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ΘΕΜΑ 2307
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Διάλεκτοι και Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση σήμερα αντιμετωπίζει τις διάφορες γεωγραφικές και κοινωνικές
ποικιλίες μιας γλώσσας σε άμεση σχέση και εξάρτηση με την πρότυπη γλωσσική μορφή,
που θεωρείται σωστό να χρησιμοποιούν οι ομιλητές της, τουλάχιστον στις δημόσιες και
επίσημες περιστάσεις. Όσο μεγαλύτερο κύρος και διάδοση έχει η πρότυπη αυτή γλώσσα,
τόσο περισσότερο περιορίζει τη χρήση των άλλων γλωσσικών ποικιλιών.
Όπως, όμως, έχει επισημάνει ο Μ. Τριανταφυλλίδης «οι διάλεκτοι ενός λαού είναι
κι αυτές μια από τις πολυτιμότερες πηγές για τον πλουτισμό της γραφόμενης γλώσσας του
και θα ήταν λάθος και ασυχώρετη στενοκεφαλιά, αν ήθελε κανείς να αποκλείσει από την
κοινή γλώσσα καθεμιά όμορφη λέξη, έναν τύπο που εκφράζει κάτι ξεχωριστό, έναν
ιδιωματισμό, μόνο και μόνο γιατί έτυχε να είναι διαλεκτικός. Όλες οι ξένες γλώσσες έχουν
πλουτιστεί από τα ιδιώματα και πολλές φορές μάλιστα μεγάλοι λογοτέχνες συνειδητά
εργάστηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό».
Η πρότυπη γλώσσα που περιέχει και διαλεκτικά στοιχεία έχει το πλεονέκτημα να
εκφράζει με απόλυτη ακρίβεια οποιαδήποτε σκέψη σε οποιοδήποτε τόπο, χρόνο και
γλωσσικό περιβάλλον. Αν και δεν είναι δυνατή η συστηματική και γενικευμένη διδασκαλία
των νεοελληνικών γλωσσικών διαλέκτων, όπως η ποντιακή ή η διδασκαλία των «ειδικών
γλωσσών», όπως είναι λόγου χάριν η γλώσσα του ποδοσφαίρου, παρ’ όλα αυτά, επειδή η
γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη
γλωσσική διδασκαλία ορισμένες ιδιωματικές ή διαλεκτικές φράσεις των οποίων η χρήση
έχει γενικευθεί. Επίσης, καλό θα ήταν να γίνεται αναφορά στις διάφορες διαλέκτους της
επίσημης γλώσσας, έτσι ώστε οι μαθητές να την κατανοούν καλύτερα και να είναι έτοιμοι
να σταθούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον βρεθούν και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.
Οι διαπιστώσεις αυτές φανερώνουν τη σημασία των ποικίλων διαλέκτων για τη
γλωσσική εκπαίδευση. Με τη γνώση των διαλεκτικών στοιχείων θα απαλλαγούμε από
κάποια στερεότυπα σε σχέση με αυτές, όπως για παράδειγμα: «αυτοί μιλούν χωριάτικα».
Είναι, επίσης, χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να μη σταματούν στη μνεία1 κάποιων διαλεκτικών
1

μνεία: αναφορά

λέξεων, αλλά να εμβαθύνουν κάπως σε αυτές, ώστε τα παιδιά πραγματικά να κατανοούν
την αξία τους και τη συμβολή τους στη δόμηση της επίσημης γλώσσας.
Τ. Μακρογιάννη, Αθ. Μιχάλης, Β. Καζούλη, από το διαδίκτυο. (2009) Διάλεκτοι
και Εκπαίδευση. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με την άποψη του Μ. Τριανταφυλλίδη, η σημασία των
διαλέκτων; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία
διαπιστώσεις,…γλώσσας) του κειμένου;

της

τελευταίας

παραγράφου

(Οι

(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: γλώσσα, εκφράζει, ζωντανός
οργανισμός, γλωσσική διδασκαλία, κατανοούν την αξία.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών σε καθεμιά από τις παρακάτω
φράσεις/προτάσεις του κειμένου:
1. «οι διάλεκτοι ενός λαού … γι’ αυτόν τον σκοπό» (στη δεύτερη παράγραφο)
2. «ειδικών γλωσσών»
3. «αυτοί μιλούν χωριάτικα»

(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2307
[Διάλεκτοι και Εκπαίδευση]
Α1. [Υπόδειξη]
Σύμφωνα με την άποψη του Μ. Τριανταφυλλίδη οι διάλεκτοι
είναι σημαντικές για την επίσημη γλώσσα, αφού:
 Αποτελούν πηγές εμπλουτισμού της επίσημης γλώσσας.
 Προσφέρουν λέξεις και φράσεις που επιτρέπουν την ακριβέστερη
έκφραση ανεξάρτητα από τόπο, χρόνο, γλωσσικό περιβάλλον και
γι’ αυτό δεν πρέπει να αποκλείονται ως λέξεις / φράσεις
ιδιωματικές ή διαλεκτικές.
 Και οι ξένες γλώσσες έχουν εμπλουτιστεί
με τη χρήση
ιδιωματικών λέξεων / φράσεων.
 Μεγάλοι λογοτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει στοιχεία διαλέκτων
στα έργα τους.
 Η διδασκαλία των διαλέκτων βοηθάει τους μαθητές να
κατανοούν καλύτερα την επίσημη γλώσσα.
 Βοηθούν στον περιορισμό των στερεοτύπων.
Α2. Δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (Οι διαπιστώσεις
... γλώσσας ) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: Οι διαπιστώσεις αυτές ... γλωσσική εκπαίδευση.
Λεπτομέρειες / σχόλια: Με τη γνώση ... να εμβαθύνουν κάπως σε
αυτές.
Κατακλείδα: Ώστε τα παιδιά ... της επίσημης γλώσσας.
Β1. [Ενδεικτική απάντηση]
Η γλώσσα είναι το μέσο που εκφράζει όλες τις ποικίλες
δραστηριότητες του ανθρώπου. Είναι ζωντανός οργανισμός και
εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες λέξεις και εκφράσεις, για να
ανταποκριθεί στις διαφορετικές απαιτήσεις, που η εξέλιξη της
ζωής δημιουργεί σε κάθε τόπο και χρονική στιγμή. Οι διάλεκτοι
βοηθούν στην ικανοποίηση της ανάγκης αυτής και γι’ αυτό η
γλωσσική διδασκαλία οφείλει να τονίζει τη σημασία των
διαλέκτων και να συντελεί στο να κατανοούν την αξία τους όλοι.
Β2. Χρήση εισαγωγικών:
1. « Οι διάλεκτοι ενός λαού ... γι’ αυτόν τον σκοπό»:
Εδώ τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται, γιατί τα λόγια του Μ.
Τριανταφυλλίδη μεταφέρονται αυτούσια , όπως τα είπε.
2. « Ειδικών γλωσσών»:

Εδώ τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται, γιατί οι λέξεις μέσα στα
εισαγωγικά δηλώνουν ειδικό όρο.
3. «Αυτοί μιλούν χωριάτικα»:
Εδώ τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται, γιατί η φράση μέσα στα
εισαγωγικά είναι λόγια άλλων.

ΘΕΜΑ 2322

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Διάλεκτοι και Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση σήμερα αντιμετωπίζει τις διάφορες γεωγραφικές και κοινωνικές
ποικιλίες μιας γλώσσας σε άμεση σχέση και εξάρτηση με την πρότυπη γλωσσική μορφή,
που θεωρείται σωστό να χρησιμοποιούν οι ομιλητές της, τουλάχιστον στις δημόσιες και
επίσημες περιστάσεις. Όσο μεγαλύτερο κύρος και διάδοση έχει η πρότυπη αυτή γλώσσα,
τόσο περισσότερο περιορίζει τη χρήση των άλλων γλωσσικών ποικιλιών.
Όπως, όμως, έχει επισημάνει ο Μ. Τριανταφυλλίδης «οι διάλεκτοι ενός λαού είναι
κι αυτές μια από τις πολυτιμότερες πηγές για τον πλουτισμό της γραφόμενης γλώσσας του
και θα ήταν λάθος και ασυχώρετη στενοκεφαλιά, αν ήθελε κανείς να αποκλείσει από την
κοινή γλώσσα καθεμιά όμορφη λέξη, έναν τύπο που εκφράζει κάτι ξεχωριστό, έναν
ιδιωματισμό, μόνο και μόνο γιατί έτυχε να είναι διαλεκτικός. Όλες οι ξένες γλώσσες έχουν
πλουτιστεί από τα ιδιώματα και πολλές φορές μάλιστα μεγάλοι λογοτέχνες συνειδητά
εργάστηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό».
Η πρότυπη γλώσσα που περιέχει και διαλεκτικά στοιχεία έχει το πλεονέκτημα να
εκφράζει με απόλυτη ακρίβεια οποιαδήποτε σκέψη σε οποιοδήποτε τόπο, χρόνο και
γλωσσικό περιβάλλον. Αν και δεν είναι δυνατή η συστηματική και γενικευμένη διδασκαλία
των νεοελληνικών γλωσσικών διαλέκτων, όπως η ποντιακή ή η διδασκαλία των «ειδικών
γλωσσών», όπως είναι λόγου χάριν η γλώσσα του ποδοσφαίρου, παρ’ όλα αυτά, επειδή η
γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη γλωσσική
διδασκαλία ορισμένες ιδιωματικές ή διαλεκτικές φράσεις των οποίων η χρήση έχει
γενικευθεί. Επίσης, καλό θα ήταν να γίνεται αναφορά στις διάφορες διαλέκτους της
επίσημης γλώσσας, έτσι ώστε οι μαθητές να την κατανοούν καλύτερα και να είναι έτοιμοι
να σταθούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον βρεθούν και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.
Οι διαπιστώσεις αυτές φανερώνουν τη σημασία των ποικίλων διαλέκτων για τη
γλωσσική εκπαίδευση. Με τη γνώση των διαλεκτικών στοιχείων θα απαλλαγούμε από
κάποια στερεότυπα σε σχέση με αυτές, όπως για παράδειγμα: «αυτοί μιλούν χωριάτικα».

Είναι, επίσης, χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να μη σταματούν στη μνεία 1 κάποιων διαλεκτικών
λέξεων, αλλά να εμβαθύνουν κάπως σε αυτές, ώστε τα παιδιά πραγματικά να κατανοούν
την αξία τους και τη συμβολή τους στη δόμηση της επίσημης γλώσσας.
Τ. Μακρογιάννη, Αθ. Μιχάλης, Β. Καζούλη, από το διαδίκτυο. (2009) Διάλεκτοι
και Εκπαίδευση. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιο είναι, σύμφωνα με το κείμενο, το πλεονέκτημα της ελληνικής γλώσσας; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.(60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο (Όπως, ….. τον σκοπό) και
έναν στην τρίτη παράγραφο (Η πρότυπη …… αποτελεσματικά) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθένα από τα αντώνυμα των
παρακάτω λέξεων του κειμένου με την έντονη γραφή: περισσότερο, όμορφη,
συνειδητά, επίσημης, γνώση.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω φράσεις/προτάσεις του κειμένου
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
και
ποιες
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1

μνεία: αναφορά

1. «διδασκαλία των νεοελληνικών γλωσσικών διαλέκτων»
2. «η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός»
3. «μια από τις πολυτιμότερες πηγές για τον πλουτισμό της [γραφόμενης] γλώσσας»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2322
[Διάλεκτοι και Εκπαίδευση]
Α1. [Ενδεικτική απάντηση]
Η ελληνική γλώσσα έχει εμπλουτιστεί με στοιχεία από τοπικές
διαλέκτους -ποντιακή ή κρητική - και ειδικές γλώσσες, όπως του
ποδοσφαίρου. Ο εμπλουτισμός αυτός αποτελεί πλεονέκτημα για
την ελληνική γλώσσα, αφού έτσι έχει τη δυνατότητα να εκφράζει
οποιαδήποτε σκέψη, άποψη, ιδέα με ακρίβεια και ποικίλα
εκφραστικά μέσα χωρίς να εμποδίζεται από τον τόπο, τον χρόνο,
το γλωσσικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι όλοι κατανοούν
καλύτερα την επίσημη γλώσσα και διασφαλίζει την ανανέωση, τη
δύναμη και τη διαρκή παρουσία της.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
2η παράγραφος ( Όπως ... τον σκοπό): Οι διάλεκτοι εμπλουτίζουν
την επίσημη γλώσσα.
3η παράγραφος ( Η πρότυπη ... αποτελεσματικά): Τα διαλεκτικά
στοιχεία ισχυροποιούν την επίσημη γλώσσα. Αναγκαία η διδασκαλία
τους.

Β1. Αντώνυμα:
 περισσότερο: λιγότερο.
 όμορφη: άσχημη.
 συνειδητά: ασυνείδητα, ασυναίσθητα.
 επίσημης: ανεπίσημης.
 γνώση: άγνοια.
Προτάσεις:
 Η αγροτική παραγωγή αποδίδει ολοένα και λιγότερο.
 Η θρασύτητα κάποιων ατόμων προκαλεί άσχημη εντύπωση.
 Ενεργώντας ασυνείδητα έφτασαν στην καταστροφή.
 Οι συνομιλίες των πολιτικών ηγετών είναι πολλές φορές
ανεπίσημες.
 Οι νομικοί υποστηρίζουν ότι άγνοια νόμου δε δικαιολογείται.
Β2. 1. «διδασκαλία των νεοελληνικών γλωσσικών διαλέκτων»:
κυριολεκτική / δηλωτική.
2. «η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός»: μεταφορική /
συνυποδηλωτική.

3. «μια από τις πολυτιμότερες πηγές για τον πλουτισμό της
[γραφόμενης] γλώσσας»: μεταφορική / συνυποδηλωτική.

ΘΕΜΑ 2324

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Διάλεκτοι και Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση σήμερα αντιμετωπίζει τις διάφορες γεωγραφικές και κοινωνικές
ποικιλίες μιας γλώσσας σε άμεση σχέση και εξάρτηση με την πρότυπη γλωσσική μορφή,
που θεωρείται σωστό να χρησιμοποιούν οι ομιλητές της, τουλάχιστον στις δημόσιες και
επίσημες περιστάσεις. Όσο μεγαλύτερο κύρος και διάδοση έχει η πρότυπη αυτή γλώσσα,
τόσο περισσότερο περιορίζει τη χρήση των άλλων γλωσσικών ποικιλιών.
Όπως, όμως, έχει επισημάνει ο Μ. Τριανταφυλλίδης «οι διάλεκτοι ενός λαού είναι
κι αυτές μια από τις πολυτιμότερες πηγές για τον πλουτισμό της γραφόμενης γλώσσας του
και θα ήταν λάθος και ασυχώρετη στενοκεφαλιά, αν ήθελε κανείς να αποκλείσει από την
κοινή γλώσσα καθεμιά όμορφη λέξη, έναν τύπο που εκφράζει κάτι ξεχωριστό, έναν
ιδιωματισμό, μόνο και μόνο γιατί έτυχε να είναι διαλεκτικός. Όλες οι ξένες γλώσσες έχουν
πλουτιστεί από τα ιδιώματα και πολλές φορές μάλιστα μεγάλοι λογοτέχνες συνειδητά
εργάστηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό».
Η πρότυπη γλώσσα που περιέχει και διαλεκτικά στοιχεία έχει το πλεονέκτημα να
εκφράζει με απόλυτη ακρίβεια οποιαδήποτε σκέψη σε οποιοδήποτε τόπο, χρόνο και
γλωσσικό περιβάλλον. Αν και δεν είναι δυνατή η συστηματική και γενικευμένη διδασκαλία
των νεοελληνικών γλωσσικών διαλέκτων, όπως η ποντιακή ή η διδασκαλία των «ειδικών
γλωσσών», όπως είναι λόγου χάριν η «γλώσσα του ποδοσφαίρου», παρ’ όλα αυτά, επειδή η
γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη
διδασκαλία ορισμένες ιδιωματικές ή διαλεκτικές φράσεις των οποίων η χρήση έχει
γενικευθεί. Επίσης, καλό θα ήταν να γίνεται αναφορά στις διάφορες διαλέκτους της
επίσημης γλώσσας, έτσι ώστε οι μαθητές να την κατανοούν καλύτερα και να είναι έτοιμοι
να σταθούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον βρεθούν και να επικοινωνήσουν
αποτελεσματικά.
Οι διαπιστώσεις αυτές φανερώνουν τη σημασία των ποικίλων διαλέκτων για τη
γλωσσική εκπαίδευση. Με τη γνώση των διαλεκτικών στοιχείων θα απαλλαγούμε από
κάποια στερεότυπα σε σχέση με αυτές, όπως για παράδειγμα: «αυτοί μιλούν χωριάτικα».

Είναι, επίσης, χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να μη σταματούν στη μνεία 1 κάποιων διαλεκτικών
λέξεων, αλλά να εμβαθύνουν κάπως σε αυτές, ώστε τα παιδιά πραγματικά να κατανοούν
την αξία τους και τη συμβολή τους στη δόμηση της επίσημης γλώσσας.
Τ. Μακρογιάννη, Αθ. Μιχάλης, Β. Καζούλη, από το διαδίκτυο. (2009) Διάλεκτοι
και Εκπαίδευση. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς πρέπει, σύμφωνα με το κείμενο, να αντιμετωπίζονται οι γλωσσικές και
κοινωνικές διάλεκτοι στην εκπαίδευση; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο 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, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο:
γλώσσας, εκφράζει, σκοπό, πλεονέκτημα, επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες 10)

1

μνεία: αναφορά

Β2.β. Να προσδιορίσετε αν ο τίτλος που δώσατε στο
κυριολεκτικός/δηλωτικός ή μεταφορικός/συνυποδηλωτικός.

κείμενο

είναι

(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2324
[Διάλεκτοι και Εκπαίδευση]
Α1. [Υπόδειξη] Αντιμετώπιση διαλέκτων:
 Οι γλωσσικές και κοινωνικές διάλεκτοι πρέπει να μην
αποκλείονται από τη γλωσσική διδασκαλία, γιατί αποτελούν πηγή
εμπλουτισμού της επίσημης γλώσσας.
 Μπορεί να μη διδάσκονται αναλυτικά, αλλά πρέπει να γίνονται
αποδεκτές λέξεις ή φράσεις που έχουν γενικευμένη χρήση.
 Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να αναλύουν διεξοδικά λέξεις και
στοιχεία που ανήκουν σε διάφορες διαλέκτους, ώστε να γίνεται
κατανοητή η αξία και η συμβολή τους στη δόμηση της επίσημης
γλώσσας.
 Η εμβάθυνση στα διαλεκτικά στοιχεία θα επιτρέπει στους
μαθητές να είναι ικανοί να επικοινωνούν ευκολότερα οπουδήποτε
βρεθούν.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος (Η εκπαίδευση ... ποικιλιών): Σχέση διαλέκτων και
πρότυπης γλώσσας.
2η παράγραφος (Όπως ... τον σκοπό): Οι διάλεκτοι πηγή
εμπλουτισμού της γραφόμενης γλώσσας.[ ή Οι διάλεκτοι
εμπλουτίζουν την επίσημη γλώσσα].
3η παράγραφος (Η πρότυπη ... αποτελεσματικά): Τα διαλεκτικά
στοιχεία ισχυροποιούν την επίσημη γλώσσα. Ωφέλιμη η διδασκαλία
τους.
4η παράγραφος (Οι διαπιστώσεις ... γλώσσας): Αναγκαία η
εμβάθυνση στα διαλεκτικά στοιχεία.

Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Τίτλος:
α. Διάλεκτοι και πρότυπη γλώσσα.
β. Ο τίτλος είναι κυριολεκτικός / δηλωτικός.
[ Άλλος τίτλος: Όχι στον αποκλεισμό των διαλέκτων.
Ο τίτλος είναι μεταφορικός / συνυποδηλωτικός.]

ΘΕΜΑ 2310

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
[Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση]
Για τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού είναι απαραίτητη η εξασφάλιση πλούσιων
ερεθισμάτων, δηλαδή συχνών ευκαιριών για χρήση της γλώσσας που να παρέχουν σ’ αυτό
τη δυνατότητα να λειτουργεί ως παραγωγός λόγου, για να ικανοποιεί ανάγκες έκφρασης
και επικοινωνίας. Επομένως, η γλωσσική καλλιέργεια πρέπει να επιδιώκεται μέσα από όλο
το σχολικό πρόγραμμα και ο δάσκαλος οποιουδήποτε μαθήματος να είναι μαζί και
δάσκαλος της γλώσσας.
Την πρώτη θέση στη γλωσσική παιδεία την έχει ο προφορικός λόγος και ακολουθεί
ο γραπτός. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και στην καθημερινή ζωή. Είναι ανάγκη, λοιπόν, το
σχολείο να καλλιεργεί και τα δύο αυτά είδη του λόγου με τις ιδιαιτερότητές τους, όπως
είναι ανάγκη δάσκαλος και μαθητής να συνειδητοποιήσουν τις ποικιλίες και τα επίπεδα του
επικοινωνιακού λόγου. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι μιλούμε με διαφορετικό τρόπο, σε
διαφορετικό τόπο και χρόνο, με διαφορετικούς ανθρώπους, για διαφορετικά πράγματα.
Όλα εξαρτώνται από το ποιος μιλάει σε ποιον, με ποιον σκοπό κ.λπ.
Επειδή η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν και επικοινωνιακή ενέργεια και όχι
ανάμνηση, ο τρόπος της γλωσσικής καλλιέργειας οφείλει να είναι ενεργητικός και όχι
μνημονικός. Δεν πλουτίζεται το λεξιλόγιο του παιδιού με φράσεις που αποστηθίζει.
Αντίθετα, πλουτίζεται με τον παραγόμενο λόγο της μητρικής γλώσσας. Γι’ αυτό χρέος του
δασκάλου είναι να μην υποχρεώνει το παιδί να απομνημονεύει λόγο. Χρέος του είναι να
του διδάσκει να παράγει λόγο. Η επικοινωνία είναι το κοινωνικό πλαίσιο που παράγει τον
λόγο.
Χ. Τσολάκης. (1995). Πορίσματα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Φιλόλογος, 80, 85-91 (διασκευή).

Κείμενο 2
Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος είναι δύο ισότιμες, αλλά λειτουργικά
διαφορετικές, μορφές λόγου, που εξυπηρετούν διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες. Οι
διαφορές μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου σε γενικές γραμμές οφείλονται στις
διαφορετικές συνθήκες παραγωγής τους.[…]
Ο προφορικός είναι κυρίως λόγος απροσχεδίαστος, επειδή, πολύ συχνά
διαμορφώνεται τη στιγμή που εκφωνείται υπό την πίεση του χρόνου και του ακροατή. Γι’
αυτό τον λόγο εμφανίζει συχνά συντακτικά ατελείς και ανολοκλήρωτες προτάσεις.
Αντίθετα ο γραπτός λόγος είναι κυρίως λόγος προσχεδιασμένος, αφού ο συγγραφέας του
έχει συνήθως μεγαλύτερη άνεση χρόνου ώστε από πριν να σκεφτεί και να οργανώσει το
γραπτό του, να το ελέγξει, να το διορθώσει και, αν χρειαστεί, να το ξαναγράψει. Γι’ αυτό ο
γραπτός λόγος εμφανίζει συνήθως ολοκληρωμένες συντακτικά προτάσεις.
Μια άλλη διαφορά μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου εντοπίζεται στη
δυνατότητα επαφής μεταξύ πομπού και δέκτη. Στον προφορικό συνομιλιακό λόγο το
κείμενο, την ίδια στιγμή που παράγεται από τον πομπό, προσλαμβάνεται από τον δέκτη, ο
οποίος συχνά είναι παρών στον ίδιο χώρο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υπάρχει
ακουστική και οπτική επαφή μαζί του όπως στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή στη ζωντανή
επικοινωνία μέσω σύνδεσης. Σε κάθε περίτωση ο δέκτης έχει τη δυνατότητα να απαντήσει
ή να αντιδράσει στα λεγόμενα του συνομιλητή του. Αντίθετα στον γραπτό λόγο ο
συγγραφέας δεν έχει άμεση επαφή με τους αναγνώστες του, απευθύνεται σε δέκτες
απόντες, οι οποίοι θα προσλάβουν το κείμενό του ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα
και μόνο τότε θα μπορούν να αντιδράσουν στα γραφόμενά του.
Η μέχρι τώρα συζήτηση για τα λειτουργικά και γλωσσικά γνωρίσματα του
προφορικού και του γραπτού λόγου αποτυπώνει περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους. Δεν πρέπει όμως να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ορισμένες φορές τα
χαρακτηριστικά αυτά συναντώνται αναμεμειγμένα κατά την προφορική ή γραπτή
παραγωγή διαφόρων ειδών λόγου. Έτσι π.χ. μια διάλεξη, αν και εκφέρεται προφορικά,
βασίζεται σε προσχεδιασμένο και συνήθως αναλυτικό κείμενο, ενώ η επαφή του ομιλητή
με τους αποδέκτες του είναι περιορισμένη και έμμεση. Αντίθετα το κείμενο μιας επιστολής
σε φιλικό πρόσωπο μπορεί να μην είναι σε μεγάλο βαθμό προσχεδιασμένο, να περιέχει
γνωστά θέματα και επιπλέον πολλές εκφράσεις του προφορικού λόγου («και που λες»,
«να σου πω», «άκου να δεις»). Κατά συνέπεια οι δύο μορφές λόγου είναι προτιμότερο να
μην προσεγγίζονται μονοδιάστατα αλλά πολυδιάστατα.

Αρ. Αρχάκης. (2009). Γλωσσική Διδασκαλία και Σύσταση των Κειμένων, Αθήνα:
Πατάκης, 50-55. (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με το δεύτερο κείμενο, τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του προφορικού λόγου; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης
διαφορά…..γραφόμενά του) του δεύτερου κειμένου;

παραγράφου

(Μια

άλλη

(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων για τον προφορικό και τον γραπτό λόγο
στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις/φράσεις των κειμένων με έντονη γραφή:
πλούσιων ερεθισμάτων, διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες, άμεση επαφή,
δέκτες, πολλές εκφράσεις.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «Στον προφορικό συνομιλιακό λόγο το κείμενο […] προσλαμβάνεται από τον δέκτη».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα του
κειμένου.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 2310
Κείμενο 1 [Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση]
Κείμενο 2
Α1. [Υπόδειξη] Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προφορικού λόγου:
 Ο προφορικός λόγος είναι απροσχεδίαστος. Ιδιαίτερα αυτό ισχύει, όταν
διαμορφώνεται την ίδια στιγμή που εκφωνείται.
 Μπορεί να εκφωνείται υπό την πίεση του χρόνου και του ακροατή που
είναι παρών, οπότε η πίεση οδηγεί σε προτάσεις ανολοκλήρωτες και με
συντακτικά λάθη.
 Ο ακροατής / δέκτης μπορεί να αντιδράσει σ’ αυτά που ο ομιλητής λέει.
 Ο προφορικός λόγος μπορεί να είναι και προσχεδιασμένος, όπως για
παράδειγμα σε μία διάλεξη.
Α2. Δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Μια άλλη διαφορά ...
γραφόμενά του ) του δεύτερου κειμένου:
Θεματική περίοδος: Μια άλλη διαφορά ... πομπού και δέκτη.
Λεπτομέρειες / σχόλια: Στον προφορικό ... στα γραφόμενά του.
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. [ Ελεύθερη απάντηση]
Β2. 1. Όταν χρησιμοποιείται η παθητική σύνταξη, ο συγγραφέας θέλει να
τονίσει την ενέργεια που δηλώνεται και όχι τα πρόσωπα. Εδώ θέλει να
τονίσει την άμεση επικοινωνία πομπού και δέκτη, αφού το κείμενο
εκφωνείται και ακούγεται την ίδια στιγμή.
2. Στον προφορικό συνομιλιακό λόγο ο πομπός παράγει το κείμενο και
την ίδια στιγμή το προσλαμβάνει ο δέκτης.

ΘΕΜΑ 2326

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση]
Για τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού είναι αναγκαία η διαφύλαξη της γλωσσικής
πρωτοβουλίας του. Επίσης, απαραίτητη είναι και η εξασφάλιση πλούσιων ερεθισμάτων που
να παρέχουν τη δυνατότητα στο παιδί να λειτουργεί ως παραγωγός λόγου, για να
ικανοποιεί ανάγκες έκφρασης και επικοινωνίας. Επομένως, η γλωσσική καλλιέργεια
πρέπει να επιδιώκεται μέσα από όλο το σχολικό πρόγραμμα και ο δάσκαλος οποιουδήποτε
μαθήματος να είναι μαζί και δάσκαλος της γλώσσας.
Την πρώτη θέση στη γλωσσική παιδεία την έχει ο προφορικός λόγος και ακολουθεί
ο γραπτός. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και στην καθημερινή ζωή. Είναι ανάγκη, λοιπόν, το
σχολείο να καλλιεργεί και τα δύο αυτά είδη του λόγου με τις ιδιαιτερότητές τους, όπως
είναι ανάγκη δάσκαλος και μαθητής να συνειδητοποιήσουν τις ποικιλίες και τα επίπεδα του
επικοινωνιακού λόγου. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι μιλούμε με διαφορετικό τρόπο, σε
διαφορετικό τόπο και χρόνο, με διαφορετικούς ανθρώπους, για διαφορετικά πράγματα.
Όλα εξαρτώνται από το ποιος μιλάει σε ποιον, με ποιον σκοπό κ.λπ.
Επειδή η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν και επικοινωνιακή ενέργεια και όχι
ανάμνηση, ο τρόπος της γλωσσικής καλλιέργειας οφείλει να είναι ενεργητικός και όχι
μνημονικός. Δεν πλουτίζεται το λεξιλόγιο του παιδιού με φράσεις που αποστηθίζει.
Αντίθετα, πλουτίζεται με τον παραγόμενο λόγο της μητρικής γλώσσας. Γι’ αυτό χρέος του
δασκάλου είναι να μην υποχρεώνει το παιδί να απομνημονεύει λόγο. Χρέος του είναι να
του διδάσκει να παράγει λόγο. Η επικοινωνία είναι το κοινωνικό πλαίσιο που παράγει τον
λόγο.
Χ. Τσολάκης. (1995). Πορίσματα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Φιλόλογος, 80, 85-91 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ

Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιος πρέπει, σύμφωνα με τον συγγραφέα, να είναι, ο ρόλος του σχολείου όσον αφορά
στη γλωσσική παιδεία των μαθητών; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2.α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στις περιόδους της
πρώτης παραγράφου του κειμένου (Για τη γλωσσική…….της γλώσσας) του
κειμένου;
(μονάδες 4)
Α2.β. Τι δηλώνει καθεμιά από τις διαρθρωτικές λέξεις;
(μονάδες 6)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Είναι ανάγκη […] το σχολείο να καλλιεργεί και τα δύο αυτά είδη του λόγου
(προφορικό και γραπτό λόγο)»
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 60-80
λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες10)
Β2.β. Να προσδιορίσετε αν ο τίτλος που δώσατε είναι κυριολεκτικός/δηλωτικός ή
μεταφορικός/συνυποδηλωτικός.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2326
[Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση]
Α1. [Υπόδειξη] Ο ρόλος του σχολείου στη γλωσσική παιδεία των μαθητών:
 Το σχολικό πρόγραμμα πρέπει να επιδιώκει τη γλωσσική καλλιέργεια.
 Όλοι οι δάσκαλοι του σχολείου, όποιο μάθημα και αν διδάσκουν, πρέπει
να είναι δάσκαλοι και της γλώσσας.
 Το σχολείο πρέπει να καλλιεργεί και τον γραπτό και τον προφορικό
λόγο.
 Ο τρόπος της γλωσσικής καλλιέργειας πρέπει να είναι ενεργητικός και
όχι μνημονικός.
 Ο δάσκαλος οφείλει να μην υποχρεώνει το παιδί να απομνημονεύει,
αλλά να το καθοδηγεί να παράγει λόγο.
Α2. Διαρθρωτικές λέξεις:
α. Η δεύτερη περίοδος συνδέεται με την πρώτη περίοδο με τη λέξη επίσης.
Η τρίτη περίοδος συνδέεται με τη δεύτερη περίοδο με τη λέξη επομένως.
β. Η διαρθρωτική λέξη επίσης δηλώνει προσθήκη. Η διαρθρωτική λέξη
επομένως δηλώνει συμπέρασμα.
Β1. «Είναι ανάγκη [ ... ] το σχολείο να καλλιεργεί και τα δύο αυτά είδη του
λόγου (προφορικό και γραπτό λόγο)». [Ενδεικτική απάντηση]
Η διδασκαλία της γλώσσας γίνεται συστηματικά στο σχολείο.
Το σχολείο οφείλει να εφοδιάζει τους μαθητές με τα αναγκαία γλωσσικά
εφόδια. Η γλωσσική παιδεία προϋποθέτει την ύπαρξη ευχέρειας στη
χρήση και του γραπτού λόγου και του προφορικού. Την ανάγκη αυτή
οφείλει να καλύπτει η διδασκαλία καλλιεργώντας και τους δύο τομείς,
αφού ο προφορικός και ο γραπτός λόγος είναι απαραίτητοι και στην
καθημερινή επαφή με τους άλλους και στην άσκηση κάθε
δραστηριότητας. Η γνώση και των δύο επιτρέπει να παρουσιάζεται
καθένας κατάλληλα προετοιμασμένος ανεξάρτητα από τον τόπο, το
θέμα, το ακροατήριο.
Β2. Τίτλος:
α. Στοιχεία που συνθέτουν τη γλωσσική παιδεία.
β. Ο τίτλος είναι κυριολεκτικός / δηλωτικός.

ΘΕΜΑ 2689
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση]
Για τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού είναι απαραίτητη η εξασφάλιση πλούσιων
ερεθισμάτων, δηλαδή συχνών ευκαιριών για χρήση της γλώσσας που να παρέχουν σ’ αυτό
τη δυνατότητα να λειτουργεί ως παραγωγός λόγου, για να ικανοποιεί ανάγκες έκφρασης
και επικοινωνίας. Επομένως, η γλωσσική καλλιέργεια πρέπει να επιδιώκεται μέσα από όλο
το σχολικό πρόγραμμα και ο δάσκαλος οποιουδήποτε μαθήματος να είναι μαζί και
δάσκαλος της γλώσσας.
Την πρώτη θέση στη γλωσσική παιδεία την έχει ο προφορικός λόγος και ακολουθεί
ο γραπτός. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και στην καθημερινή ζωή. Είναι ανάγκη, λοιπόν, το
σχολείο να καλλιεργεί και τα δύο αυτά είδη του λόγου με τις ιδιαιτερότητές τους, όπως
είναι ανάγκη δάσκαλος και μαθητής να συνειδητοποιήσουν τις ποικιλίες και τα επίπεδα του
επικοινωνιακού λόγου. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι μιλούμε με διαφορετικό τρόπο, σε
διαφορετικό τόπο και χρόνο, με διαφορετικούς ανθρώπους, για διαφορετικά πράγματα.
Όλα εξαρτώνται από το ποιος μιλάει σε ποιον, με ποιον σκοπό κ.λπ.
Επειδή η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν και επικοινωνιακή ενέργεια και όχι
ανάμνηση, ο τρόπος της γλωσσικής καλλιέργειας οφείλει να είναι ενεργητικός και όχι
μνημονικός. Δεν πλουτίζεται το λεξιλόγιο του παιδιού με φράσεις που αποστηθίζει.
Αντίθετα, πλουτίζεται με τον παραγόμενο λόγο της μητρικής γλώσσας. Γι’ αυτό χρέος του
δασκάλου είναι να μην υποχρεώνει το παιδί να απομνημονεύει λόγο. Χρέος του είναι να
του διδάσκει να παράγει λόγο. Η επικοινωνία είναι το κοινωνικό πλαίσιο που παράγει τον
λόγο.
Χ. Τσολάκης. (1995). Πορίσματα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Φιλόλογος, 80, 85-91 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Βασιζόμενοι στο κείμενο, να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις ακόλουθες
προτάσεις:
1. Η γλωσσική καλλιέργεια πρέπει να επιδιώκεται μέσα από όλο το σχολικό
πρόγραμμα.
2. Στη γλωσσική παιδεία την πρώτη θέση την έχει ο γραπτός και ακολουθεί ο
προφορικός λόγος.
3. Είναι ανάγκη το σχολείο να καλλιεργεί και τον προφορικό, αλλά και τον γραπτό
λόγο.
4. Το λεξιλόγιο του παιδιού πλουτίζεται με τον παραγόμενο λόγο της μητρικής
γλώσσας.
5. Χρέος του δασκάλου είναι να υποχρεώνει το παιδί να απομνημονεύει λόγο.
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Για τη γλωσσική….
γλώσσας) και τη δεύτερη παράγραφο (Την πρώτη…. σκοπό κ.λπ.) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας ένα αντώνυμο για καθεμιά από
τις λέξεις του κειμένου με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο:
πλούσιων, μέσα, πρώτη, γνωστό, διαφορετικό.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου χρησιμοποιούνται με
κυριολεκτική/δηλωτική και ποιες με μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:

1. «η γλωσσική καλλιέργεια πρέπει να επιδιώκεται»
2. «η γλώσσα είναι κοινωνικό προϊόν»
3. «φράσεις που αποστηθίζει»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2689
[Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση]
Α1.
1. Η γλωσσική καλλιέργεια πρέπει να επιδιώκεται μέσα από όλο το
σχολικό πρόγραμμα: Σωστό.
2. Στη γλωσσική παιδεία την πρώτη θέση την έχει ο γραπτός και
ακολουθεί ο προφορικός λόγος: Λάθος.
3. Είναι ανάγκη το σχολείο να καλλιεργεί και τον προφορικό, αλλά
και τον γραπτό λόγο: Σωστό.
4. Το λεξιλόγιο του παιδιού πλουτίζεται με τον παραγόμενο λόγο
της μητρικής γλώσσας: Σωστό.
5. Χρέος του δασκάλου είναι να υποχρεώνει το παιδί να
απομνημονεύει λόγο: Λάθος.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος ( Για τη γλωσσική ... γλώσσας): Το σχολικό πρόγραμμα να
κάνει το παιδί παραγωγό λόγου.
2η παράφραφος ( Την πρώτη ... σκοπό κ.λπ.): Απαραίτητη η διδασκαλία του
προφορικού και του γραπτού λόγου.
Β1. Αντώνυμα
 πλούσιων: φτωχών.
 μέσα: έξω.
 πρώτη: τελευταία.
 γνωστό: άγνωστο.
 διαφορετικό: ίδιο.
Προτάσεις:
 Η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την υγεία των φτωχών.
 Το καλοκαίρι τα καταστήματα εστίασης τοποθετούν τραπέζια έξω.
 Η τελευταία ημέρα στο σχολείο είναι συγκινητική.
 Το άγνωστο ελκύει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων.
 Πολλοί άνθρωποι ερμηνεύουν διαφορετικά το ίδιο γεγονός.
Β2. Κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία
φράσεων:
1.Μεταφορική / συνυποδηλωτική.
2. Κυριολεκτική / δηλωτική.
3. Κυριολεκτική / δηλωτική.

ΘΕΜΑ 2311

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο
Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως
της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών
γραμμάτων από το πρόγραμμα των μαθημάτων του σχολείου (Γυμνασίου – Λυκείου). Από
τον εξοβελισμό αυτόν ωφελούνται νέα γνωστικά αντικείμενα (η πληροφορική, η
περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι βιολογικές επιστήμες, πολλές ξένες γλώσσες, διάφορες
πρακτικές γνώσεις κ.ά.). Η κατάργηση της διδασκαλίας των Ελληνικών στα σχολεία
χωρών της Ευρώπης, όπου διδασκόταν παλαιότερα, αποθάρρυνε τους νέους να
ακολουθήσουν ελληνικές σπουδές στα πανεπιστήμια εξαιτίας της έλλειψης επαγγελματικής
απασχόλησης. Έτσι, υποχώρησαν σταδιακά και οι ελληνικές σπουδές από τα
πανεπιστήμια, έκλεισαν και κλείνουν οι έδρες Ελληνικών, όταν αποχωρήσει ο καθηγητής
που κατέχει την έδρα.[…]
Αν υπάρξουν ανάγκες διδασκαλίας της Ελληνικής (της αρχαίας, κυρίως, αλλά και
της νέας), θα τονωθούν και θα ξαναζωντανέψουν οι ελληνικές σπουδές στα πανεπιστήμια.
Πηγή συγκρατημένης αισιοδοξίας είναι το γεγονός ότι η παγκόσμια κρίση που μαστίζει τον
κόσμο σήμερα οδηγεί σε αναζητήσεις που ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τον άνθρωπο, την
ανθρωπιά και έναν νέο ανθρωπισμό μέσα από τις διαψεύσεις ουτοπικών2 προσδοκιών, τις
απογοητεύσεις μιας μαζικής στροφής στον καταναλωτισμό, την ψεύτικη οικονομική
ευφορία3 των πιστωτικών καρτών και, κυρίως, την απάρνηση καθιερωμένων αξιών που
φώτιζαν τον δρόμο τους.
Γενικότερα, το κεφάλαιο της χώρας μας που λέγεται «ελληνική γλώσσα» δεν το
έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε εντός και εκτός Ελλάδος. Μέσα στη χώρα μας ως αξία
που συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό, την ιστορία, τη νοοτροπία, την ίδια την ταυτότητά
μας και, πάνω απ’ όλα, με μια ποιότητα σκέψης που αναγκαστικά περνάει μέσα από τη
γλώσσα. Και φυσικά, με μια ποιότητα παιδείας, η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη
γλώσσα. Έξω από τη χώρα μας πάλι δεν έχουμε προβάλει την ελληνική γλώσσα με σωστό
1

εξοβελισμός: αποβολή, απομάκρυνση, κατάργηση
ουτοπικός: μη ρεαλιστικός, εκτός πραγματικότητας
3
ευφορία: συναίσθημα ή κατάσταση ψυχικής ευεξίας και αισιοδοξίας
2

και ουσιαστικό τρόπο, όχι με μεγαλοστομίες και αλαζονεία. Για παράδειγμα, δεν έχουμε
καταδείξει τι προσφέρει η γνώση της Ελληνικής στους ομιλητές άλλων ευρωπαϊκών
γλωσσών για μια βαθύτερη κατανόηση της σημασίας απαιτητικών λέξεων της δικής τους
γλώσσας, όταν αποτελούν δάνεια από την Ελληνική.
Οι χιλιάδες των δανείων που έχουν ληφθεί από την Ελληνική πρώτα και πάνω απ’
όλα συνιστούν έννοιες εκφρασμένες με ελληνικές λέξεις. Και είναι με τέτοιες έννοιες που
συγκροτούνται τα νοήματα, με τα οποία λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη. Μεγάλο μέρος του
δυτικού ευρωπαϊκού στοχασμού έχει βασιστεί και εκφραστεί με τέτοιες έννοιες-λέξεις. Σε
αυτό το σκεπτικό στηρίζεται άλλωστε η απόφαση του υπουργού Παιδείας της Αγγλίας να
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην ελληνική γλώσσα μαθητών των σχολείων της
Μεγάλης Βρετανίας ήδη από το Δημοτικό. Η διαδικασία πρώιμης επαφής των μικρών
μαθητών με απαιτητικές έννοιες-λέξεις, προφανώς από καταλλήλως επιλεγμένα ή
συντεταγμένα κείμενα, αναμένεται να διευρύνει τη σκέψη τους και να ασκήσει βαθμηδόν4
τη διανοητική τους ικανότητα σε συσχετισμό με έννοιες-λέξεις που υπάρχουν ήδη στη
μητρική τους γλώσσα.
Γ. Μπαμπινιώτης, εφ. Το Βήμα, 30.12.2012 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου, η ελληνική γλώσσα έχει
σημασία για τους Ευρωπαίους; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του κειμένου.
(μονάδες 10)

4

βαθμηδόν: σταδιακά

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τις λέξεις
του κειμένου με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: αποθάρρυνε,
υποχώρησαν, απογοητεύσεις, ψεύτικη, αλαζονεία.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «Έξω από τη χώρα μας πάλι δεν έχουμε προβάλει την ελληνική γλώσσα με σωστό και
ουσιαστικό τρόπο».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.
(μονάδες 10)
2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2311
[Η ελληνική και πάλι στο προσκήνιο]
Α1. [Υπόδειξη] Η ελληνική γλώσσα έχει σημασία για τους
Ευρωπαίους γιατί:
 Η γνώση της ελληνικής γλώσσας βοηθάει τους Ευρωπαίους να
κατανοούν τη σημασία απαιτητικών λέξεων της γλώσσας τους που
είναι δάνεια από την ελληνική.
 Ο δυτικός ευρωπαϊκός στοχασμός έχει βασιστεί σε έννοιες- λέξεις
τις οποίες έχει δανειστεί από την ελληνική γλώσσα.
 Η διδασκαλία στους μικρούς μαθητές αυτών των εννοιών
διευρύνει τη σκέψη τους και ασκεί τη διανοητική τους ικανότητα,
όπως αποδέχεται το υπουργείο Παιδείας της Αγγλίας.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος ( Η υποχώρηση ... την έδρα [...]): Η υποχώρηση των
ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αιτίες.
Συνέπειες.
2η παράγραφος (Αν υπάρξουν ... τον δρόμο τους): Η παγκόσμια
κρίση οδηγεί σε αναζήτηση νέου ανθρωπισμού.
3η παράγραφος (Γενικότερα ... την Ελληνική): Αδιαφορία για την
ανάδειξη της αξίας της ελληνικής γλώσσας μέσα στη χώρα μας και
της προσφοράς της στις ευρωπαϊκές γλώσσες.
4η παράγραφος (Οι χιλιάδες ... μητρική τους γλώσσα): Η συμβολή
των δάνειων ελληνικών λέξεων στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού
στοχασμού αναγνωρίζεται και σήμερα στην Αγγλία.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. « Έξω από τη χώρα μας πάλι δεν έχουμε προβάλει την
ελληνική γλώσσα με σωστό και ουσιαστικό τρόπο».
1. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την ενεργητική σύνταξη για να
τονίσει το πρόσωπο που ενεργεί, δηλαδή το υποκείμενο του
ρήματος. Υποκείμενο εδώ εννοείται και είναι το «εμείς». Εμείς
έχουμε την ευθύνη για το ότι δεν προβάλλεται η ελληνική
γλώσσα στο εξωτερικό.
2. « Έξω από τη χώρα μας πάλι δεν έχει προβληθεί η ελληνική
γλώσσα με σωστό και ουσιαστικό τρόπο».

ΘΕΜΑ 2327

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο
Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως
της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών
γραμμάτων από το πρόγραμμα των μαθημάτων του σχολείου (Γυμνασίου – Λυκείου). Από
τον εξοβελισμό αυτόν ωφελούνται νέα γνωστικά αντικείμενα (η πληροφορική, η
περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι βιολογικές επιστήμες, πολλές ξένες γλώσσες, διάφορες
πρακτικές γνώσεις κ.ά.). Η κατάργηση της διδασκαλίας των Ελληνικών στα σχολεία
χωρών της Ευρώπης, όπου διδασκόταν παλαιότερα, αποθάρρυνε τους νέους να
ακολουθήσουν ελληνικές σπουδές στα πανεπιστήμια εξαιτίας της έλλειψης επαγγελματικής
απασχόλησης. Έτσι, υποχώρησαν σταδιακά και οι ελληνικές σπουδές από τα πανεπιστήμια,
έκλεισαν και κλείνουν οι έδρες Ελληνικών, όταν αποχωρήσει ο καθηγητής που κατέχει την
έδρα.
Γενικότερα, το κεφάλαιο της χώρας μας που λέγεται «ελληνική γλώσσα» δεν το
έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε εντός και εκτός Ελλάδος. Μέσα στη χώρα μας ως αξία
που συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό, την ιστορία, τη νοοτροπία, την ίδια την ταυτότητά
μας και, πάνω απ’ όλα, με μια ποιότητα σκέψης που αναγκαστικά περνάει μέσα από τη
γλώσσα. Και φυσικά, με μια ποιότητα παιδείας, η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη
γλώσσα. Έξω από τη χώρα μας πάλι δεν έχουμε προβάλει την ελληνική γλώσσα με σωστό
και ουσιαστικό τρόπο, όχι με μεγαλοστομίες και αλαζονεία. Για παράδειγμα, δεν έχουμε
καταδείξει τι προσφέρει η γνώση της Ελληνικής στους ομιλητές άλλων ευρωπαϊκών
γλωσσών για μια βαθύτερη κατανόηση της σημασίας απαιτητικών λέξεων της δικής τους
γλώσσας, όταν αποτελούν δάνεια από την Ελληνική.
Οι χιλιάδες των δανείων που έχουν ληφθεί από την Ελληνική πρώτα και πάνω απ’
όλα συνιστούν έννοιες εκφρασμένες με ελληνικές λέξεις. Και είναι με τέτοιες έννοιες που
συγκροτούνται τα νοήματα, με τα οποία λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη. Μεγάλο μέρος του
δυτικού ευρωπαϊκού στοχασμού έχει βασιστεί και εκφραστεί με τέτοιες έννοιες-λέξεις. Σε
1

εξοβελισμός: αποβολή, απομάκρυνση, κατάργηση.

αυτό το σκεπτικό στηρίζεται άλλωστε η απόφαση του υπουργού Παιδείας της Αγγλίας να
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην ελληνική γλώσσα μαθητών των σχολείων της
Μεγάλης Βρετανίας ήδη από το Δημοτικό. Η διαδικασία πρώιμης επαφής των μικρών
μαθητών με απαιτητικές έννοιες-λέξεις, προφανώς από καταλλήλως επιλεγμένα ή
συντεταγμένα κείμενα, αναμένεται να διευρύνει τη σκέψη τους και να ασκήσει βαθμηδόν 2
τη διανοητική τους ικανότητα σε συσχετισμό με έννοιες-λέξεις που υπάρχουν ήδη στη
μητρική τους γλώσσα.
Γ. Μπαμπινιώτης, εφ. Το Βήμα, 30.12.2012 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές των
σχολείων της Μ. Βρετανίας να διδάσκονται ελληνικά από το Δημοτικό; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Γενικότερα το
κεφάλαιο......την Ελληνική) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων ενός άρθρου για την ελληνική γλώσσα,
στην οποία θα χρησιμοποιήσετε τις λέξεις/φράσεις με την έντονη γραφή, με βάση τη
σημασία τους στο κείμενο: πολιτισμό, ποιότητα σκέψης, προσφέρει, βαθύτερη
κατανόηση, εκφραστεί.
(μονάδες 10)

2

βαθμηδόν: σταδιακά

Β2.(Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω φράσεις/προτάσεις του κειμένου
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
και
ποιες
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1. «η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών»
2. «όταν αποχωρήσει ο καθηγητής»
3. «η κατάργηση της διδασκαλίας των Ελληνικών στα σχολεία χωρών της Ευρώπης»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2327
[Η ελληνική και πάλι στο προσκήνιο]
Α1. [Υπόδειξη]
 Τα νοήματα με τα οποία λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη
εκφράζονται με ελληνικές λέξεις / έννοιες.
 Πολλές από τις απαιτητικές έννοιες/λέξεις στις οποίες στηρίζεται
ο δυτικός ευρωπαϊκός στοχασμός είναι δάνεια από την ελληνική
γλώσσα.
 Με βάση αυτή την παραδοχή οι μαθητές των σχολείων της
Αγγλίας έχουν τη δυνατότητα από το δημοτικό να μαθαίνουν την
ελληνική γλώσσα.
 Η επαφή των μικρών Άγγλων μαθητών με την ελληνική γλώσσα
αναμένεται να διευρύνει τη σκέψη τους και να ασκήσει σιγά σιγά
τη διανοητική τους ικανότητα.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Γενικότερα, το
κεφάλαιο ... την Ελληνική) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: Γενικότερα, το κεφάλαιο... και εκτός Ελλάδος.
Λεπτομέρειες / σχόλια: Μέσα στη χώρα μας ... δάνεια από την
Ελληνική.
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. 1. « Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών»: μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία.
2. « Όταν αποχωρήσει ο καθηγητής»: κυριολεκτική / δηλωτική
σημασία.
3. « Η κατάργηση της διδασκαλίας των Ελληνικών στα σχολεία
χωρών της Ευρώπης»: κυριολεκτική/ δηλωτική σημασία.

ΘΕΜΑ 2328

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο
Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως
της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών
γραμμάτων από το πρόγραμμα των μαθημάτων του σχολείου (Γυμνασίου – Λυκείου). Από
τον εξοβελισμό αυτόν ωφελούνται νέα γνωστικά αντικείμενα (η πληροφορική, η
περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι βιολογικές επιστήμες, πολλές ξένες γλώσσες, διάφορες
πρακτικές γνώσεις κ.ά.). Η κατάργηση της διδασκαλίας των Ελληνικών στα σχολεία
χωρών της Ευρώπης, όπου διδασκόταν παλαιότερα, αποθάρρυνε τους νέους να
ακολουθήσουν ελληνικές σπουδές στα πανεπιστήμια εξαιτίας της έλλειψης επαγγελματικής
απασχόλησης. Έτσι, υποχώρησαν σταδιακά και οι ελληνικές σπουδές από τα πανεπιστήμια,
έκλεισαν και κλείνουν οι έδρες Ελληνικών, όταν αποχωρήσει ο καθηγητής που κατέχει την
έδρα.
Γενικότερα, το κεφάλαιο της χώρας μας που λέγεται «ελληνική γλώσσα» δεν το
έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε εντός και εκτός Ελλάδος. Μέσα στη χώρα μας ως αξία
που συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό, την ιστορία, τη νοοτροπία, την ίδια την ταυτότητά
μας και, πάνω απ’ όλα, με μια ποιότητα σκέψης που αναγκαστικά περνάει μέσα από τη
γλώσσα. Και φυσικά, με μια ποιότητα παιδείας, η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη
γλώσσα. Έξω από τη χώρα μας πάλι δεν έχουμε προβάλει την ελληνική γλώσσα με σωστό
και ουσιαστικό τρόπο, όχι με μεγαλοστομίες και αλαζονεία. Για παράδειγμα, δεν έχουμε
καταδείξει τι προσφέρει η γνώση της Ελληνικής στους ομιλητές άλλων ευρωπαϊκών
γλωσσών για μια βαθύτερη κατανόηση της σημασίας απαιτητικών λέξεων της δικής τους
γλώσσας, όταν αποτελούν δάνεια από την Ελληνική.
Οι χιλιάδες των δανείων που έχουν ληφθεί από την Ελληνική πρώτα και πάνω απ’
όλα συνιστούν έννοιες εκφρασμένες με ελληνικές λέξεις. Και είναι με τέτοιες έννοιες που
συγκροτούνται τα νοήματα, με τα οποία λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη. Μεγάλο μέρος του
δυτικού ευρωπαϊκού στοχασμού έχει βασιστεί και εκφραστεί με τέτοιες έννοιες-λέξεις. Σε
1

εξοβελισμός: αποβολή, απομάκρυνση, κατάργηση

αυτό το σκεπτικό στηρίζεται άλλωστε η απόφαση του υπουργού Παιδείας της Αγγλίας να
υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην ελληνική γλώσσα μαθητών των σχολείων της
Μεγάλης Βρετανίας ήδη από το Δημοτικό. Η διαδικασία πρώιμης επαφής των μικρών
μαθητών με απαιτητικές έννοιες-λέξεις, προφανώς από καταλλήλως επιλεγμένα ή
συντεταγμένα κείμενα, αναμένεται να διευρύνει τη σκέψη τους και να ασκήσει βαθμηδόν 2
τη διανοητική τους ικανότητα σε συσχετισμό με έννοιες-λέξεις που υπάρχουν ήδη στη
μητρική τους γλώσσα.
Γ. Μπαμπινιώτης, εφ. Το Βήμα, 30.12.2012 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια άποψη υποστηρίζεται στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου (Γενικότερα, το
κεφάλαιο......Ελληνική) σχετικά με την ελληνική γλώσσα; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Η υποχώρηση…….. την έδρα)
του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «[Η γλώσσα] συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό, την ιστορία, τη νοοτροπία, την ίδια
την ταυτότητά μας»
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 60-80
λέξεων.
(μονάδες 10)

2

βαθμηδόν: σταδιακά

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω φράσεις/προτάσεις του κειμένου
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
και
ποιες
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1. «Έτσι υποχώρησαν σταδιακά κατ’ επέκταση και οι ελληνικές σπουδές από τα
πανεπιστήμια»
2. «Η κατάργηση της διδασκαλίας των Ελληνικών»
3. «για μια βαθύτερη κατανόηση της σημασίας απαιτητικών λέξεων»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2328
[Η ελληνική και πάλι στο προσκήνιο]

Α1. [Υπόδειξη] Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου
υποστηρίζεται ότι:
 Η ελληνική γλώσσα παρά τη μεγάλη αξία της δεν έχει
αξιοποιηθεί εντός της Ελλάδας.
 Η ελληνική γλώσσα αποτελεί πολιτισμική αξία και συνδέεται με
την ιστορία , τη νοοτροπία, την ταυτότητα του Έλληνα.
 Έχει ποιότητα σκέψης και παιδείας.
 Στο εξωτερικό δεν έχει καταδειχθεί επαρκώς ότι η γνώση της
ελληνικής γλώσσας βοηθάει τους ξένους, που μιλούν τις δικές
τους γλώσσες, να κατανοούν τις απαιτητικές έννοιες-λέξεις που
είναι δάνεια από την ελληνική γλώσσα στις γλώσσες τους.
Α2. Δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Η υποχώρηση... την
έδρα) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: Η υποχώρηση ... (Γυμνασίου – Λυκείου).
Λεπτομέρειες/ σχόλια: Από τον εξοβελισμό ... επαγγελματικής
απασχόλησης.
Κατακλείδα: Έτσι, υποχώρησαν ... την έδρα.
Β1. «[Η γλώσσα συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό, την ιστορία, τη
νοοτροπία,την ίδια την ταυτότητά μας»: [Ενδεικτική απάντηση]
Η γλώσσα κάθε λαού είναι το μέσο που εκφράζει σκέψεις, ιδέες,
ανάγκες και εξασφαλίζει την επικοινωνία με τους άλλους
ανθρώπους. Κάθε γλώσσα έχει τις δικές της δυνατότητες. Η
ελληνική γλώσσα έχει ποιότητα σκέψης, αφού μιλιέται εδώ και
χιλιάδες χρόνια και σ’ αυτήν έχουν γραφεί αξεπέραστα
επιστημονικά και λογοτεχνικά έργα. Μια τέτοια γλώσσα στηρίζει
μιας ιδιαίτερης ποιότητας παιδεία. Είναι μια γλώσσα που μπορεί να
ενώνει τον λαό, να εκφράζει συνολικά τα ιδεώδη που συγκροτούν
την εθνική συνείδηση και να συντελεί στην εθνική μας επιβίωση.
Β2. 1. « Έτσι υποχώρησαν σταδιακά κατ’ επέκταση και οι ελληνικές
σπουδές από τα πανεπιστήμια»: μεταφορική / συνυποδηλωτική
σημασία.
2. «Η κατάργηση της διδασκαλίας των Ελληνικών»: κυριολεκτική
/ δηλωτική σημασία.
3. « για μια βαθύτερη κατανόηση της σημασίας απαιτητικών
λέξεων»: μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία.

ΘΕΜΑ 6648

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
Ο εορτασμός της Ημέρας μητρικής γλώσσας έχει διττό1 νόημα. Από τη μια,
υπογραμμίζει τον σεβασμό που οφείλουμε στη μητρική μας γλώσσα και προβάλλει τις
θυσίες και τους αγώνες που έχουν γίνει σε πολλά μέρη του κόσμου για να διαφυλάξουν
οι άνθρωποι το δικαίωμά τους να μαθαίνουν, να μιλούν, να μελετούν και να διδάσκουν
τη μητρική τους γλώσσα. Από την άλλη, μας υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα να μιλά, να
προωθεί και να προστατεύει κανείς τη μητρική του γλώσσα είναι δοσμένο όμοια σε
εμάς και στους άλλους.
Η προάσπιση2 της μητρικής μας γλώσσας είναι, λοιπόν, αδιαχώριστη από τον
σεβασμό των μητρικών γλωσσών των συνανθρώπων μας. Η ανάπτυξη της
πολύγλωσσης εκπαίδευσης και της πολύγλωσσης ικανότητας είναι τα όπλα που σήμερα
διαθέτουμε για να αγωνιστούμε ενάντια στη γλωσσική συρρίκνωση 3 που είχε ως
αποτέλεσμα να χαθούν εκατοντάδες γλώσσες τα τελευταία 500 χρόνια και που, ακόμη,
ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο τις μισές από τις περίπου 7000 ανθρώπινες γλώσσες
που έχουν απομείνει. Ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας, π.χ. τη
Μελανησία, την Πολυνησία, τη Λατινική Αμερική, όπου μεγάλος αριθμός γλωσσών
συνωστίζονται σε περιορισμένο γεωγραφικό χώρο και ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ο
κίνδυνος που διατρέχουν αρκετές από αυτές να χαθούν, αυξάνει κατακόρυφα.
Υπολογίζεται ότι το 96% των ανθρώπινων γλωσσών μιλιούνται από μόλις 3% του
συνολικού πληθυσμού της γης.
Σύμφωνα με τη Διάσκεψη της UNESCO4 του 2003 για τις απειλούμενες
γλώσσες, η μετάδοση μιας γλώσσας ως μητρικής από τους γονείς στα παιδιά είναι
εξαιρετικά σημαντική για την επιβίωσή της, επειδή δημιουργεί νέους ομιλητές
συμβάλλοντας, έτσι, ουσιαστικά στη διατήρηση και τη διαιώνισή της.
Ιδιαίτερα σήμερα που ορισμένες γλώσσες επιβάλλονται ευρέως λόγω της
παγκοσμιοποίησης και της διεύρυνσης των οδών επικοινωνίας, όπως η αγγλική και σε
λιγότερο βαθμό η ισπανική, η γαλλική κ.ά., είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει
διττό: διπλό, αυτό που έχει δύο μέρη
προάσπιση: υπεράσπιση
3
συρρικνώνω:μικραίνω, περιορίζω
4
UNESCO: Εκπαιδευτικός Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των
Ηνωμένων Εθνών (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)
1
2

κανείς ότι η διατήρηση των μικρότερων μητρικών γλωσσών και του δικαιώματος του
καθενός και της καθεμιάς να μορφώνεται, να εκφράζεται ελεύθερα και χωρίς
περιορισμούς και να δημιουργεί στη μητρική του γλώσσα, είναι δήλωση παρουσίας.
Η έμφαση, συνεπώς, που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στη διατήρηση της
γλωσσικής ποικιλότητας είναι αποτέλεσμα της αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε την πολυγλωσσία και τον σημαντικό ρόλο των γλωσσών στην
ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Γιατί ο σεβασμός της γλωσσικής
ποικιλότητας όχι μόνο ευνοεί τη διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την
ανάπτυξη ενός υγιούς διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στις κοινωνίες, αφού η
γλώσσα είναι ο κύριος φορέας των πολιτιστικών αξιών μιας κοινωνίας, αλλά ακόμη
συμβάλλει θετικά στην οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη του
καθενός, αφού η δυνατότητα να εκφράζεται στη μητρική του γλώσσα τού επιτρέπει να
αναπτύξει περίπλοκη σκέψη και νοήματα.
Ο εορτασμός της μητρικής γλώσσας προβάλλει, λοιπόν, στη διττή αυτή
νοηματοδότηση –διατήρηση και σεβασμός– ως μια ευκαιρία να θυμηθούμε, να
μιλήσουμε και να ονειρευτούμε, ή αλλιώς να μιλήσουμε για το παρελθόν, το παρόν και
το μέλλον των μητρικών γλωσσών.
Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας.
Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Ελληνική, γλώσσα του παρελθόντος, γλώσσα του
μέλλοντος», 21 Φεβρουαρίου 2014. Από το διαδίκτυο (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, η σημασία της διατήρησης της γλωσσικής
ποικιλότητας, ιδιαίτερα σήμερα; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2.α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις/εκφράσεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα:
1. στην τρίτη παράγραφο και την τέταρτη παράγραφο του κειμένου;
2. στην τέταρτη και την πέμπτη παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 6)
Α2.β.Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 4)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία παράγραφο 40-50 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε
τις φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: γλωσσικής ποικιλότητας, ανάπτυξη
των ανθρώπινων κοινωνιών.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Σε ποιες από τις παρακάτω φράσεις ή προτάσεις του κειμένου γίνεται

κυριολεκτική/δηλωτική και σε ποιες μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της
γλώσσας;
1. «Ο εορτασμός της Ημέρας μητρικής γλώσσας [...] υπογραμμίζει τον σεβασμό
που οφείλουμε στη μητρική μας γλώσσα»
2. «το δικαίωμα [των ανθρώπων ...] να μιλούν, να μελετούν και να διδάσκουν τη
μητρική τους γλώσσα»
3. «[έχουν] οδηγήσει σε θάνατο τις [...] γλώσσες που έχουν απομείνει»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 6648
[Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας]
Α1. [Υπόδειξη] Η διατήρηση της γλωσσικής ποικιλότητας, ιδιαίτερα
σήμερα, είναι αναγκαία, γιατί:
 Ο σεβασμός της γλωσσικής ποικιλότητας ευνοεί τη διατήρηση της
πολιτιστικής πολυμορφίας.
 Η γλώσσα είναι ο κύριος φορέας των πολιτιστικών αξιών μιας
κοινωνίας.
 Η δυνατότητα να εκφράζεται κάποιος στη μητρική του γλώσσα
του επιτρέπει να αναπτύξει περίπλοκη σκέψη και νοήματα.
 Η γλώσσα συμβάλλει θετικά στην οικονομική, τεχνολογική και
επιστημονική ανάπτυξη του κάθε πολίτη.
 Ο υγιής διάλογος και η συνεργασία ανάμεσα στις κοινωνίες
ευνοείται από τη γλωσσική ποικιλότητα, αφού η ξεχωριστή γλώσσα
μιας κοινωνίας της επιτρέπει να παρουσιάζει την άποψή της
εκφράζοντας την ξεχωριστή ταυτότητά της.
Α2. α. Διαρθρωτικές λέξεις / φρασεις:
1. Η τέταρτη παράγραφος του κειμένου συνδέεται με την τρίτη με
τη λέξη ιδιαίτερα.
2. Η πέμπτη παράγραφος του κειμένου συνδέεται με την τέταρτη
με τη λέξη συνεπώς.
β. Με τη λέξη ιδιαίτερα συνδέεται το περιεχόμενο της τρίτης
παραγράφου, που θέτει το θέμα της μητρικής γλώσσας, με την
τέταρτη, όπου δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την αξία
της μητρικής γλώσσας και την ανάγκη διατήρησής της.
Η διαρθρωτική λέξη συνεπώς δηλώνει το συμπέρασμα στο οποίο
καταλήγει ο συγγραφέας για τη διατήρηση της γλωσσικής
ποικιλότητας, στην οποία έχει ήδη αναφερθεί.
Β1. [Ενδεικτική απάντηση] Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η
γλώσσα αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της πιστοποίησης της
ιδιαιτερότητας κάθε λαού, μικρού ή μεγάλου. Η διατήρηση της
γλωσσικής ποικιλότητας προβάλλει αναγκαία, αφού μέσα στη
γλώσσα αποτυπώνεται ο πολιτισμός και η ταυτότητα των λαών,
στοιχεία που οδηγούν μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία
στην ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών.

Β2. 1. «Ο εορτασμός της Ημέρας μητρικής γλώσσας [...]
υπογραμμίζει τον σεβασμό που οφείλουμε στη μητρική μας
γλώσσα»: μεταφορικήȱ/ συνυποδηλωτική σημασία.

2. το δικαίωμα [των ανθρώπων ...] να μιλούν, να μελετούν και
να διδάσκουν τη μητρική τους γλώσσα: κυριολεκτικήȱ/ δηλωτική
σημασία.
3. «[έχουν] οδηγήσει σε θάνατο τις [...] γλώσσες που έχουν
απομείνει: μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία.
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Κείμενο
Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
Ο εορτασμός της Ημέρας μητρικής γλώσσας έχει διττό1 νόημα. Από τη μια,
υπογραμμίζει τον σεβασμό που οφείλουμε στη μητρική μας γλώσσα και προβάλλει τις
θυσίες και τους αγώνες που έχουν γίνει σε πολλά μέρη του κόσμου για να διαφυλάξουν
οι άνθρωποι το δικαίωμά τους να μαθαίνουν, να μιλούν, να μελετούν και να διδάσκουν
τη μητρική τους γλώσσα. Από την άλλη, μας υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα να μιλά, να
προωθεί και να προστατεύει κανείς τη μητρική του γλώσσα είναι δοσμένο όμοια σε
εμάς και στους άλλους.
Η προάσπιση2 της μητρικής μας γλώσσας είναι, λοιπόν, αδιαχώριστη από τον
σεβασμό των μητρικών γλωσσών των συνανθρώπων μας. Η ανάπτυξη της
πολύγλωσσης εκπαίδευσης και της πολύγλωσσης ικανότητας είναι τα όπλα που σήμερα
διαθέτουμε για να αγωνιστούμε ενάντια στη γλωσσική συρρίκνωση 3 που είχε ως
αποτέλεσμα να χαθούν εκατοντάδες γλώσσες τα τελευταία 500 χρόνια και που, ακόμη,
ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο τις μισές από τις περίπου 7000 ανθρώπινες γλώσσες
που έχουν απομείνει. Ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας, π.χ. τη
Μελανησία, την Πολυνησία, τη Λατινική Αμερική, όπου μεγάλος αριθμός γλωσσών
συνωστίζονται σε περιορισμένο γεωγραφικό χώρο και ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ο
κίνδυνος που διατρέχουν αρκετές από αυτές να χαθούν, αυξάνει κατακόρυφα.
Υπολογίζεται ότι το 96% των ανθρώπινων γλωσσών μιλιούνται από μόλις 3% του
συνολικού πληθυσμού της γης.
Σύμφωνα με τη Διάσκεψη της UNESCO4 του 2003 για τις απειλούμενες
γλώσσες, η μετάδοση μιας γλώσσας ως μητρικής από τους γονείς στα παιδιά είναι
εξαιρετικά σημαντική για την επιβίωσή της, επειδή δημιουργεί νέους ομιλητές
συμβάλλοντας, έτσι, ουσιαστικά στη διατήρηση και τη διαιώνισή της.
Ιδιαίτερα σήμερα που ορισμένες γλώσσες επιβάλλονται ευρέως λόγω της
παγκοσμιοποίησης και της διεύρυνσης των οδών επικοινωνίας, όπως η αγγλική και σε
λιγότερο βαθμό η ισπανική, η γαλλική κ.ά., είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει
διττό: διπλό, αυτό που έχει δύο μέρη
προάσπιση: υπεράσπιση
3
συρρικνώνω:μικραίνω, περιορίζω
4
UNESCO: Εκπαιδευτικός Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των
Ηνωμένων Εθνών (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)
1
2

κανείς ότι η διατήρηση των μικρότερων μητρικών γλωσσών και του δικαιώματος του
καθενός και της καθεμιάς να μορφώνεται, να εκφράζεται ελεύθερα και χωρίς
περιορισμούς και να δημιουργεί στη μητρική του γλώσσα, είναι δήλωση παρουσίας.
Η έμφαση, συνεπώς, που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στη διατήρηση της
γλωσσικής ποικιλότητας είναι αποτέλεσμα της αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε την πολυγλωσσία και τον σημαντικό ρόλο των γλωσσών στην
ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Γιατί ο σεβασμός της γλωσσικής ποικιλότητας
όχι μόνο ευνοεί τη διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ανάπτυξη ενός
υγιούς διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στις κοινωνίες, αφού η γλώσσα είναι ο
κύριος φορέας των πολιτιστικών αξιών μιας κοινωνίας, αλλά ακόμη συμβάλλει θετικά
στην οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη του καθενός, αφού η
δυνατότητα να εκφράζεται στη μητρική του γλώσσα τού επιτρέπει να αναπτύξει
περίπλοκη σκέψη και νοήματα.
Ο εορτασμός της μητρικής γλώσσας προβάλλει, λοιπόν, στη διττή αυτή
νοηματοδότηση –διατήρηση και σεβασμός– ως μια ευκαιρία να θυμηθούμε, να
μιλήσουμε και να ονειρευτούμε, ή αλλιώς να μιλήσουμε για το παρελθόν, το παρόν και
το μέλλον των μητρικών γλωσσών.
Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας.
Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Ελληνική, γλώσσα του παρελθόντος, γλώσσα του
μέλλοντος», 21 Φεβρουαρίου 2014. Από το διαδίκτυο (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, προσπαθούμε να διατηρήσουμε και
να αναπτύξουμε τις μητρικές γλώσσες; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η πέμπτη παράγραφος (Η έμφαση...νοήματα) του
κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με κάθε λέξη/φράση του κειμένου με έντονη
γραφή: μητρικής γλώσσας, πολιτιστικής πολυμορφίας, προάσπιση, ανάπτυξη,
μέλλον.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Ποιες από τις παρακάτω φράσεις ή προτάσεις του κειμένου
κυριολεκτική/δηλωτική και ποιες μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία;
1.
2.
3.
4.
5.

έχουν

«γλωσσική συρρίκνωση»
«να οδηγήσει σε θάνατο τις μισές από τις περίπου 7000 ανθρώπινες γλώσσες»
«η μετάδοση μιας γλώσσας ως μητρικής από τους γονείς στα παιδιά»
«υγιούς διαλόγου»
«η δυνατότητα να εκφράζεται (ο καθένας) στη μητρική του γλώσσα»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 6649
[Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας]
Α1. [Υπόδειξη] Προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε
τις μητρικές γλώσσες, επειδή:
 Η παγκοσμιοποίηση και η κυριαρχία μερικών ισχυρών γλωσσών
απειλούν τη μητρική γλώσσα μικρών πληθυσμιακά λαών.
 Είναι δικαίωμα όλων των λαών να έχουν τη δική τους γλώσσα,
αφού μάλιστα έχουν γίνει αγώνες για τη διατήρηση της μητρικής
γλώσσας.
 Η δυνατότητα να εκφράζεται και να δημιουργεί ένας λαός στη
μητρική του γλώσσα είναι απόδειξη παρουσίας αυτού του λαού.
 Η γλωσσική ποικιλότητα επιτρέπει την ύπαρξη και ανάπτυξη της
πολιτιστικής πολυμορφίας.
 Ο υγιής διάλογος και η συνεργασία ανάμεσα στις κοινωνίες
ευνοείται από τη γλωσσική ποικιλότητα.
 Η δυνατότητα να εκφράζεται κάποιος στη μητρική του γλώσσα
του επιτρέπει να αναπτύξει περίπλοκη σκέψη και νοήματα και
συμβάλλει θετικά στην οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική
ανάπτυξη του κάθε πολίτη.
Α2. Η πέμπτη παράγραφος [Η έμφαση ... νοήματα] του κειμένου
αναπτύσσεται με την αιτιολόγηση. Στη θεματική περίοδο τονίζεται
η ανάγκη διατήρησης της γλωσσικής ποικιλότητας. Στις
λεπτομέρειες, που ακολουθούν, αιτιολογείται η άποψη της
θεματικής περιόδου. Η αιτιολόγηση υπηρετείται από τη χρήση των
αιτιολογικών συνδέσμων γιατί και αφού.
Β1. Προτάσεις:
 Η αυτοπεποίθηση του πολίτη ενισχύεται από την πολύ καλή
γνώση της μητρικής γλώσσας.
 Η περιορισμός της πολιτιστικής πολυμορφίας επιδρά αρνητικά
στη διαθεση δημιουργίας.
 Η προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι σήμερα
δύσκολη.
 Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής χρειάζεται οργανωμένη
προσπάθεια.
 Οι νέοι επιδιώκουν να διαμορφώνουν οι ίδιοι το μέλλον τους.
Β2.
1. « γλωσσική συρρίκνωση»: μεταφορική / συνυποδηλωτική
σημασία.

2. « να οδηγήσει σε θάνατο τις μισές από τις περίπου 7.000
ανθρώπινες γλώσσες»: μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία.
3. «η μετάδοση μιας γλώσσας ως μητρικής από τους γονείς
στα παιδιά»: κυριολεκτική / δηλωτική σημασία.
4. «υγιούς διαλόγου»: μεταφορική/ συνυποδηλωτική σημασία
5. «η δυνατότητα να εκφράζεται (ο καθένας) στη μητρική του
γλώσσα»: κυριολεκτική / δηλωτική σημασία.
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Κείμενο
Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
Ο εορτασμός της Ημέρας μητρικής γλώσσας έχει διττό1 νόημα. Από τη μια,
υπογραμμίζει τον σεβασμό που οφείλουμε στη μητρική μας γλώσσα και προβάλλει τις
θυσίες και τους αγώνες που έχουν γίνει σε πολλά μέρη του κόσμου για να διαφυλάξουν
οι άνθρωποι το δικαίωμά τους να μαθαίνουν, να μιλούν, να μελετούν και να διδάσκουν
τη μητρική τους γλώσσα. Από την άλλη, μας υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα να μιλά, να
προωθεί και να προστατεύει κανείς τη μητρική του γλώσσα είναι δοσμένο όμοια σε
εμάς και στους άλλους.
Η προάσπιση2 της μητρικής μας γλώσσας είναι, λοιπόν, αδιαχώριστη από τον
σεβασμό των μητρικών γλωσσών των συνανθρώπων μας. Η ανάπτυξη της
πολύγλωσσης εκπαίδευσης και της πολύγλωσσης ικανότητας είναι τα όπλα που σήμερα
διαθέτουμε για να αγωνιστούμε ενάντια στη γλωσσική συρρίκνωση 3 που είχε ως
αποτέλεσμα να χαθούν εκατοντάδες γλώσσες τα τελευταία 500 χρόνια και που, ακόμη,
ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο τις μισές από τις περίπου 7000 ανθρώπινες γλώσσες
που έχουν απομείνει. Ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας, π.χ. τη
Μελανησία, την Πολυνησία, τη Λατινική Αμερική, όπου μεγάλος αριθμός γλωσσών
συνωστίζονται σε περιορισμένο γεωγραφικό χώρο και ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ο
κίνδυνος που διατρέχουν αρκετές από αυτές να χαθούν, αυξάνει κατακόρυφα.
Υπολογίζεται ότι το 96% των ανθρώπινων γλωσσών μιλιούνται από μόλις 3% του
συνολικού πληθυσμού της γης.
Σύμφωνα με τη Διάσκεψη της UNESCO4 του 2003 για τις απειλούμενες
γλώσσες, η μετάδοση μιας γλώσσας ως μητρικής από τους γονείς στα παιδιά είναι
εξαιρετικά σημαντική για την επιβίωσή της, επειδή δημιουργεί νέους ομιλητές
συμβάλλοντας, έτσι, ουσιαστικά στη διατήρηση και τη διαιώνισή της.
Ιδιαίτερα σήμερα που ορισμένες γλώσσες επιβάλλονται ευρέως λόγω της
παγκοσμιοποίησης και της διεύρυνσης των οδών επικοινωνίας, όπως η αγγλική και σε
λιγότερο βαθμό η ισπανική, η γαλλική κ.ά., είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει
διττό: διπλό, αυτό που έχει δύο μέρη
προάσπιση: υπεράσπιση
3
συρρικνώνω:μικραίνω, περιορίζω
4
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Ηνωμένων Εθνών (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)
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κανείς ότι η διατήρηση των μικρότερων μητρικών γλωσσών και του δικαιώματος του
καθενός και της καθεμιάς να μορφώνεται, να εκφράζεται ελεύθερα και χωρίς
περιορισμούς και να δημιουργεί στη μητρική του γλώσσα, είναι δήλωση παρουσίας.
Η έμφαση, συνεπώς, που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στη διατήρηση της
γλωσσικής ποικιλότητας είναι αποτέλεσμα της αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε την πολυγλωσσία και τον σημαντικό ρόλο των γλωσσών στην
ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Γιατί ο σεβασμός της γλωσσικής ποικιλότητας
όχι μόνο ευνοεί τη διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ανάπτυξη ενός
υγιούς διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στις κοινωνίες, αφού η γλώσσα είναι ο
κύριος φορέας των πολιτιστικών αξιών μιας κοινωνίας, αλλά ακόμη συμβάλλει θετικά
στην οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη του καθενός, αφού η
δυνατότητα να εκφράζεται στη μητρική του γλώσσα τού επιτρέπει να αναπτύξει
περίπλοκη σκέψη και νοήματα.
Ο εορτασμός της μητρικής γλώσσας προβάλλει, λοιπόν, στη διττή αυτή
νοηματοδότηση –διατήρηση και σεβασμός– ως μια ευκαιρία να θυμηθούμε, να
μιλήσουμε και να ονειρευτούμε, ή αλλιώς να μιλήσουμε για το παρελθόν, το παρόν και
το μέλλον των μητρικών γλωσσών.
Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας.
Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Ελληνική, γλώσσα του παρελθόντος, γλώσσα του
μέλλοντος», 21 Φεβρουαρίου 2014. Από το διαδίκτυο (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί και σε ποιες περιοχές του πλανήτη μας, σύμφωνα με το κείμενο, ο κίνδυνος
εξαφάνισης αρκετών γλωσσών αυξάνει κατακόρυφα; (60-80 λέξεις).
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να διαιρέσετε τη δεύτερη παράγραφο (Η προάσπιση...της γης) του κειμένου σε δύο
επιμέρους παραγράφους. Να αιτιολογήσετε τη διαφορετική παραγραφοποίηση.
(μονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με κάθε συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη φράση των
λέξεων του κειμένου με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο:
προωθεί, προάσπιση, έμφαση, ευνοεί, αξιών.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να επισημάνετε, στη δεύτερη παράγραφο (Η προάσπιση...της γης) του
κειμένου, τρεις λέξεις ή φράσεις ή προτάσεις στις οποίες η γλώσσα
χρησιμοποιείται μεταφορικά/συνυποδηλωτικά.
(μονάδες 9)
Β2. β. Για ποιον λόγο ο/οι συντάκτης/ες του
μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας;

κειμένου

επιλέγουν

τη

(μονάδες 6)

ΘΕΜΑ 6650
[Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας]
Α1. [Υπόδειξη] Ο κίνδυνος εξαφάνισης αρκετών γλωσσών αυξάνει
κατακόρυφα, γιατί:
 Πολλές γλώσσες μιλιούνται σε περιορισμένο γεωγραφικά χώρο
και η μία ανταγωνίζεται την άλλη.
 Πολλές από τις γλώσσες, που κινδυνεύουν, μιλιούνται από πολύ
μικρό ποσοστό ανθρώπων, όπως στη Μελανησία και την
Πολυνησία.
 Η παγκοσμιοποίηση επιτρέπει σε ελάχιστες ισχυρές γλώσσες να
κυριαρχούν σε βάρος των αδύναμων γλωσσών.
 Η μεγάλη ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας προωθεί τις ισχυρές
γλώσσες σε βάρος των τοπικών και αδύναμων γλωσσών.
Α2. Διαίρεση της δεύτερης παραγράφου (Η προάσπιση ... της γης)
σε δύο επιμέρους παραγράφους:
1η παράγραφος: Η προάσπιση ... έχουν απομείνει.
2η παράγραφος: Ιδιαίτερα ... της γης.
Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στην ανάγκη προάσπισης
των μητρικών γλωσσών για την αποφυγή της γλωσσικής
συρρίκνωσης.
Η δεύτερη παράγραφος αναφέρεται στον κίνδυνο που
διατρέχουν πάρα πολλές γλώσσες να εξαφανιστούν.
Οι δύο παράγραφοι συνδέονται με τη διαρθρωτική λέξη
ιδιαίτερα, που τονίζει το περιεχόμενο της παραγράφου που
ακολουθεί.
Β1. Συνώνυμες λέξεις:
 προωθεί: υποστηρίζει
 προάσπιση: διαφύλαξη, προστασία
 έμφαση: σημασία, βαρύτητα
 ευνοεί: ενισχύει, βοηθάει
 αξιών: ιδανικών
Προτάσεις
 Συνήθως κάθε άνθρωπος υποστηρίζει την πατρίδα του.
 Η διαφύλαξη της εθνικής κληρονομιάς είναι σημαντική για κάθε
χώρα.
 Ο προγραμματισμός έχει μεγάλη σημασία για την ορθή
λειτουργία μιας επιχείρησης.
 Η σωστή διατροφή ενισχύει τη σωματική ευεξία.
 Οι λαοί αγωνίζονται για την προστασία των ιδανικών τους.

Β2. Φράσεις με μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία:
 «Η προάσπιση της μητρικής μας γλώσσας»
 «είναι τα όπλα που σήμερα διαθέτουμε»
 «μεγάλος αριθμός γλωσσών συνωστίζονται»
Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων καθιστά
τη

γλώσσα

ευχαρίστηση

ποιητική
στον

και

ικανή

αποδέκτη

του

να

προσφέρει

κειμένου.

Οι

αισθητική
παραπάνω

μεταφορικές φράσεις κάνουν το κείμενο παραστατικό, ενδιαφέρον
και ελκυστικό. Η χρήση τους τονίζει ακόμη τη σπουδαιότητα της
σωτηρίας των μητρικών γλωσσών και με λέξεις όπως προάσπισηόπλο κάνει την προσπάθεια να μοιάζει με πολεμική ενέργεια.
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Κείμενο
Οι κούφιες λέξεις
Ο άνθρωπος από παμπάλαιους χρόνους έχει επινοήσει τις «λέξεις» και την
πλοκή τους, ως αληθινές απεικονίσεις ή ως συμβολικές παραστάσεις πραγμάτων και
γεγονότων, για να συνεννοείται με τους ομοίους του. Να εκφράζει τις σκέψεις και τα
αισθήματα, τις επιδιώξεις, τις διαθέσεις και τις επιθυμίες του, και να επικοινωνεί μαζί
τους. Οι λέξεις όμως έγιναν όχι μόνο για να αποκαλύπτουν, αλλά και για να κρύβουν
από τον άλλο τα ψυχικά μας βιώματα, όταν από ντροπή, συμφέρον ή δόλο θέλουμε να
τα αποσιωπήσουμε ή να τα παραμορφώσουμε.
Εκεί κυρίως όπου οι λέξεις πρόκειται να εκφράσουν αφηρημένες έννοιες, η
πλάνη (όχι σπάνια και η απάτη) είναι αρκετά συνηθισμένη. Τόσο περισσότερο μάλιστα,
όσο τα λεκτικά σύμβολα που μεταχειριζόμαστε έχουν κατά κάποιον τρόπο
εγκατασταθεί μόνιμα στη γλώσσα μας και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να εξετάσει
την προέλευση, την κατασκευή και τη χρήση τους. Τότε καταλαβαίνουμε «περίπου» τι
εννοούν, τα δεχόμαστε όμως και τα επαναλαμβάνουμε με την πεποίθηση ότι και αυτός
που μας ακούει καταλαβαίνει «αρκετά» το νόημά τους.
Τα παραδείγματα αφθονούν και καθένας μπορεί να προσφέρει τα δικά του. Τι
σημαίνουν, για παράδειγμα, φραστικά σύμβολα σαν αυτά εδώ: «η ουσία της ιδέας», «ο
πνευματικός κόσμος», «εσωτερικές και εξωτερικές ιδιότητες», και τα παρόμοια; Πολλά
απ’ αυτά, θα παρατηρήσει κανείς, είναι εκφράσεις μεταφορικές και πρέπει να
συμπεράνει το νόημά τους από τα συμφραζόμενα. Ασφαλώς. Αλλά είτε μεταφορικά,
είτε κυριολεκτικά τις εννοήσουμε, πάλι η σημασία τους βρίσκεται ανάμεσα στο
«περίπου» και στο «αρκετά», με αποτέλεσμα ο ακροατής να μένει μετέωρος, και ο
ευκολόπιστος να γοητεύεται από τη ρητορική τους αξία, ενώ ο απαιτητικός άδικα
ψάχνει να βρει το νόημά τους και μένει αμετάπειστος.
Ας ονομάσουμε «κούφιες» τις λέξεις-έννοιες που είτε από τη φύση τους είτε
από τη βιασύνη μας έχουν θολό και ακαθόριστο το νοηματικό τους περιεχόμενο. Όταν
φεύγουμε από τα συγκεκριμένα πράγματα και προχωρούμε προς αφηρημένα σχήματα,
η γλώσσα μας γεμίζει απ΄ αυτές, χωρίς όμως να δυσχεραίνεται πολύ στην πρακτική
καθημερινότητά της η ζωή μας. Εκείνη που υποφέρει είναι η θεωρητική μας σκέψη.
Πώς θα απαλλαγούμε από το βαρύ και άχρηστο, κάποτε και επικίνδυνο, φορτίο
των κούφιων λέξεων; Τη λύση του προβλήματος θα αναζητήσουμε στην ανάταξη της
Παιδείας μας, στον αναπροσανατολισμό της από τις αφαιρέσεις προς τα συγκεκριμένα,

από τις εικασίες προς τα πράγματα. Και τούτο πρέπει να γίνει σε δύο χρόνους. Πρώτα
να μάθουμε να αφαιρούμε το μεταφορικό ντύσιμο από τις εκφράσεις μας ή να
συνειδητοποιούμε ότι αυτό που λέμε δεν είναι η πραγματική, αλλά η συμβολική
ιδιότητα του αντικειμένου.
Το δεύτερο που πρέπει να διδαχτούμε, πάλι από νωρίς, είναι για κάθε λέξη που
μεταχειριζόμαστε να εξετάζουμε εάν αντιστοιχεί σ’ αυτό που επιθυμούμε να πούμε.
Είναι ανάγκη επιτέλους να μάθουμε ότι εκείνο που λέμε πρέπει πρώτα εμείς να το
καταλαβαίνουμε και ύστερα οι άλλοι. Και το καταλαβαίνουμε τότε μόνο, όταν εκφράζει
πραγματικά, κυριολεκτικά αυτό που επιθυμούμε να πούμε, για να μας νιώσει και ο
άλλος. Αν τύχει να δούμε τον άλλο αμήχανο, με μάτι θολό, απόδειξη ότι δεν «εννοεί»,
να εγκαταλείπουμε αμέσως τα σύννεφα – τις παραβολές, τις υπερβολές, τα
υπονοούμενα – και να μιλούμε με σαφήνεια και ακρίβεια.
Ε.Π. Παπανούτσος. (2002). Οι κούφιες λέξεις. Στο: Κ. Τσιρόπουλος (επιμ.). Τα
δοκίμια των Ελλήνων, 164-169. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιες λέξεις αποκαλεί ο συγγραφέας «κούφιες» και με ποιους τρόπους, κατά την
άποψή του, θα απαλλαγούμε από αυτές; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Εκεί...νόημά τους) του
κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με
έντονη γραφή: αληθινές, αποκαλύπτουν, αφηρημένες, μόνιμα, δεχόμαστε.
(μονάδες 5)
Β1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με κάθε αντώνυμη λέξη.
(μονάδες 5)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Nα 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]
 Κατά τον συγγραφέα ονομάζουμε «κούφιες λέξεις» τις λέξειςέννοιες, οι οποίες είτε από τη φύση τους είτε από δική μας βιασύνη
έχουν θολό και ακαθόριστο το νοηματικό τους περιεχόμενο.
Τρόποι απαλλαγής:
 Αναπροσανατολισμός της παιδείας από τις αφαιρέσεις προς τα
συγκεκριμένα, από τις εικασίες προς τα πράγματα.
 Να αφαιρούμε από την έκφρασή μας το μεταφορικό περιεχόμενοντύσιμο ή να ξέρουμε ότι αυτό που λέμε είναι συμβολική ιδιότητα
του αντικειμένου.
 Να καταλαβαίνουμε πρώτα εμείς ότι αυτό που λέμε είναι αυτό
που θέλουμε να πούμε.
 Να μιλάμε με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να καταλαβαίνουν και
οι άλλοι αυτό που θέλουμε να πούμε.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Εκεί κυρίως... το
νόημά τους ) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: Εκεί κυρίως... αρκετά συνηθισμένη.
Λεπτομέρειες / σχόλια: Τόσο περισσότερο ... τη χρήση τους.
Κατακλείδα: Τότε καταλαβαίνουμε ... το νόημά τους.
Β1. α. Αντώνυμα:
 αληθινές: ψεύτικες, ψευδείς
 αποκαλύπτουν: αποκρύπτουν, κρύβουν
 αφηρημένες: συγκεκριμένες
 μόνιμα: προσωρινά, έκτακτα
 δεχόμαστε: απορρίπτουμε
β. Προτάσεις:
 Οι πολιτικοί ξεγελούν πολλές φορές τον λαό με ψεύτικες
υποσχέσεις.
 Κάποιοι άνθρωποι κρύβουν τη θλίψη τους από υπερηφάνεια.
 Του ζήτησε να υποστηρίξει τη θέση του με συγκεκριμένες
προτάσεις.
 Πληροφορήθηκε ότι του ανατέθηκε προσωρινά η διοίκηση.
 Πολλές φορες απορρίπτουμε αιτήματα των νέων χωρίς να τα
εξετάσουμε.
Β2. α. Μεταφορική / συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας:
«κούφιες» λέξεις-έννοιες

«να αφαιρούμε το μεταφορικό ντύσιμο»
β. Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων καθιστά
τη γλώσσα ποιητική και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον
αποδέκτη του κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές φράσεις
προσδιορίζουν κάποια από τα μηνύματα του κειμένου. Ο
συγγραφέας, για να τονίσει πόσο ακαταλαβίστικα είναι, μερικές
φορές, αυτά που λέει κάποιος, ονομάζει τις λέξεις που
χρησιμοποιούνται «κούφιες». Η φράση αυτή μαζί με την επόμενη
«να αφαιρούμε το μεταφορικό ντύσιμο», δηλαδή να μιλάμε με λέξεις
με σαφές νόημα και όχι διφορούμενο, δίνει ζωντάνια στο κείμενο,
προκαλεί την προσοχή του αναγνώστη και του επιτρέπει πιο
εύκολα να παρακολουθεί την ανάπτυξη του θέματος. Η
παραστατικότητα των μεταφορικών φράσεων κάνει το κείμενο όχι
μόνο ευκολονόητο, αλλά και ελκυστικό.
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Κείμενο
Οι κούφιες λέξεις
Ο άνθρωπος από παμπάλαιους χρόνους έχει επινοήσει τις «λέξεις» και την
πλοκή τους, ως αληθινές απεικονίσεις ή ως συμβολικές παραστάσεις πραγμάτων και
γεγονότων, για να συνεννοείται με τους ομοίους του. Να εκφράζει τις σκέψεις και τα
αισθήματα, τις επιδιώξεις, τις διαθέσεις και τις επιθυμίες του, και να επικοινωνεί μαζί
τους. Οι λέξεις όμως έγιναν όχι μόνο για να αποκαλύπτουν, αλλά και για να κρύβουν
από τον άλλο τα ψυχικά μας βιώματα, όταν από ντροπή, συμφέρον ή δόλο θέλουμε να
τα αποσιωπήσουμε ή να τα παραμορφώσουμε.
Εκεί κυρίως όπου οι λέξεις πρόκειται να εκφράσουν αφηρημένες έννοιες, η
πλάνη (όχι σπάνια και η απάτη) είναι αρκετά συνηθισμένη. Τόσο περισσότερο μάλιστα,
όσο τα λεκτικά σύμβολα που μεταχειριζόμαστε έχουν κατά κάποιον τρόπο
εγκατασταθεί μόνιμα στη γλώσσα μας και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να εξετάσει
την προέλευση, την κατασκευή και τη χρήση τους. Τότε καταλαβαίνουμε «περίπου» τι
εννοούν, τα δεχόμαστε όμως και τα επαναλαμβάνουμε με την πεποίθηση ότι και αυτός
που μας ακούει καταλαβαίνει «αρκετά» το νόημά τους.
Τα παραδείγματα αφθονούν και καθένας μπορεί να προσφέρει τα δικά του. Τι
σημαίνουν, για παράδειγμα, φραστικά σύμβολα σαν αυτά εδώ: «η ουσία της ιδέας», «ο
πνευματικός κόσμος», «εσωτερικές και εξωτερικές ιδιότητες», και τα παρόμοια; Πολλά
απ’ αυτά, θα παρατηρήσει κανείς, είναι εκφράσεις μεταφορικές και πρέπει να
συμπεράνει το νόημά τους από τα συμφραζόμενα. Ασφαλώς. Αλλά είτε μεταφορικά,
είτε κυριολεκτικά τις εννοήσουμε, πάλι η σημασία τους βρίσκεται ανάμεσα στο
«περίπου» και στο «αρκετά», με αποτέλεσμα ο ακροατής να μένει μετέωρος, και ο
ευκολόπιστος να γοητεύεται από τη ρητορική τους αξία, ενώ ο απαιτητικός άδικα
ψάχνει να βρει το νόημά τους και μένει αμετάπειστος.
Ας ονομάσουμε «κούφιες» τις λέξεις-έννοιες που είτε από τη φύση τους είτε
από τη βιασύνη μας έχουν θολό και ακαθόριστο το νοηματικό τους περιεχόμενο. Όταν
φεύγουμε από τα συγκεκριμένα πράγματα και προχωρούμε προς αφηρημένα σχήματα,
η γλώσσα μας γεμίζει απ΄ αυτές, χωρίς όμως να δυσχεραίνεται πολύ στην πρακτική
καθημερινότητά της η ζωή μας. Εκείνη που υποφέρει είναι η θεωρητική μας σκέψη.
Πώς θα απαλλαγούμε από το βαρύ και άχρηστο, κάποτε και επικίνδυνο, φορτίο
των κούφιων λέξεων; Τη λύση του προβλήματος θα αναζητήσουμε στην ανάταξη της

Παιδείας μας, στον αναπροσανατολισμό της από τις αφαιρέσεις προς τα συγκεκριμένα,
από τις εικασίες προς τα πράγματα. Και τούτο πρέπει να γίνει σε δύο χρόνους. Πρώτα
να μάθουμε να αφαιρούμε το μεταφορικό ντύσιμο από τις εκφράσεις μας ή να
συνειδητοποιούμε ότι αυτό που λέμε δεν είναι η πραγματική, αλλά η συμβολική
ιδιότητα του αντικειμένου.
Το δεύτερο που πρέπει να διδαχτούμε, πάλι από νωρίς, είναι για κάθε λέξη που
μεταχειριζόμαστε να εξετάζουμε εάν αντιστοιχεί σ’ αυτό που επιθυμούμε να πούμε.
Είναι ανάγκη επιτέλους να μάθουμε ότι εκείνο που λέμε πρέπει πρώτα εμείς να το
καταλαβαίνουμε και ύστερα οι άλλοι. Και το καταλαβαίνουμε τότε μόνο, όταν εκφράζει
πραγματικά, κυριολεκτικά αυτό που επιθυμούμε να πούμε, για να μας νιώσει και ο
άλλος. Αν τύχει να δούμε τον άλλο αμήχανο, με μάτι θολό, απόδειξη ότι δεν «εννοεί»,
να εγκαταλείπουμε αμέσως τα σύννεφα – τις παραβολές, τις υπερβολές, τα
υπονοούμενα – και να μιλούμε με σαφήνεια και ακρίβεια.
Ε.Π. Παπανούτσος. (2002). Οι κούφιες λέξεις. Στο: Κ. Τσιρόπουλος (επιμ.). Τα
δοκίμια των Ελλήνων, 164-169. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς αντιμετωπίζει ο συγγραφέας του κειμένου τις «κούφιες λέξεις»; (60 – 80
λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο (Ο
άνθρωπος...παραμορφώσουμε) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε
τις λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο:
αληθινές, αποκαλύπτουν, λέξεις, έννοιες, γλώσσα.
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Ο
τίτλος
του
κειμένου
μεταφορικός/συνυποδηλωτικός;

είναι

κυριολεκτικός/δηλωτικός

ή

(μονάδες 5)
Β2.β. Να δώσετε έναν σύντομο κυριολεκτικό/δηλωτικό τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες 10)
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Α1. [Ενδεικτική απάντηση] Ο συγγραφέας αντιμετωπίζει τις
«κούφιες λέξεις» με αρνητική διάθεση, αφού τις χαρακτηρίζει βαρύ,
άχρηστο και επικίνδυνο φορτίο. Τονίζει επίσης ότι πρέπει να
απαλλαγούμε από αυτές, γιατί εξαιτίας της ασάφειας τους
δημιουργούν προβλήματα στη θεωρητική σκέψη και την
επικοινωνία. Επειδή πρόκειται κυρίως για λέξεις με μεταφορική
σημασία, ο συγγραφέας προτείνει να γίνεται χρήση συγκεκριμένων
νοηματικά λέξεων, με γνώση του περιεχομένου τους και αποφυγή
του «περίπου» και του «αρκετά».
Α2. 1η παράγραφος ( Ο άνθρωπος ... παραμορφώσουμε):
Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου ο συγγραφέας
ακολουθεί την παραγωγική συλλογιστική πορεία. Αρχίζει με μια
γενική θέση : ο άνθρωπος επινόησε τις λέξεις για να επικοινωνεί.
Συνεχίζει με λεπτομέρειες για τη χρήση των λέξεων και τελειώνει
με μια ειδική και περιορισμένη θέση ότι με τις λέξεις μπορούμε να
αποκρύπτουμε ψυχικά μας βιώματα.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. α. «Οι κούφιες λέξεις»: Ο τίτλος του κειμένου είναι μεταφορικός
/ συνυποδηλωτικός.
β. Τίτλος κυριολεκτικός / δηλωτικός: «Μιλώ για όσα γνωρίζω».
ή «Ομιλία με γνώση».

ΘΕΜΑ 11196

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Οι κούφιες λέξεις
Ο άνθρωπος από παμπάλαιους χρόνους έχει επινοήσει τις «λέξεις» και την
πλοκή τους, ως αληθινές απεικονίσεις ή ως συμβολικές παραστάσεις πραγμάτων και
γεγονότων, για να συνεννοείται με τους ομοίους του. Να εκφράζει τις σκέψεις και τα
αισθήματα, τις επιδιώξεις, τις διαθέσεις και τις επιθυμίες του, και να επικοινωνεί μαζί
τους. Οι λέξεις όμως έγιναν όχι μόνο για να αποκαλύπτουν, αλλά και για να κρύβουν
από τον άλλο τα ψυχικά μας βιώματα, όταν από ντροπή, συμφέρον ή δόλο θέλουμε να
τα αποσιωπήσουμε ή να τα παραμορφώσουμε.
Εκεί κυρίως όπου οι λέξεις πρόκειται να εκφράσουν αφηρημένες έννοιες, η
πλάνη (όχι σπάνια και η απάτη) είναι αρκετά συνηθισμένη. Τόσο περισσότερο μάλιστα,
όσο τα λεκτικά σύμβολα που μεταχειριζόμαστε έχουν κατά κάποιον τρόπο
εγκατασταθεί μόνιμα στη γλώσσα μας και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να εξετάσει
την προέλευση, την κατασκευή και τη χρήση τους. Τότε καταλαβαίνουμε «περίπου» τι
εννοούν, τα δεχόμαστε όμως και τα επαναλαμβάνουμε με την πεποίθηση ότι και αυτός
που μας ακούει καταλαβαίνει «αρκετά» το νόημά τους.
Τα παραδείγματα αφθονούν και καθένας μπορεί να προσφέρει τα δικά του. Τι
σημαίνουν, για παράδειγμα, φραστικά σύμβολα σαν αυτά εδώ: «η ουσία της ιδέας», «ο
πνευματικός κόσμος», «εσωτερικές και εξωτερικές ιδιότητες», και τα παρόμοια; Πολλά
απ’ αυτά, θα παρατηρήσει κανείς, είναι εκφράσεις μεταφορικές και πρέπει να
συμπεράνει το νόημά τους από τα συμφραζόμενα. Ασφαλώς. Αλλά είτε μεταφορικά,
είτε κυριολεκτικά τις εννοήσουμε, πάλι η σημασία τους βρίσκεται ανάμεσα στο
«περίπου» και στο «αρκετά», με αποτέλεσμα ο ακροατής να μένει μετέωρος, και ο
ευκολόπιστος να γοητεύεται από τη ρητορική τους αξία, ενώ ο απαιτητικός άδικα
ψάχνει να βρει το νόημά τους και μένει αμετάπειστος.
Ας ονομάσουμε «κούφιες» τις λέξεις-έννοιες που είτε από τη φύση τους είτε
από τη βιασύνη μας έχουν θολό και ακαθόριστο το νοηματικό τους περιεχόμενο. Όταν
φεύγουμε από τα συγκεκριμένα πράγματα και προχωρούμε προς αφηρημένα σχήματα,
η γλώσσα μας γεμίζει απ΄ αυτές, χωρίς όμως να δυσχεραίνεται πολύ στην πρακτική
καθημερινότητά της η ζωή μας. Εκείνη που υποφέρει είναι η θεωρητική μας σκέψη.

Πώς θα απαλλαγούμε από το βαρύ και άχρηστο, κάποτε και επικίνδυνο, φορτίο
των κούφιων λέξεων; Τη λύση του προβλήματος θα αναζητήσουμε στην ανάταξη της
Παιδείας μας, στον αναπροσανατολισμό της από τις αφαιρέσεις προς τα συγκεκριμένα,
από τις εικασίες προς τα πράγματα. Και τούτο πρέπει να γίνει σε δύο χρόνους. Πρώτα
να μάθουμε να αφαιρούμε το μεταφορικό ντύσιμο από τις εκφράσεις μας ή να
συνειδητοποιούμε ότι αυτό που λέμε δεν είναι η πραγματική, αλλά η συμβολική
ιδιότητα του αντικειμένου.
Το δεύτερο που πρέπει να διδαχτούμε, πάλι από νωρίς, είναι για κάθε λέξη που
μεταχειριζόμαστε να εξετάζουμε εάν αντιστοιχεί σ’ αυτό που επιθυμούμε να πούμε.
Είναι ανάγκη επιτέλους να μάθουμε ότι εκείνο που λέμε πρέπει πρώτα εμείς να το
καταλαβαίνουμε και ύστερα οι άλλοι. Και το καταλαβαίνουμε τότε μόνο, όταν εκφράζει
πραγματικά, κυριολεκτικά αυτό που επιθυμούμε να πούμε, για να μας νιώσει και ο
άλλος. Αν τύχει να δούμε τον άλλο αμήχανο, με μάτι θολό, απόδειξη ότι δεν «εννοεί»,
να εγκαταλείπουμε αμέσως τα σύννεφα – τις παραβολές, τις υπερβολές, τα
υπονοούμενα – και να μιλούμε με σαφήνεια και ακρίβεια.
Ε.Π. Παπανούτσος. (2002). Οι κούφιες λέξεις. Στο: Κ. Τσιρόπουλος (επιμ.). Τα
δοκίμια των Ελλήνων, 164-169. Αθήνα: Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, η θεωρητική σκέψη «υποφέρει» εξαιτίας των
«κούφιων λέξεων»; (60 – 80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Ο
άνθρωπος...παραμορφώσουμε) και τη δεύτερη παράγραφο (Εκεί...νόημά τους) του
κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «κάθε λέξη που μεταχειριζόμαστε να εξετάζουμε εάν αντιστοιχεί σ’ αυτό που
επιθυμούμε να πούμε»

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 5060 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «ο ευκολόπιστος [..] γοητεύεται από τη ρητορική τους αξία»
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της σύνταξης από τον συγγραφέα.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 11196
[Οι κούφιες λέξεις]

Α1. [Υπόδειξη] Η θεωρητική σκέψη «υποφέρει» από τις «κούφιες»
λέξεις:
 Η θεωρητική σκέψη απαιτεί σαφήνεια και ακρίβεια.
 Οι «κούφιες» λέξεις έχουν θολό και ακαθόριστο νοηματικό
περιεχόμενο.
 Η ασάφεια των «κούφιων» λέξεων δυσκολεύει πολύ περισσότερο
την έκφραση αφηρημένων εννοιών, αφού χρησιμοποιούμε λεκτικά
σύμβολα χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο.
 Η σημασία πολλών εκφράσεων βρίσκεται ανάμεσα στο «περίπου»
και στο «αρκετά».
 Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ούτε εμείς αυτά που λέμε.
 Όταν χρησιμοποιούμε εκφράσεις που δεν έχουν ούτε σαφή ούτε
ακριβή σημασία, τότε η θεωρητική σκέψη «υποφέρει».
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος ( Ο άνθρωπος ... παραμορφώσουμε): Οι λέξεις μέσο
συνεννόησης και επικοινωνίας.
2η παράγραφος (Εκεί ... νόημά τους): Η χρήση λεκτικών συμβόλων
χωρίς έλεγχο οδηγεί σε παραπλανητική απόδοση των αφηρημένων
εννοιών.
Β1. «κάθε λέξη που μεταχειριζόμαστε να εξετάζουμε εάν
αντιστοιχεί σ’ αυτό που επιθυμούμε να πούμε»: [Ενδεικτική
απάντηση]
Η συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους είναι η βάση για τη
συνεργασία και τον κοινό αγώνα στη ζωή. Η συνεννόηση είναι
δυνατή, όταν ο ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τον άλλον. Η
εμπιστοσύνη κερδίζεται , όταν υπάρχει ειλικρίνεια και σαφής
διατύπωση των σκέψεων όλων. Η έκφραση των σκέψεών μας με τη
χρήση λέξεων με ξεκάθαρο νόημα που δεν επιδέχονται παρανόηση
εξασφαλίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία.
Β2. «ο ευκολόπιστος [...] γοητεύεται από τη ρητορική τους αξία».
1. Ο συγγραφέας επέλεξε την παθητική σύνταξη, γιατί θελει
να τονίσει την ενέργεια που εκφράζει το ρήμα γοητεύεται.
2. «Η ρητορική τους αξία γοητεύει τον ευκολόπιστο».

ΘΕΜΑ 2335
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας;
Δεν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός ομιλητής». Θα διατυπώσω εδώ μερικές σκέψεις
για το θέμα αυτό, τις οποίες θέτω στην κρίση των αναγνωστών.
Κατ’ αρχάς, τι θα σήμαινε και ποιος θα χαρακτηριζόταν «ιδανικός ομιλητής»; Θα
ήταν, νομίζω, αυτονόητα αυτός που κατέχει πλήρως τη μητρική του γλώσσα σε όλα τα
επίπεδα και που την χρησιμοποιεί άψογα στον προφορικό και τον γραπτό του λόγο. Τι
σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Ότι γνωρίζει άριστα όλο τον λεξιλογικό θησαυρό μιας
γλώσσας, όλο τον γραμματικό μηχανισμό και όλες τις δυνατές συντακτικές λειτουργίες της
γλώσσας. Ακόμη, ότι γνωρίζει την ιστορική γραφή (ορθογραφία) όλων των λέξεων και
τύπων και, το κυριότερο, ότι γνωρίζει όλο το φάσμα εφαρμογής των χρήσεων λέξεων,
τύπων και συντακτικών δομών στα διάφορα επίπεδα της πραγματικής επικοινωνίας. Αν,
λοιπόν, σκεφθούμε τον όγκο, τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα αυτής της γνώσης,
μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι ανέφικτο1 να υπάρξει «ιδανικός ομιλητής», δηλαδή
ένα ιδανικό πρότυπο γνώσης και χρήσης μιας συγκεκριμένης γλώσσας.
Αυτό που υπάρχει είναι ο «προσεκτικός ομιλητής», δηλαδή ο ευαίσθητος χρήστης,
που πασχίζει ακατάπαυστα να αρθρώνει ποιοτικό λόγο. Είναι αυτός που καλλιεργεί και
εμπλουτίζει συνεχώς τη γνώση του στη γλώσσα με διαβάσματα και ακούσματα, με συνεχή
άσκηση στην παραγωγή και κατανόηση κειμένων (προφορικών και γραπτών), με εντατική
προσπάθεια για κατάλληλες επιλογές σε όλα τα επίπεδα, με ανεπτυγμένο γλωσσικό
αίσθημα και διά βίου μαθητεία στη γλώσσα. Είναι αυτός που πιστεύει στη γλώσσα του ως
αξία, δηλαδή ως φυσικό συμπλήρωμα της σκέψης του, ως πολιτιστική κληρονομιά του και,
τελικά, ως ταυτότητα. Είναι ο ομιλητής που έχει συναίσθηση ότι στην αναμέτρησή του με
τη γλώσσα είναι εκ των προτέρων «ηττημένος», επιμένει όμως να αγωνίζεται για μια
«αξιοπρεπή ήττα», στην οποία ο λόγος του δεν θα έχει, κατά το δυνατόν, προδώσει τη
σκέψη του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του παρέχει η γλώσσα του. Χρειάζεται

1

ανέφικτο: ακατόρθωτο

ταπεινοσύνη και αίσθηση ορίων για να έχει ο ομιλητής επίγνωση των πεπερασμένων2
δυνάμεών του σε σχέση με τον κολοσσό κάθε φυσικής γλώσσας, ιδίως μιας πολιτιστικά
καλλιεργημένης γλώσσας που συμβαίνει να είναι η Ελληνική.
Ωστόσο, αυτή η αδυναμία είναι συγχρόνως και μια διανοητική πρόκληση για κάθε
ομιλητή να κατακτήσει τη γλώσσα του σε τέτοια έκταση και τόσο βάθος ώστε να
εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα στον λόγο του. Ο Βιτγκενστάιν3 δεν μας έχει
διδάξει μόνο ότι τα όρια του κόσμου μας είναι τα όρια της γλώσσας μας, αλλά μας έχει
εμψυχώσει ότι μπορούμε να εκφράσουμε καθαρά με τη γλώσσα μας ό,τι συλλαμβάνουμε
καθαρά με τον νου μας. Η καθαρότητα της σκέψης μας δηλαδή εξασφαλίζει και την
ποιότητα του λόγου μας. Άλλη πρόκληση αυτή, άλλος παράλληλος αγώνας. Αυτός όμως ο
διπλός αγώνας δικαιώνει την ύπαρξή μας και, στην πράξη, χαράσσει τα όρια της
ελευθερίας μας που είναι συνυφασμένα4 με τη σκέψη και τη γλώσσα μας.
Γ. Μπαμπινιώτης, από την ιστοσελίδα της εφ. Το Βήμα, 1.3.2014 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιος θεωρείται «προσεκτικός ομιλητής» της γλώσσας, σύμφωνα με τον συγγραφέα
του κειμένου; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να χωρίσετε σε δύο παραγράφους την τρίτη παράγραφο (Αυτό που υπάρχει…η
Ελληνική) του κειμένου και να αιτιολογήσετε τη διαφορετική παραγραφοποίηση.
(μονάδες 10)

2

πάρεξ: εκτός
Ludwig Josef Johann Wittgenstein: Ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους του 20ού
αι.
4
συνυφασμένα: συνδεδεμένα
3

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθεμιά συνώνυμη λέξη ή
ισοδύναμη φράση των λέξεων με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο
κείμενο: θέτω, καταλάβουμε, ακατάπαυστα, ηττημένος, αγώνας.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «Ο Βιτγκενστάιν δεν μας έχει διδάξει μόνο».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 2335
[Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας;]
Α1. [Υπόδειξη] «Προσεκτικός ομιλητής» είναι ο ευαίσθητος
χρήστης που:
 Προσπαθεί συνεχώς να αρθρώνει ποιοτικό λόγο.
 Καλλιεργεί και εμπλουτίζει τη γνώση του στη γλώσσα
διαβάζοντας και ακούγοντας.
 Ασκείται συνεχώς στην παραγωγή και κατανόηση κειμένων.
 Επιδιώκει διαρκώς να έχει αναπτυγμένο γλωσσικό αίσθημα και
μαθητεύει δια βίου στη γλώσσα.
 Πιστεύει ότι η γλώσσα είναι συμπλήρωμα της σκέψης του,
πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητά του.
 Αγωνίζεται για μια «αξιοπρεπή ήττα». Αυτό σημαίνει ότι
προσπαθεί ο λόγος του να εκφράζει, όσο το δυνατόν, τη σκέψη του,
αν και γνωρίζει την αδυναμία του να κατακτήσει απόλυτα τη
γλώσσα.
Α2. Χωρισμός τρίτης παραγράφου: «Αυτό που ... η Ελληνική»:
1. Αυτό που υπάρχει ... διά βίου μαθητεία στη γλώσσα: στην
παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους ο
προσεκτικός ομιλητης επιδιώκει να αποκτήσει ανεπτυγμένο
γλωσσικό αίσθημα.
2. Είναι αυτός που ... η Ελληνική: στην παράγραφο αυτή
παρουσιάζεται το τι πιστεύει ο προσεκτικός ομιλητής ότι είναι η
γλώσσα.
Β1. Συνώνυμα:
 θέτω: υποβάλλω, αφήνω
 καταλάβουμε: κατανοήσουμε, αντιληφθούμε
 ακατάπαυστα: συνεχώς, αδιάκοπα, ασταμάτητα
 ηττημένος: νικημένος
 αγώνας: προσπάθεια, μόχθος
Προτάσεις:
 Στο τέλος του μαθήματος ο καθηγητής υποβάλλει ερωτήματα.
 Δεν είναι εύκολο να κατανοήσουμε την επιθετικότητα των
φανατικών.
 Έβρεχε ασταμάτητα όλη την εβδομάδα.

 Εγκατέλειψε την προσπάθεια νικημένος από την αδιαφορία των
συνεργατών.
 Η προσπάθειά του να κινητοποιήσει τους αιμοδότες ήταν
μεγάλη.
Β2. «Ο Βιτγκενστάιν δεν μας έχει διδάξει μόνο»:
1. Ο συγγραφέας επέλεξε την ενεργητική σύνταξη γιατί θέλει
να τονίσει το πρόσωπο που ενεργεί, δηλαδή το υποκείμενο
της πρότασης: Ο Βιτγκενστάιν.
2. Από τον Βιτγκενστάιν εμείς δεν έχουμε διδαχθεί μόνο.

ΘΕΜΑ 2683
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας;
Δεν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός ομιλητής». Θα διατυπώσω εδώ μερικές σκέψεις
για το θέμα αυτό, τις οποίες θέτω στην κρίση των αναγνωστών.
Κατ’ αρχάς, τι θα σήμαινε και ποιος θα χαρακτηριζόταν «ιδανικός ομιλητής»; Θα
ήταν, νομίζω, αυτονόητα αυτός που κατέχει πλήρως τη μητρική του γλώσσα σε όλα τα
επίπεδα και που την χρησιμοποιεί άψογα στον προφορικό και τον γραπτό του λόγο. Τι
σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Ότι γνωρίζει άριστα όλο τον λεξιλογικό θησαυρό μιας
γλώσσας, όλο τον γραμματικό μηχανισμό και όλες τις δυνατές συντακτικές λειτουργίες της
γλώσσας. Ακόμη, ότι γνωρίζει την ιστορική γραφή (ορθογραφία) όλων των λέξεων και
τύπων και, το κυριότερο, ότι γνωρίζει όλο το φάσμα εφαρμογής των χρήσεων λέξεων,
τύπων και συντακτικών δομών στα διάφορα επίπεδα της πραγματικής επικοινωνίας. Αν,
λοιπόν, σκεφθούμε τον όγκο, τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα αυτής της γνώσης,
μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι ανέφικτο1 να υπάρξει «ιδανικός ομιλητής», δηλαδή
ένα ιδανικό πρότυπο γνώσης και χρήσης μιας συγκεκριμένης γλώσσας.
Αυτό που υπάρχει είναι ο «προσεκτικός ομιλητής», δηλαδή ο ευαίσθητος χρήστης,
που πασχίζει ακατάπαυστα να αρθρώνει ποιοτικό λόγο. Είναι αυτός που καλλιεργεί και
εμπλουτίζει συνεχώς τη γνώση του στη γλώσσα με διαβάσματα και ακούσματα, με συνεχή
άσκηση στην παραγωγή και κατανόηση (προφορικών και γραπτών), με εντατική
προσπάθεια για κατάλληλες επιλογές σε όλα τα επίπεδα, με ανεπτυγμένο γλωσσικό
αίσθημα και διά βίου μαθητεία στη γλώσσα. Είναι αυτός που πιστεύει στη γλώσσα του ως
αξία, δηλαδή ως φυσικό συμπλήρωμα της σκέψης του, ως πολιτιστική κληρονομιά του και,
τελικά, ως ταυτότητα. Είναι ο ομιλητής που έχει συναίσθηση ότι στην αναμέτρησή του με
τη γλώσσα είναι εκ των προτέρων «ηττημένος», επιμένει όμως να αγωνίζεται για μια
«αξιοπρεπή ήττα», στην οποία ο λόγος του δεν θα έχει, κατά το δυνατόν, προδώσει τη
σκέψη του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του παρέχει η γλώσσα του. Χρειάζεται

1

ανέφικτο: ακατόρθωτο

ταπεινοσύνη και αίσθηση ορίων για να έχει ο ομιλητής επίγνωση των πεπερασμένων2
δυνάμεών του σε σχέση με τον κολοσσό κάθε φυσικής γλώσσας, ιδίως μιας πολιτιστικά
καλλιεργημένης γλώσσας που συμβαίνει να είναι η Ελληνική.
Ωστόσο, αυτή η αδυναμία είναι συγχρόνως και μια διανοητική πρόκληση για κάθε
ομιλητή να κατακτήσει τη γλώσσα του σε τέτοια έκταση και τόσο βάθος ώστε να
εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα στον λόγο του. Ο Βιτγκενστάιν3 δεν μας έχει
διδάξει μόνο ότι τα όρια του κόσμου μας είναι τα όρια της γλώσσας μας, αλλά μας έχει
εμψυχώσει ότι μπορούμε να εκφράσουμε καθαρά με τη γλώσσα μας ό,τι συλλαμβάνουμε
καθαρά με τον νου μας. Η καθαρότητα της σκέψης μας δηλαδή εξασφαλίζει και την
ποιότητα του λόγου μας. Άλλη πρόκληση αυτή, άλλος παράλληλος αγώνας. Αυτός όμως ο
διπλός αγώνας δικαιώνει την ύπαρξή μας και, στην πράξη, χαράσσει τα όρια της
ελευθερίας μας που είναι συνυφασμένα4 με τη σκέψη και τη γλώσσα μας.
Γ. Μπαμπινιώτης, από την ιστοσελίδα της εφ. Το Βήμα, 1.3.2014 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου, ο ομιλητής μπορεί να
καλλιεργεί και εμπλουτίζει τη γνώση του στη γλώσσα; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο (Κατ’ αρχάς,… γλώσσας)
και στην τρίτη παράγραφο (Αυτό που υπάρχει…. η Ελληνική) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. α. «O ευαίσθητος χρήστης [...] πασχίζει ακατάπαυστα να αρθρώνει ποιοτικό λόγο»:
πεπερασμένων: όχι άπειρων, περιορισμένων
Ludwig Josef Johann Wittgenstein: Ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους του 20ού
αι.
4
συνυφασμένα: συνδεδεμένα
2

3

Να αντικαταστήσετε τη λέξη: ακατάπαυστα με μία συνώνυμη λέξη, με βάση τη
σημασία της στο κείμενο, και να χρησιμοποιήσετε τη συνώνυμη λέξη σε μία
πρόταση που θα δημιουργήσετε.
(μονάδες 5)
β. «μας έχει εμψυχώσει»:
Να αντικαταστήσετε τη λέξη: εμψυχώσει, με μία συνώνυμη λέξη, με βάση τη
σημασία της στο κείμενο, και να τη χρησιμοποιήσετε σε μία πρόταση που θα
δημιουργήσετε.
(μονάδες 5)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω φράσεις/προτάσεις του κειμένου
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
και
ποιες
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1. «γνωρίζει την ιστορική γραφή (ορθογραφία) όλων των λέξεων»
2. «στην αναμέτρησή του με τη γλώσσα»
3. «με τον κολοσσό κάθε φυσικής γλώσσας»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2683
[Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας;]

Α1. [Υπόδειξη] Ο ομιλητής καλλιεργεί και εμπλουτίζει τη γνώση
του στη γλώσσα:
 Διαβάζοντας και ακούγοντας.
 Με συνεχή άσκηση στην παραγωγή και κατανόηση προφορικών
και γραπτών κειμένων, που θα του επιτρέψουν να εκφράζει με το
λόγο του ξεκάθαρα τις σκέψεις του.
 Με τη δια βίου μαθητεία στη γλώσσα, ώστε να έχει ανεπτυγμένο
γλωσσικό αίσθημα και ποιοτικό λόγο.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
2η παράγραφος ( Κατ΄αρχάς ... γλώσσας): Εφόδια ιδανικού ομιλητή.
3η παράγραφος (Αυτό που υπάρχει ... η Ελληνική): Εφόδια
προσεκτικού ομιλητή.
Β1. α. ακατάπαυστα: ασταμάτητα
 Στο ποδόσφαιρο οι παίκτες που παίζουν στο κέντρο τρέχουν
ασταμάτητα.
β. εμψυχώσει: ενθαρρύνει
 Ο διευθυντής οφείλει να ενθαρρύνει τους νέους υπαλλήλους.
Β2. Φράσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία:
1. «γνωρίζει την ιστορική γραφή (ορθογραφία) όλων των λέξεων»:
Κυριολεκτική / δηλωτική σημασία.
2. «στην αναμέτρησή του με τη γλώσσα»: Μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία.
3. «με τον κολοσσό κάθε φυσικής γλώσσας»: Μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία.

ΘΕΜΑ 2693
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας;
Δεν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός ομιλητής». Θα διατυπώσω εδώ μερικές σκέψεις
για το θέμα αυτό, τις οποίες θέτω στην κρίση των αναγνωστών.
Κατ’ αρχάς, τι θα σήμαινε και ποιος θα χαρακτηριζόταν «ιδανικός ομιλητής»; Θα
ήταν, νομίζω, αυτονόητα αυτός που κατέχει πλήρως τη μητρική του γλώσσα σε όλα τα
επίπεδα και που την χρησιμοποιεί άψογα στον προφορικό και τον γραπτό του λόγο. Τι
σημαίνει όμως αυτό στην πράξη; Ότι γνωρίζει άριστα όλο τον λεξιλογικό θησαυρό μιας
γλώσσας, όλο τον γραμματικό μηχανισμό και όλες τις δυνατές συντακτικές λειτουργίες της
γλώσσας. Ακόμη, ότι γνωρίζει την ιστορική γραφή (ορθογραφία) όλων των λέξεων και
τύπων και, το κυριότερο, ότι γνωρίζει όλο το φάσμα εφαρμογής των χρήσεων λέξεων,
τύπων και συντακτικών δομών στα διάφορα επίπεδα της πραγματικής επικοινωνίας. Αν,
λοιπόν, σκεφθούμε τον όγκο, τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα αυτής της γνώσης,
μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι ανέφικτο να υπάρξει «ιδανικός ομιλητής», δηλαδή
ένα ιδανικό πρότυπο γνώσης και χρήσης μιας συγκεκριμένης γλώσσας.
Αυτό που υπάρχει είναι ο «προσεκτικός ομιλητής», δηλαδή ο ευαίσθητος χρήστης,
που πασχίζει ακατάπαυστα να αρθρώνει ποιοτικό λόγο. Είναι αυτός που καλλιεργεί και
εμπλουτίζει συνεχώς τη γνώση του στη γλώσσα με διαβάσματα και ακούσματα, με συνεχή
άσκηση στην παραγωγή και κατανόηση κειμένων (προφορικών και γραπτών), με εντατική
προσπάθεια για κατάλληλες επιλογές σε όλα τα επίπεδα, με ανεπτυγμένο γλωσσικό
αίσθημα και διά βίου μαθητεία στη γλώσσα. Είναι αυτός που πιστεύει στη γλώσσα του ως
αξία, δηλαδή ως φυσικό συμπλήρωμα της σκέψης του, ως πολιτιστική κληρονομιά του
και, τελικά, ως ταυτότητα. Είναι ο ομιλητής που έχει συναίσθηση ότι στην αναμέτρησή του
με τη γλώσσα είναι εκ των προτέρων «ηττημένος», επιμένει όμως να αγωνίζεται για μια
«αξιοπρεπή ήττα», στην οποία ο λόγος του δεν θα έχει, κατά το δυνατόν, προδώσει τη
σκέψη του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του παρέχει η γλώσσα του. Χρειάζεται
ταπεινοσύνη και αίσθηση ορίων για να «νογάει1» ο ομιλητής, να έχει επίγνωση των
1

νογάει: καταλαβαίνει

πεπερασμένων2 δυνάμεών του σε σχέση με τον κολοσσό κάθε φυσικής γλώσσας, ιδίως μιας
πολιτιστικά καλλιεργημένης γλώσσας που συμβαίνει να είναι η Ελληνική.
Ωστόσο, αυτή η αδυναμία είναι συγχρόνως και μια διανοητική πρόκληση για κάθε
ομιλητή να κατακτήσει τη γλώσσα του σε τέτοια έκταση και τόσο βάθος ώστε να
εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα στον λόγο του. Ο Βιτγκενστάιν3 δεν μας έχει
διδάξει μόνο ότι τα όρια του κόσμου μας είναι τα όρια της γλώσσας μας, αλλά μας έχει
εμψυχώσει ότι μπορούμε να εκφράσουμε καθαρά με τη γλώσσα μας ό,τι συλλαμβάνουμε
καθαρά με τον νου μας. Η καθαρότητα της σκέψης μας δηλαδή εξασφαλίζει και την
ποιότητα του λόγου μας. Άλλη πρόκληση αυτή, άλλος παράλληλος αγώνας. Αυτός όμως ο
διπλός αγώνας δικαιώνει την ύπαρξή μας και, στην πράξη, χαράσσει τα όρια της
ελευθερίας μας που είναι συνυφασμένα με τη σκέψη και τη γλώσσα μας. Αυτός ο αγώνας
και αυτή η αγωνία εκφράζονται με αφοπλιστική απλότητα και ευθυβολία 4 στα λόγια του
μεγάλου στοχαστή-ποιητή, του Διονυσίου Σολωμού, «μήγαρις 5 πως έχω άλλο τι στον νου
μου πάρεξ6 ελευθερία και γλώσσα».
Γ. Μπαμπινιώτης, από την ιστοσελίδα της εφ. Το Βήμα, 1.3.2014 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιος θα χαρακτηριζόταν «ιδανικός ομιλητής της γλώσσας», σύμφωνα με τον
συγγραφέα του κειμένου; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο (Κατ’ αρχάς… γλώσσας)
και στην τρίτη παράγραφο (Αυτό που υπάρχει… Ελληνική) του κειμένου.
(μονάδες 10)
πεπερασμένων: όχι άπειρων, περιορισμένων
Ludwig Josef Johann Wittgenstein: Ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους του 20ού
αι.
4
ευθυβολία: ευστοχία
5
μήγαρις: μήπως τάχα
6
πάρεξ: εκτός
2

3

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: λεξιλογικό θησαυρό, πραγματικής
επικοινωνίας, εντατική προσπάθεια, πολιτιστική κληρονομιά, ποιότητα στον λόγο.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Το κείμενο κλείνει με τα λόγια του ποιητή Διονυσίου Σολωμού: «μήγαρις πως έχω
άλλο τι στον νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα».
1. Ποιο είναι το νόημα των λόγων του ποιητή;
(μονάδες 5)
2. Γιατί ο συγγραφέας επιλέγει αυτόν τον τρόπο για να κλείσει το κείμενό του;
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 2693
[Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας;]
Α1. [Υπόδειξη] «Ιδανικός ομιλητής της γλώσσας» σύμφωνα με τον
συγγραφέα είναι αυτός που:
 Κατέχει πλήρως τη μητρική του γλώσσα.
 Χρησιμοποιεί άψογα τη γλώσσα στον γραπτό και προφορικό
λόγο.
 Γνωρίζει όλο το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό της
γλώσσας.
 Γνωρίζει την ορθογραφία όλων των λέξεων.
 Γνωρίζει τη χρήση των λέξεων και τις συντακτικές δομές που
επιτρέπουν την πραγματική επικοινωνία.
Μια τέτοια γνώση αγγίζει την τελειότητα. Όμως η πληρότητα αυτή
της γνώσης της γλώσσας δεν είναι εφικτή σύμφωνα με τον
συγγραφέα.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
2η παράγραφος ( Κατ΄αρχάς ... γλώσσας): Εφόδια ιδανικού ομιλητή.
3η παράγραφος (Αυτό που υπάρχει ... η Ελληνική): Εφόδια
προσεκτικού ομιλητή.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. [Ενδεικτική απάντηση]
1. Ο Διονύσιος Σολωμός με τα λόγια αυτά θελει να τονίσει τη
σχέση ελευθερίας και γλώσσας. Όση αξία έχει η ελευθερία για
να επιβιώνει και να διατηρεί την ιδιομορφία του ένας λαός,
άλλη τόση αξία έχει και η διατήρηση και χρήση της μητρικής
γλώσσας για την επιβίωση του λαού και την πολιτιστική
δημιουργία στο πέρασμα των αιώνων.
2. Ο συγγραφέας κλείνει το κείμενό του με την αναφορά στα
λόγια του εθνικού μας ποιητή για δύο λόγους . Ο πρώτος λόγος
είναι τεχνικός: επικαλείται την αυθεντία και ενισχύει έτσι την
αποδεικτική αξία των δικών του επιχειρημάτων. Ο δεύτερος
λόγος είναι αισθητικός: θέλει να δημιουργήσει συναισθηματική
φόρτιση στον αναγνώστη του κειμένου με την αναφορά στον
Διονύσιο Σολωμό, ώστε να κερδίσει την προσοχή και την
ευνοϊκή διάθεσή του.

ΘΕΜΑ 2312

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Πολιτισμός και γλώσσα]
Η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο συνεννόησης ή ένα μέσο επικοινωνίας.
Αποτελεί τον φορέα και τον εκφραστή ιδεών, αξιών και αντιλήψεων. Αυτό σημαίνει ότι η
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνεπάγεται, ως έναν βαθμό, και την ταυτόχρονη
κατανόηση και υιοθέτηση του αντίστοιχου πολιτισμού.
Πολιτισμός θεωρείται γενικά ένα σύνολο αντιλήψεων, ιδεών, αξιών, στάσεων,
τρόπων σκέψης και δράσης που χαρακτηρίζουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή κάποια
ανθρώπινη κοινότητα. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι άσχετα και ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά
αποτελούν ένα οργανωμένο σύνολο που διαθέτει συγκρότηση, συνοχή και ομοιογένεια και
οι αρχές του διαμορφώνουν και επηρεάζουν ασυναίσθητα τη συμπεριφορά των μελών της
κοινότητας. Η ύπαρξη του πολιτισμού αποτελεί μια αναγκαιότητα, γιατί αυτός είναι το
μόνο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επιτυγχάνει να οργανώσει τα διάφορα δεδομένα του
εξωτερικού κόσμου και να βάλει μια τάξη στο χάος των ερεθισμάτων και των φαινομένων
με τα οποία έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος.
Ο πολιτισμός είναι, λοιπόν, ένας τρόπος σύλληψης, οργάνωσης και ταξινόμησης
της πραγματικότητας, ο οποίος ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη ανθρώπινη κοινότητα.
Όμως, ο τρόπος αυτός δεν είναι ούτε ο μοναδικός, ούτε κατ’ ανάγκη και ο πιο
αντικειμενικός, αφού αποτελεί μια πραγματικότητα που ισχύει για τα μέλη μίας μόνο
συγκεκριμένης κοινότητας. Επειδή τα άτομα ταυτίζονται με το πολιτιστικό σύστημα μέσα
στο οποίο έχουν ανατραφεί και διαμορφωθεί, θεωρούν πως οι δικές τους αντιλήψεις είναι
οι πιο ορθές και αντικειμενικές. Κρίνοντας, δηλαδή, μέσα από το δικό τους πολιτιστικό
μικροσύμπαν1, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι κάτι που είναι γι’ αυτούς σωστό, ορθό ή
αποδεκτό είναι δυνατόν να μην ισχύει στο πλαίσιο ενός άλλου πολιτισμού, ο οποίος
λειτουργεί με διαφορετικές αρχές και αξίες.
Αν τώρα σκεφθεί κανείς ότι η γλώσσα συμβαδίζει με τον πολιτισμό,
αντιλαμβάνεται ότι το πολιτιστικό στοιχείο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη

1

πολιτιστικό μικροσύμπαν: σύνολο αξιών, αντιλήψεων, αρχών, κανόνων κ.λπ. που ισχύουν
σε έναν περιορισμένο γεωγραφικό ή κοινωνικό χώρο

διαδικασία εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Έχοντας επίγνωση του δεδομένου αυτού, οι
συγγραφείς των εγχειριδίων2 διδασκαλίας των ξένων γλωσσών περιλαμβάνουν πολλές
πληροφορίες που αναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον, στην οικονομία, στην ιστορία, στη
θρησκεία, στη λογοτεχνία, στους θεσμούς, στις αντιλήψεις, στον τρόπο ζωής, στα ήθη, τα
έθιμα και τις αξίες της κοινότητας η οποία χρησιμοποιεί τη διδασκόμενη γλώσσα. Η
παρουσία των πληροφοριών αυτών αποσκοπεί στο να ενημερώσει και να εξοικειώσει τον
μαθητή με τις διάφορες όψεις και πλευρές του πολιτισμού της ξένης χώρας, ώστε να τον
φέρει πιο κοντά στη νοοτροπία του λαού της και να τον κάνει όχι απλώς ανεκτικό αλλά,
όσο το δυνατόν, πιο φιλικό προς αυτήν. Από όλα τα παραπάνω γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό
πως η εκμάθηση μιας δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας σημαίνει την ταυτόχρονη εξοικείωση με
έναν άλλο πολιτισμό.
Ν. Μήτσης. (1998). Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης
γλώσσας, 70-72. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, η σχέση της γλώσσας με τον πολιτισμό; (60-80
λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2.α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στις περιόδους της
τρίτης παραγράφου του κειμένου (Ο πολιτισμός ... και αξίες);
(μονάδες 4)
Α2.β. Τι δηλώνει καθεμιά από τις διαρθρωτικές λέξεις;
(μονάδες 6)
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Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε μία
συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη φράση για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με
έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: συνεννόησης, επηρεάζουν,
μέσο, επιτυγχάνει, σημαντικός.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε τρεις λέξεις ή φράσεις που δίνουν στο κείμενο επίσημο ύφος και να
τις αποδώσετε με τρόπο ώστε το ύφος να γίνει ανεπίσημο.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2312
[Πολιτισμός και γλώσσα]
Α1. [Υπόδειξη] Σχέση γλώσσας και πολιτισμού:
 Πολιτισμός είναι το σύνολο των αντιλήψεων, ιδεών, αξιών, ηθών,
εθίμων, στάσεων, τρόπων σκέψης και δράσης μιας κοινότητας σε
κάποιο χρονικό διάστημα.
 Η γλώσσα είναι μέσο επικοινωνίας, αλλά και εκφραστής ιδεών,
αξιών και αντιλήψεων, δηλαδή των στοιχείων του πολιτισμού.
Όταν



κάποιος

μαθαίνει

μια

ξένη

γλώσσα,

ταυτόχρονα

εξοικειώνεται με τον πολιτισμό που η γλώσσα αυτή εκφράζει.
Α2. α. Η συνοχή στις περιόδους της τρίτης παραγράφου (Ο
πολιτισμός ... και αξίες) εξασφαλίζεται με τις διαρθρωτικές λέξεις:
Όμως, επειδή, δηλαδή.
β. Όμως: (2η με 1η περίοδο) δηλώνει αντίθεση. Επειδή: (3η με 2η
περίοδο) δηλώνει αιτιολογία. Δηλαδή: (4η με 3η περίοδο) δηλώνει
επεξήγηση.
Β1. Συνώνυμα:
 συνεννόησης: επικοινωνίας
 επηρεάζουν: επιδρούν
 μέσο: τρόπος
 επιτυγχάνει: κατορθώνει
 σημαντικός: σπουδαίος, ουσιαστικός
Παράγραφος [Ενδεικτική απάντηση]
Η γλώσσα κάθε χώρας είναι ο τρόπος με τον οποίο οι
πολίτες εκφράζουν τις ιδέες τους, τις σκέψεις τους, τα
συναισθήματά τους. Με τη γλώσσα έρχονται σε επικοινωνία,
διαλέγονται και επιδρούν στη σκέψη των άλλων. Η γλώσσα
γίνεται σπουδαίος παράγοντας δημιουργίας πολιτισμού. Με την
ύπαρξη πολιτισμού κάθε χώρα κατορθώνει να διατηρεί την
ταυτότητά της και να επιβιώνει στο πέρασμα του χρόνου.
Β2.
 Αποτελεί – είναι.

 Έχοντας επίγνωση του δεδομένου αυτού – ξέροντας καλά
αυτό που ισχύει.
 Η εκμάθηση μιας δεύτερης ( ή ξένης ) γλώσσας σημαίνει
ταυτόχρονα εξοικείωση με έναν άλλο πολιτισμό – το να μαθαίνει
κάποιος μια ξένη γλώσσα τον οδηγεί την ίδια στιγμή πιο κοντά σε
έναν άλλο πολιτισμό.

ΘΕΜΑ 2331
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Πολιτισμός και γλώσσα]
Η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο συνεννόησης ή ένα μέσο επικοινωνίας.
Αποτελεί τον φορέα και τον εκφραστή ιδεών, αξιών και αντιλήψεων. Αυτό σημαίνει ότι η
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνεπάγεται, ως έναν βαθμό, και την ταυτόχρονη
κατανόηση και υιοθέτηση του αντίστοιχου πολιτισμού.
Πολιτισμός θεωρείται γενικά ένα σύνολο αντιλήψεων, ιδεών, αξιών, στάσεων,
τρόπων σκέψης και δράσης που χαρακτηρίζουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή κάποια
ανθρώπινη κοινότητα. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι άσχετα και ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά
αποτελούν ένα οργανωμένο σύνολο που διαθέτει συγκρότηση, συνοχή και ομοιογένεια
και οι αρχές του διαμορφώνουν και επηρεάζουν ασυναίσθητα τη συμπεριφορά των μελών
της κοινότητας. Η ύπαρξη του πολιτισμού αποτελεί μια αναγκαιότητα, γιατί αυτός είναι το
μόνο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επιτυγχάνει να οργανώσει τα διάφορα δεδομένα του
εξωτερικού κόσμου και να βάλει μια τάξη στο χάος των ερεθισμάτων και των φαινομένων
με τα οποία έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος.
Ο πολιτισμός είναι, λοιπόν, ένας τρόπος σύλληψης, οργάνωσης και ταξινόμησης
της πραγματικότητας, ο οποίος ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη ανθρώπινη κοινότητα.
Όμως, ο τρόπος αυτός δεν είναι ούτε ο μοναδικός, ούτε κατ’ ανάγκη και ο πιο
αντικειμενικός, αφού αποτελεί μια πραγματικότητα που ισχύει για τα μέλη μίας μόνο
συγκεκριμένης κοινότητας. Επειδή τα άτομα ταυτίζονται με το πολιτιστικό σύστημα μέσα
στο οποίο έχουν ανατραφεί και διαμορφωθεί, θεωρούν πως οι δικές τους αντιλήψεις είναι
οι πιο ορθές και αντικειμενικές. Κρίνοντας, δηλαδή, μέσα από το δικό τους πολιτιστικό
μικροσύμπαν1, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι κάτι που είναι γι’ αυτούς σωστό, ορθό ή
αποδεκτό είναι δυνατόν να μην ισχύει στο πλαίσιο ενός άλλου πολιτισμού, ο οποίος
λειτουργεί με διαφορετικές αρχές και αξίες.

1

πολιτιστικό μικροσύμπαν: σύνολο αξιών, αντιλήψεων, αρχών, κανόνων κ.λπ. που ισχύουν
σε έναν περιορισμένο γεωγραφικό ή κοινωνικό χώρο.

Αν τώρα σκεφθεί κανείς ότι η γλώσσα συμβαδίζει με τον πολιτισμό,
αντιλαμβάνεται ότι το πολιτιστικό στοιχείο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη
διαδικασία εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Έχοντας επίγνωση του δεδομένου αυτού, οι
συγγραφείς των εγχειριδίων2 διδασκαλίας των ξένων γλωσσών περιλαμβάνουν πολλές
πληροφορίες που αναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον, στην οικονομία, στην ιστορία, στη
θρησκεία, στη λογοτεχνία, στους θεσμούς, στις αντιλήψεις, στον τρόπο ζωής, στα ήθη, τα
έθιμα και τις αξίες της κοινότητας η οποία χρησιμοποιεί τη διδασκόμενη γλώσσα. Η
παρουσία των πληροφοριών αυτών αποσκοπεί στο να ενημερώσει και να εξοικειώσει τον
μαθητή με τις διάφορες όψεις και πλευρές του πολιτισμού της ξένης χώρας, ώστε να τον
φέρει πιο κοντά στη νοοτροπία του λαού της και να τον κάνει όχι απλώς ανεκτικό αλλά,
όσο το δυνατόν, πιο φιλικό προς αυτήν. Από όλα τα παραπάνω γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό
πως η εκμάθηση μιας δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας σημαίνει την ταυτόχρονη εξοικείωση με
έναν άλλο πολιτισμό.
Ν. Μήτσης. (1998). Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης
γλώσσας, 70-72. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα του κείμενου, η σχέση γλώσσας και
πολιτισμού; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (Αν τώρα… πολιτισμό) του
κειμένου;
(μονάδες 10)
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Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθένα αντώνυμο των λέξεων του
κειμένου με έντονη γραφή: άσχετα, οργανωμένο, ομοιογένεια, επιτυγχάνει,
αντικειμενικός.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες 10)
Β2. β. Να προσδιορίσετε αν ο τίτλος που δώσατε στο
κυριολεκτικός/δηλωτικός ή μεταφορικός/συνυποδηλωτικός.

κείμενο

είναι

(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2331
[Πολιτισμός και γλώσσα]
Α1. [Υπόδειξη]
Σχέση γλώσσας και πολιτισμού:
 Πολιτισμός είναι το σύνολο των αντιλήψεων, ιδεών, αξιών, ηθών,
εθίμων, στάσεων, τρόπων σκέψης και δράσης μιας κοινότητας σε
κάποιο χρονικό διάστημα.
 Η γλώσσα είναι μέσο επικοινωνίας, αλλά και εκφραστής ιδεών,
αξιών και αντιλήψεων, δηλαδή των στοιχείων του πολιτισμού.


Όταν

κάποιος

μαθαίνει

μια

ξένη

γλώσσα,

ταυτόχρονα

εξοικειώνεται με τον πολιτισμό που η γλώσσα αυτή εκφράζει.

Α2. Δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (Αν τώρα ...
πολιτισμό) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: Αν τώρα... των ξένων γλωσσών.
Λεπτομέρειες / σχόλια: Έχοντας επίγνωση ... φιλικό προς αυτήν.
Κατακλείδα: Από όλα τα παραπάνω ... έναν άλλο πολιτισμό.
Β1. Αντώνυμα:
 άσχετα: σχετικά
 οργανωμένο: ανοργάνωτο
 ομοιογένεια: ανομοιογένεια
 επιτυγχάνει: αποτυγχάνει
 αντικειμενικός: υποκειμενικός
Προτάσεις:
 Στο τέλος του μαθήματος ο καθηγητής θέτει σχετικά ερωτήματα.
 Η εκδήλωση ήταν στο σύνολό της ανοργάνωτη.
 Η ανομοιογένεια της ομάδας έφερε την ήττα.
 Αποτυγχάνει στους επίσημους αγώνες, γιατί δεν προπονείται
κανονικά.
 Η υποκειμενική άποψη δεν έχει καθολική ισχύ.
Β2. α. Τίτλος κειμένου: Η γνώση ξένης γλώσσας σημαίνει γνώση και
του πολιτισμού.
β. Ο τίτλος είναι κυριολεκτικός / δηλωτικός.

ΘΕΜΑ 2333
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Πολιτισμός και γλώσσα]
Η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο συνεννόησης ή ένα μέσο επικοινωνίας.
Αποτελεί τον φορέα και τον εκφραστή ιδεών, αξιών και αντιλήψεων. Αυτό σημαίνει ότι η
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνεπάγεται, ως έναν βαθμό, και την ταυτόχρονη
κατανόηση και υιοθέτηση του αντίστοιχου πολιτισμού.
Πολιτισμός θεωρείται γενικά ένα σύνολο αντιλήψεων, ιδεών, αξιών, στάσεων,
τρόπων σκέψης και δράσης που χαρακτηρίζουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή κάποια
ανθρώπινη κοινότητα. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι άσχετα και ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά
αποτελούν ένα οργανωμένο σύνολο που διαθέτει συγκρότηση, συνοχή και ομοιογένεια και
οι αρχές του διαμορφώνουν και επηρεάζουν ασυναίσθητα τη συμπεριφορά των μελών της
κοινότητας. Η ύπαρξη του πολιτισμού αποτελεί μια αναγκαιότητα, γιατί αυτός είναι το
μόνο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επιτυγχάνει να οργανώσει τα διάφορα δεδομένα του
εξωτερικού κόσμου και να βάλει μια τάξη στο χάος των ερεθισμάτων και των φαινομένων
με τα οποία έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος.
Ο πολιτισμός είναι, λοιπόν, ένας τρόπος σύλληψης, οργάνωσης και ταξινόμησης
της πραγματικότητας, ο οποίος ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη ανθρώπινη κοινότητα.
Όμως, ο τρόπος αυτός δεν είναι ούτε ο μοναδικός, ούτε κατ’ ανάγκη και ο πιο
αντικειμενικός, αφού αποτελεί μια πραγματικότητα που ισχύει για τα μέλη μίας μόνο
συγκεκριμένης κοινότητας. Επειδή τα άτομα ταυτίζονται με το πολιτιστικό σύστημα μέσα
στο οποίο έχουν ανατραφεί και διαμορφωθεί, θεωρούν πως οι δικές τους αντιλήψεις είναι
οι πιο ορθές και αντικειμενικές. Κρίνοντας, δηλαδή, μέσα από το δικό τους πολιτιστικό
μικροσύμπαν1, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι κάτι που είναι γι’ αυτούς σωστό, ορθό ή
αποδεκτό είναι δυνατόν να μην ισχύει στο πλαίσιο ενός άλλου πολιτισμού, ο οποίος
λειτουργεί με διαφορετικές αρχές και αξίες.

1

πολιτιστικό μικροσύμπαν: σύνολο αξιών, αντιλήψεων, αρχών, κανόνων κ.λπ. που ισχύουν
σε έναν περιορισμένο γεωγραφικό ή κοινωνικό χώρο.

Αν τώρα σκεφθεί κανείς ότι η γλώσσα συμβαδίζει με τον πολιτισμό,
αντιλαμβάνεται ότι το πολιτιστικό στοιχείο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη
διαδικασία εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Έχοντας επίγνωση του δεδομένου αυτού, οι
συγγραφείς των εγχειριδίων 2 διδασκαλίας των ξένων γλωσσών περιλαμβάνουν πολλές
πληροφορίες που αναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον, στην οικονομία, στην ιστορία, στη
θρησκεία, στη λογοτεχνία, στους θεσμούς, στις αντιλήψεις, στον τρόπο ζωής, στα ήθη, τα
έθιμα και τις αξίες της κοινότητας η οποία χρησιμοποιεί τη διδασκόμενη γλώσσα. Η
παρουσία των πληροφοριών αυτών αποσκοπεί στο να ενημερώσει και να εξοικειώσει τον
μαθητή με τις διάφορες όψεις και πλευρές του πολιτισμού της ξένης χώρας, ώστε να τον
φέρει πιο κοντά στη νοοτροπία του λαού της και να τον κάνει όχι απλώς ανεκτικό αλλά,
όσο το δυνατόν, πιο φιλικό προς αυτήν. Από όλα τα παραπάνω γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό
πως η εκμάθηση μιας δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας σημαίνει την ταυτόχρονη εξοικείωση
με έναν άλλο πολιτισμό.
Ν. Μήτσης. (1998). Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης
γλώσσας, 70-72. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Βασιζόμενοι στο κείμενο, να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις ακόλουθες
προτάσεις:
1. Η γλώσσα είναι απλώς ένα εργαλείο συνεννόησης και επικοινωνίας.
2. Πολιτισμός είναι το σύνολο των αντιλήψεων, […] που χαρακτηρίζουν σε μια
δεδομένη χρονική στιγμή κάποια ανθρώπινη κοινότητα.
3. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να θεωρούν πως οι δικές τους αντιλήψεις είναι οι πιο
ορθές και αντικειμενικές.
4. Οι συγγραφείς των εγχειριδίων διδασκαλίας των ξένων γλωσσών περιλαμβάνουν
πληροφορίες μόνο για τη γραμματική και το συντακτικό της διδασκόμενης
γλώσσας.
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5. Η εκμάθηση μιας δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας σημαίνει την ταυτόχρονη εξοικείωση
με έναν άλλο πολιτισμό.
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη παράγραφο (Ο πολιτισμός … αξίες) και
στην τέταρτη παράγραφο (Αν τώρα… πολιτισμό) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μια παράγραφο 60-80 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
παρακάτω λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: γλώσσα, επικοινωνίας,
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, τρόπο ζωής, εξοικείωση.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου χρησιμοποιούνται με
κυριολεκτική/δηλωτική και ποιες με μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1. «Η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο συνεννόησης».
2. «Η γλώσσα συμβαδίζει με τον πολιτισμό».
3. «Στα εγχειρίδια διδασκαλίας των ξένων γλωσσών περιλαμβάνονται πολλές
πληροφορίες».
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2333
[Πολιτισμός και γλώσσα]
Α1. Χαρακτηρισμός με σωστό ή λάθος:
1. Η γλώσσα είναι απλώς ένα εργαλείο συνεννόησης και
επικοινωνίας: Λάθος
2. Πολιτισμός είναι το σύνολο των αντιλήψεων, [ ... ] που
χαρακτηρίζουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή κάποια
ανθρώπινη κοινότητα: Σωστό
3. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να θεωρούν πως οι δικές τους
αντιλήψεις είναι οι πιο ορθές και αντικειμενικές: Σωστό
4. Οι συγγραφείς των εγχειριδίων διδασκαλίας των ξένων
γλωσσών περιλαμβάνουν πληροφορίες μόνο για τη γραμματική
και το συντακτικό της διδασκόμενης γλώσσας: Λάθος
5. Η εκμάθηση μιας δεύτερης (ή ξένης) γλώσσας σημαίνει την
ταυτόχρονη εξοικείωση με έναν άλλο πολιτισμό: Σωστό

Α2. Πλαγιότιτλοι:
3η παράγραφος ( Ο πολιτισμός ... αξίες): Ο πολιτισμός δεν είναι
ίδιος σε όλες τις ανθρώπινες κοινότητες. Διαφορές σε αρχές,
αξίες και στην αντίληψη του ορθού.
4η παράγραφος (Αν τώρα ... πολιτισμό): Γνώση μιας ξένης
γλώσσας σημαίνει και γνώση του αντίστοιχου πολιτισμού.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Προτάσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία:
1. «Η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο συνεννόησης»:
Μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία.
2. «Η γλώσσα συμβαδίζει με τον πολιτισμό»: Μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία.
3. Στα
εγχειρίδια
διδασκαλίας
των
ξένων
γλωσσών
περιλαμβάνονται πολλές πληροφορίες»: Κυριολεκτική /
δηλωτική σημασία.

ΘΕΜΑ 2904
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Σαράντα χιλιάδες φιλέλληνες έχουν «αποφοιτήσει» συνολικά ως σήμερα από το
Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
μετακομίζει πλέον από το κτίριο της Φιλοσοφικής σε νέο, υπερσύγχρονο κτίριο μέσα στην
Πανεπιστημιούπολη. Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος χαρακτηρίζουν «διαμάντι» το
Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας που στόχο έχει την εξάπλωση του ελληνικού
πολιτισμού. «Μαθητές» του είναι κυρίως μέλη του διπλωματικού σώματος που επιθυμούν
να μάθουν ελληνικά, πρόξενοι, Έλληνες του απόδημου Ελληνισμού.
Το Διδασκαλείο είναι ένας σημαντικός θεσμός, με ιστορία περισσότερη από μισό
αιώνα, για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Αποτελεί
σήμερα το μεγαλύτερο κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον κόσμο. Πολλοί
από τους απόφοιτούς του είναι σήμερα καθηγητές Νέας Ελληνικής Γλώσσας και
Φιλολογίας Πανεπιστημίων σε όλον τον κόσμο, μέλη του διπλωματικού σώματος της
χώρας τους, μέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπρεπείς επιστήμονες, διευθυντικά
στελέχη, διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιχειρηματίες.
Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής άρχισε τη δεκαετία του ΄50, παράλληλα με τη
διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο των μαθημάτων και των εκδηλώσεων που
πρόσφερε στους φοιτητές το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών
και συνεχίζεται χωρίς διακοπή έως σήμερα. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για την
εκμάθηση της Νέας Ελληνικής οδήγησε στην ίδρυση ανεξάρτητου Διδασκαλείου της Νέας
Ελληνικής. Στους σκοπούς του Διδασκαλείου, μεταξύ άλλων, εντάσσεται η πιστοποίηση
του επιπέδου γνώσης της Νέας Ελληνικής για τους υποψήφιους φοιτητές των ελληνικών
ΑΕΙ.
Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρονται
ασφαλώς δεκάδες ξένες γλώσσες, σε ευέλικτα ωράρια, τα οποία μπορούν να
παρακολουθήσουν φοιτητές και επαγγελματίες. Πρώτες στις προτιμήσεις των φοιτητών
είναι η ισπανική, η αγγλική, η γερμανική, η ιταλική και η γαλλική γλώσσα. Στο
Διδασκαλείο διδάσκονται και άλλες ξένες γλώσσες, 27 συνολικά, μεταξύ των οποίων η

αλβανική, η αραβική, η αρμενική, η βουλγαρική, η δανική, η εβραϊκή, η ιαπωνική, η
ολλανδική, η νορβηγική, η περσική, αλλά και οι ινδικές, χίντι και σανσκριτικά.
Μ. Παπαματθαίου, από την ιστοσελίδα της εφ. Το Βήμα, 20. 2. 2014 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιον τρόπο η αρθρογράφος υποστηρίζει στο κείμενό της τη γλωσσομάθεια; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή στην τέταρτη παράγραφο (Στο Διδασκαλείο...
σανσκριτικά) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων χρησιμοποιώντας συνώνυμες λέξεις ή
ισοδύναμες φράσεις των λέξεων με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία που αυτές
έχουν στο κείμενο: εξάπλωση, διαπρεπείς, πρόσφερε, συνεχώς, σκοπούς.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Ποιες από τις ακόλουθες φράσεις/προτάσεις χρησιμοποιούνται στο κείμενο
κυριολεκτικά/δηλωτικά και ποιες μεταφορικά/συνυποδηλωτικά;
1. «υπερσύγχρονο κτίριο»
2. «διπλωματικού σώματος»
3. «διαπρεπείς επιστήμονες»
4. «προσφέρονται δεκάδες ξένες γλώσσες»
5. «προτιμήσεις των φοιτητών»

(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2904
[Το διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας]
Α1. [Υπόδειξη] Η αρθρογράφος υποστηρίζει τη γλωσσομάθεια
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱαναφέροντας:
 Τον μεγάλο αριθμό φιλελλήνων σπουδαστών που θέλησαν και
έμαθαν την ελληνική γλώσσα.
 Ότι πολλοί από τους αποφοίτους του Διδασκαλείου έχουν
επιτύχει στον επαγγελματικό τομέα που ακολούθησαν.
 Τη μεγάλη ζήτηση για σπουδές στο Διδασκαλείο της Νέας
Ελληνικής από ξένους φοιτητές.
 Τον μεγάλο αριθμό ξένων γλωσσών που διδάσκονται στο
Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Α2. Η συνοχή της τέταρτης παραγράφου (Στο Διδασκαλείο ...
σανσκριτικά) εξασφαλίζεται με:
Επανάληψη λέξεων: Διδασκαλείο, ξένες γλώσσες.
Διαρθρωτική λέξη: πρώτες ( δηλώνει σειρά).
Α ναφορικές αντωνυμίες: τα οποία, μεταξύ των οποίων.
Β1. Συνώνυμα:
 εξάπλωση: διάδοση
 διαπρεπείς: διακεκριμένοι, επιφανείς
 πρόσφερε: έδωσε, παρείχε
 συνεχώς: διαρκώς, αδιάκοπα
 σκοπούς: στόχους, επιδιώξεις
Παράγραφος: [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Φράσεις / προτάσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική
/ συνυποδηλωτική σημασία:
1. «υπερσύγχρονο κτίριο»: Κυριολεκτική / δηλωτική σημασία.
2. «διπλωματικού σώματος»: Μεταφορική / συνυποδηλωτική
σημασία.
3. «διαπρεπείς επιστήμονες»: Κυριολεκτική / δηλωτική σημασία.
4. «προσφέρονται δεκάδες ξένες γλώσσες»: Μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία.
5. «προτιμήσεις των φοιτητών»: Κυριολεκτική / δηλωτική σημασία.

ΘΕΜΑ 2906
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Σαράντα χιλιάδες φιλέλληνες έχουν «αποφοιτήσει» συνολικά ως σήμερα από το
Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και
μετακομίζει πλέον από το κτίριο της Φιλοσοφικής σε νέο, υπερσύγχρονο κτίριο μέσα στην
Πανεπιστημιούπολη. Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος χαρακτηρίζουν «διαμάντι» το
Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας που στόχο έχει την εξάπλωση του ελληνικού
πολιτισμού. «Μαθητές» του είναι κυρίως μέλη του διπλωματικού σώματος που επιθυμούν
να μάθουν ελληνικά, πρόξενοι, Έλληνες του απόδημου Ελληνισμού.
Το Διδασκαλείο είναι ένας σημαντικός θεσμός, με ιστορία περισσότερη από μισό
αιώνα, για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Αποτελεί
σήμερα το μεγαλύτερο κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον κόσμο. Πολλοί
από τους απόφοιτούς του είναι σήμερα καθηγητές Νέας Ελληνικής Γλώσσας και
Φιλολογίας Πανεπιστημίων σε όλον τον κόσμο, μέλη του διπλωματικού σώματος της
χώρας τους, μέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπρεπείς 1 επιστήμονες, διευθυντικά
στελέχη, διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιχειρηματίες.
Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής άρχισε τη δεκαετία του ΄50, παράλληλα με τη
διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο των μαθημάτων και των εκδηλώσεων που
πρόσφερε στους φοιτητές το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών
και συνεχίζεται χωρίς διακοπή έως σήμερα. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για την
εκμάθηση της Νέας Ελληνικής οδήγησε στην ίδρυση ανεξάρτητου Διδασκαλείου της
Νέας Ελληνικής. Στους σκοπούς του Διδασκαλείου, μεταξύ άλλων, εντάσσεται και η
πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της Νέας Ελληνικής για τους υποψήφιους φοιτητές των
ελληνικών ΑΕΙ.
Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρονται
ασφαλώς δεκάδες ξένες γλώσσες, σε ευέλικτα ωράρια, τα οποία μπορούν να
1

διαπρεπείς: που έχουν διακριθεί, σπουδαίοι

παρακολουθήσουν φοιτητές και επαγγελματίες. Πρώτες στις προτιμήσεις των φοιτητών
είναι η ισπανική, η αγγλική, η γερμανική, η ιταλική και η γαλλική γλώσσα. Όμως, στο
Διδασκαλείο διδάσκονται και άλλες ξένες γλώσσες, 27 συνολικά, μεταξύ των οποίων η
αλβανική, η αραβική, η αρμενική, η βουλγαρική, η δανική, η εβραϊκή, η ιαπωνική, η
ολλανδική η νορβηγική, η περσική, αλλά και οι ινδικές, χίντι και σανσκριτικά.
Μ. Παπαματθαίου, από την ιστοσελίδα της εφ. Το Βήμα, 20. 2. 2014 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιον λόγο η αρθρογράφος αναφέρεται στους μαθητές και στους αποφοίτους του
Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (60-80
λέξεις).
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Το Διδασκαλείο…..
επιχειρηματίες) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων χρησιμοποιώντας τις παρακάτω
λέξεις/φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: ελληνικού πολιτισμού,
σημαντικός θεσμός, διδασκαλία των ξένων γλωσσών, εκμάθηση της Νέας
Ελληνικής, γνώσης.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Ποιες από τις ακόλουθες φράσεις/προτάσεις χρησιμοποιούνται στο κείμενο
κυριολεκτικά/δηλωτικά και ποιες μεταφορικά/συνυποδηλωτικά:

1. «διαπρεπείς επιστήμονες»
2. «προσφέρονται δεκάδες ξένες γλώσσες»
3. «προτιμήσεις των φοιτητών»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2906
[Το διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας]
Α1. [Ενδεικτική απάντηση] Η αρθρογράφος αναφέρεται στους
μαθητές και στους αποφοίτους του Διδασκαλείου της Νέας
Ελληνικής, γιατί θέλει να τονίσει την αξία του Διδασκαλείου. Η
αξία του φαίνεται ποσοτικά από τον μεγάλο αριθμό αυτών που
ζητούν να φοιτήσουν, αλλά και τον μεγάλο αριθμό αυτών που
έχουν αποφοιτήσει. Επίσης η αξία του φαίνεται από την επιτυχή
κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων γεγονός,
που δηλώνει την ποιότητα της μόρφωσης που προσφέρει.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Το Διδασκαλείο
... επιχειρηματίες) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Το Διδασκαλείο ... δεύτερης/ξένης
γλώσσας».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Αποτελεί σήμερα ... και
ȱȱȱȱȱεπιχειρηματίες».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Φράσειςȱ/ȱπροτάσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και
Μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία:
1. «διαπρεπείς επιστήμονες»: Κυριολεκτική / δηλωτική
σημασία.
2. «προσφέρονται δεκάδες ξένες γλώσσες»: Μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία.
3. «προτιμήσεις των φοιτητών»: Κυριολεκτική / δηλωτική
σημασία.

ΘΕΜΑ 8591
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας]
Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που
διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Γι’ αυτό σήμερα προσφέρονται
μαθήματα ελληνικής γλώσσας σχεδόν από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, από
ιδιωτικούς φορείς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και στα κέντρα υποδοχής των
ομογενών. Επιπλέον, η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα και σε σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν παιδιά ομογενών
και αλλοδαπών.
Επίσης, και στο εξωτερικό οργανώνονται προγράμματα νέας ελληνικής
γλώσσας από φορείς, όπως πανεπιστήμια, ελληνικές κοινότητες, κέντρα γλωσσών και
λαϊκά πανεπιστήμια με ικανοποιητικό αριθμό μαθητών. Όσον αφορά αυτούς που
μαθαίνουν ελληνικά πολλοί είναι ομογενείς που προσπαθούν παράλληλα με την
πολιτιστική κληρονομιά να διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα. Επομένως, πάγιο
αίτημά τους για πολλά χρόνια ήταν η πιστοποίηση της ελληνομάθειάς τους με τη
χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας.
Σε τι, όμως, χρησιμεύει το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας; Είναι
απαραίτητο για πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα αξιολογεί αντικειμενικά τις γνώσεις
στην ελληνική γλώσσα ως ξένη και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της ελληνικής
να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των
γνώσεών του. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι, όπως επαγγελματικοί σκοποί, καθώς το
άτομο μπορεί να αποδείξει στην αγορά εργασίας το επίπεδο της επάρκειάς του στη
γνώση της ελληνικής. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις η γνώση της ελληνικής
γλώσσας είναι απαραίτητη, για να αποκτήσει κάποιος άδεια άσκησης επαγγέλματος,
αφού αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα.
Εκτός, όμως, από τους παραπάνω λόγους, το πιστοποιητικό ελληνομάθειας είναι
αναγκαίο και για τις σπουδές, επειδή δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς να
εγγραφούν και να φοιτήσουν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης,
χρησιμοποιείται για τον διορισμό στο δημόσιο, επειδή ένας Ευρωπαίος πολίτης
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποδείξει την πολύ καλή γνώση
και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμεί να διεκδικήσει
θέση στο ελληνικό δημόσιο. Επιπλέον, την ελληνομάθειά τους για διορισμό στο
δημόσιο χρειάζεται να πιστοποιήσουν οι αλλοδαποί πολίτες των κρατών, που δεν είναι

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια
καθώς και ομογενείς, οι οποίοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών.
Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, από την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας, 9.4.2014 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, οι ομογενείς προσπαθούν να διατηρήσουν την
ελληνική γλώσσα; (60-80 λέξεις).
(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. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: πιστοποιητικό επάρκειας
ελληνομάθειας, αξιολογεί, γνώσεις, αντικειμενικού κριτή, αγορά εργασίας.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «Η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα [από ειδικευμένο διδακτικό
προσωπικό]».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα του
κειμένου.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 8591
ȱ
[Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας]
Α1. [Υπόδειξη] Οι ομογενείς προσπαθούν να διατηρήσουν την
ελληνική γλώσσα, γιατί:
 Θέλουν να διατηρήσουν την πολιτιστική κληρονομιά.
 Θέλουν να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα.
 Απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας για όσους επιθυμούν
να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, όταν είναι υπήκοοι άλλων
κρατών.
 Αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για όσους θέλουν να εργαστούν στην
Ελλάδα είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο.
Α2. Διαρθρωτικές λέξεις:
α. Η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη παράγραφο
επιτυγχάνεται με τη διαρθρωτική λέξη επίσης.
Ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο επιτυγχάνεται με τη
διαρθρωτική λέξη όμως.
β. Η διαρθρωτική λέξη επίσης δηλώνει προσθήκη. Στη δεύτερη
παράγραφο προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο για τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, πέρα από τα όσα ανέφερε στην
πρώτη παράγραφο. Η διαρθρωτική λέξη όμως δηλώνει αντίθεση.
Συνδέει την ελληνομάθεια με την ανάγκη πιστοποίησης της με το
πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. «Η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα [από ειδικευμένο
διδακτικό προσωπικό]»:
1.
Ο συγγραφέας επιλέγει την παθητική σύνταξη, γιατί θέλει
να τονίσει την ενέργεια που δηλώνει το ρήμα διδάσκεται, δηλαδή ότι
η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είναι γεγονός.
2.
[Ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό] διδάσκει την ελληνική ως
δεύτερη γλώσσα.

ΘΕΜΑ 8592

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας]
Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που
διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Γι’ αυτό σήμερα προσφέρονται
μαθήματα ελληνικής γλώσσας σχεδόν από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, από
ιδιωτικούς φορείς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και στα κέντρα υποδοχής των
ομογενών. Επιπλέον, η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα και σε σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν παιδιά ομογενών
και αλλοδαπών.
Επίσης, και στο εξωτερικό οργανώνονται προγράμματα νέας ελληνικής
γλώσσας από φορείς, όπως πανεπιστήμια, ελληνικές κοινότητες, κέντρα γλωσσών και
λαϊκά πανεπιστήμια με ικανοποιητικό αριθμό μαθητών. Όσον αφορά αυτούς που
μαθαίνουν ελληνικά πολλοί είναι ομογενείς που προσπαθούν παράλληλα με την
πολιτιστική κληρονομιά να διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα. Επομένως, πάγιο
αίτημά τους για πολλά χρόνια ήταν η πιστοποίηση της ελληνομάθειάς τους με τη
χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας.
Σε τι, όμως, χρησιμεύει το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας; Είναι
απαραίτητο για πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα αξιολογεί αντικειμενικά τις γνώσεις
στην ελληνική γλώσσα ως ξένη και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της ελληνικής
να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των
γνώσεών του. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι, όπως επαγγελματικοί σκοποί, καθώς το
άτομο μπορεί να αποδείξει στην αγορά εργασίας το επίπεδο της επάρκειάς του στη
γνώση της ελληνικής. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις η γνώση της ελληνικής
γλώσσας είναι απαραίτητη, για να αποκτήσει κάποιος άδεια άσκησης επαγγέλματος,
αφού αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα.
Εκτός, όμως, από τους παραπάνω λόγους, το πιστοποιητικό ελληνομάθειας είναι
αναγκαίο και για τις σπουδές, επειδή δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς να
εγγραφούν και να φοιτήσουν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης,
χρησιμοποιείται για τον διορισμό στο δημόσιο, επειδή ένας Ευρωπαίος πολίτης
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποδείξει την πολύ καλή γνώση

και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμεί να διεκδικήσει
θέση στο ελληνικό δημόσιο. Επιπλέον, την ελληνομάθειά τους για διορισμό στο
δημόσιο χρειάζεται να πιστοποιήσουν οι αλλοδαποί πολίτες των κρατών, που δεν είναι
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια
καθώς και ομογενείς, οι οποίοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών.
Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, από την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας, 9.4.2014 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί η πιστοποίηση της ελληνομάθειας είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις,
σύμφωνα με το κείμενο;
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία
Ελλάδα…αλλοδαπών) του κειμένου;

της

πρώτης

παραγράφου

(Στην

(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την
έντονη γραφή: αύξηση, ιδιωτικούς, πολλοί, επάρκειας, αντικειμενικού.
(μονάδες 5)
Β1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με κάθε αντώνυμη λέξη.
(μονάδες 5)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες 10)

Β2. β. Να προσδιορίσετε αν ο τίτλος που δώσατε στο
κυριολεκτικός/δηλωτικός ή μεταφορικός/συνυποδηλωτικός.

κείμενο

είναι

(μονάδες 5)
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[Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας]
Α1. [Υπόδειξη] Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας είναι απαραίτητη
γιατί:
 Αποτελεί αντικειμενικό κριτή για τον βαθμό γνώσης της ελληνικής
γλώσσας για τον καθένα που θέλει να μάθει ελληνικά.
 Μπορεί καθένας να αποδείξει την επάρκειά του στη γνώση της
ελληνικής γλώσσας στην αγορά εργασίας.[Μπορεί να πάρει άδεια
άσκησης επαγγέλματος]
 Δίνει τη δυνατότητα να εγγραφεί ένας αλλοδαπός σε ελληνικό
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 Μπορεί κάποιος να διοριστεί στο ελληνικό δημόσιο.
Α2. Δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου ( Στην Ελλάδα ... και
αλλοδαπών ) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Στην Ελλάδα... ξένη/ δεύτερη γλώσσα».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Γι’ αυτό σήμερα ... και αλλοδαπών».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. Αντώνυμα:
 αύξηση: μείωση
 ιδιωτικούς: δημόσιους
 πολλοί: λίγοι
 επάρκειας: ανεπάρκειας
 αντικειμενικού: υποκειμενικού
Προτάσεις:
 Η μείωση του κόστους ζωής είναι σήμερα αναγκαία.
 Κάθε δήμος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα στους
δημόσιους χώρους.
 Πολλούς ποδοσφαιρικούς αγώνες τους παρακολουθούν λίγοι
φίλαθλοι.
 Εξαιτίας της ανεπάρκειάς του δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα
καθήκοντά του και παραιτήθηκε.
 Η υποκειμενική άποψη δεν έχει καθολική ισχύ.
Β2. α. Τίτλος κειμένου: Οι ξένοι μαθαίνουν ελληνικά και επιδιώκουν
την πιστοποίηση.
β. Ο τίτλος είναι κυριολεκτικός / δηλωτικός.

ΘΕΜΑ 8593

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας]
Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που
διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Γι’ αυτό σήμερα προσφέρονται
μαθήματα ελληνικής γλώσσας σχεδόν από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, από
ιδιωτικούς φορείς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και στα κέντρα υποδοχής των
ομογενών. Επιπλέον, η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα και σε σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν παιδιά ομογενών
και αλλοδαπών.
Επίσης, και στο εξωτερικό οργανώνονται προγράμματα νέας ελληνικής
γλώσσας από φορείς, όπως πανεπιστήμια, ελληνικές κοινότητες, κέντρα γλωσσών και
λαϊκά πανεπιστήμια με ικανοποιητικό αριθμό μαθητών. Όσον αφορά αυτούς που
μαθαίνουν ελληνικά πολλοί είναι ομογενείς που προσπαθούν παράλληλα με την
πολιτιστική κληρονομιά να διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα. Επομένως, πάγιο
αίτημά τους για πολλά χρόνια ήταν η πιστοποίηση της ελληνομάθειάς τους με τη
χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας.
Σε τι, όμως, χρησιμεύει το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας; Είναι
απαραίτητο για πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα αξιολογεί αντικειμενικά τις γνώσεις
στην ελληνική γλώσσα ως ξένη και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της ελληνικής
να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών
του. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι, όπως επαγγελματικοί σκοποί, καθώς το άτομο
μπορεί να αποδείξει στην αγορά εργασίας το επίπεδο της επάρκειάς του στη γνώση της
ελληνικής. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις η γνώση της ελληνικής γλώσσας
είναι απαραίτητη, για να αποκτήσει κάποιος άδεια άσκησης επαγγέλματος, αφού
αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα.
Εκτός, όμως, από τους παραπάνω λόγους, το πιστοποιητικό ελληνομάθειας είναι
αναγκαίο και για τις σπουδές, επειδή δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς να
εγγραφούν και να φοιτήσουν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης,
χρησιμοποιείται για τον διορισμό στο δημόσιο, επειδή ένας Ευρωπαίος πολίτης
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποδείξει την πολύ καλή γνώση
και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμεί να διεκδικήσει
θέση στο ελληνικό δημόσιο. Επιπλέον, την ελληνομάθειά τους για διορισμό στο
δημόσιο χρειάζεται να πιστοποιήσουν οι αλλοδαποί πολίτες των κρατών, που δεν είναι
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια

καθώς και ομογενείς, οι οποίοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών.
Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, από την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας, 9.4.2014 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας
βοηθά στην αγορά εργασίας; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος (Σε τι…δικαιούχων) του
κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «[Οι ομογενείς] προσπαθούν παράλληλα με την πολιτιστική κληρονομιά να
διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60
λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσφέρονται σήμερα σχεδόν από όλα τα
πανεπιστήμια της χώρας».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα του
κειμένου.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 8593
[Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας]

Α1. [Υπόδειξη] Η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας βοηθά στην αγορά
εργασίας, γιατί:
 Κάθε ομογενής ή αλλογενής, που έχει επάρκεια, μπορεί να πάρει άδεια
άσκησης επαγγέλματος, αφού βέβαια έχει τα ανάλογα επαγγελματικά
προσόντα.
 Μπορεί να διοριστεί σε θέση δημόσιου υπάλληλου.
Α2. Η ανάπτυξη της τρίτης παραγράφου γίνεται με συνδυασμό μεθόδων
ανάπτυξης. Συνδυάζει την αιτιολογία με την αναφορά παραδειγμάτων.
Αρχικά αιτιολογεί γιατί έχει αξία το πιστοποιητικό επάρκειας
ελληνομάθειας ( αποδεικνύει αντικειμενικά τη γνώση, βοηθά στην αγορά
εργασίας). Στο τέλος με τη φράση για παράδειγμα παρουσιάζει ένα
συγκεκριμένο στοιχείο που δείχνει τη χρησιμότητα της πιστοποιημένης
επάρκειας.
Β1. [Ενδεικτική απάντηση]
«[Οι ομογενείς] προσπαθούν παράλληλα με την πολιτιστική κληρονομιά να
διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα»:
Κάθε Έλληνας του εξωτερικού νοσταλγεί τον τόπο που γεννήθηκε.
Ονειρεύεται την επιστροφή του και ζει ακολουθώντας τα έθιμα, τις αξίες
της πατρίδας του. Το σπουδαιότερο μιλάει γι’ αυτήν. Για τον πολιτισμό της,
τα επιτεύγματα των προγόνων, τις ομορφιές της. Και βέβαια μιλάει
ελληνικά. Η γλώσσα του θυμίζει την καταγωγή του, του επιτρέπει να
εκφράζει τα συναισθήματά του, τον διαφοροποιεί από όλους τους άλλους,
του επιτρέπει να νιώθει ξεχωριστός.
Β2. «Μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσφέρονται σήμερα σχεδόν από
όλα τα πανεπιστήμια της χώρας»:
1. Ο συγγραφέας επιλέγει την παθητική σύνταξη, γιατί θέλει να τονίσει την
ενέργεια που δηλώνει το ρήμα προσφέρονται, δηλαδή την προσφορά
μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.
2. «Σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας προσφέρουν σήμερα μαθήματα
ελληνικής γλώσσας».

ΘΕΜΑ 4578
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας]
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στοχεύει στο να ελέγξει τον βαθμό,
στον οποίο οι υποψήφιοι, Έλληνες χρήστες της ξένης γλώσσας, είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και τις επικοινωνιακές ικανότητες
που διαθέτουν ως χρήστες δύο γλωσσών (της ελληνικής και της ξένης). Για να το
επιτύχει στηρίζεται σε ένα σύστημα εξετάσεων που αποσκοπεί στην πιστοποίηση
διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας γλώσσας. Έτσι, ελέγχεται ο βαθμός ικανότητας
που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει προφορικό και γραπτό λόγο της
γλώσσας αυτής.
Επίσης, ο θεσμός αυτός αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές
γλώσσες και συμβάλλει στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η γνώση των
οποίων θεωρείται σημαντικό μορφωτικό και επαγγελματικό προσόν εντός και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτόν προωθείται τόσο η κοινωνική όσο και η
ατομική πολυγλωσσία στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τον θεσμό αυτόν προάγεται το
ευρωπαϊκό ιδεώδες της πολυγλωσσίας.
Επιπρόσθετα, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας συνδέεται με το
σχολείο και στοχεύει στη σύνδεσή του και με τις άλλες βαθμίδες και τύπους
εκπαίδευσης. Με το σχολείο συνδέεται έμμεσα και άμεσα. Έμμεσα, εφόσον επιδρά στις
πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας, διαμορφώνει στάσεις και
αναπτύσσει στρατηγικές μάθησης και παραγωγής λόγου. Άμεσα, επειδή λαμβάνονται
υπόψη τα σχολικά προγράμματα σπουδών για τον σχεδιασμό των εξετάσεων, ενώ
ξεκινά και η προσπάθεια για να παραχθούν προγράμματα και υλικά για υποστηρικτική
διδασκαλία. Ακόμη, προβλέπεται να συνδεθεί και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
Τέλος, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας λαμβάνει υπόψη τις
κοινωνικές συνθήκες της χρήσης της ξένης γλώσσας και επιχειρεί να καλύψει τις
επικοινωνιακές, κοινωνικές, εργασιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων
πολιτών.
Από την ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. 24.04.2014
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς συνδέεται, σύμφωνα με το κείμενο, η εξέταση της γνώσης μιας ξένης
γλώσσας με το εκπαιδευτικό σύστημα; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2.α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ της δεύτερης παραγράφου και της τρίτης
παραγράφου του κειμένου;
(μονάδες 5)
Α2.β. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ της τρίτης παραγράφου και της τέταρτης
παραγράφου του κειμένου;
(μονάδες 5)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας κάθε φορά την
κατάλληλη λέξη από αυτές που είναι στις παρενθέσεις. Δύο από τις λέξεις σε κάθε
παρένθεση περισσεύουν.
1. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ……………………………..
(αποβλέπει, επιβλέπει, παραβλέπει) στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων
γνώσης μιας γλώσσας και
…………………………… (διαμορφώνεται,
εξετάζεται, αποκλείεται) έτσι ο βαθμός ικανότητας που έχει αναπτύξει
κάποιος.
2. Επίσης, ………………………………… (καταβάλλει, βοηθά, διαβάλλει) στην
ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η γνώση των οποίων
……………………………….(υπολείπεται, αμφιβάλλει, αποτελεί) ενίσχυση
των μορφωτικών προσόντων.
3. Οι υποψήφιοι είναι σε θέση ………………………………… ………………….
(να σχεδιάσουν, να καταρτίσουν, να χρησιμοποιήσουν) τις γνώσεις που έχουν
αποκτήσει.
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας] αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες
ευρωπαϊκές γλώσσες».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης στο κείμενο.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 4578
[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας]
Α1. [Υπόδειξη]
Η εξέταση μιας ξένης γλώσσας συνδέεται με το
εκπαιδευτικό σύστημα άμεσα και έμμεσα.
 Έμμεσα:
-Επιδρά στις πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας.
-Διαμορφώνει τρόπους προσέγγισης της γλώσσας.
-Αναπτύσσει στρατηγικές μάθησης και παραγωγής λόγου.
 Άμεσα:
-Οι εξετάσεις σχεδιάζονται με βάση τα σχολικά προγράμματα σπουδών.
- Ξεκινά η προσπάθεια να δημιουργηθούν προγράμματα και υλικά για την
υποστήριξη της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.
Α2. Διαρθρωτικές λέξεις:
α. Η συνοχή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης παραγράφου του κειμένου
επιτυγχάνεται με τη διαρθρωτική λέξη επιπρόσθετα, που δηλώνει
προσθήκη.
β. Η συνοχή μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης παραγράφου του κειμένου
επιτυγχάνεται με τη διαρθρωτική λέξη τέλος, που εδώ δηλώνει προσθήκη.
Β1. 1. ... αποβλέπει ... εξετάζεται ...
2. ... βοηθά ... αποτελεί ...
3. ... να χρησιμοποιήσουν ...
Β2. «[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας] αντιμετωπίζει ισότιμα τις
σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες»:
1. Με την ενεργητική σύνταξη τονίζεται το υποκείμενο του ρήματος που
ενεργεί.
Εδώ
υποκείμενο
είναι
«Το
Κρατικό
Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας».
2. Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες αντιμετωπίζονται ισότιμα από [Το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας].

ΘΕΜΑ 4580
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας]
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στοχεύει στο να ελέγξει τον βαθμό,
στον οποίο οι υποψήφιοι, Έλληνες χρήστες της ξένης γλώσσας, είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και τις επικοινωνιακές ικανότητες
που διαθέτουν ως χρήστες δύο γλωσσών (της ελληνικής και της ξένης). Για να το
επιτύχει στηρίζεται σε ένα σύστημα εξετάσεων που αποσκοπεί στην πιστοποίηση
διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας γλώσσας. Έτσι, ελέγχεται ο βαθμός ικανότητας
που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει προφορικό και γραπτό λόγο της
γλώσσας αυτής.
Επίσης, ο θεσμός αυτός αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές
γλώσσες και συμβάλλει στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η γνώση των
οποίων θεωρείται σημαντικό μορφωτικό και επαγγελματικό προσόν εντός και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτόν προωθείται τόσο η κοινωνική όσο και η
ατομική πολυγλωσσία στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τον θεσμό αυτόν προάγεται το
ευρωπαϊκό ιδεώδες της πολυγλωσσίας.
Επιπρόσθετα, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας συνδέεται με το
σχολείο και στοχεύει στη σύνδεσή του και με τις άλλες βαθμίδες και τύπους
εκπαίδευσης. Με το σχολείο συνδέεται έμμεσα και άμεσα. Έμμεσα, εφόσον επιδρά στις
πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας, διαμορφώνει στάσεις και
αναπτύσσει στρατηγικές μάθησης και παραγωγής λόγου. Άμεσα, επειδή λαμβάνονται
υπόψη τα σχολικά προγράμματα σπουδών για τον σχεδιασμό των εξετάσεων, ενώ
ξεκινά και η προσπάθεια για να παραχθούν προγράμματα και υλικά για υποστηρικτική
διδασκαλία. Ακόμη, προβλέπεται να συνδεθεί και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
Τέλος, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας λαμβάνει υπόψη τις
κοινωνικές συνθήκες της χρήσης της ξένης γλώσσας και επιχειρεί να καλύψει τις
επικοινωνιακές, κοινωνικές, εργασιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων
πολιτών.
Από την ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. 24.04.2014
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί ο θεσμός της πιστοποιήσης ξένων γλωσσών προάγει το ευρωπαϊκό ιδεώδες
της πολυγλωσσίας, σύμφωνα με το κείμενο; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Το Κρατικό… αυτής)
και τη δεύτερη παράγραφο (Επίσης,..πολυγλωσσίας) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να γράψετε την αντιστοίχιση των λέξεων με έντονη γραφή της στήλης Α με τις
αντώνυμές τους στη στήλη Β (στη στήλη Β περισσεύουν δύο λέξεις).
Στήλη Α
α. διαφορετικών
β. ικανότητας
γ. σύγχρονες
δ. ενίσχυση
ε. ξεκινά

Στήλη Β
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ταυτόχρονες
αναξιοκρατίας
ανικανότητας
τελειώνει
όμοιων
απαρχαιωμένες
αποδυνάμωση
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας] αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες
ευρωπαϊκές γλώσσες».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης στο κείμενο.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 4580
[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας]
Α1. [Υπόδειξη] Ο θεσμός της πιστοποίησης:
 Συμβάλλει στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, καθώς η
γνώση ξένων γλωσσών είναι σημαντικό μορφωτικό και επαγγελματικό
προσόν.
 Αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες.
 Προωθεί την κοινωνική και ατομική πολυγλωσσία στην Ελλάδα.
 Προάγει, έτσι, το ευρωπαϊκό ιδεώδες της πολυγλωσσίας.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος ( Το κρατικό ... αυτής): Το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας: στόχος και τρόπος υλοποίησης του στόχου.
2η παράγραφος (Επίσης ... πολυγλωσσίας): Το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας υπηρετεί το ευρωπαϊκό ιδεώδες της πολυγλωσσίας.
Β1. Αντιστοίχιση λέξεων με τα αντώνυμά τους: α – 5/ β – 3/ γ – 6/ δ – 7/ ε – 4.
Β2. «[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας] αντιμετωπίζει ισότιμα τις
σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες»:
1. Με την ενεργητική σύνταξη τονίζεται το υποκείμενο του ρήματος που
ενεργεί.
Εδώ
υποκείμενο
είναι
«Το
Κρατικό
Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας».
2. Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες αντιμετωπίζονται ισότιμα από [Το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας].

ΘΕΜΑ 4582

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας]
Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στοχεύει στο να ελέγξει τον βαθμό,
στον οποίο οι υποψήφιοι, Έλληνες χρήστες της ξένης γλώσσας, είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και τις επικοινωνιακές ικανότητες
που διαθέτουν ως χρήστες δύο γλωσσών (της ελληνικής και της ξένης). Για να το
επιτύχει στηρίζεται σε ένα σύστημα εξετάσεων που αποσκοπεί στην πιστοποίηση
διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας γλώσσας. Έτσι, ελέγχεται ο βαθμός ικανότητας
που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της
γλώσσας αυτής.
Επίσης, ο θεσμός αυτός αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές
γλώσσες και συμβάλλει στην ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η γνώση των
οποίων θεωρείται σημαντικό μορφωτικό και επαγγελματικό προσόν εντός και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτόν προωθείται τόσο η κοινωνική όσο και η
ατομική πολυγλωσσία στην Ελλάδα. Επιπλέον, με τον θεσμό αυτόν προάγεται το
ευρωπαϊκό ιδεώδες της πολυγλωσσίας.
Επιπρόσθετα, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας συνδέεται με το
σχολείο και στοχεύει στη σύνδεσή του και με τις άλλες βαθμίδες και τύπους
εκπαίδευσης. Με το σχολείο συνδέεται έμμεσα και άμεσα. Έμμεσα, εφόσον επιδρά στις
πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας, διαμορφώνει στάσεις και
αναπτύσσει στρατηγικές μάθησης και παραγωγής λόγου. Άμεσα, επειδή λαμβάνονται
υπόψη τα σχολικά προγράμματα σπουδών για τον σχεδιασμό των εξετάσεων, ενώ
ξεκινά και η προσπάθεια για να παραχθούν προγράμματα και υλικά για υποστηρικτική
διδασκαλία. Ακόμη, προβλέπεται να συνδεθεί και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
Τέλος, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας λαμβάνει υπόψη τις
κοινωνικές συνθήκες της χρήσης της ξένης γλώσσας και επιχειρεί να καλύψει τις
επικοινωνιακές, κοινωνικές, εργασιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες των σύγχρονων
πολιτών.
Από την ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. 24.04.2014
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιοι είναι, σύμφωνα με το κείμενο, οι στόχοι εξέτασης της γνώσης μιας ξένης
γλώσσας; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Το Κρατικό … αυτής) του
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:
πολυγλωσσία, ευρωπαϊκό ιδεώδες, στοχεύει, χρήσης, επικοινωνιακές [..]
ανάγκες.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας] αντιμετωπίζει ισότιμα τις σύγχρονες
ευρωπαϊκές γλώσσες».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης στο κείμενο.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 4582
[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας]
Α1. [Υπόδειξη] Οι στόχοι εξέτασης μιας ξένης γλώσσας:
 Έλεγχος της δυνατότητας να χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι χρήστες τις
γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην ξένη γλώσσα.
 Έλεγχος της ικανότητας επικοινωνίας που έχει αποκτήσει ο Έλληνας
χρήστης μιας ξένης γλώσσας.
 Πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης μιας ξένης γλώσσας.
 Έλεγχος του βαθμού ικανότητας ενός χρήστη να κατανοεί και να παράγει
προφορικό και γραπτό λόγο σε μια ξένη γλώσσα.
Α2. Δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου ( Το Κρατικό ... αυτής ) του
κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Το Κρατικό... και της ξένης)».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Για να το ... μιας γλώσσας».
Κατακλείδα: «Έτσι, ελέγχεται ... της γλώσσας αυτής».
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. «[Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας] αντιμετωπίζει ισότιμα τις
σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες»:
1. Με την ενεργητική σύνταξη τονίζεται το υποκείμενο του ρήματος που
ενεργεί.
Εδώ
υποκείμενο
είναι
«Το
Κρατικό
Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας».
2. Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες αντιμετωπίζονται ισότιμα από [Το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας].

