαών.
 Πολύ γρήγορη ενημέρωση για οτιδήποτε γίνεται στον κόσμο από
το διαδίκτυο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο.
 Οι άνθρωποι κυνηγούν το κέρδος επηρεασμένοι από τη
διαφήμιση, το εμπόριο και τον οικονομικό ανταγωνισμό.
Για ποιους λόγους κινδυνεύουν οι γλώσσες των μικρών
πληθυσμιακά χωρών:
 Οι σημερινές συνθήκες ζωής, ιδιαίτερα το εμπορικό πνεύμα,
επηρεάζουν την αφομοιωτική ικανότητα μιας γλώσσας.
 Για λόγους ευκολίας οι όροι της τεχνολογίας και του διαδικτύου
γίνονται δεκτοί με τις ξένες ονομασίες.
 Τα κόλπα της διαφήμισης και η έγχρωμη εικόνα οδηγούν τον
άνθρωπο στον μιμητισμό. Αντιγράφει ξένα πρότυπα και στοιχεία
της γλώσσας.
 Η τάση για μοντερνισμό ωθεί τον άνθρωπο στη χρήση ξένων
λέξεων.

Α2. α. Διαρθρωτικές λέξεις της έκτης παραγράφου: ωστόσο, δηλαδή.

β. Η διαρθρωτική λέξη ωστόσο δηλώνει αντίθεση και συνδέει
αντιθετικά την πρώτη περίοδο του κειμένου με τη δεύτερη. Η λέξη
δηλαδή δηλώνει επεξήγηση και συνδέει την τέταρτη περίοδο του

κειμένου με την τρίτη κάνοντας συγκεκριμένο το περιεχόμενο της
τρίτης περιόδου.

Β1. Δημιουργία προτάσεων με τις λέξεις: υφήλιο, κυριαρχία,
διαμόρφωσε, αντιληπτό, επιτευχθεί.
 Το διαδίκτυο έχει απλωθεί σε όλη την υφήλιο.
 Η κυριαρχία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου δεν επιβεβαιώθηκε
στο τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
 Ο υπεύθυνος διαμόρφωσε πολύ καλά τον χώρο της έκθεσης.
 Η παρουσία του δεν έγινε αντιληπτή.
 Με τέτοια ομάδα δεν μπορούσε να επιτευχθεί η κατάκτηση του
πρωταθλήματος.

Β2. Φράσεις με μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία:
 «αξιόλογα μνημεία λόγου»
 «οδηγούν τους ανθρώπους στο κυνήγι του κέρδους»
 «σέβονται τη μητρική γλώσσα»
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Κείμενο
[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα]
Ένας χώρος με ιδιαίτερη επίδραση στο θέμα της γλωσσικής διαφοροποίησης και
της διερεύνησης της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ο χώρος της τεχνολογίας. Σε όλη τη
διάρκεια της γλωσσικής ιστορίας, η παραγωγή ενός τεχνολογικού προϊόντος ασκούσε
μικρή ή μεγάλη επίδραση, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που αυτό είχε, στη γλωσσική
διαφοροποίηση. Όμως, η μεγάλη επανάσταση στη γλώσσα πραγματοποιήθηκε με την
εφεύρεση της τυπογραφίας, η οποία έδωσε νέες διαστάσεις και δυνατότητες στη
γλώσσα, στη γραπτή της κυρίως μορφή. Επίσης, διεύρυνε τη γλωσσική ποικιλία με τα
ποικίλα «εργαλεία» του γραπτού λόγου, επειδή με την τυπογραφία δόθηκε η
δυνατότητα να παραχθούν βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και διαφορετικοί τύποι
κειμένων, όπως αφίσες, διαφημίσεις, επιγραφές. Με τον ίδιο τρόπο η εφεύρεση του
τηλεφώνου επηρέασε κυρίως τον προφορικό λόγο, ενώ στη συνέχεια και ο τηλέγραφος
πρόσθεσε καινούριους τρόπους έκφρασης στον γραπτό λόγο.
Η επίδραση της τυπογραφίας στη γραπτή γλώσσα υπήρξε κάτι ανάλογο με την
επίδραση που άσκησε το ραδιόφωνο στον προφορικό λόγο. Στο θέμα της γλωσσικής
ποικιλομορφίας το ραδιόφωνο έδωσε τη δυνατότητα να ακουστεί η «άλλη φωνή», η
γλωσσική μορφή που διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα. Ακόμη, δημιούργησε
και πολλές νέες κειμενικές ποικιλίες, όπως το δελτίο ειδήσεων, η ζωντανή ραδιοφωνική
μετάδοση γεγονότων, ο σχολιασμός αθλητικών ή πολιτικών γεγονότων κ.λπ. Την
κατάσταση αυτή εμπλούτισε ο κινηματογράφος και ακόμα περισσότερο η τηλεόραση,
καθώς δημιουργήθηκαν νέες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές κειμενικές ποικιλίες
και δόθηκαν δυνατότητες γραπτής έκφρασης με τον γλωσσικό σχολιασμό της εικόνας.
Στη συνέχεια, ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο
συνδυάζει τις γλωσσικές δυνατότητες του κλασικού τηλεφώνου με αυτές της
τηλεοπτικής εικόνας. Θέτει, όμως, κάποιους σημαντικούς περιορισμούς λόγω του πολύ
μικρού μεγέθους της οθόνης του, όπως το όριο των χαρακτήρων για κάθε μήνυμα. Έτσι
δημιουργήθηκαν νέες γλωσσικές συμβάσεις, όπως οι συντομογραφίες και οι νέες λέξεις
ή φράσεις που αποτελούνται από συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών (π.χ. τπτ =
«τίποτα») για την οικονομικότερη και ταχύτερη ανταλλαγή μηνυμάτων και
πληροφοριών.
Επιπλέον, το διαδίκτυο, εκμεταλλευόμενο τις τεράστιες τεχνολογικές
δυνατότητες αλλά και λειτουργώντας κάτω από τους περιορισμούς, οι οποίοι
σχετίζονται με το ηλεκτρονικό υλικό και τις εφαρμογές, έφερε το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, καθώς και τη σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία.

Επιπρόσθετα έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν πολλοί καινούργιοι τύποι
διαδικτυακών κειμένων, γεγονός που τροφοδοτεί τη γλώσσα με πρωτόγνωρα
δείγματα γλωσσικής ποικιλίας. Και ενώ θα περίμενε κανείς να λειτουργεί το διαδίκτυο
ομογενοποιητικά1 λόγω της παγκόσμιας επικράτησης και της κυριαρχίας της αγγλικής
γλώσσας, φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο: διευκολύνει και ενθαρρύνει την ανάδειξη
της διαφορετικότητας στη γλωσσική επικοινωνία. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το
διαδίκτυο έχει επηρεάσει και θα επηρεάσει μελλοντικά ακόμη περισσότερο τη γλώσσα
ξεπερνώντας οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική εφεύρεση του παρελθόντος.
Κ. Ντίνας. (2013). Η Γλωσσική ποικιλότητα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του
κριτικού Γραμματισμού. Στο: Τσιτσανούδη Μ. (Επιμ.), Η Νέα Ελληνική Γλώσσα
στη σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση: Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές,
280-282. Αθήνα: Gutenberg. (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η μεγάλη επανάσταση στη
γλώσσα πραγματοποιήθηκε με την εφεύρεση της τυπογραφίας; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Η επίδραση…της
εικόνας) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: τεχνολογικές δυνατότητες,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδικτυακών κειμένων, γλωσσικής ποικιλίας,
επικοινωνία.
(μονάδες 10)

1

ομογενοποιητικά: με τρόπο που να εξαλείφει τις διαφορές και να επιφέρει την
ομοιομορφία.

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «Η τυπογραφία διεύρυνε τη γλωσσική ποικιλία με τα ποικίλα «εργαλεία» του
γραπτού λόγου».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητική σύνταξης από τον συγγραφέα.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 10)
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Α1. [Υπόδειξη] Η τυπογραφία αποτέλεσε τη μεγάλη επανάσταση
στη γλώσσα γιατί:
 Έδωσε νέες διαστάσεις και δυνατότητες στη γραπτή μορφή
της γλώσσας.
 Διεύρυνε τη γλωσσική ποικιλία με τα ποικίλα «εργαλεία»
του γραπτού λόγου που επέτρεψε να δημιουργηθούν. Πρόκειται για
τα βιβλία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τις επιγραφές και κάθε
άλλο είδος γραπτού κειμένου.

Α2. Τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου ( Η επίδραση ...
της εικόνας) είναι:
Θεματική πρόταση: «Η επίδραση της τυπογραφίας ... στον
προφορικό λόγο».
Λεπτομέρειες/ σχόλια: « Στο θέμα της γλωσσικής
ποικιλομορφίας ... τον γλωσσικό σχολιασμό της εικόνας».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.

Β1. [Ελεύθερη απάντηση]

Β2. Η τυπογραφία διεύρυνε τη γλωσσική ποικιλία με τα ποικίλα
«εργαλεία» του γραπτού λόγου.
1. Ο συγγραφέας επιλέγει την ενεργητική σύνταξη, γιατί θέλει
να τονίσει ιδιαίτερα το υποκείμενο της πρότασης, που είναι
η τυπογραφία.

2. Παθητική σύνταξη: Η γλωσσική ποικιλία διευρύνθηκε από
την τυπογραφία με τα ποικίλα «εργαλεία» του γραπτού
λόγου.
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Κείμενο
[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα]
Ένας χώρος με ιδιαίτερη επίδραση στο θέμα της γλωσσικής διαφοροποίησης και
της διερεύνησης της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ο χώρος της τεχνολογίας. Σε όλη τη
διάρκεια της γλωσσικής ιστορίας, η παραγωγή ενός τεχνολογικού προϊόντος ασκούσε
μικρή ή μεγάλη επίδραση, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που αυτό είχε, στη γλωσσική
διαφοροποίηση. Όμως, η μεγάλη επανάσταση στη γλώσσα πραγματοποιήθηκε με την
εφεύρεση της τυπογραφίας, η οποία έδωσε νέες διαστάσεις και δυνατότητες στη
γλώσσα, στη γραπτή της κυρίως μορφή. Επίσης, διεύρυνε τη γλωσσική ποικιλία με τα
ποικίλα «εργαλεία» του γραπτού λόγου, επειδή με την τυπογραφία δόθηκε η
δυνατότητα να παραχθούν βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και διαφορετικοί τύποι
κειμένων, όπως αφίσες, διαφημίσεις, επιγραφές. Με τον ίδιο τρόπο η εφεύρεση του
τηλεφώνου επηρέασε κυρίως τον προφορικό λόγο, ενώ στη συνέχεια και ο τηλέγραφος
πρόσθεσε καινούριους τρόπους έκφρασης στον γραπτό λόγο.
Η επίδραση της τυπογραφίας στη γραπτή γλώσσα υπήρξε κάτι ανάλογο με την
επίδραση που άσκησε το ραδιόφωνο στον προφορικό λόγο. Στο θέμα της γλωσσικής
ποικιλομορφίας το ραδιόφωνο έδωσε τη δυνατότητα να ακουστεί η «άλλη φωνή», η
γλωσσική μορφή που διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα. Ακόμη, δημιούργησε
και πολλές νέες κειμενικές ποικιλίες, όπως το δελτίο ειδήσεων, η ζωντανή ραδιοφωνική
μετάδοση γεγονότων, ο σχολιασμός αθλητικών ή πολιτικών γεγονότων κ.λπ. Την
κατάσταση αυτή εμπλούτισε ο κινηματογράφος και ακόμα περισσότερο η τηλεόραση,
καθώς δημιουργήθηκαν νέες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές κειμενικές ποικιλίες
και δόθηκαν δυνατότητες γραπτής έκφρασης με τον γλωσσικό σχολιασμό της εικόνας.
Στη συνέχεια, ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο
συνδυάζει τις γλωσσικές δυνατότητες του κλασικού τηλεφώνου με αυτές της
τηλεοπτικής εικόνας. Θέτει, όμως, κάποιους σημαντικούς περιορισμούς λόγω του πολύ
μικρού μεγέθους της οθόνης του, όπως το όριο των χαρακτήρων για κάθε μήνυμα. Έτσι
δημιουργήθηκαν νέες γλωσσικές συμβάσεις, όπως οι συντομογραφίες και οι νέες λέξεις
ή φράσεις που αποτελούνται από συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών (π.χ. τπτ =
«τίποτα») για την οικονομικότερη και ταχύτερη ανταλλαγή μηνυμάτων και
πληροφοριών.

Επιπλέον, το διαδίκτυο, εκμεταλλευόμενο τις τεράστιες τεχνολογικές
δυνατότητες αλλά και λειτουργώντας κάτω από τους περιορισμούς, οι οποίοι
σχετίζονται με το ηλεκτρονικό υλικό και τις εφαρμογές, έφερε το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, καθώς και τη σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία.
Επιπρόσθετα έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν πολλοί καινούργιοι τύποι
διαδικτυακών κειμένων, γεγονός που τροφοδοτεί τη γλώσσα με πρωτόγνωρα δείγματα
γλωσσικής ποικιλίας. Και ενώ θα περίμενε κανείς να λειτουργεί το διαδίκτυο
ομογενοποιητικά1 λόγω της παγκόσμιας επικράτησης και της κυριαρχίας της αγγλικής
γλώσσας, φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο: διευκολύνει και ενθαρρύνει την ανάδειξη
της διαφορετικότητας στη γλωσσική επικοινωνία. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το
διαδίκτυο έχει επηρεάσει και θα επηρεάσει μελλοντικά ακόμη περισσότερο τη γλώσσα
ξεπερνώντας οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική εφεύρεση του παρελθόντος.
Κ. Ντίνας. (2013). Η Γλωσσική ποικιλότητα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του
κριτικού Γραμματισμού. Στο: Τσιτσανούδη Μ. (Επιμ.), Η Νέα Ελληνική Γλώσσα
στη σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση: Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές,
280-282. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιες αλλαγές, σύμφωνα με το κείμενο, έχει επιφέρει η χρήση των κινητών
τηλεφώνων στη γλωσσική επικοινωνία; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με ποιες συνδετικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα:
1. στη δεύτερη παράγραφο και την τρίτη παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 5)
2. στην τρίτη παράγραφο και την τέταρτη παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 5)
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ομογενοποιητικά: με τρόπο που να εξαλείφει τις διαφορές και να επιφέρει την
ομοιομορφία

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «[Το διαδίκτυο] διευκολύνει και ενθαρρύνει την ανάδειξη της διαφορετικότητας
στη γλωσσική επικοινωνία».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο λόγου, να δημιουργήσετε μια παράγραφο
50-60 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 10)
Β2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)
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Α1. [Υπόδειξη] Αλλαγές που επέφερε το κινητό τηλέφωνο στη
γλωσσική επικοινωνία:
 Συνδυάζει τον προφορικό λόγο με τον γραπτό και την εικόνα.
 Το μικρό μέγεθος της οθόνης επιβάλλει τις συντομογραφίες.
 Επίσης επιβάλλει τη χρήση λέξεων ή φράσεων που αποτελούνται
από συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών.

Α2. Συνοχή παραγράφων:
1. Η συνοχή της τρίτης παραγράφου με τη δεύτερη επιτυγχάνεται
με τη συνδετική φράση « στη συνέχεια», που δηλώνει ακολουθία.
2. Η συνοχή της τέταρτης παραγράφου με την τρίτη παράγραφο
του κειμένου επιτυγχάνεται με τη λέξη «επιπλέον», που δηλώνει
προσθήκη.

Β1. «Το [διαδίκτυο] διευκολύνει και ενθαρρύνει την ανάδειξη της
διαφορετικότητας στη γλωσσική επικοινωνία»: [Υπόδειξη]
 Τα μηνύματα και οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο
έχουν πλήθος διαφορετικών πηγών.
 Αυτό επιτρέπει να δημιουργηθούν πολλοί καινούργιοι τύποι
«διαδικτυακών κειμένων».
 Αυτό τροφοδοτεί τη γλώσσα με πρωτόγνωρα δείγματα «
γλωσσικής ποικιλίας».
 Διευκολύνει τον απρόσωπο χαρακτήρα στην επικοινωνία.

 Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους χρήστες να εκφράζονται με τον
δικό τους γλωσσικό τρόπο.

Β2. α. Παραδείγματα μεταφορικής / συνυποδηλωτικής χρήσης της
γλώσσας:
«Η μεγάλη επανάσταση στη γλώσσα».
«Ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το κινητό τηλέφωνο».
β. Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων καθιστά
τη

γλώσσα

ευχαρίστηση

ποιητική
στον

και

ικανή

αποδέκτη

να

του

προσφέρει

κειμένου.

Οι

αισθητική
παραπάνω

μεταφορικές φράσεις τονίζουν ιδιαίτερα στοιχεία του κειμένου. Ο
συγγραφέας, για να τονίσει τη μεγάλη σημασία της τυπογραφίας
για τη γλώσσα, χρησιμοποιεί τη φράση η μεγάλη επανάσταση στη
γλώσσα. Η λέξη επανάσταση προκαλεί το ενδιαφέρον και κάνει το
κείμενο παραστατικό. Τον ίδιο στόχο επιτυγχάνει και η χρήση της
φράσης «ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το κινητό τηλέφωνο». Η
χρήση της φράσης μεγάλος σταθμός εντυπωσιάζει, τονίζει την
άποψη του συγγραφέα για την επίδραση της τεχνολογίας στη
γλώσσα και κάνει το κείμενο ελκυστικό.
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Κείμενο
[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα]
Ένας χώρος με ιδιαίτερη επίδραση στο θέμα της γλωσσικής διαφοροποίησης και
της διερεύνησης της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ο χώρος της τεχνολογίας. Σε όλη τη
διάρκεια της γλωσσικής ιστορίας, η παραγωγή ενός τεχνολογικού προϊόντος ασκούσε
μικρή ή μεγάλη επίδραση, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που αυτό είχε, στη γλωσσική
διαφοροποίηση. Όμως, η μεγάλη επανάσταση στη γλώσσα πραγματοποιήθηκε με την
εφεύρεση της τυπογραφίας, η οποία έδωσε νέες διαστάσεις και δυνατότητες στη
γλώσσα, στη γραπτή της κυρίως μορφή. Επίσης, διεύρυνε τη γλωσσική ποικιλία με τα
ποικίλα «εργαλεία» του γραπτού λόγου, επειδή με την τυπογραφία δόθηκε η
δυνατότητα να παραχθούν βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και διαφορετικοί τύποι
κειμένων, όπως αφίσες, διαφημίσεις, επιγραφές. Με τον ίδιο τρόπο η εφεύρεση του
τηλεφώνου επηρέασε κυρίως τον προφορικό λόγο, ενώ στη συνέχεια και ο τηλέγραφος
πρόσθεσε καινούριους τρόπους έκφρασης στον γραπτό λόγο.
Η επίδραση της τυπογραφίας στη γραπτή γλώσσα υπήρξε κάτι ανάλογο με την
επίδραση που άσκησε το ραδιόφωνο στον προφορικό λόγο. Στο θέμα της γλωσσικής
ποικιλομορφίας το ραδιόφωνο έδωσε τη δυνατότητα να ακουστεί η «άλλη φωνή», η
γλωσσική μορφή που διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα. Ακόμη, δημιούργησε
και πολλές νέες κειμενικές ποικιλίες, όπως το δελτίο ειδήσεων, η ζωντανή ραδιοφωνική
μετάδοση γεγονότων, ο σχολιασμός αθλητικών ή πολιτικών γεγονότων κ.λπ. Την
κατάσταση αυτή εμπλούτισε ο κινηματογράφος και ακόμα περισσότερο η τηλεόραση,
καθώς δημιουργήθηκαν νέες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές κειμενικές ποικιλίες
και δόθηκαν δυνατότητες γραπτής έκφρασης με τον γλωσσικό σχολιασμό της εικόνας.
Στη συνέχεια, ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο
συνδυάζει τις γλωσσικές δυνατότητες του κλασικού τηλεφώνου με αυτές της
τηλεοπτικής εικόνας. Θέτει, όμως, κάποιους σημαντικούς περιορισμούς λόγω του πολύ
μικρού μεγέθους της οθόνης του, όπως το όριο των χαρακτήρων για κάθε μήνυμα. Έτσι
δημιουργήθηκαν νέες γλωσσικές συμβάσεις, όπως οι συντομογραφίες και οι νέες
λέξεις ή φράσεις που αποτελούνται από συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών (π.χ. τπτ =
«τίποτα») για την οικονομικότερη και ταχύτερη ανταλλαγή μηνυμάτων και
πληροφοριών.

Επιπλέον, το διαδίκτυο, εκμεταλλευόμενο τις τεράστιες τεχνολογικές
δυνατότητες αλλά και λειτουργώντας κάτω από τους περιορισμούς, οι οποίοι
σχετίζονται με το ηλεκτρονικό υλικό και τις εφαρμογές, έφερε το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, καθώς και τη σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία.
Επιπρόσθετα έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν πολλοί καινούργιοι τύποι
διαδικτυακών κειμένων, γεγονός που τροφοδοτεί τη γλώσσα με πρωτόγνωρα δείγματα
γλωσσικής ποικιλίας. Και ενώ θα περίμενε κανείς να λειτουργεί το διαδίκτυο
ομογενοποιητικά1 λόγω της παγκόσμιας επικράτησης και της κυριαρχίας της αγγλικής
γλώσσας, φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο: διευκολύνει και ενθαρρύνει την ανάδειξη
της διαφορετικότητας στη γλωσσική επικοινωνία. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το
διαδίκτυο έχει επηρεάσει και θα επηρεάσει μελλοντικά ακόμη περισσότερο τη γλώσσα
ξεπερνώντας οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική εφεύρεση του παρελθόντος.
Κ. Ντίνας. (2013). Η Γλωσσική ποικιλότητα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του
κριτικού Γραμματισμού. Στο: Τσιτσανούδη Μ. (Επιμ.), Η Νέα Ελληνική Γλώσσα
στη σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση: Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές,
280-282. Αθήνα: Gutenberg. (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια ήταν, σύμφωνα με το κείμενο, τα αποτελέσματα της εφεύρεσης του
ραδιοφώνου όσον αφορά στη γλωσσική ποικιλομορφία; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη παράγραφο (Στη συνέχεια…
πληροφοριών) και την τέταρτη παράγραφο (Επιπλέον… παρελθόντος) του
κειμένου.
(μονάδες 10)

1

ομογενοποιητικά: με τρόπο που να εξαλείφει τις διαφορές και να επιφέρει την
ομοιομορφία

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε
τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: κινητό τηλέφωνο,
γλωσσικές δυνατότητες, όριο, συντομογραφίες, ανταλλαγή μηνυμάτων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο όρους του ειδικού λεξιλογίου.
(μονάδες 10)
Β2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)
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Α1. [Υπόδειξη] Αποτελέσματα της εφεύρεσης του ραδιοφώνου όσον
αφορά στη γλωσσική ποικιλομορφία:
 Μπορεί να ακουστεί η «άλλη φωνή». Μια μορφή γλώσσας
διαφορετική από την επίσημη γλώσσα.
 Δημιούργησε νέες κειμενικές ποικιλίες στον προφορικό λόγο .
Τέτοιες είναι: το δελτίο ειδήσεων, η ζωντανή μετάδοση από το
ραδιόφωνο αθλητικών αγώνων, μουσικών εκδηλώσεων, θεατρικών
παραστάσεων, συνεντεύξεων, πολιτικών γεγονότων και πολλών
άλλων δραστηριοτήτων.

Α2. Πλαγιότιτλοι:
3η παράγραφος ( Στη συνέχεια ... πληροφοριών): Κινητό τηλέφωνο
και γλωσσική επικοινωνία.
4η παράγραφος ( Επιπλέον ... παρελθόντος): Καθοριστική η
επίδραση του διαδικτύου στη γλωσσική ποικιλία.

Β1. [Ελεύθερη απάντηση]

Β2. α. Όροι ειδικού λεξιλογίου: γλωσσικής ποικιλότητας, γλωσσική
διαφοροποίηση, γλωσσικής ποικιλομορφίας, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, διαδίκτυο.
β. Η χρήση ειδικού λεξιλογίου στο κείμενο αυτό είναι
αναγκαία, γιατί γίνεται ανάλυση ειδικού θέματος, όπως είναι η
σχέση της γλωσσικής ποικιλίας με τα νέα επιτεύγματα της
τεχνολογίας. Οι παραπάνω όροι υπηρετούν το ύφος του κειμένου.
Το κείμενο είναι επιστημονικό και υπάρχει ανάγκη ακριβολογίας,

αντικειμενικής ανάλυσης και έγκυρων δεδομένων. Με τους όρους
αυτούς ο συγγραφέας επιτυγχάνει αυτό τον στόχο. Παράλληλα
παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία καταδεικνύει αυτό
που ο τίτλος του κειμένου προαναγγέλλει.

ΘΕΜΑ 6654

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης.
Ο ρόλος του σχολείου]
Τι πρέπει να γίνει σήμερα σε ό,τι αφορά στο γλωσσικό μάθημα; Εδώ και χρόνια,
αναφερόμαστε στην κριτική σκέψη και τονίζουμε μόνο στα λόγια τη σημασία της για
την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και των πολιτών γενικά.
Ανακοινώνονται κατά διαστήματα εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, χρησιμοποιούνται
εντυπωσιακοί νεολογισμοί, για να δηλωθεί το νέο πνεύμα διδασκαλίας. Στην
πραγματικότητα όμως δεν έχει γίνει αντιληπτό από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι ο
θάνατος των γλωσσών συνεπάγεται θάνατο του πολιτισμού, γιατί γλώσσα και
πολιτισμός είναι αλληλένδετες έννοιες. Η γλώσσα είναι φορέας πολιτισμού και αυτό
σημαίνει ότι γλωσσική επίγνωση δεν μπορεί να επιτευχθεί στα όρια της παραδοσιακής
διδασκαλίας, η οποία έδινε έμφαση στη μορφή. Αυτό που απαιτείται, επομένως, για την
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι η αποτελεσματική διδασκαλία και η επαρκής
μάθηση της γλώσσας.
Από την άλλη μεριά, θεωρούμε σήμερα ότι η κριτική σκέψη δεν μπορεί να
αναπτυχθεί αποκλειστικά μέσω της πολυδιαφημιζόμενης Τεχνολογίας της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η διαπίστωση είναι ότι στην εποχή μας
κατακλυζόμαστε από τόσες πληροφορίες, ώστε να νιώθουμε ότι πνιγόμαστε μέσα στον
ωκεανό της υπερπληροφόρησης. Σε σχέση με το παρελθόν, έχουμε φτάσει στο άλλο
άκρο. Εκεί που δεν είχαμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση, έχουμε τώρα
έναν καταιγισμό πληροφοριών και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειαζόμαστε
περισσότερο από κάθε άλλη φορά ένα υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας, ώστε να
διευκολύνεται η κριτική σκέψη. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε στον μαθητή τα μέσα και
τους τρόπους που θα τον οδηγήσουν να σκέπτεται σωστά. Υπό τις συνθήκες αυτές, η
διδασκαλία της γλώσσας γίνεται υπόθεση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και
όχι μόνο των φιλολόγων.
Μιλώντας ειδικότερα για την ελληνική γλώσσα θα λέγαμε ότι είναι πραγματικός
ωκεανός. Έχουμε σκεφτεί ποτέ πόσες λέξεις διαθέτει; Τα γνωστά επίτομα λεξικά στην
καλύτερη περίπτωση περιέχουν λιγότερες από εβδομήντα χιλιάδες λέξεις, δηλαδή το
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ένα δέκατο περίπου, από όσες υπάρχουν στα ελληνικά και, επομένως, δεν αποτυπώνουν
παρά ένα μικρό μέρος του συνόλου της γλώσσας μας.
Είναι βέβαια γνωστό ότι ο καθένας από μας γνωρίζει, έτσι και αλλιώς, ένα
μέρος της ελληνικής, μικρότερο ή μεγαλύτερο, και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί, όταν επικρίνουμε τους μαθητές μας ότι έχουν φτωχό λεξιλόγιο. Από την
άποψη αυτή θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι πάσχουμε όλοι από «λεξιπενία»
και, το σημαντικότερο, από «σημασιολογική ένδεια1», γιατί αγνοούμε σε κάποιο βαθμό
την πολυσημία των λέξεων, δηλαδή τις διάφορες σημασίες τους. Ωστόσο, δεν
συμμερίζομαι τη γλωσσική κινδυνολογία. αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να
είμαστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα του λόγου των μαθητών μας. Υπάρχουν ακόμη
πολλά περιθώρια βελτίωσης και είναι ευθύνη όλων μας να προσφέρουμε στους νέους
καλύτερη γλωσσική παιδεία.
Χρ. Χαραλαμπάκης. (2013). Απόσπασμα από Εισήγηση: «Η ελληνική γλώσσα
στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης και της τεχνοκρατίας. Ο ρόλος του
σχολείου» (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, απαιτείται υψηλό επίπεδο
γλωσσομάθειας στην εποχή μας; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Από την άλλη…των
φιλολόγων) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: επικρίνουμε, φτωχό λεξιλόγιο,
αγνοούμε, κινδυνολογία, γλωσσική παιδεία.
(μονάδες 10)
1

ένδεια: ανεπάρκεια, έλλειψη, φτώχεια
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Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Ποιες από τις υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις των παρακάτω προτάσεων
χρησιμοποιούνται με μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία και ποιες με
κυριολεκτική/δηλωτική σημασία;
1. Ο θάνατος των γλωσσών συνεπάγεται θάνατο του πολιτισμού.
2. Η γλώσσα είναι φορέας πολιτισμού.
3. Χρειάζεται η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
(μονάδες 15)
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ΘΕΜΑ 6654
[Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο
ρόλος του σχολείου]
Α1. [Υπόδειξη] Λόγοι για τους οποίους απαιτείται υψηλό επίπεδο
γλωσσομάθειας σήμερα:
 Η κριτική σκέψη συντελεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας.
 Για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης απαιτείται η επαρκής
μάθηση της γλώσσας.
 Η Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας δεν είναι
αρκετή για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, γιατί προσφέρει
μεγάλο πλήθος πληροφοριών.
 Η υπερπληροφόρηση απαιτεί επιλογή και αξιολόγηση των
πληροφοριών, για να είναι δυνατή η αφομοίωσή τους.
 Η επιλογή και αξιολόγηση στηρίζονται στην ύπαρξη κριτικής
σκέψης, η οποία διευκολύνεται από την ύπαρξη υψηλού επιπέδου
γλωσσομάθειας.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου ( Από την άλλη
..των φιλολόγων ) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: Από την άλλη μεριά ... και της επικοινωνίας
(ΤΠΕ).
Λεπτομέρειες / σχόλια: Η διαπίστωση είναι ... να σκέπτεται σωστά.
Κατακλείδα: Υπό τις συνθήκες ... των φιλολόγων.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2.
1. Ο θάνατος των γλωσσών συνεπάγεται θάνατο του πολιτισμού: Η
λέξη θάνατος χρησιμοποιείται με μεταφορική/ συνυποδηλωτική
σημασία.
2. Η γλώσσα είναι φορέας πολιτισμού: Η φράση φορέας πολιτισμού
χρησιμοποιείται με κυριολεκτική/ δηλωτική σημασία.
3. Χρειάζεται η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης: Η λέξη
καλλιέργεια χρησιμοποιείται με μεταφορική/ συνυποδηλωτική
σημασία.

ΘΕΜΑ 6655
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης
και της τεχνοκρατίας. Ο ρόλος του σχολείου]
Τι πρέπει να γίνει σήμερα σε ό,τι αφορά στο γλωσσικό μάθημα; Εδώ και χρόνια,
αναφερόμαστε στην κριτική σκέψη και τονίζουμε μόνο στα λόγια τη σημασία της για
την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και των πολιτών γενικά.
Ανακοινώνονται κατά διαστήματα εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, χρησιμοποιούνται
εντυπωσιακοί νεολογισμοί, για να δηλωθεί το νέο πνεύμα διδασκαλίας. Στην
πραγματικότητα όμως δεν έχει γίνει αντιληπτό από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι ο
θάνατος των γλωσσών συνεπάγεται θάνατο του πολιτισμού, γιατί γλώσσα και
πολιτισμός είναι αλληλένδετες έννοιες. Η γλώσσα είναι φορέας πολιτισμού και αυτό
σημαίνει ότι γλωσσική επίγνωση δεν μπορεί να επιτευχθεί στα όρια της παραδοσιακής
διδασκαλίας, η οποία έδινε έμφαση στη μορφή. Αυτό που απαιτείται, επομένως, για την
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι η αποτελεσματική διδασκαλία και η επαρκής
μάθηση της γλώσσας.
Από την άλλη μεριά, θεωρούμε σήμερα ότι η κριτική σκέψη δεν μπορεί να
αναπτυχθεί αποκλειστικά μέσω της πολυδιαφημιζόμενης Τεχνολογίας της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η διαπίστωση είναι ότι στην εποχή μας
κατακλυζόμαστε από τόσες πληροφορίες, ώστε να νιώθουμε ότι πνιγόμαστε μέσα στον
ωκεανό της υπερπληροφόρησης. Σε σχέση με το παρελθόν, έχουμε φτάσει στο άλλο
άκρο. Εκεί που δεν είχαμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση, έχουμε τώρα
έναν καταιγισμό πληροφοριών και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειαζόμαστε
περισσότερο από κάθε άλλη φορά ένα υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας, ώστε να
διευκολύνεται η κριτική σκέψη. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε στον μαθητή τα μέσα και
τους τρόπους που θα τον οδηγήσουν να σκέπτεται σωστά. Υπό τις συνθήκες αυτές, η
διδασκαλία της γλώσσας γίνεται υπόθεση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και
όχι μόνο των φιλολόγων.
Μιλώντας ειδικότερα για την ελληνική γλώσσα θα λέγαμε ότι είναι πραγματικός
ωκεανός. Έχουμε σκεφτεί ποτέ πόσες λέξεις διαθέτει; Τα γνωστά επίτομα λεξικά στην
καλύτερη περίπτωση περιέχουν λιγότερες από εβδομήντα χιλιάδες λέξεις, δηλαδή το
ένα δέκατο περίπου, από όσες υπάρχουν στα ελληνικά και, επομένως, δεν αποτυπώνουν
παρά ένα μικρό μέρος του συνόλου της γλώσσας μας.
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Είναι βέβαια γνωστό ότι ο καθένας από μας γνωρίζει, έτσι και αλλιώς, ένα
μέρος της ελληνικής, μικρότερο ή μεγαλύτερο, και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί, όταν επικρίνουμε τους μαθητές μας ότι έχουν φτωχό λεξιλόγιο. Από την
άποψη αυτή θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι πάσχουμε όλοι από «λεξιπενία»
και, το σημαντικότερο, από «σημασιολογική ένδεια1», γιατί αγνοούμε σε κάποιο βαθμό
την πολυσημία των λέξεων, δηλαδή τις διάφορες σημασίες τους. Ωστόσο, δεν
συμμερίζομαι τη γλωσσική κινδυνολογία. αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να
είμαστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα του λόγου των μαθητών μας. Υπάρχουν ακόμη
πολλά περιθώρια βελτίωσης και είναι ευθύνη όλων μας να προσφέρουμε στους νέους
καλύτερη γλωσσική παιδεία.
Χρ. Χαραλαμπάκης. (2013). Απόσπασμα από εισήγηση: «Η ελληνική γλώσσα
στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης και της τεχνοκρατίας.Ο ρόλος του
σχολείου» (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς, σύμφωνα με το κείμενο, η διδασκαλία της γλώσσας μπορεί να συμβάλλει στη
διαχείριση της γνώσης και της πληροφόρησης στην εποχή μας; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 15)
Α1. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Μιλώντας… γλώσσας μας)
του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Η ελληνική γλώσσα είναι πραγματικός ωκεανός».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 5060 λέξεων.
(μονάδες 10)

1

ένδεια: ανεπάρκεια, έλλειψη, φτώχεια
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Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο όρους του ειδικού λεξιλογίου.
(μονάδες 10)
Β2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)
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ΘΕΜΑ 6655
[Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο
ρόλος του σχολείου]
Α1. Η διδασκαλία συμβάλλει στη διαχείριση της γνώσης και της
πληροφόρησης. [Υπόδειξη]
 Η διδασκαλία πρέπει να μην επιμένει στη μορφή, αλλά να δίνει
τα μέσα και τους τρόπους που θα οδηγήσουν τον μαθητή να
σκέπτεται σωστά.
 Η διδασκαλία πρέπει να είναι αποτελεσματική και να προσφέρει
επαρκή μάθηση της γλώσσας.
 Η διδασκαλία, αν ακολουθεί τους δύο παραπάνω στοχους, μπορεί
να επιτύχει τη διαχείριση της γνώσης και της πληροφόρησης, που
σήμερα προσφέρονται σε υπερβολικό βαθμό.
 Καθοριστική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι και το να γίνει η
διδασκαλία της γλώσσας υπόθεση των εκπαιδευτικών όλων των
ειδικοτήτων.
Α2. Δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου ( Μιλώντας ... της
γλώσσας μας ) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: Μιλώντας ... ωκεανός.
Λεπτομέρειες/ σχόλια: Έχουμε σκεφτεί ποτέ ... στα ελληνικά.
Κατακλείδα: και, επομένως, δεν ... της γλώσσας μας. [Η κατακλείδα
δεν αποτελεί ξεχωριστή περίοδο, όμως αποτελεί συμπέρασμα /
κατάληξη των λεπτομερειών που προηγήθηκαν.]
Β1. « Η ελληνική γλώσσα είναι πραγματικός ωκεανός».[Ενδεικτική
απάντηση]
Η ελληνική γλώσσα δικαιολογεί αυτόν τον χαρακτηρισμό.
Έχει το βάθος του ωκεανού, γιατί μιλιέται συνεχώς για τρεις
χιλιάδες χρόνια. Έχει την έκταση του ωκεανού, γιατί διαθέτει
τεράστιο πλούτο λέξεων και έχει δώσει δάνεια σε πάρα πολλές
άλλες γλώσσες. Έχει τη δύναμη του ωκεανού, γιατί έχει τη δύναμη
να αφομοιώνει ξένες λέξεις χωρίς να χάνει τη συνοχή της. Η αξία
της στηρίζεται σε δημιουργούς των οποίων το έργο ακμάζει από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Β2. α. Όροι ειδικού λεξιλογίου:
 Κριτική σκέψη.
 Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.
 Φτωχό λεξιλόγιο / λεξιπενία.

β. Η χρήση ειδικού λεξιλογίου στο κείμενο αυτό είναι
αναγκαία, γιατί γίνεται ανάλυση ειδικού θέματος, όπως είναι η
θέση
της
ελληνικής
γλώσσας
στην
κοινωνία
της
παγκοσμιοποίησης και ο ρόλος του σχολείου. Οι παραπάνω όροι
υπηρετούν το ύφος του κειμένου. Το κείμενο είναι επιστημονικό
και υπάρχει ανάγκη ακριβολογίας, αντικειμενικής ανάλυσης και
έγκυρων δεδομένων. Με τους όρους αυτούς ο συγγραφέας
επιτυγχάνει αυτό τον στόχο. Παράλληλα παρουσιάζει
συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία καταδεικνύει αυτό που ο τίτλος
του κειμένου προαναγγέλλει.

ΘΕΜΑ 6656
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης
και της τεχνοκρατίας. Ο ρόλος του σχολείου.
Τι πρέπει να γίνει σήμερα σε ό,τι αφορά στο γλωσσικό μάθημα; Εδώ και χρόνια,
αναφερόμαστε στην κριτική σκέψη και τονίζουμε μόνο στα λόγια τη σημασία της για
την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και των πολιτών γενικά.
Ανακοινώνονται κατά διαστήματα εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, χρησιμοποιούνται
εντυπωσιακοί νεολογισμοί, για να δηλωθεί το νέο πνεύμα διδασκαλίας. Στην
πραγματικότητα όμως δεν έχει γίνει αντιληπτό από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι ο
θάνατος των γλωσσών συνεπάγεται θάνατο του πολιτισμού, γιατί γλώσσα και
πολιτισμός είναι αλληλένδετες έννοιες. Η γλώσσα είναι φορέας πολιτισμού και αυτό
σημαίνει ότι γλωσσική επίγνωση δεν μπορεί να επιτευχθεί στα όρια της παραδοσιακής
διδασκαλίας, η οποία έδινε έμφαση στη μορφή. Αυτό που απαιτείται, επομένως, για την
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι η αποτελεσματική διδασκαλία και η επαρκής
μάθηση της γλώσσας.
Από την άλλη μεριά, θεωρούμε σήμερα ότι η κριτική σκέψη δεν μπορεί να
αναπτυχθεί αποκλειστικά μέσω της πολυδιαφημιζόμενης Τεχνολογίας της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η διαπίστωση είναι ότι στην εποχή μας
κατακλυζόμαστε από τόσες πληροφορίες, ώστε να νιώθουμε ότι πνιγόμαστε μέσα στον
ωκεανό της υπερπληροφόρησης. Σε σχέση με το παρελθόν, έχουμε φτάσει στο άλλο
άκρο. Εκεί που δεν είχαμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση, έχουμε τώρα
έναν καταιγισμό πληροφοριών και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειαζόμαστε
περισσότερο από κάθε άλλη φορά ένα υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας, ώστε να
διευκολύνεται η κριτική σκέψη. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε στον μαθητή τα μέσα και
τους τρόπους που θα τον οδηγήσουν να σκέπτεται σωστά. Υπό τις συνθήκες αυτές, η
διδασκαλία της γλώσσας γίνεται υπόθεση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και
όχι μόνο των φιλολόγων.
Μιλώντας ειδικότερα για την ελληνική γλώσσα θα λέγαμε ότι είναι πραγματικός
ωκεανός. Έχουμε σκεφτεί ποτέ πόσες λέξεις διαθέτει; Τα γνωστά επίτομα λεξικά στην
καλύτερη περίπτωση περιέχουν λιγότερες από εβδομήντα χιλιάδες λέξεις, δηλαδή το
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ένα δέκατο περίπου, από όσες υπάρχουν στα ελληνικά και, επομένως, δεν αποτυπώνουν
παρά ένα μικρό μέρος του συνόλου της γλώσσας μας.
Είναι βέβαια γνωστό ότι ο καθένας από μας γνωρίζει, έτσι και αλλιώς, ένα
μέρος της ελληνικής, μικρότερο ή μεγαλύτερο, και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί, όταν επικρίνουμε τους μαθητές μας ότι έχουν φτωχό λεξιλόγιο. Από την
άποψη αυτή θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι πάσχουμε όλοι από «λεξιπενία»
και, το σημαντικότερο, από «σημασιολογική ένδεια1», γιατί αγνοούμε σε κάποιο βαθμό
την πολυσημία των λέξεων, δηλαδή τις διάφορες σημασίες τους. Ωστόσο, δεν
συμμερίζομαι τη γλωσσική κινδυνολογία. αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να
είμαστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα του λόγου των μαθητών μας. Υπάρχουν ακόμη
πολλά περιθώρια βελτίωσης και είναι ευθύνη όλων μας να προσφέρουμε στους νέους
καλύτερη γλωσσική παιδεία.
Χρ. Χαραλαμπάκης. (2013). Απόσπασμα από εισήγηση: «Η ελληνική γλώσσα
στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης και της τεχνοκρατίας. Ο ρόλος του
σχολείου» (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όταν
επικρίνουμε τους μαθητές για λεξιπενία; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Τι πρέπει …της γλώσσας)
του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή: ανάπτυξη, παραδοσιακής, προσεκτικοί, επικρίνουμε,
αγνοούμε.
(μονάδες 5)
1

ένδεια: ανεπάρκεια, έλλειψη, φτώχεια
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Β1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση για κάθε αντώνυμη λέξη.
(μονάδες 5)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Ποιες από τις λέξεις των παρακάτω προτάσεων χρησιμοποιούνται με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία και ποιες με κυριολεκτική/δηλωτική
σημασία;
1. «Ο θάνατος των γλωσσών συνεπάγεται θάνατο του πολιτισμού»
2. «Η γλώσσα είναι φορέας πολιτισμού»
3. «Χρειάζεται η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης»
(μονάδες 15)
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ΘΕΜΑ 6656
[Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο
ρόλος του σχολείου]
Α1. [Υπόδειξη] Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όταν επικρίνουμε
τους νέους για λεξιπενία, γιατί:
 Κάθε Έλληνας γνωρίζει μόνο ένα μέρος της ελληνικής γλώσσας.
 Καθένας Έλληνας μπορεί να έχει φτωχό λεξιλόγιο.
 Όλοι οι Έλληνες μπορεί να κατηγορηθούν για λεξιπενία.
 Όλοι οι Έλληνες μπορεί να κατηγορηθούν ότι πάσχουν από «
σημασιολογική ένδεια», αφού αγνοούν τις διάφορες σημασίες κάθε
λέξης.
 Είναι ευθύνη όλων μας η προσφορά καλύτερης γλωσσικής
παιδείας στους μαθητές.
Α2. Δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου ( Τι πρέπει .. . της
γλώσσας) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: Τι πρέπει να ... γλωσσικό μάθημα.
Λεπτομέρειες / σχόλια: Εδώ και χρόνια ... έμφαση στη μορφή.
Κατακλείδα: Αυτό που απαιτείται ... μάθηση της γλώσσας.
Β1. α. Αντώνυμα
 ανάπτυξη: συρρίκνωση, υπανάπτυξη.
 παραδοσιακής: μοντέρνας, νεωτεριστικής.
 προσεκτικοί: απρόσεκτοι, απερίσκεπτοι.
 επικρίνουμε: επικροτούμε, επαινούμε.
 αγνοούμε: γνωρίζουμε.
β. Προτάσεις
 Η υπανάπτυξη είναι η αιτία της παιδικής θνησιμότητας.
 Πολλοί θεωρούν την κατανάλωση χαρακτηριστικό της
μοντέρνας ζωής.
 Οι απρόσεκτοι οδηγοί είναι πολύ επικίνδυνοι.
 Πρέπει να επαινούμε τα θετικά επιτεύγματα.
 Αν και γνωρίζουμε το καλό, δεν το κάνουμε.
Β2.
1. Ο θάνατος των γλωσσών συνεπάγεται θάνατο του πολιτισμού: Η
λέξη θάνατος χρησιμοποιείται με μεταφορική / συνυποδηλωτική
σημασία.
2. Η γλώσσα είναι φορέας πολιτισμού: Η φράση φορέας πολιτισμού
χρησιμοποιείται με κυριολεκτική/ δηλωτική σημασία.

3. Χρειάζεται η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης: Η λέξη
καλλιέργεια χρησιμοποιείται με μεταφορική/ συνυποδηλωτική
σημασία.

ΘΕΜΑ 8597

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Αλλαγές στον γραπτό κόσμο]
Μεγάλη συζήτηση έχει πραγματοποιηθεί στον χώρο της διδασκαλίας των
γλωσσών ως προς τις θετικές συνέπειες που έχει η χρήση των υπολογιστών στην
παραγωγή γραπτού λόγου. Ακόμη, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ανάλυση νέων
μορφών γραπτού λόγου, οι οποίες έχουν σχέση με το γράψιμο στα περιβάλλοντα της
σύγχρονης1 αλλά και της ασύγχρονης2 επικοινωνίας. Όμως, πολύ μικρότερη βαρύτητα
έχει δοθεί στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την ευρεία υιοθέτηση των
υπολογιστών ως μέσων παραγωγής γραπτού λόγου στις λιγότερo ομιλούμενες
γλώσσες.
Επίσης, είναι γνωστές οι συζητήσεις που διεξάγονται τόσο σε επιστημονικούς
κύκλους όσο και στον Τύπο και αφορούν την ανάδυση και τη χρήση του
λατινοελληνικού αλφαβήτου (Greeklish). Τα περισσότερα δεδομένα που διαθέτουμε για
το θέμα αυτό προέρχονται από παλιές, σχετικά, έρευνες. Σε πρόσφατη, όμως, έρευνα
διαπιστώθηκε πως ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών χρησιμοποιεί τα Greeklish. Η
διαπίστωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν λάβουμε υπόψη ότι τα παιδιά αυτά
εξοικειώθηκαν με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών μετά από το
2000.
Ωστόσο, παρόμοια φαινόμενα έχουν επισημανθεί και σε άλλες γλώσσες και
χώρες. Αν δούμε το ζήτημα κάπως ευρύτερα, θα διαπιστώσουμε ότι ανάλογες
συζητήσεις διεξάγονται και για την αγγλική γλώσσα, οι οποίες μάλιστα είναι το ίδιο
έντονες, όπως οι ελληνικές. Μεγάλο μέρος του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης
γενικότερα επισημαίνει με έντονη ανησυχία ότι η γραπτή αγγλική γλώσσα
μεταβάλλεται, ενώ δεν λείπουν και δημοσιεύματα που επισημαίνουν ότι «η
Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία σηματοδοτεί τον σταδιακό θάνατο της
1

Η σύγχρονη επικοινωνία πραγματοποιείται όταν τα άτομα επικοινωνούν ή
συνεργάζονται μέσω διαδικτύου σε «πραγματικό χρόνο», δηλ. την ίδια χρονική
στιγμή.
2
Η ασύγχρονη επικοινωνία πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρόνο. Παραδείγματα
τέτοιας επικοινωνίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα μηνύματα κ.α.

αγγλικής γλώσσας». Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αλλαγές που έχουμε
δεν αφορούν μόνο κάποιες γλώσσες.
Έρευνες δείχνουν ότι παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη γραπτή γλώσσα,
εξαιτίας ευρύτερων αλλαγών (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών), οι οποίες,
όμως, δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τα νέα μέσα επικοινωνίας. Επιπλέον,
εκδηλώνεται μια τάση για προφορικότητα στον γραπτό λόγο, κυρίως τον
δημοσιογραφικό. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι αυτές οι παγκόσμιες τάσεις για αλλαγές
στον γραπτό λόγο έχουν τις τοπικές τους εκδοχές και οι νέες τεχνολογίες παίζουν
σίγουρα κάποιο ρόλο στο είδος και στο εύρος των αλλαγών αυτών, αλλά δεν είναι οι
αποκλειστικά υπεύθυνες.
Δ. Κουτσογιάννης κ.ά. (2011). Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό
πλαίσιο και ιδιαιτερότητες, 21-25. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποια επιχειρήματα τεκμηριώνεται στο κείμενο η άποψη πως για τις αλλαγές
στον γραπτό λόγο δεν ευθύνονται μόνο οι νέες τεχνολογίες; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος (Ωστόσο…γλώσσες) του
κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: θετικές συνέπειες, παραγωγή
γραπτού λόγου, υπολογιστών, χρησιμοποιεί, παιδιά.
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο όρους του ειδικού λεξιλογίου.
(μονάδες 10)
Β2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 8597
[Αλλαγές στον γραπτό κόσμο]
Α1. [Υπόδειξη] Ο συγγραφέας πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες δεν
είναι οι μόνες υπεύθυνες για τις αλλαγές στον γραπτό λόγο.
Ευθύνονται επίσης:
 Οι μεγάλες αλλαγές στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά
δεδομένα της εποχής μας.
 Η τάση για προφορικότητα στον γραπτό λόγο, ιδίως στον χώρο
της δημοσιογραφίας.
 Η ευκολία με την οποία τα παιδιά χρησιμοποιούν τα Greeklish.
Α2. Ο συγγραφέας στην τρίτη παράγραφο αναπτύσσει την άποψή
του με τη χρήση παραδείγματος. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι το
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική γλώσσα με τη χρήση των
Greeklish αντιμετωπίζουν και άλλες γλώσσες. Για να στηρίξει την
άποψή του χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα. Αναφέρει ότι το ίδιο
προβλημα αντιμετωπίζει και η αγγλική γλώσσα. Ο τύπος και τα
μέσα ενημέρωσης ανησυχούν και υποστηρίζουν ότι η Τεχνολογικά
Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία οδηγεί στο θάνατο την αγγλική
γλώσσα.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. α. Όροι ειδικού λεξιλογίου:
Greeklish
Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία.
β. Η χρήση ειδικού λεξιλογίου στο κείμενο αυτό είναι
αναγκαία, γιατί γίνεται ανάλυση ειδικού θέματος, όπως είναι οι
αλλαγές που παρατηρούνται στον γραπτό κόσμο. Οι παραπάνω
όροι υπηρετούν το ύφος του κειμένου. Το κείμενο είναι
επιστημονικό και υπάρχει ανάγκη ακριβολογίας, αντικειμενικής
ανάλυσης και έγκυρων δεδομένων. Με τους όρους αυτούς ο
συγγραφέας επιτυγχάνει αυτό τον στόχο. Παράλληλα παρουσιάζει
συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία καταδεικνύει αυτό που ο τίτλος
του κειμένου προαναγγέλλει. Τα Greeklish που χρησιμοποιούν οι
νέοι είναι σαφές πρόβλημα για τον γραπτό λόγο.

ΘΕΜΑ 8598
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Αλλαγές στον γραπτό κόσμο]
Μεγάλη συζήτηση έχει πραγματοποιηθεί στον χώρο της διδασκαλίας των
γλωσσών ως προς τις θετικές συνέπειες που έχει η χρήση των υπολογιστών στην
παραγωγή γραπτού λόγου. Ακόμη, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ανάλυση νέων
μορφών γραπτού λόγου, οι οποίες έχουν σχέση με το γράψιμο στα περιβάλλοντα της
σύγχρονης1 αλλά και της ασύγχρονης2 επικοινωνίας. Όμως, πολύ μικρότερη
βαρύτητα έχει δοθεί στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την ευρεία υιοθέτηση των
υπολογιστών ως μέσων παραγωγής γραπτού λόγου στις λιγότερo ομιλούμενες
γλώσσες.
Επίσης, είναι γνωστές οι συζητήσεις που διεξάγονται τόσο σε επιστημονικούς
κύκλους όσο και στον Τύπο και αφορούν την ανάδυση και τη χρήση του
λατινοελληνικού αλφαβήτου (Greeklish). Τα περισσότερα δεδομένα που διαθέτουμε
για το θέμα αυτό προέρχονται από παλιές, σχετικά, έρευνες. Σε πρόσφατη, όμως,
έρευνα διαπιστώθηκε πως ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών χρησιμοποιεί τα Greeklish. Η
διαπίστωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν λάβουμε υπόψη ότι τα παιδιά αυτά
εξοικειώθηκαν με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών μετά από
το 2000.
Ωστόσο, παρόμοια φαινόμενα έχουν επισημανθεί και σε άλλες γλώσσες και
χώρες. Αν δούμε το ζήτημα κάπως ευρύτερα, θα διαπιστώσουμε ότι ανάλογες
συζητήσεις διεξάγονται και για την αγγλική γλώσσα, οι οποίες μάλιστα είναι το ίδιο
έντονες, όπως οι ελληνικές. Μεγάλο μέρος του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης
γενικότερα επισημαίνει με έντονη ανησυχία ότι η γραπτή αγγλική γλώσσα
μεταβάλλεται, ενώ δεν λείπουν και δημοσιεύματα που επισημαίνουν ότι «η
Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία σηματοδοτεί τον σταδιακό θάνατο της
αγγλικής γλώσσας». Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αλλαγές που έχουμε
δεν αφορούν μόνο κάποιες γλώσσες.

1

Η σύγχρονη επικοινωνία πραγματοποιείται όταν τα άτομα επικοινωνούν ή
συνεργάζονται μέσω διαδικτύου σε «πραγματικό χρόνο», δηλ. την ίδια χρονική
στιγμή.
2
Η ασύγχρονη επικοινωνία πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρόνο. Παραδείγματα
τέτοιας επικοινωνίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα μηνύματα κ.α.

Έρευνες δείχνουν ότι παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη γραπτή
γλώσσα, εξαιτίας ευρύτερων αλλαγών (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών), οι
οποίες, όμως, δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τα νέα μέσα επικοινωνίας. Επιπλέον,
εκδηλώνεται μια τάση για προφορικότητα στον γραπτό λόγο, κυρίως τον
δημοσιογραφικό. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι αυτές οι παγκόσμιες τάσεις για
αλλαγές στον γραπτό λόγο έχουν τις τοπικές τους εκδοχές και οι νέες τεχνολογίες
παίζουν σίγουρα κάποιο ρόλο στο είδος και στο εύρος των αλλαγών αυτών, αλλά δεν
είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνες.
Δ. Κουτσογιάννης κ.ά. (2011). Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό
πλαίσιο και ιδιαιτερότητες, 21-25. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, παρατηρούνται αλλαγές στην
αγγλική γλώσσα; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Ωστόσο… γλώσσες) του
κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «η χρήση των υπολογιστών στην παραγωγή γραπτού λόγου»
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω φράση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 5060 λέξεων.
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Ποιες από τις υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις των παρακάτω προτάσεων
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
και
ποιες
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία;
1. «[επιπτώσεις] προκύπτουν από την ευρεία υιοθέτηση των υπολογιστών»
2. «Είναι γνωστές οι συζητήσεις»
3. «Η Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία σηματοδοτεί τον σταδιακό
θάνατο της αγγλικής γλώσσας»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 8598
[Αλλαγές στον γραπτό κόσμο]
Α1. [Υπόδειξη] Ο συγγραφέας διατυπώνει την άποψη ότι αλλαγές
στον γραπτό λόγο παρατηρούνται και στην αγγλική γλώσσα. Ο
τύπος και τα μέσα ενημέρωσης της Αγγλίας επισημαίνουν τον
κίνδυνο και ανησυχούν. Η χρήση των υπολογιστών είναι ένας
λόγος για τις αλλαγές. Οπωσδήποτε ισχύουν και οι γενικότεροι
λόγοι που επηρεάζουν και άλλες γλώσσες:
 Οι μεγάλες αλλαγές στα οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτισμικά δεδομένα της εποχής μας.
 Η τάση για προφορικότητα στον γραπτό λόγο, ιδίως στον
χώρο της δημοσιογραφίας.
Α2. Δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου ( Ωστόσο ... κάποιες
γλώσσες) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: Ωστόσο, παρόμοια ...και χώρες.
Λεπτομέρειες / σχόλια: Αν δούμε το ζήτημα ... αγγλικής γλώσσας.
Κατακλείδα: Επομένως ... κάποιες γλώσσες.
Β1. «η χρήση των υπολογιστών στην παραγωγή γραπτού λόγου»:
[Ενδεικτική απάντηση] Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι γράφουν
στον υπολογιστή από το πιο απλό κείμενο μέχρι τα λογοτεχνικά
και επιστημονικά έργα. Η γραφομηχανή ξεχάστηκε. Το
χειρόγραφο κείμενο περιορίζεται. Ο υπολογιστής κυριαρχεί.
Ταχύτητα, δυνατότητες επιλογής τύπου γραμμάτων, έλεγχος
ορθογραφίας, ευκολίες στη διόρθωση των όσων γράφονται.
Εκφράζονται, όμως, φόβοι ότι για λόγους οικονομίας ίσως χαθεί ο
εκφραστικός πλούτος του γραπτού λόγου. Η έγκαιρη λήψη μέτρων
προστασίας είναι αναγκαία.
Β2.
1. «[επιπτώσεις] που προκύπτουν από την ευρεία υιοθέτηση των
υπολογιστών»: Μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία.
2. «είναι γνωστές οι συζητήσεις». Κυριολεκτική / δηλωτική
σημασία.
3. «η Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία σηματοδοτεί τον
σταδιακό θάνατο της αγγλικής γλώσσας». Μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία.

ΘΕΜΑ 8599
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Αλλαγές στον γραπτό κόσμο]
Μεγάλη συζήτηση έχει πραγματοποιηθεί στον χώρο της διδασκαλίας των
γλωσσών ως προς τις θετικές συνέπειες που έχει η χρήση των υπολογιστών στην
παραγωγή γραπτού λόγου. Ακόμη, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην ανάλυση νέων
μορφών γραπτού λόγου, οι οποίες έχουν σχέση με το γράψιμο στα περιβάλλοντα της
σύγχρονης1 αλλά και της ασύγχρονης2 επικοινωνίας. Όμως, πολύ μικρότερη βαρύτητα
έχει δοθεί στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την ευρεία υιοθέτηση των υπολογιστών
ως μέσων παραγωγής γραπτού λόγου στις λιγότερo ομιλούμενες γλώσσες.
Επίσης, είναι γνωστές οι συζητήσεις που διεξάγονται τόσο σε επιστημονικούς
κύκλους όσο και στον Τύπο και αφορούν την ανάδυση και τη χρήση του
λατινοελληνικού αλφαβήτου (Greeklish). Τα περισσότερα δεδομένα που διαθέτουμε για
το θέμα αυτό προέρχονται από παλιές, σχετικά, έρευνες. Ωστόσο, σε πρόσφατη έρευνα
διαπιστώθηκε πως ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών χρησιμοποιεί τα Greeklish. Η
διαπίστωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν λάβουμε υπόψη ότι τα παιδιά αυτά
εξοικειώθηκαν με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών μετά από το
2000.
Ωστόσο, παρόμοια φαινόμενα έχουν επισημανθεί και σε άλλες γλώσσες και
χώρες. Αν δούμε το ζήτημα κάπως ευρύτερα, θα διαπιστώσουμε ότι ανάλογες
συζητήσεις διεξάγονται και για την αγγλική γλώσσα, οι οποίες μάλιστα είναι το ίδιο
έντονες, όπως οι ελληνικές. Μεγάλο μέρος του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης
γενικότερα επισημαίνει με έντονη ανησυχία ότι η γραπτή αγγλική γλώσσα
μεταβάλλεται, ενώ δεν λείπουν και δημοσιεύματα που επισημαίνουν ότι «η
Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία σηματοδοτεί τον σταδιακό θάνατο της
αγγλικής γλώσσας». Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αλλαγές που έχουμε
δεν αφορούν μόνο κάποιες γλώσσες.
Έρευνες δείχνουν ότι παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στη γραπτή γλώσσα,
εξαιτίας ευρύτερων αλλαγών (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών), οι οποίες,
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Η σύγχρονη επικοινωνία πραγματοποιείται όταν τα άτομα επικοινωνούν ή
συνεργάζονται μέσω διαδικτύου σε «πραγματικό χρόνο», δηλ. την ίδια χρονική
στιγμή.
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Η ασύγχρονη επικοινωνία πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρόνο. Παραδείγματα
τέτοιας επικοινωνίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα μηνύματα κ.α.

όμως, δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τα νέα μέσα επικοινωνίας. Επιπλέον,
εκδηλώνεται μια τάση για προφορικότητα στον γραπτό λόγο, κυρίως τον
δημοσιογραφικό. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι αυτές οι παγκόσμιες τάσεις για αλλαγές
στον γραπτό λόγο έχουν τις τοπικές τους εκδοχές και οι νέες τεχνολογίες παίζουν
σίγουρα κάποιο ρόλο στο είδος και στο εύρος των αλλαγών αυτών, αλλά δεν είναι οι
αποκλειστικά υπεύθυνες.
Δ. Κουτσογιάννης κ.ά. (2011). Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό
πλαίσιο και ιδιαιτερότητες, 21-25. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, σύμφωνα με το κείμενο, κάνει
χρήση του λατινοελληνικού αλφαβήτου (Greeklish); (60-80)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2.α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και
τη δεύτερη παράγραφο και ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του
κειμένου;
(μονάδες 6)
Α2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 4)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «[Η] ευρεία χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας διεισδύει στην καθημερινότητα
των παιδιών»
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 5060 λέξεων.
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο όρους του ειδικού λεξιλογίου.
(μονάδες 10)
Β2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 8599
[Αλλαγές στον γραπτό κόσμο]
Α1. [Υπόδειξη] Τα παιδιά χρησιμοποιούν το λατινοελληνικό
αλφάβητο (Greeklish) για τους παρακάτω λόγους:
 Είναι εξοικειωμένα με τη χρήση του υπολογιστή.
 Γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα, άρα και το λατινικό
αλφάβητο.
 Υιοθετούν τα Greeklish για λόγους ευκολίας.
 Επικοινωνούν με μηνύματα και θέλουν να είναι σύντομοι.
 Με τη χρήση του λατινικού αλφάβητου γράφουν γρήγορα και
κερδίζουν τον χρόνο που θέλουν.
 Δε φοβούνται τα λάθη ορθογραφίας.
 Δεν είναι ανάγκη να τηρούν τους κανόνες συντακτικού.
 Αισθάνονται ότι είναι μέσα στην εποχή τους.
Α2. Διαρθρωτικές λέξεις:
α.  Η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του
κειμένου επιτυγχάνεται με τη χρήση της διαρθρωτικής λέξης
«Επίσης».
 Η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του
κειμένου επιτυγχάνεται με τη χρήση της διαρθρωτικής λέξης
«Ωστόσο».
β. Η λέξη «επίσης» δηλώνει προσθήκη/ συμπλήρωση. Ο
συγγραφέας στην παράγραφο αυτή δίνει περισσότερες
πληροφορίες για τη χρήση του λατινοελληνικού αλφαβήτου και
των Greeklish.
Η λέξη «ωστόσο» δηλώνει αντίθεση. Συνδέει αντιθετικά το νόημα
της δεύτερης παραγράφου με το νόημα της τρίτης. Το πρόβλημα
της ελληνικής γλώσσας δεν είναι μεμονωμένο, αλλά αφορά και
άλλες γλώσσες, όπως την Αγγλική.
Β1. «[Η] ευρεία χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας διεισδύει στην
καθημερινότητα των παιδιών»: [Υπόδειξη]
 Τα νέα μέσα επικοινωνίας – π.χ. κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο –
επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων σχεδόν των ανθρώπων.
 Τα παιδιά επηρεάζονται περισσότερο και πιο εύκολα.
 Τα παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερο τα νέα μέσα, καθώς τα
συνδυάζουν με το παιχνίδι και άλλες μορφές ψυχαγωγίας.
 Πολλές φορές η ενασχόληση με τα νέα μέσα είναι πολύωρη και
κρύβει κινδύνους.[Για παράδειγμα αρνητικές επιπτώσεις στη
μελέτη για το σχολείο, αποδοχή βλαπτικών μηνυμάτων]

 Η εύκολη πρόσβαση από τα παιδιά, κάνει δύσκολη την
προστασία των παιδιών από αυτούς που θα θελήσουν να τα
εκμεταλλευτούν.

Β2. α. Όροι ειδικού λεξιλογίου:
Greeklish
Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία.
β. Η χρήση ειδικού λεξιλογίου στο κείμενο αυτό είναι
αναγκαία, γιατί γίνεται ανάλυση ειδικού θέματος, όπως είναι οι
αλλαγές που παρατηρούνται στον γραπτό κόσμο. Οι παραπάνω
όροι υπηρετούν το ύφος του κειμένου. Το κείμενο είναι
επιστημονικό και υπάρχει ανάγκη ακριβολογίας, αντικειμενικής
ανάλυσης και έγκυρων δεδομένων. Με τους όρους αυτούς ο
συγγραφέας επιτυγχάνει αυτό τον στόχο. Παράλληλα παρουσιάζει
συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία καταδεικνύει αυτό που ο τίτλος
του κειμένου προαναγγέλλει. Τα Greeklish, που χρησιμοποιούν οι
νέοι, είναι σαφές πρόβλημα για τον γραπτό λόγο.

