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ΘΕΜΑ 6547
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες σχεδόν οι διεθνείς
συνδιασκέψεις που είχαν ως θέμα τη συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών και τη σχέση
της με τις γλώσσες καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα. Από αυτά
διαπιστώνεται πως η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής:
καλλιέργεια όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών και ανάπτυξη των δυνατοτήτων και
των ευκαιριών για την εκμάθηση από τους ευρωπαίους πολίτες δύο και περισσότερων
ξένων γλωσσών.
Η διακηρυγμένη λοιπόν πολιτική είναι σαφής· η πραγματικότητα όμως είναι
διαφορετική. Παρά την έναρξη της υλοποίησης πολλών αποφάσεων της
προηγούμενης δεκαετίας σχετικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, υπάρχει
στην Ευρώπη φοβία των περισσότερων λαών για συρρίκνωση ή «αλλοίωση» των
γλωσσών τους από την επικυριαρχία της αγγλοαμερικανικής, φοβία η οποία
δημιουργεί κάποια επιθετικότητα απέναντι στις άλλες γλώσσες.
Ποια είναι λοιπόν σήμερα η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με
το θέμα της γλωσσικής πολιτικής; Σήμερα υπάρχει μια πολιτική από μέρους όλων
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για διατήρηση, καλλιέργεια και προστασία των
εθνικών τους γλωσσών. Ωστόσο, από μέρους των ισχυρών οικονομικά και γλωσσικά
χωρών υπάρχει μια τάση για επιβολή των γλωσσών τους ως γλωσσών κοινής
επικοινωνίας μέσα στην Ευρώπη. Και τέλος, υπάρχει μια πολιτική, η οποία
εκφράζεται θεωρητικά και πρακτικά από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την προαγωγή και την καλλιέργεια των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παίζουν τον ρόλο τους,
άλλοτε συνειδητά και άλλοτε όχι.
Από την κατάσταση που παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης δεν φαίνεται να αντιπροσωπεύονται ισότιμα οι γλώσσες. Υποβαθμίζεται
μάλιστα υπερβολικά η επίσημα διακηρυγμένη γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης φαίνεται να ακολουθούν τη φυσική πάλη
των γλωσσών, από την οποία νικήτρια αποδεικνύεται η γλώσσα του ισχυρότερου
οικονομικά και πολιτιστικά έθνους. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα Μέσα της
έντυπης δημοσιογραφίας, αυτά εμμένουν στη χρήση της εθνικής γλώσσας της χώρας
στην οποία εκδίδονται, αφού κατά κύριο λόγο απευθύνονται σε κοινό της χώρας τους.
Κάποια έντυπα που απευθύνονται σε κοινό έξω από τα σύνορα της χώρας τους και η

θεματολογία τους είναι διεθνούς ενδιαφέροντος χρησιμοποιούν κυρίως την αγγλική
και δευτερευόντως τη γαλλική γλώσσα ή και τη γερμανική. Οι σελίδες οι
αφιερωμένες στην εκμάθηση και καλλιέργεια άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών είναι
σχεδόν ανύπαρκτες.
Σ. Χατζησαββίδης (1999). Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφικός λόγος.
Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις, 85-94. Αθήνα: Gutenberg
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι η διαφορά, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ανάμεσα στη διακηρυγμένη
γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σύγχρονη πραγματικότητα;
(60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Από την
ίδρυση...γλωσσών)
και
την
τέταρτη
παράγραφο
(Από
την
κατάσταση...ανύπαρκτες) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας τις φράσεις/λέξεις
με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: γλωσσική πολιτική,
καλλιέργεια των ευρωπαϊκών γλωσσών, διατήρηση, ισχυρών, επιβολή.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε στο κείμενο τρία παραδείγματα μεταφορικής /συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 6547
[Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης]
Α1. [Υπόδειξη] Η διακηρυγμένη γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προβλέπει:
 Καλλιέργεια όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών.
 Προσφορά ευκαιριών στους ευρωπαίους πολίτες για εκμάθηση δύο ή
περισσότερων γλωσσών.
Σύγχρονη πραγματικότητα:
 Οι περισσότεροι λαοί της Ευρώπης φοβούνται ότι η γλώσσα τους θα
συρρικνωθεί ή θα αλλοιωθεί από την αγγλοαμερικανική.
 Οι περισσότερες κυβερνήσεις της Ευρώπης ακολουθούν πολιτική
διατήρησης, καλλιέργειας και προστασίας των εθνικών τους γλωσσών.
 Οι ισχυρές οικονομικά και γλωσσικά χώρες επιδιώκουν την επιβολή της
δικής τους γλώσσας ως γλώσσας επικοινωνίας μέσα στην Ευρώπη.
 Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δε στηρίζουν την ισοτιμία των
ευρωπαϊκών γλωσσών.
Είναι προφανές, σύμφωνα με το κείμενο, ότι η επίσημη γλωσσική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος ( Από την ίδρυση ... γλωσσών): Γλωσσική πολιτική
Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισότιμες όλες γλώσσες.
4η παράγραφος (Από την κατάσταση ... ανύπαρκτες): Τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης ευνοούν τις ισχυρές γλώσσες της Ευρώπης.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Παραδείγματα μεταφορικής / συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας:
 «Για διατήρηση, καλλιέργεια και προστασία των εθνικών τους γλωσσών».
 «Τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης φαίνεται να ακολουθούν τη φυσική πάλη
των γλωσσών».
 «Νικήτρια αποδεικνύεται η γλώσσα του ισχυρότερου ...».

ΘΕΜΑ 6550
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. 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 6550
[Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης]
Α1. [Υπόδειξη] Ποια είναι η στάση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
απέναντι στην επίσημη γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης υποβαθμίζουν υπερβολικά την επίσημα
διακηρυγμένη γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν τηρούν την ισότιμη παρουσίαση όλων
των γλωσσών.
 Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ακολουθούν τη φυσική πάλη των
γλωσσών, οπότε νικήτρια αναδεικνύεται η γλώσσα του έθνους που είναι
ισχυρότερο οικονομικά και πολιτιστικά.
 Τα Μέσα της έντυπης δημοσιογραφίας (π. χ. εφημερίδες, περιοδικά)
γράφονται στην εθνική γλώσσα της χώρας, όπου εκδίδονται. Αν
απευθύνονται σε αναγνώστες έξω από τη χώρα τους γράφονται συνήθως
στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
 Επίσης στην έντυπη δημοσιογραφία, ιδιαίτερα των ισχυρών γλωσσών, δεν
υπάρχουν σελίδες που να υποστηρίζουν την εκμάθηση και την καλλιέργεια
άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών.
Α2. α. Δύο διαρθρωτικές λέξεις στην τρίτη παράγραφο είναι το λοιπόν και
το ωστόσο.
β. Το λοιπόν δηλώνει συμπέρασμα και η τρίτη παράγραφος συνδέεται
με τις προηγούμενες παραγράφους ως συμπέρασμά τους. Το ωστόσο
δηλώνει αντίθεση και συνδέει αντιθετικά τη δεύτερη με την τρίτη περίοδο
της τρίτης παραγράφου.
Β1. Συνώνυμα:
 παρόμοια: παρεμφερή, παραπλήσια
 σαφής: ξεκάθαρη
 δημιουργεί: παράγει, γεννά
 ισχυρών: δυνατών, εύρωστων
 παρουσιάζουν: εμφανίζουν
Προτάσεις:
 Τα στοιχεία της δημοσκόπησης ήταν παραπλήσια με αυτά του
προηγούμενου μήνα.
 Η θέση που πήρε κατά την ψηφοφορία ήταν ξεκάθαρη.
 Η τακτική πολλών διαιτητών γεννά διαμαρτυρίες.
 Εξαιτίας των δυνατών ανέμων έπεσαν πολλά δέντρα.
 Οι επιχειρήσεις εμφανίζουν τον ισολογισμό τους στο τέλος του έτους.
Β2. α. Ο τίτλος του κειμένου είναι κυριολεκτικός / δηλωτικός.

β. Τίτλος μεταφορικός / συνυποδηλωτικός: Η ανισότητα ταλαιπωρεί τις
γλώσσες της Ευρώπης.

ΘΕΜΑ 6552
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη]
Η τυπική διαδικασία καθημερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή στην
τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον μαθητή να εμπλακεί σε
δραστηριότητες οι οποίες καλλιεργούν σε ικανοποιητικό βαθμό τον διερευνητικό
λόγο. Για να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει
κάποιες ομαδικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη που θα δώσουν τη δυνατότητα
στους μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις, καλλιεργώντας έτσι όχι μόνο τον προφορικό
λόγο αλλά και την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας.
Καθώς τα παιδιά συνεργάζονται σε μια ομαδική δραστηριότητα, έχουν την
ευκαιρία πρώτα από όλα να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις και να διερευνήσουν με
τα άλλα μέλη της ομάδας αν μπορούν αυτές να τεθούν σε εφαρμογή. Επειδή όμως τα
παιδιά συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας και δεν ανταγωνίζονται το ένα το
άλλο, δεν πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα επεξεργασμένες. Έτσι, έχουν
την ευκαιρία να καταθέσουν δοκιμαστικά μια ιδέα, που μπορεί τα άλλα παιδιά να τη
συζητήσουν, να την υιοθετήσουν ή να την τροποποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν
καλλιεργούν μόνο τον λόγο αλλά αναπτύσσουν παράλληλα την κοινωνική δεξιότητα
της συνεργασίας. Όπως είναι γνωστό, στο σχολείο τα παιδιά αποκτούν κυρίως την
εμπειρία του ανταγωνισμού παρά της συνεργασίας, γι’ αυτό πολλές φορές
δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Ωστόσο, μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες
που μπορούν να λειτουργήσουν ως μέλη μιας ομάδας και η ομαδική εργασία αποτελεί
το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η συμμετοχή του παιδιού σε μια τέτοια δραστηριότητα, που το υποχρεώνει να
υποστηρίξει τις απόψεις του μπροστά σε άλλους, το κάνει να αποκτήσει βαθμιαία
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του. Αλλά και η συνεργασία ενός παιδιού
με συμμαθητές του, που βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και
έχουν πολλές διαφορετικές εμπειρίες και πολιτιστικό υπόβαθρο, το εξαναγκάζει να
λάβει υπόψη του την ώρα που μιλάει και τις ανάγκες των ακροατών του. Έτσι, είναι
επόμενο να μειωθεί ο εγωκεντρισμός του, αφού είναι υποχρεωμένο να συνυπολογίσει
τις ιδέες των συνεργατών του.
Τέλος, η συμμετοχή σε συζήτηση καλλιεργεί όχι μόνο την ομιλία αλλά και
την ακρόαση, αφού το παιδί, για να εκπληρώσει τον ρόλο του, θα πρέπει να ακούει
προσεκτικά τις απόψεις των μελών της παρέας, για να μπορέσει να αντιδράσει
κατάλληλα. Κι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη συνεργασία.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι, συμμετέχοντας τα παιδιά σε μικρές
ομάδες, όπου συζητείται ένα θέμα, αυξάνουν όχι μόνο τις ευκαιρίες να μιλούν, αλλά
και τις δυνατότητες να επεξεργάζονται ποικίλα θέματα.
Γ. Μπασλής. (2006). Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας. Μια σύγχρονη
ολιστική και επικοινωνιακή προσέγγιση, 128-129. Αθήνα: Νεφέλη (διασκευή).
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, η συνεργασία σε μια ομαδική
δραστηριότητα στην τάξη προάγει την επικοινωνία; (60 - 80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη παράγραφο (Η συμμετοχή...των
συνεργατών του) και την τέταρτη παράγραφο (Τέλος...θέματα) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις
με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: συνεργασίας,
ανταγωνισμού, απόψεις, διαφορετικές εμπειρίες, συμμετοχή σε συζήτηση.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Στις παρακάτω προτάσεις του κειμένου ποιες από τις λέξεις με την έντονη
γραφή
χρησιμοποιούνται
κυριολεκτικά/δηλωτικά
και
ποιες
μεταφορικά/συνυποδηλωτικά;
1. «Έτσι, έχουν την ευκαιρία να υιοθετήσουν μια ιδέα ή να την
τροποποιήσουν».
(μονάδες 5)
2. «Με αυτόν τον τρόπο δεν καλλιεργούν μόνο τον λόγο».
(μονάδες 5)
3. «Η συμμετοχή του παιδιού σε μια τέτοια δραστηριότητα [...] το κάνει να
αποκτήσει βαθμιαία εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του».
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 6552
[Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης]
Α1. [Υπόδειξη] Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν εφαρμόζουν την
επίσημη γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί:
 Δεν τηρούν την ισότιμη παρουσίαση όλων των γλωσσών.
 Ακολουθούν τη φυσική πάλη των γλωσσών, οπότε νικήτρια
αναδεικνύεται η γλώσσα του έθνους που είναι ισχυρότερο οικονομικά και
πολιτιστικά.
 Τα Μέσα της έντυπης δημοσιογραφίας (π. χ. εφημερίδες, περιοδικά)
γράφονται στην εθνική γλώσσα της χώρας, όπου εκδίδονται. Αν
απευθύνονται σε αναγνώστες έξω από τη χώρα τους γράφονται συνήθως
στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
 Στην έντυπη δημοσιογραφία, ιδιαίτερα των ισχυρών γλωσσών, δεν
υπάρχουν σελίδες που να υποστηρίζουν την εκμάθηση και την καλλιέργεια
άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος ( Από την ίδρυση ... γλωσσών): Γλωσσική πολιτική
Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισότιμες όλες γλώσσες.
2η παράγραφος (Η διακηρυγμένη ... γλώσσες): Οι Ευρωπαίοι φοβούνται την
επικυριαρχία της αγγλοαμερικανικής γλώσσας.
Β1. «εκμάθηση από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο και
περισσότερων ξένων γλωσσών»:
[Ενδεικτική απάντηση] Η ενοποίηση της Ευρώπης στοχεύει στη συνεργασία,
την αλληλεγγύη και την κατανόηση ανάμεσα στους λαούς της. Στην
επιτυχία του στόχου οδηγεί η γνώση της γλώσσας των άλλων, αφού η
γλώσσα εκφράζει την ταυτότητά τους. Με αυτό ως δεδομένο η Ευρωπαϊκή
Ένωση διακήρυξε την απόφασή της να μάθουν όλοι οι πολίτες της
Ευρώπης, όσο είναι δυνατό, τουλάχιστον δύο γλώσσες επιδιώκοντας να
κάνει εύκολη και στενή την επαφή των λαών της.
Β2. Παραδείγματα μεταφορικής / συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας:
 «Για διατήρηση, καλλιέργεια και προστασία των εθνικών τους γλωσσών».
 «Τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης φαίνεται να ακολουθούν τη φυσική πάλη
των γλωσσών».
 «Νικήτρια αποδεικνύεται η γλώσσα του ισχυρότερου ...».

ΘΕΜΑ 6548
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση και Νεοελληνική γλώσσα
Η Νεοελληνική γλώσσα, όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, αποτελεί τον
ζωντανό φορέα του ελληνικού πολιτισμού και απηχεί όλα τα στάδια και τις φάσεις μιας
ιστορικής-πολιτιστικής διαδικασίας που συνεχίζεται αδιάκοπα εδώ και τρεις χιλιάδες
χρόνια.
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις αυτές, η Ελληνική γλώσσα, παρότι δεν ανήκει
στην ομάδα των «περισσότερο ομιλούμενων γλωσσών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διαθέτει ωστόσο μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία και μια μοναδική ιστορική και πολιτισμική
διάσταση που την καθιστούν άξια μεγάλης προσοχής. Είναι ο μόνος ζωντανός
ευρωπαϊκός κώδικας που εκφράζει με πληρότητα και αποδίδει άμεσα τη λεγόμενη
«ελληνική αντίληψη», δηλαδή την ιδιαίτερη στάση του πνεύματος απέναντι στα όντα,
όπως αυτή διαμορφώθηκε στον ελληνικό χώρο. Κι ακόμα, η Νεοελληνική γλώσσα
αποπνέει αυτό το ιδιαίτερο ύφος και ήθος ζωής, αυτή την «ανθρωποκεντρική διάθεση»
που έχει τις πηγές της τόσο στην κλασική αρχαιότητα, όσο και στις μετέπειτα
σημαντικές ιστορικές περιόδους του Ελληνισμού.
Εάν αποτελεί επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναζητήσει, μέσα από την
ποικιλία και τη διαφορετικότητα, ορισμένες «σταθερές» οι οποίες θα αποτελέσουν τους
συνδετικούς ιστούς και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτιστικής
ταυτότητας, αυτές δεν μπορεί να είναι παρά οι κλασικές αξίες της ελληνικής και
ρωμαϊκής αρχαιότητας πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε ο σύγχρονος ευρωπαϊκός
πολιτισμός.
Υπό το πρίσμα αυτό, η Νεοελληνική γλώσσα που συνδέεται άμεσα με την
αρχαία Ελληνική, αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή αυτού του κλασικού ιδεώδους και,
επομένως, η άμεση διείσδυση, μέσω της γλώσσας του, στον νεοελληνικό πολιτισμό, θα
σήμαινε για τους Ευρωπαίους «αναβίωση» των αξιών που έθρεψαν την Ευρώπη και
αποτέλεσαν τις βάσεις του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Άρα, η Νεοελληνική γλώσσα, ως φορέας των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών,
αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση και, εάν τύχει της ανάλογης προσοχής, είναι δυνατόν να
συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης και συνεπώς στη
δημιουργία ενιαίας και ισχυρής ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Είναι ανάγκη, λοιπόν, να γίνει κατανοητό ότι αυτός ο πλούτος, αυτή η
ανεξάντλητη παρακαταθήκη1 που διαθέτει η ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης η
ζωντάνια και η δύναμη προσαρμογής της μπορούν να δώσουν «λύση» σε πολλά
προβλήματα του σύγχρονου Ευρωπαίου και να ανοίξουν διάπλατα τους ορίζοντές του
για ένα καλύτερο μέλλον.
Ν. Μήτσης. (1998). Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης
γλώσσας, σελ. 331-333. Αθήνα: Gutenberg. (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους προτείνει ο συγγραφέας να αξιοποιηθεί περισσότερο η
Νεοελληνική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Σύμφωνα...Ελληνισμού)
του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1.α. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη φράση για καθεμιά από τις λέξεις
με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: καθιστούν,
επιδίωξη, κατανοητό, διαθέτει, δώσουν.
(μονάδες 5)
Β1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με καθεμιά από τις συνώνυμες λέξεις ή
ισοδύναμες φράσεις
(μονάδες 5)

1

παρακαταθήκη: πολύτιμη κληρονομιά.

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

ΘΕΜΑ 6548
[Ευρωπαϊκή Ένωση και Νεοελληνική γλώσσα]

Α1. [Υπόδειξη] Ο συγγραφέας προτείνει να αξιοποιηθεί περισσότερο η
Νεοελληνική γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους εξής λόγους:
 Η Νεοελληνική γλώσσα αποπνέει την «ανθρωποκεντρική διάθεση» που
έχει τις πηγές της στην κλασική αρχαιότητα και συνδέεται άμεσα με την
αρχαία Ελληνική.
 Οι κλασικές αξίες της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας πάνω στις
οποίες θεμελιώθηκε ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός μπορεί να
αποτελέσουν τη «σταθερά», για να οικοδομήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία
ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα.
 Η Νεοελληνική γλώσσα είναι φορέας των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών
και, εάν τύχει της ανάλογης προσοχής, είναι δυνατόν να συμβάλει στη
δημιουργία ενιαίας και ισχυρής ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου ( Σύμφωνα ... Ελληνισμού )
του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Σύμφωνα... μεγάλης προσοχής».
ȱȱȱȱΛεπτομέρειες / σχόλια: «Είναι ο μόνος ... Ελληνισμού».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. Συνώνυμα:
 καθιστούν: κάνουν
 επιδίωξη: στόχο
 κατανοητό: αντιληπτό
 διαθέτει: έχει
 δώσουν: προσφέρουν
Προτάσεις:
 Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων κάνουν την κυβέρνηση να
αισιοδοξεί.
 Ο στόχος αρκετών ομάδων είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
 Το ατύχημα δεν έγινε αντιληπτό, γιατί έγινε αργά τη νύχτα.
 Ο υπουργός έχει τα αναγκαία μέσα για τον έλεγχο των αποφάσεων του
υπουργείου του.
 Οι έμποροι μπορούν να προσφέρουν πολλά προϊόντα με έκπτωση.
Β2. Φράσεις με μεταφορική / συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας:
α. «Ο μόνος ζωντανός ευρωπαϊκός κώδικας»

«Η Νεοελληνική γλώσσα αποπνέει αυτό το ιδιαίτερο ύφος και ήθος
ζωής»
β. Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων καθιστά τη γλώσσα
ποιητική και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον αποδέκτη του
κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές φράσεις τονίζουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της Νεοελληνικής γλώσσας. Ο συγγραφέας τονίζει τη
διαχρονική αξία της γλώσσας χαρακτηρίζοντας την «ζωντανό κώδικα». Με
τη φράση «αποπνέει ... ύφος και ήθος ζωής» τονίζει την αξία της γλώσσας, η
οποία είναι σε θέση να εκφράζει πρότυπα ζωής. Με τη χρήση μεταφορικών
φράσεων ένα κείμενο γίνεται ελκυστικό, παραστατικό, κερδίζει το
ενδιαφέρον και συγκινεί.

ΘΕΜΑ 6549
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση και Νεοελληνική γλώσσα
Η Νεοελληνική γλώσσα, όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, αποτελεί τον
ζωντανό φορέα του ελληνικού πολιτισμού και απηχεί όλα τα στάδια και τις φάσεις
μιας ιστορικής-πολιτιστικής διαδικασίας που συνεχίζεται αδιάκοπα εδώ και τρεις
χιλιάδες χρόνια.
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις αυτές, η Ελληνική γλώσσα, παρότι δεν ανήκει
στην ομάδα των «περισσότερο ομιλούμενων γλωσσών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διαθέτει ωστόσο μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία και μια μοναδική ιστορική και
πολιτισμική διάσταση που την καθιστούν άξια μεγάλης προσοχής. Είναι ο μόνος
ζωντανός ευρωπαϊκός κώδικας που εκφράζει με πληρότητα και αποδίδει άμεσα τη
λεγόμενη «ελληνική αντίληψη», δηλαδή την ιδιαίτερη στάση του πνεύματος απέναντι
στα όντα, όπως αυτή διαμορφώθηκε στον ελληνικό χώρο. Κι ακόμα, η Νεοελληνική
γλώσσα αποπνέει αυτό το ιδιαίτερο ύφος και ήθος ζωής, αυτή την «ανθρωποκεντρική
διάθεση» που έχει τις πηγές της τόσο στην κλασική αρχαιότητα, όσο και στις
μετέπειτα σημαντικές ιστορικές περιόδους του Ελληνισμού.
Εάν αποτελεί επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναζητήσει, μέσα από την
ποικιλία και τη διαφορετικότητα, ορισμένες «σταθερές» οι οποίες θα αποτελέσουν
τους συνδετικούς ιστούς και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής
πολιτιστικής ταυτότητας, αυτές δεν μπορεί να είναι παρά οι κλασικές αξίες της
ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε ο σύγχρονος
ευρωπαϊκός πολιτισμός.
Υπό το πρίσμα αυτό, η Νεοελληνική γλώσσα που συνδέεται άμεσα με την
αρχαία Ελληνική, αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή αυτού του κλασικού ιδεώδους και,
επομένως, η άμεση διείσδυση, μέσω της γλώσσας του, στον νεοελληνικό πολιτισμό,
θα σήμαινε για τους Ευρωπαίους «αναβίωση» των αξιών που έθρεψαν την Ευρώπη
και αποτέλεσαν τις βάσεις του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Άρα, η Νεοελληνική γλώσσα, ως φορέας των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών,
αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση και, εάν τύχει της ανάλογης προσοχής, είναι δυνατόν
να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης και συνεπώς
στη δημιουργία ενιαίας και ισχυρής ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Είναι ανάγκη, λοιπόν, να γίνει κατανοητό ότι αυτός ο πλούτος, αυτή η
ανεξάντλητη παρακαταθήκη1 που διαθέτει η ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης η
ζωντάνια και η δύναμη προσαρμογής της μπορούν να δώσουν «λύση» σε πολλά
προβλήματα του σύγχρονου Ευρωπαίου και να ανοίξουν διάπλατα τους ορίζοντές του
για ένα καλύτερο μέλλον.
Ν. Μήτσης. (1998). Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης
γλώσσας, σελ. 331-333. Αθήνα: Gutenberg. (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η Νεοελληνική μπορεί να
συμβάλει στη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας; (60-80
λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια
είναι
τα
δομικά
στοιχεία
(Σύμφωνα...Ελληνισμού) του κειμένου;

της

δεύτερης

παραγράφου
(μονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία παράγραφο 40-50 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις φράσεις/
λέξεις του κειμένου με έντονη γραφή: σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός,
έθρεψαν, βάσεις, δημιουργία, ταυτότητας.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Ο τίτλος του κειμένου
κός/συνυποδηλωτικός;

είναι

κυριολεκτικός/δηλωτικός

ή

μεταφορι(μονάδες 5)

1

παρακαταθήκη: πολύτιμη κληρονομιά.

Β2.β. Να δώσετε έναν δικό σας σύντομο μεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο
κείμενο.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 6549
ȱ
[Ευρωπαϊκή Ένωση και Νεοελληνική γλώσσα]
Α1. [Υπόδειξη] Η Νεοελληνική μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενιαίας
ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας για τους εξής λόγους:
 Η Νεοελληνική γλώσσα αποπνέει την «ανθρωποκεντρική διάθεση» που
έχει τις πηγές της στην κλασική αρχαιότητα και συνδέεται άμεσα με την
αρχαία Ελληνική.
 Οι κλασικές αξίες της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας πάνω στις
οποίες θεμελιώθηκε ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός μπορεί να
αποτελέσουν τη «σταθερά», για να οικοδομήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία
ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα.
 Η Νεοελληνική γλώσσα είναι φορέας των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών
και, εάν τύχει της ανάλογης προσοχής, είναι δυνατόν να συμβάλει στη
δημιουργία ενιαίας και ισχυρής ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Σύμφωνα ... Ελληνισμού)
του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Σύμφωνα... μεγάλης προσοχής».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Είναι ο μόνος ... Ελληνισμού».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. α. Ο τίτλος του κειμένου είναι κυριολεκτικός/ δηλωτικός.
β. Τίτλος μεταφορικός / συνυποδηλωτικός: Η Νεοελληνική γλώσσα
αναβιώνει τις αξίες / στηρίγματα της Ευρώπης.

ΘΕΜΑ 6551
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση και Νεοελληνική γλώσσα
Η Νεοελληνική γλώσσα, όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, αποτελεί τον
ζωντανό φορέα του ελληνικού πολιτισμού και απηχεί όλα τα στάδια και τις φάσεις
μιας ιστορικής-πολιτιστικής διαδικασίας που συνεχίζεται αδιάκοπα εδώ και τρεις
χιλιάδες χρόνια.
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις αυτές, η Ελληνική γλώσσα, παρότι δεν ανήκει
στην ομάδα των «περισσότερο ομιλούμενων γλωσσών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διαθέτει ωστόσο μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία και μια μοναδική ιστορική και
πολιτισμική διάσταση που την καθιστούν άξια μεγάλης προσοχής. Είναι ο μόνος
ζωντανός ευρωπαϊκός κώδικας που εκφράζει με πληρότητα και αποδίδει άμεσα τη
λεγόμενη «ελληνική αντίληψη», δηλαδή την ιδιαίτερη στάση του πνεύματος απέναντι
στα όντα, όπως αυτή διαμορφώθηκε στον ελληνικό χώρο. Κι ακόμα, η Νεοελληνική
γλώσσα αποπνέει αυτό το ιδιαίτερο ύφος και ήθος ζωής, αυτή την «ανθρωποκεντρική
διάθεση» που έχει τις πηγές της τόσο στην κλασική αρχαιότητα, όσο και στις
μετέπειτα σημαντικές ιστορικές περιόδους του Ελληνισμού.
Εάν αποτελεί επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναζητήσει, μέσα από την
ποικιλία και τη διαφορετικότητα, ορισμένες «σταθερές» οι οποίες θα αποτελέσουν
τους συνδετικούς ιστούς και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής
πολιτιστικής ταυτότητας, αυτές δεν μπορεί να είναι παρά οι κλασικές αξίες της
ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε ο σύγχρονος
ευρωπαϊκός πολιτισμός.
Υπό το πρίσμα αυτό, η Νεοελληνική γλώσσα που συνδέεται άμεσα με την
αρχαία Ελληνική, αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή αυτού του κλασικού ιδεώδους και,
επομένως, η άμεση διείσδυση, μέσω της γλώσσας του, στον νεοελληνικό πολιτισμό,
θα σήμαινε για τους Ευρωπαίους «αναβίωση» των αξιών που έθρεψαν την Ευρώπη
και αποτέλεσαν τις βάσεις του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Άρα, η Νεοελληνική γλώσσα, ως φορέας των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών,
αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση και, εάν τύχει της ανάλογης προσοχής, είναι δυνατόν
να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης και συνεπώς
στη δημιουργία ενιαίας και ισχυρής ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Είναι ανάγκη, λοιπόν, να γίνει κατανοητό ότι αυτός ο πλούτος, αυτή η
ανεξάντλητη παρακαταθήκη1 που διαθέτει η ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης η
ζωντάνια και η δύναμη προσαρμογής της μπορούν να δώσουν «λύση» σε πολλά
προβλήματα του σύγχρονου Ευρωπαίου και να ανοίξουν διάπλατα τους ορίζοντές του
για ένα καλύτερο μέλλον.
Ν. Μήτσης (1998). Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της Εφαρμοσμένης
Γλωσσολογίας. Εισαγωγή στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης
γλώσσας, 331-333. Αθήνα: Gutenberg. (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι Ευρωπαίοι αξίζει να δώσουν
ιδιαίτερη προσοχή στη Νεοελληνική γλώσσα; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να
δώσετε
από
έναν
πλαγιότιτλο
στη
δεύτερη
παράγραφο
(Σύμφωνα...Ελληνισμού) και την έκτη παράγραφο (Είναι ανάγκη...μέλλον) του
κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Η Νεοελληνική γλώσσα […] αποτελεί τον ζωντανό φορέα του ελληνικού
πολιτισμού».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 4050 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών σε καθεμιά από τις ακόλουθες
λέξεις ή φράσεις του κειμένου με την έντονη γραφή: «περισσότερο
ομιλούμενων γλωσσών», «σταθερές», «αναβίωση».
(μονάδες 15)
1

παρακαταθήκη: πολύτιμη κληρονομιά.

ΘΕΜΑ 6551
[Ευρωπαϊκή Ένωση και Νεοελληνική γλώσσα]
Α1. [Υπόδειξη] Κατά τον συγγραφέα οι Ευρωπαίοι αξίζει να δώσουν
ιδιαίτερη προσοχή στη Νεοελληνική γλώσσα για τους εξής λόγους:
 Η Νεοελληνική γλώσσα αποπνέει την «ανθρωποκεντρική διάθεση» που
έχει τις πηγές της στην κλασική αρχαιότητα και συνδέεται άμεσα με την
αρχαία Ελληνική.
 Οι κλασικές αξίες της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας πάνω στις
οποίες θεμελιώθηκε ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός μπορεί να
αποτελέσουν τη «σταθερά», για να οικοδομήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία
ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα.
 Η Νεοελληνική γλώσσα είναι φορέας των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών
και, εάν οι Ευρωπαίοι της δώσουν την ανάλογη προσοχή, είναι δυνατόν να
συμβάλει στη λύση προβλημάτων της Ευρώπης και στη διαμόρφωση ενός
καλύτερου μέλλοντος.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
2η παράγραφος ( Σύμφωνα ... Ελληνισμού): Ιστορική και πολιτισμική
διάσταση της ελληνικής γλώσσας.
6η παράγραφος (Είναι ανάγκη ... μέλλον): Η ελληνική γλώσσα προσφέρει
λύση στον σύγχρονο Ευρωπαίο.
Β1. «Η Νεοελληνική γλώσσα [ ... ] αποτελεί τον ζωντανό φορέα του
ελληνικού πολιτισμού»:ȱ[Ενδεικτική απάντηση]
Η Νεοελληνική γλώσσα μιλιέται αδιάκοπα για τουλάχιστον τρεις χιλιάδες
χρόνια. Είναι φορέας πολιτισμού, αφού στην Ελληνική έχουν γραφεί
αξεπέραστα έργα τέχνης και επιστήμης. Η ελληνική γλώσσα έχει διασώσει
τις αξίες και τις αρχές του ανθρωπισμού, το ήθος και την αισθητική που
διέπουν τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά αποτέλεσαν τα θεμέλια και του
ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Β2. Χρήση εισαγωγικών:
«περισσότερο ομιλούμενων γλωσσών»: ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη
φράση μέσα σε εισαγωγικά, γιατί θέλει να ειρωνευτεί την άποψη που
κάποιοι εκφράζουν με στόχο να μειώσουν τη μεγάλη αξία της ελληνικής
γλώσσας.
«σταθερές»: η λέξη μέσα σε εισαγωγικά αποτελεί λέξη ειδικού
λεξιλογίου και εδώ χρησιμοποιείται μεταφορικά.
«αναβίωση»: τα εισαγωγικά δηλώνουν λέξη που χρησιμοποιείται
μεταφορικά.

ΘΕΜΑ 2308

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και
ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε
στην επιφάνεια και το πρόβλημα: πώς θα λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας ενιαίος
πολυπολιτισμικός οργανισμός, χωρίς να εμποδίζεται από τις γλωσσικές διαφορές. Με άλλα
λόγια, πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία με παράλληλη διατήρηση της πολυφωνίας σε
βαθμό που να επιτρέπει στον κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκεί το δικαίωμα
χρήσης της μητρικής του γλώσσας;
Το πρόβλημα συνδέεται με ποικίλα θέματα οικονομικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκής
πολιτικής, αλλά και γεωπολιτικής. Το στοιχειοθετούν δύο κυρίως δεδομένα: το πρώτο είναι
η επικράτηση της αγγλικής και το δεύτερο η ανάγκη διατήρησης όλων των γλωσσών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε τους λόγους που
συνηγορούν υπέρ της πολυφωνίας, αναφέρουμε μόνον ότι κάθε λαός με τη γλώσσα του
δημιουργεί τον πολιτισμό του. Αν κινδυνέψει η γλώσσα του, τίθεται θέμα ύπαρξης του
λαού ως ιδιαίτερης οντότητας με όλα τα επακόλουθα στην ικανότητα συνεισφοράς του στο
ευρωπαϊκό σύνολο.
Η κυριαρχία όμως της αγγλικής αποτελεί πραγματικότητα. Από το ένα μέρος
χρησιμοποιείται ως πλεονέκτημα και όπλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά στον
οικονομικο-πολιτικό ανταγωνισμό της σε επίπεδο παγκόσμιο. Από το άλλο μέρος όμως
διαπιστώνεται ότι η εξάπλωση της αγγλικής γίνεται αναπόφευκτα σε βάρος όλων των
άλλων γλωσσών της Ένωσης με ορατό τον κίνδυνο της μονογλωσσίας για την Ευρώπη
και, συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση που να εξισορροπεί τα συμφέροντα και τη
λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χ. Παπαρίζος. (2004). Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία, 208-209 Αθήνα:
Gutenberg, (διασκευή).

Κείμενο 2
[Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας]
Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας, κατά τη διάρκεια
των επίσημων εγκαινίων έναρξης της ελληνικής Προεδρίας, δημοσιεύονται σε άρθρο του
ιστολογίου Τα παρασκήνια των Βρυξελλών (Coulisses de Bruxelles).
Ο δημοσιογράφος σχολιάζει ότι η «θριαμβευτική και αλαζονική» αγγλοφωνία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχθηκε ένα «χτύπημα» στην Αθήνα. Εξηγεί ότι η ελληνική
Προεδρία επέλεξε να εκφραστεί στα Ελληνικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά
και τα Γαλλικά, σε αντίθεση με άλλες Προεδρίες που δεν παρείχαν καμία διερμηνεία. «Ένα
καλό παράδειγμα για όσους τεχνοκράτες νομίζουν ότι 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν
για μητρική τους γλώσσα τα Αγγλικά», τονίζει ο δημοσιογράφος και διατυπώνει την
άποψη ότι η επικράτηση της αγγλικής γλώσσας στις Βρυξέλλες δεν είναι τυχαία, παρόλο
που υπάρχουν 23 επίσημες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρεις γλώσσες εργασίας
(Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά), ενώ τα Αγγλικά και τα Γαλλικά είναι οι δύο γλώσσες
του κέντρου τύπου, επισημαίνει. Ευχαριστεί, λοιπόν, την Ελλάδα γι’ αυτή την επιλογή.
Από την ιστοσελίδα της Εφ. Η Καθημερινή, 15.01.2014 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια άποψη εκφράζουν τα δύο κείμενα για τη θέση της αγγλικής γλώσσας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση; (60 -80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (Ο δημοσιογράφος... γι’
αυτή την επιλογή) του δεύτερου κειμένου;
(μονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις του
πρώτου και του δεύτερου κειμένου με την έντονη γραφή: πολυφωνίας,
μονογλωσσίας, μητρική [τους] γλώσσα, επικράτηση της αγγλικής γλώσσας,
επιλογή.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις του πρώτου κειμένου
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
και
ποιες
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1. «Από την εποχή της ίδρυσης της ΕΟΚ ήρθε στην επιφάνεια και το πρόβλημα».
2. «Αν και δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε τους λόγους που συνηγορούν
υπέρ της πολυφωνίας».
3. «Η κυριαρχία όμως της αγγλικής αποτελεί πραγματικότητα».
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2308
Κείμενο 1 [Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης]
Κείμενο 2 [Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας]
Α1.ȱ[Υπόδειξη] Η θέση της αγγλικής γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
1Ο κείμενο:
 Η αγγλική γλώσσα κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας είναι πλεονέκτημα όσον αφορά στον
οικονομικό-πολιτικό ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο.
 Η εξάπλωση της αγγλικής γλώσσας γίνεται σε βάρος των άλλων
γλωσσών της Ένωσης.
 Η Ευρώπη κινδυνεύει από μονογλωσσία.
2Ο κείμενο:
 Η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας χαρακτηρίζεται αλαζονική.
 Η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας δέχτηκε «χτύπημα» στην Αθήνα, όταν
η ελληνική Προεδρία μίλησε Ελληνικά.
 Η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας στις Βρυξέλλες δεν είναι τυχαία.
Α2. Δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου ( Ο δημοσιογράφος ... γι’
αυτή την επιλογή ) του δεύτερου κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Ο δημοσιογράφος ... στην Αθήνα».
Λεπτομέρειες/ σχόλια: «Εξηγεί ότι ... επισημαίνει».
Κατακλείδα: «Ευχαριστεί ... επιλογή».
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Φράσεις / προτάσεις με κυριολεκτική /ȱ δηλωτική και μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία:
1. «Από την εποχή της ίδρυσης της ΕΟΚ ήρθε στην επιφάνεια και το
πρόβλημα»: Μεταφορική/ συνυποδηλωτική σημασία.
2. «Αν και δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε τους λόγους που
συνηγορούν υπέρ της πολυφωνίας»: Μεταφορική / συνυποδηλωτική
σημασία.
3. «Η κυριαρχία όμως της αγγλικής αποτελεί πραγματικότητα»: Μεταφορική
/ συνυποδηλωτική σημασία.

ΘΕΜΑ 2325
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και
ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε
στην επιφάνεια και το πρόβλημα: πώς θα λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας ενιαίος
πολυπολιτισμικός οργανισμός, χωρίς να εμποδίζεται από τις γλωσσικές διαφορές. Με άλλα
λόγια, πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία με παράλληλη διατήρηση της πολυφωνίας σε
βαθμό που να επιτρέπει στον κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκεί το δικαίωμα
χρήσης της μητρικής του γλώσσας;
Το πρόβλημα συνδέεται με ποικίλα θέματα οικονομικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκής
πολιτικής, αλλά και γεωπολιτικής. Το στοιχειοθετούν δύο κυρίως δεδομένα: το πρώτο είναι
η επικράτηση της αγγλικής και το δεύτερο η ανάγκη διατήρησης όλων των γλωσσών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε τους λόγους που
συνηγορούν υπέρ της πολυφωνίας, αναφέρουμε μόνον ότι κάθε λαός με τη γλώσσα του
δημιουργεί τον πολιτισμό του. Αν κινδυνέψει η γλώσσα του, τίθεται θέμα ύπαρξης του
λαού ως ιδιαίτερης οντότητας με όλα τα επακόλουθα στην ικανότητα συνεισφοράς του στο
ευρωπαϊκό σύνολο.
Η κυριαρχία όμως της αγγλικής αποτελεί πραγματικότητα. Από το ένα μέρος
χρησιμοποιείται ως πλεονέκτημα και όπλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά στον
οικονομικο-πολιτικό ανταγωνισμό της σε επίπεδο παγκόσμιο. Από το άλλο μέρος όμως
διαπιστώνεται ότι η εξάπλωση της αγγλικής γίνεται αναπόφευκτα σε βάρος όλων των
άλλων γλωσσών της Ένωσης με ορατό τον κίνδυνο της μονογλωσσίας για την Ευρώπη και,
συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση που να εξισορροπεί τα συμφέροντα και τη
λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χ. Παπαρίζος. (2004). Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία, 208-209. Αθήνα:
Gutenberg, (διασκευή).

Κείμενο 2
[Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας]
Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας, κατά τη διάρκεια
των επίσημων εγκαινίων έναρξης της ελληνικής Προεδρίας, δημοσιεύονται σε άρθρο του
ιστολογίου Τα παρασκήνια των Βρυξελλών (Coulisses de Bruxelles).
Ο δημοσιογράφος σχολιάζει ότι η «θριαμβευτική και αλαζονική» αγγλοφωνία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχθηκε ένα «χτύπημα» στην Αθήνα. Εξηγεί ότι η ελληνική
Προεδρία επέλεξε να εκφραστεί στα Ελληνικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά
και τα Γαλλικά, σε αντίθεση με άλλες Προεδρίες που δεν παρείχαν καμία διερμηνεία. «Ένα
καλό παράδειγμα για όσους τεχνοκράτες νομίζουν ότι 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν
για μητρική τους γλώσσα τα Αγγλικά», τονίζει ο δημοσιογράφος και διατυπώνει την
άποψη ότι η επικράτηση της αγγλικής γλώσσας στις Βρυξέλλες δεν είναι τυχαία, παρόλο
που υπάρχουν 23 επίσημες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρεις γλώσσες εργασίας
(Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά), ενώ τα Αγγλικά και τα Γαλλικά είναι οι δύο γλώσσες
του κέντρου τύπου, επισημαίνει. Ευχαριστεί, λοιπόν, την Ελλάδα γι’ αυτή την επιλογή.
Από την ιστοσελίδα της Εφ. Η Καθημερινή, 15.01.2014 (διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Σύμφωνα με το δεύτερο κείμενο, ο αρθρογράφος είναι υπέρ ή κατά της αποκλειστικής
χρήσης της αγγλικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά μέρη της δεύτερης παραγράφου (Ο δημοσιογράφος
σχολιάζει……... την επιλογή) του δεύτερου κειμένου;
(μονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. α. Να γράψετε ένα συνώνυμο χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις λέξεις με την έντονη

γραφή, με βάση τη σημασία που αυτές έχουν στο πρώτο κείμενο: επικράτηση,
συνηγορούν.
(μονάδες 4)

Β1. β. Να δημιουργήσετε μία περίοδο 20-30 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις

συνώνυμες λέξεις.
(μονάδες 6)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις τρεις παρακάτω φράσεις/προτάσεις των κειμένων
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
και
ποιες
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1. «κάθε λαός με τη γλώσσα του δημιουργεί τον πολιτισμό του»
2. «η εξάπλωση της αγγλικής»
3. «ο δημοσιογράφος σχολιάζει»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2325
ΚΉϟΐΉΑΓȱŗ ǽΗ αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςǾ
ΚΉϟΐΉΑΓȱŘ [Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής
γλώσσας]
Α1. [Υπόδειξη] Ο δημοσιογράφος είναι κατά της αποκλειστικής χρήσης της
αγγλικής γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί:
 Χαρακτηρίζει την κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας αλαζονική.
 Πιστεύει ότι η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας δέχτηκε «χτύπημα» στην
Αθήνα και επαινεί την ελληνική Προεδρία που μίλησε Ελληνικά.
 Υποστηρίζει ότι η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας στις Βρυξέλλες δεν
είναι τυχαία αφήνοντας, έτσι, να εννοηθεί ότι υποκρύπτονται
σκοπιμότητες.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου ( Ο δημοσιογράφος σχολιάζει
... την επιλογή ) του δεύτερου κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Ο δημοσιογράφος ... στην Αθήνα».
Λεπτομέρειες/ σχόλια: «Εξηγεί ότι ... επισημαίνει».
Κατακλείδα: «Ευχαριστεί ... επιλογή».
Β1. α. Συνώνυμα:
 επικράτηση: κυριαρχία, υπερίσχυση
 συνηγορούν: ενισχύουν, υποστηρίζουν
β. Είναι δικαίωμα των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλούν τη μητρική
τους γλώσσα. Η κυριαρχία ,όμως, της αγγλικής γλώσσας τους απειλεί. Τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποστηρίζουν την
πολυφωνία.
Β2. . Φράσεις / προτάσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία:
1. «κάθε λαός με τη γλώσσα του δημιουργεί τον πολιτισμό του»:
Κυριολεκτικήȱ/ δηλωτική σημασία.
2. «η εξάπλωση της αγγλικής»: Μεταφορικήȱ/ συνυποδηλωτική σημασία.
3. «ο δημοσιογράφος σχολιάζει»: Κυριολεκτικήȱ/ δηλωτική σημασία.

ΘΕΜΑ 2902

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε στην επιφάνεια και
το ζήτημα της αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού του ενιαίου πολυπολιτισμικού
οργανισμού, χωρίς να εμποδίζεται από τις γλωσσικές διαφορές. Με άλλα λόγια, το
ερώτημα ήταν: πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία με παράλληλη διατήρηση της
πολυφωνίας σε βαθμό που να επιτρέπει στον κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ασκεί το δικαίωμα χρήσης της μητρικής του γλώσσας; Το συγκεκριμένο ερώτημα
παραμένει ανοιχτό, επειδή ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί πεδίο δραστηριότητας
αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών.
Το πρόβλημα συνδέεται με ποικίλα θέματα οικονομικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκής
πολιτικής, αλλά και γεωπολιτικής. Το στοιχειοθετούν δύο κυρίως δεδομένα. Το πρώτο
είναι η επικράτηση της αγγλικής και το δεύτερο η ανάγκη διατήρησης όλων των
γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν
υπέρ της πολυφωνίας, αναφέρουμε μόνο ότι κάθε λαός με τη γλώσσα του δημιουργεί
τον πολιτισμό του. Αν κινδυνέψει η γλώσσα του, τίθεται θέμα ύπαρξης του λαού ως
ιδιαίτερης οντότητας με όλα τα επακόλουθα στην ικανότητα συνεισφοράς του στο
ευρωπαϊκό σύνολο.
Η κυριαρχία, όμως, της αγγλικής αποτελεί πραγματικότητα. Από τη μια
χρησιμοποιείται ως πλεονέκτημα και όπλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά
στον οικονομικο-πολιτικό ανταγωνισμό της σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη
μεριά, ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η εξάπλωση της αγγλικής γίνεται αναπόφευκτα σε
βάρος όλων των άλλων γλωσσών της Ένωσης με ορατό τον κίνδυνο της μονογλωσσίας
για την Ευρώπη. Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση που να εξισορροπεί τα
συμφέροντα και τη λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χ. Παπαρίζος. (2004). Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία, 208-209.
Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).

Κείμενο 2
[Γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων]
Η γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων αποτελεί σίγουρα ένα πρόβλημα, το
οποίο απαιτεί λύσεις. Από την άλλη πλευρά, η ευρωπαϊκή γλωσσική πολυμορφία
αποτελεί ανυπολόγιστης αξίας πολιτιστικό πλούτο, άξιο διατήρησης και καλλιέργειας.
Επομένως, το να έχει κάθε Ευρωπαίος τη δυνατότητα να επικοινωνεί γνωρίζοντας και
χρησιμοποιώντας δύο τουλάχιστον γλώσσες, πέραν της μητρικής του, είναι ένας στόχος
πολύ σημαντικός αλλά και πολύ φιλόδοξος.
Βέβαια, για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία και η γνώση τριών
γλωσσών, πρέπει να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής και
πολυπολιτισμικής προσέγγισης της παιδείας. Με τον τρόπο αυτόν θα υπηρετηθεί
αποτελεσματικά η ανάγκη διδασκαλίας τριών γλωσσών, αλλά και θα ενισχυθεί η
διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών στα παιδιά των Ευρωπαίων που διαμένουν σε
χώρες διαφορετικές από αυτήν της καταγωγής τους. Τέλος, σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να αναζητηθούν συστηματικά νέοι τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών που να
καθιστούν την όλη διαδικασία πιο ελκυστική στα παιδιά, αλλά και πιο προσιτή σε
όλους.
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αριθμ. C 295/31 – 295/32.
7.10.96 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιο πρόβλημα επισημαίνεται από τους συντάκτες των κειμένων και ποιες λύσεις
προτείνονται; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 10)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του δεύτερου κειμένου.
(μονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Η ευρωπαϊκή γλωσσική πολυμορφία αποτελεί ανυπολόγιστης αξίας πολιτιστικό
πλούτο».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μια παράγραφο 6080 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω φράσεις/προτάσεις των κειμένων
χρησιμοποιούνται με κυριολεκτική/δηλωτική και ποιες με μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1. «ήρθε στην επιφάνεια [...] το ζήτημα»
2. «το συγκεκριμένο ερώτημα παραμένει ανοιχτό»
3. «τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2902

ΘΕΜΑ 2902
ΚΉϟΐΉΑΓȱŗ [Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης]
ΚΉϟΐΉΑΓȱŘȱ[Γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων]
Α1. [Υπόδειξη]
 Το πρόβλημα που τίθεται αφορά τη γλωσσική επικοινωνία των λαών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς οι γλωσσικές διαφορές δε θα εμποδίζουν
την αποτελεσματική λειτουργία της. Πρόβλημα είναι η διατήρηση της
μητρικής γλώσσας των λαών της Ευρώπης, αλλά και η διατήρηση της
πολυφωνίας.
Λύσεις:
 Για να ξεπεραστεί ο κίνδυνος της μονογλωσσίας, προτείνεται ως λύση να
μαθαίνει κάθε Ευρωπαίος δύο τουλάχιστον γλώσσες εκτός από τη μητρική
του.
 Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο πολυπολιτισμικής προσέγγισης της
παιδείας που να ενισχύει τη διδασκαλία σε παιδιά Ευρωπαίων που
κατοικούν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους.
 Να αναζητηθούν τρόποι εκμάθησης των ξένων γλωσσών, ώστε η
διαδικασία να είναι ελκυστική και προσιτή σε όλους.
Α2. Πλαγιότιτλοι: (δεύτερου κειμένου)
1η παράγραφος ( Η γλωσσική ... φιλόδοξος): Διατήρηση της ευρωπαϊκής
γλωσσικής πολυμορφίας με τη γλωσσομάθεια κάθε Ευρωπαίου.
2η παράγραφος (Βέβαια ... σε όλους): Διευκόλυνση της γλωσσομάθειας με
την αναζήτηση νέων τρόπων διδασκαλίας ξένων γλωσσών.
Β1. «Η ευρωπαϊκή γλωσσική πολυμορφία αποτελεί ανυπολόγιστης αξίας
πολιτιστικό πλούτο»:ȱ[Ενδεικτική απάντηση]
Η γλώσσα είναι εκφραστής του πολιτισμού κάθε λαού, δηλώνει την
ιδιαιτερότητα του και αποτελεί την ταυτότητά του. Στη γλώσσα στηρίζεται
η επικοινωνία. Με τη γλώσσα γίνονται γνωστές οι αξίες και οι αρχές που
εξασφαλίζουν τον αλληλοσεβασμό και την αρμονική συμβίωση των λαών.
Η διατήρηση της πολυμορφίας των γλωσσών δίνει την ευκαιρία σε κάθε
λαό με τον γλωσσικό πλούτο που δημιουργεί να επιδρά στους άλλους, να
γίνεται δεκτή η διαφορετικότητα και να επιτυγχάνεται η συνεργασία και η
συνολική πρόοδος.
Β2. Φράσεις / προτάσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική/
συνυποδηλωτική σημασία:
1. «ήρθε στην επιφάνεια [...] το ζήτημα»: Μεταφορική / συνυποδηλωτική
σημασία.

2. «το συγκεκριμένο ερώτημα παραμένει ανοιχτό»: Μεταφορικήȱ/
συνυποδηλωτική σημασία.
3. «τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών»: Κυριολεκτικήȱ/ δηλωτική σημασία.

ΘΕΜΑ 2903
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε στην επιφάνεια και
το ζήτημα της αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού του ενιαίου πολυπολιτισμικού
οργανισμού, χωρίς να εμποδίζεται από τις γλωσσικές διαφορές. Με άλλα λόγια, το
ερώτημα ήταν: πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία με παράλληλη διατήρηση της
πολυφωνίας σε βαθμό που να επιτρέπει στον κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ασκεί το δικαίωμα χρήσης της μητρικής του γλώσσας; Το συγκεκριμένο ερώτημα
παραμένει ανοιχτό, επειδή ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί πεδίο δραστηριότητας
αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών.
Το πρόβλημα συνδέεται με ποικίλα θέματα οικονομικής ανάπτυξης,
ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και γεωπολιτικής. Το στοιχειοθετούν δύο κυρίως
δεδομένα. Το πρώτο είναι η επικράτηση της αγγλικής και το δεύτερο η ανάγκη
διατήρησης όλων των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και υπάρχουν πολλοί
λόγοι που συνηγορούν υπέρ της πολυφωνίας, αναφέρουμε μόνο ότι κάθε λαός με τη
γλώσσα του δημιουργεί τον πολιτισμό του. Αν κινδυνέψει η γλώσσα του, τίθεται θέμα
ύπαρξης του λαού ως ιδιαίτερης οντότητας με όλα τα επακόλουθα στην ικανότητα
συνεισφοράς του στο ευρωπαϊκό σύνολο.
Η κυριαρχία, όμως, της αγγλικής αποτελεί πραγματικότητα. Από τη μια
χρησιμοποιείται ως πλεονέκτημα και όπλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά
στον οικονομικο-πολιτικό ανταγωνισμό της σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη
μεριά, ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η εξάπλωση της αγγλικής γίνεται αναπόφευκτα σε
βάρος όλων των άλλων γλωσσών της Ένωσης με ορατό τον κίνδυνο της μονογλωσσίας
για την Ευρώπη. Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση που να εξισορροπεί τα
συμφέροντα και τη λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χ. Παπαρίζος. (2004). Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία. 208-209.
Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).

Κείμενο 2
[Γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων]
Η γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων αποτελεί σίγουρα ένα πρόβλημα, το
οποίο απαιτεί λύσεις. Από την άλλη πλευρά, η ευρωπαϊκή γλωσσική πολυμορφία
αποτελεί ανυπολόγιστης αξίας πολιτιστικό πλούτο, άξιο διατήρησης και καλλιέργειας.
Επομένως, το να έχει κάθε Ευρωπαίος τη δυνατότητα να επικοινωνεί γνωρίζοντας και
χρησιμοποιώντας δύο τουλάχιστον γλώσσες, πέραν της μητρικής του, είναι ένας στόχος
πολύ σημαντικός αλλά και πολύ φιλόδοξος.
Βέβαια, για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία και η γνώση τριών
γλωσσών, πρέπει να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής και
πολυπολιτισμικής προσέγγισης της παιδείας. Με τον τρόπο αυτόν θα υπηρετηθεί
αποτελεσματικά η ανάγκη διδασκαλίας τριών γλωσσών, αλλά και θα ενισχυθεί η
διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών στα παιδιά των Ευρωπαίων που διαμένουν σε
χώρες διαφορετικές από αυτήν της καταγωγής τους. Τέλος, σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να αναζητηθούν συστηματικά νέοι τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών που να
καθιστούν την όλη διαδικασία πιο ελκυστική στα παιδιά, αλλά και πιο προσιτή σε
όλους.
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αριθμ. C 295/31 – 295/32.
7.10.96 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιοι προβληματισμοί διατυπώνονται από τους συντάκτες των δύο κειμένων
αναφορικά με το ζήτημα της γλωσσικής επικοινωνίας των Ευρωπαίων; (60-80
λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή στο εσωτερικό της δεύτερης παραγράφου (Βέβαια…
σε όλους) του δευτέρου κειμένου;
(μονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις του πρώτου κειμένου με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία
τους στο κείμενο: γλωσσικές διαφορές, συνδέεται, θέματα, πολυφωνίας,
αποτελεί.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «θα πρέπει να αναζητηθούν συστηματικά νέοι τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών»:
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον συγγραφέα του
δεύτερου κειμένου.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 2903
ΚΉϟΐΉΑΓȱŗȱǽΗ αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςǾ
ΚΉϟΐΉΑΓȱŘ [Γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων]

Α1. [Υπόδειξη] Προβληματισμοί:
Κείμενο 1: Ο συντάκτης προβληματίζεται:
 Για την εξασφάλιση της γλωσσικής επικοινωνίας των λαών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς οι γλωσσικές διαφορές να εμποδίζουν την
αποτελεσματική λειτουργία της.
 Για τη διατήρηση της μητρικής γλώσσας των λαών της Ευρώπης.
 Για τη διατήρηση της πολυφωνίας.
 Για την κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας και τον κίνδυνο μονογλωσσίας
που δημιουργεί.
Κείμενο 2: Ο συντάκτης προβληματίζεται:
 Για την εξασφάλιση της γλωσσικής επικοινωνίας των λαών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολυμορφίας.
 Για τη δημιουργία πλαισίου πολυπολιτισμικής προσέγγισης της παιδείας
που να ενισχύει τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε παιδιά Ευρωπαίων
που κατοικούν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους.
 Για την εξασφάλιση τρόπων εκμάθησης των ξένων γλωσσών, ώστε η
διαδικασία να είναι ελκυστική και προσιτή σε όλους.
Α2. Η συνοχή της δεύτερης παραγράφου του δεύτερου κειμένου
εξασφαλίζεται: με τον τελικό σύνδεσμο για να / με τη φράση με τον τρόπο
αυτόν (αναφέρεται στο περιεχόμενο της πρώτης περιόδου) / με τη φράση
αλλά και (συνδέει με επιδοτική αντιθετική σύνδεση με την πρώτη πρόταση
της δεύτερης περιόδου) / με τη λέξη τέλος (δηλώνει σειρά) / με το
αναφορικό που / με τη φράση αλλά και.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. «θα πρέπει να αναζητηθούν συστηματικά νέοι τρόποι εκμάθησης ξένων
γλωσσών»[από τους Ευρωπαίους]:
1. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την παθητική φωνή, γιατί θέλει να τονίσει
την ενέργεια που δηλώνει το ρήμα αναζητηθούν.
2. [Οι Ευρωπαίοι] «Θα πρέπει να αναζητήσουν συστηματικά νέους τρόπους
εκμάθησης ξένων γλωσσών».

ΘΕΜΑ 2905
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε στην επιφάνεια και
το ζήτημα της αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού του ενιαίου πολυπολιτισμικού
οργανισμού, χωρίς να εμποδίζεται από τις γλωσσικές διαφορές. Με άλλα λόγια, το
ερώτημα ήταν: πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία με παράλληλη διατήρηση της
πολυφωνίας σε βαθμό που να επιτρέπει στον κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ασκεί το δικαίωμα χρήσης της μητρικής του γλώσσας; Το συγκεκριμένο ερώτημα
παραμένει ανοιχτό, επειδή ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί πεδίο δραστηριότητας
αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών.
Το πρόβλημα συνδέεται με ποικίλα θέματα οικονομικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκής
πολιτικής, αλλά και γεωπολιτικής. Το στοιχειοθετούν δύο κυρίως δεδομένα. Το πρώτο
είναι η επικράτηση της αγγλικής και το δεύτερο η ανάγκη διατήρησης όλων των
γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν
υπέρ της πολυφωνίας, αναφέρουμε μόνο ότι κάθε λαός με τη γλώσσα του δημιουργεί
τον πολιτισμό του. Αν κινδυνέψει η γλώσσα του, τίθεται θέμα ύπαρξης του λαού ως
ιδιαίτερης οντότητας με όλα τα επακόλουθα στην ικανότητα συνεισφοράς του στο
ευρωπαϊκό σύνολο.
Η κυριαρχία, όμως, της αγγλικής αποτελεί πραγματικότητα. Από τη μια
χρησιμοποιείται ως πλεονέκτημα και όπλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά
στον οικονομικο-πολιτικό ανταγωνισμό της σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη
μεριά, ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η εξάπλωση της αγγλικής γίνεται αναπόφευκτα σε
βάρος όλων των άλλων γλωσσών της Ένωσης με ορατό τον κίνδυνο της μονογλωσσίας
για την Ευρώπη. Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση που να εξισορροπεί τα
συμφέροντα και τη λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χ. Παπαρίζος. (2004). Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία, 208-209.
Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).

Κείμενο 2
[Γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων]
Η γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων αποτελεί σίγουρα ένα πρόβλημα, το
οποίο απαιτεί λύσεις. Από την άλλη πλευρά, η ευρωπαϊκή γλωσσική πολυμορφία
αποτελεί ανυπολόγιστης αξίας πολιτιστικό πλούτο, άξιο διατήρησης και καλλιέργειας.
Επομένως, το να έχει κάθε Ευρωπαίος τη δυνατότητα να επικοινωνεί γνωρίζοντας και
χρησιμοποιώντας δύο τουλάχιστον γλώσσες, πέραν της μητρικής του, είναι ένας στόχος
πολύ σημαντικός αλλά και πολύ φιλόδοξος.
Βέβαια, για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία και η γνώση τριών
γλωσσών, πρέπει να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής και
πολυπολιτισμικής προσέγγισης της παιδείας. Με τον τρόπο αυτόν θα υπηρετηθεί
αποτελεσματικά η ανάγκη διδασκαλίας τριών γλωσσών, αλλά και θα ενισχυθεί η
διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών στα παιδιά των Ευρωπαίων που διαμένουν σε
χώρες διαφορετικές από αυτήν της καταγωγής τους. Τέλος, σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να αναζητηθούν συστηματικά νέοι τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών που να
καθιστούν την όλη διαδικασία πιο ελκυστική στα παιδιά, αλλά και πιο προσιτή σε
όλους.
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αριθμ. C 295/31 – 295/32.
7.10.96 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Βασιζόμενοι στα κείμενα, να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω
προτάσεις:
1. Στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο εμφανίστηκε το πρόβλημα του ανταγωνισμού των
γλωσσών.
2. Στην Ευρώπη θα υπάρχει οπωσδήποτε μονογλωσσία.
3. Το ζήτημα της γλωσσικής επικοινωνίας των Ευρωπαίων δεν θεωρείται
πρόβλημα.
4. Κάθε Ευρωπαίος καλό είναι, εκτός από τη μητρική του γλώσσα, να μαθαίνει και
άλλες δύο γλώσσες.
5. Η διδασκαλία των τριών γλωσσών δεν πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας
πολυπολιτισμικής προσέγγισης της παιδείας.
(μονάδες 15)

Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη (Το πρόβλημα...σύνολο) και την
τρίτη (Η κυριαρχία...Ένωσης) παράγραφο του πρώτου κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας το αντώνυμο καθεμιάς από
τις λέξεις των κειμένων με την έντονη γραφή: εμποδίζεται, πλεονέκτημα,
σημαντικός, αποτελεσματική, γενικότερο.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Ποιες από τις υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις των παρακάτω προτάσεων του
πρώτου κειμένου έχουν μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία και ποιες έχουν
κυριολεκτική/δηλωτική σημασία;
1. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας.
2. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε στην επιφάνεια και
το πρόβλημα.
3. Πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία με παράλληλη διατήρηση της πολυφωνίας;
4. Η κυριαρχία της αγγλικής αποτελεί πρόβλημα.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2905
Κείμενο 1 ǽΗ αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςǾ
Κείμενο 2 [Γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων]

Α1. Χαρακτηρισμός φράσεων με Σωστό ή Λάθος:
1. Στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο εμφανίστηκε το πρόβλημα του
ανταγωνισμού των γλωσσών: Σωστό
2. Στην Ευρώπη θα υπάρχει οπωσδήποτε μονογλωσσία: Λάθος
3. Το ζήτημα της γλωσσικής επικοινωνίας των Ευρωπαίων δε θεωρείται
πρόβλημα: Λάθος
4. Κάθε Ευρωπαίος καλό είναι, εκτός από τη μητρική του γλώσσα, να
μαθαίνει και άλλες δύο γλώσσες: Σωστό
5. Η διδασκαλία των τριών γλωσσών δεν πρέπει να εντάσσεται στο
πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής προσέγγισης της παιδείας: Λάθος
Α2. Πλαγιότιτλοι (πρώτου κειμένου):
2η παράγραφος ( Το πρόβλημα ... σύνολο): Αναγκαία η διατήρηση όλων των
γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3η παράγραφος (Η κυριαρχία ... Ένωσης): Η κυριαρχία της αγγλικής
γλώσσας απειλεί με μονογλωσσία την Ευρώπη.
Β1. Αντώνυμα:
 εμποδίζεται: διευκολύνεται
 πλεονέκτημα: μειονέκτημα
 σημαντικός: ασήμαντος
 αποτελεσματική: αναποτελεσματική
 γενικότερο: ειδικότερο
Προτάσεις:
 Η εκτύπωση των εφημερίδων διευκολύνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων.
 Το κύριο μειονέκτημα του έργου ήταν η έλλειψη χρηματοδότησης.
 Ο όγκος πωλήσεων ήταν ασήμαντος λόγω της οικονομικής κρίσης.
 Ο έλεγχος της φοροδιαφυγής μέχρι τώρα είναι αναποτελεσματικός.
 Η καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας χρειάζεται ειδικότερη μελέτη.
Β2. Λέξεις ή φράσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία:
1. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας:
Μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία.

2. «Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε στην
επιφάνεια και τοπρόβλημα»: Μεταφορική / συνυποδηλωτική σημασία.
3. Πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία με παράλληλη διατήρηση της
πολυφωνίας;: Κυριολεκτική / δηλωτική σημασία.
4. Η κυριαρχία της αγγλικής αποτελεί πρόβλημα: Μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία.

ΘΕΜΑ 3993

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε στην επιφάνεια και
το ζήτημα της αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού του ενιαίου πολυπολιτισμικού
οργανισμού, χωρίς να εμποδίζεται από τις γλωσσικές διαφορές. Με άλλα λόγια, το
ερώτημα ήταν: πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία με παράλληλη διατήρηση της
πολυφωνίας σε βαθμό που να επιτρέπει στον κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ασκεί το δικαίωμα χρήσης της μητρικής του γλώσσας; Το συγκεκριμένο ερώτημα
παραμένει ανοιχτό, επειδή ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί πεδίο δραστηριότητας
αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών.
Το πρόβλημα συνδέεται με ποικίλα θέματα οικονομικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκής
πολιτικής, αλλά και γεωπολιτικής. Το στοιχειοθετούν δύο κυρίως δεδομένα. Το πρώτο
είναι η επικράτηση της αγγλικής και το δεύτερο η ανάγκη διατήρησης όλων των
γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν
υπέρ της πολυφωνίας, αναφέρουμε μόνο ότι κάθε λαός με τη γλώσσα του δημιουργεί
τον πολιτισμό του. Αν κινδυνέψει η γλώσσα του, τίθεται θέμα ύπαρξης του λαού ως
ιδιαίτερης οντότητας με όλα τα επακόλουθα στην ικανότητα συνεισφοράς του στο
ευρωπαϊκό σύνολο.
Η κυριαρχία, όμως, της αγγλικής αποτελεί πραγματικότητα. Από τη μια
χρησιμοποιείται ως πλεονέκτημα και όπλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά
στον οικονομικο-πολιτικό ανταγωνισμό της σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη
μεριά, ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η εξάπλωση της αγγλικής γίνεται αναπόφευκτα σε
βάρος όλων των άλλων γλωσσών της Ένωσης με ορατό τον κίνδυνο της μονογλωσσίας
για την Ευρώπη. Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση που να εξισορροπεί τα
συμφέροντα και τη λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χ. Παπαρίζος. (2004). Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία, 208-209.
Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).

Κείμενο 2
[Γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων]
Η γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων αποτελεί σίγουρα ένα πρόβλημα, το
οποίο απαιτεί λύσεις. Από την άλλη πλευρά, η ευρωπαϊκή γλωσσική πολυμορφία
αποτελεί ανυπολόγιστης αξίας πολιτιστικό πλούτο, άξιο διατήρησης και καλλιέργειας.
Επομένως, το να έχει κάθε Ευρωπαίος τη δυνατότητα να επικοινωνεί γνωρίζοντας και
χρησιμοποιώντας δύο τουλάχιστον γλώσσες, πέραν της μητρικής του, είναι ένας στόχος
πολύ σημαντικός αλλά και πολύ φιλόδοξος.
Βέβαια, για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία και η γνώση τριών
γλωσσών, πρέπει να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής και
πολυπολιτισμικής προσέγγισης της παιδείας. Με τον τρόπο αυτόν θα υπηρετηθεί
αποτελεσματικά η ανάγκη διδασκαλίας τριών γλωσσών, αλλά και θα ενισχυθεί η
διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών στα παιδιά των Ευρωπαίων που διαμένουν σε
χώρες διαφορετικές από αυτήν της καταγωγής τους. Τέλος, σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να αναζητηθούν συστηματικά νέοι τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών που να
καθιστούν την όλη διαδικασία πιο ελκυστική στα παιδιά, αλλά και πιο προσιτή σε
όλους.
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αριθμ. C 295/31 – 295/32.
7.10.96 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιες λύσεις προτείνονται στο δεύτερο κείμενο σχετικά με τη γλωσσική
επικοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Η κυριαρχία… Ένωσης)
του πρώτου κειμένου;
(μονάδες 10)

Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Θα πρέπει να αναζητηθούν συστηματικά νέοι τρόποι εκμάθησης ξένων γλωσσών
που να καθιστούν την όλη διαδικασία πιο ελκυστική στα παιδιά».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω περίοδο, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 60-80
λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Ο τίτλος του πρώτου κειμένου
μεταφορικός/συνυποδηλωτικός;

είναι

κυριολεκτικός/δηλωτικός

ή

(μονάδες 5)
Β2.β. Να δώσετε έναν δικό σας σύντομο μεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο
πρώτο κείμενο.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 3993
Κείμενο 1 [Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης]
Κείμενο 2 [Γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων]
Α1.ȱ[Υπόδειξη] Λύσεις σχετικα με τη γλωσσική επικοινωνία των Ευρωπαίων
πολιτών:
 Για να ξεπεραστεί ο κίνδυνος της μονογλωσσίας, προτείνεται ως λύση να
μαθαίνει κάθε Ευρωπαίος δύο τουλάχιστον γλώσσες εκτός από τη μητρική
του.
 Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο πολυπολιτισμικής προσέγγισης της
παιδείας που να ενισχύει τη διδασκαλία σε παιδιά Ευρωπαίων που
κατοικούν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους.
 Να αναζητηθούν τρόποι εκμάθησης των ξένων γλωσσών, ώστε η
διαδικασία να είναι ελκυστική και προσιτή σε όλους.
Α2. Δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου ( Η κυριαρχία... Ένωσης ) του
πρώτου κειμένου:
Θεματική περίοδος: Η κυριαρχία... πραγματικότητα.
Λεπτομέρειες / σχόλια: Από τη μια ... Ευρώπη.
Κατακλείδα: Συνεπώς, θα πρέπει ... Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β1. «Θα πρέπει να αναζητηθούν συστηματικά νέοι τρόποι εκμάθησης
ξένων γλωσσών που να καθιστούν την όλη διαδικασία πιο ελκυστική στα
παιδιά»: [Υπόδειξη]
Σήμερα οι δυνατότητες για να γίνει η διδασκαλία ελκυστική είναι
πολλές:
Η οργανωμένη και ελεγχόμενη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
και του διαδικτύου μπορεί να προσφέρει μεγάλη βοήθεια στην προσέγγιση
των ξένων γλωσσών.
Η δημιουργία σύγχρονων βιβλίων που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον
των μαθητών.
Οι ανταλλαγές μαθητικών ομάδων ανάμεσα στις χώρες σε τακτά
διαστήματα, ώστε να υπάρχουν ζωντανά ακούσματα.
Η εκμετάλλευση των οπτικοακουστικών μέσων βοηθάει στον
εμπλουτισμό του λεξιλογίου λειτουργώντας και σαν παιχνίδι.
Β2. α. Ο τίτλος του πρώτου κειμένου είναι κυριολεκτικός / δηλωτικός.
β. Μεταφορικός / συνυποδηλωτικός τίτλος: Ο αγώνας της αγγλικής
εναντίον των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών άρχισε.

ΘΕΜΑ 5538

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη]

Η τυπική διαδικασία καθημερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή στην
τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον μαθητή να εμπλακεί σε
δραστηριότητες οι οποίες καλλιεργούν σε ικανοποιητικό βαθμό τον διερευνητικό λόγο.
Για να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες
ομαδικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη που θα δώσουν τη δυνατότητα στους
μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις, καλλιεργώντας έτσι όχι μόνο τον προφορικό λόγο
αλλά και την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας.
Καθώς τα παιδιά συνεργάζονται σε μια ομαδική δραστηριότητα, έχουν την
ευκαιρία πρώτα από όλα να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις και να διερευνήσουν με τα
άλλα μέλη της ομάδας αν μπορούν αυτές να τεθούν σε εφαρμογή. Επειδή όμως τα
παιδιά συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας και δεν ανταγωνίζονται το ένα το άλλο,
δεν πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα επεξεργασμένες. Έτσι, έχουν την
ευκαιρία να καταθέσουν δοκιμαστικά μια ιδέα, που μπορεί τα άλλα παιδιά να τη
συζητήσουν, να την υιοθετήσουν ή να την τροποποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν
καλλιεργούν μόνο τον λόγο αλλά αναπτύσσουν παράλληλα την κοινωνική δεξιότητα
της συνεργασίας. Όπως είναι γνωστό, στο σχολείο οι μαθητές αποκτούν κυρίως την
εμπειρία του ανταγωνισμού παρά της συνεργασίας, γι’ αυτό πολλές φορές
δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Ωστόσο, μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες
που μπορούν να λειτουργήσουν ως μέλη μιας ομάδας και η ομαδική εργασία αποτελεί
το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η συμμετοχή του παιδιού σε μια τέτοια δραστηριότητα, που το υποχρεώνει να
υποστηρίξει τις απόψεις του μπροστά σε άλλους, το κάνει να αποκτήσει βαθμιαία
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του. Αλλά και η συνεργασία ενός παιδιού με
συμμαθητές του, που βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και έχουν
πολλές διαφορετικές εμπειρίες και πολιτιστικό υπόβαθρο, το εξαναγκάζει να λάβει
υπόψη του την ώρα που μιλάει και τις ανάγκες των ακροατών του. Έτσι, είναι επόμενο
να μειωθεί ο εγωκεντρισμός του, αφού είναι υποχρεωμένο να συνυπολογίσει τις ιδέες
των συνεργατών του.

Τέλος, η συμμετοχή σε συζήτηση καλλιεργεί όχι μόνο την ομιλία αλλά και την
ακρόαση, αφού το παιδί, για να εκπληρώσει τον ρόλο του, θα πρέπει να ακούει
προσεκτικά τις απόψεις των μελών της παρέας, για να μπορέσει να αντιδράσει
κατάλληλα. Κι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη συνεργασία.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι, συμμετέχοντας οι μαθητές σε ομάδες, όπου
συζητείται ένα θέμα, αυξάνουν όχι μόνο τις ευκαιρίες να μιλούν, αλλά και τις
δυνατότητες να επεξεργάζονται ποικίλα θέματα.
Γ. Μπασλής. (2006). Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας. Μια σύγχρονη
ολιστική και επικοινωνιακή προσέγγιση, 128-129. Αθήνα: Νεφέλη (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, η συνεργασία σε μια ομαδική
δραστηριότητα στην τάξη και στο σχολείο προωθεί τον διάλογο; (60- 80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2.α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η
συνοχή στη δεύτερη παράγραφο (Καθώς...κατεύθυνση) του κειμένου.
(μονάδες 5)
Α2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεμιάς από αυτές.
(μονάδες 5)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Η συμμετοχή σε συζήτηση καλλιεργεί όχι μόνο την ομιλία αλλά και την
ακρόαση».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 5060 λέξεων.
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Να δώσετε ένα νέο, κυριολεκτικό/δηλωτικό τίτλο στο κείμενο που να περιέχει τη
λέξη/φράση: ομάδα ή συνεργατική δραστηριότητα.
(μονάδες 5)
Β2.β. Να δώσετε ένα νέο, μεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο κείμενο που να
περιέχει τη λέξη: διάλογος.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 5538
[Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη]
Α1. [Υπόδειξη] Σύμφωνα με το κείμενο η συνεργασία σε μια ομαδική
δραστηριότητα στην τάξη και στο σχολείο προωθεί τον διάλογο, γιατί:
 Τα παιδιά μπορούν να διατυπώσουν προτάσεις.
 Μπορούν να διερευνήσουν μαζί με τα άλλα παιδιά αν οι προτάσεις τους
έχουν εφαρμογή.
 Δεν υπάρχει ανταγωνισμός και μπορούν να καταθέσουν μια πρόταση
δοκιμαστικά, για να την επεξεργαστούν.
 Αναπτύσσουν την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας.
 Αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και μειώνεται ο εγωκεντρισμός
τους. Υπολογίζουν τις γνώμες των άλλων.
 Μαθαίνουν να ακούν.
Α2. Δύο διαρθρωτικές λέξεις στη δεύτερη παράγραφο (Καθώς ...
κατεύθυνση):
α. Επειδή, έτσι.
β. Η λέξη επειδή δηλώνει αιτιολογία και συνδέει αιτιολογικά την πρόταση
που εισάγει ( επειδή ...της ομάδας) με τις κύριες προτάσεις της περιόδου ( ...
δεν ανταγωνίζονται ... δεν πιέζονται ). Η λεξη έτσι δηλώνει συμπέρασμα
και το περιεχόμενο της πρότασης που εισάγει ολοκληρώνει το περιεχόμενο
της πρότασης που προηγείται.
Β1. [Ενδεικτική απάντηση] Διάλογος σημαίνει ανταλλαγή απόψεων. Όσοι
συμμετέχουν στον διάλογο οφείλουν να καταθέτουν προτάσεις, να τις
στηρίζουν με επιχειρήματα, να συμφωνούν ή να αντικρούουν τα
επιχειρήματα των άλλων. Όμως για να είναι σε θέση να απαντούν πρέπει
να είναι προσεκτικοί και να ακούν τους συνομιλητές τους. Ακούω σημαίνει
ότι είμαι ήρεμος, αφήνω τους άλλους να διατυπώνουν την άποψή τους,
αντιλαμβάνομαι όσα λένε και διατυπώνω την άποψή μου συμφωνώντας ή
διαφωνώντας.
Β2. α. Κυριολεκτικός / δηλωτικός τίτλος: Στη συνεργατική δραστηριότητα
τα παιδιά μαθαίνουν να διαλέγοται.
β. Μεταφορικός / συνυποδηλωτικός τίτλος: Ο διάλογος απογειώνεται
στις ομαδικές δραστηριότητες.

ΘΕΜΑ 5544
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη]

Η τυπική διαδικασία καθημερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή στην
τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον μαθητή να εμπλακεί σε
δραστηριότητες οι οποίες καλλιεργούν σε ικανοποιητικό βαθμό τον διερευνητικό
λόγο. Για να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει
κάποιες ομαδικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη που θα δώσουν τη δυνατότητα
στους μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις, καλλιεργώντας έτσι όχι μόνο τον προφορικό
λόγο αλλά και την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας.
Καθώς τα παιδιά συνεργάζονται σε μια ομαδική δραστηριότητα, έχουν την
ευκαιρία πρώτα από όλα να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις και να διερευνήσουν με
τα άλλα μέλη της ομάδας αν μπορούν αυτές να τεθούν σε εφαρμογή. Επειδή όμως τα
παιδιά συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας και δεν ανταγωνίζονται το ένα το
άλλο, δεν πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα επεξεργασμένες. Έτσι, έχουν
την ευκαιρία να καταθέσουν δοκιμαστικά μια ιδέα, που μπορεί τα άλλα παιδιά να τη
συζητήσουν, να την υιοθετήσουν ή να την τροποποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν
καλλιεργούν μόνο τον λόγο αλλά αναπτύσσουν παράλληλα την κοινωνική δεξιότητα
της συνεργασίας. Όπως είναι γνωστό, στο σχολείο οι μαθητές αποκτούν κυρίως την
εμπειρία του ανταγωνισμού παρά της συνεργασίας, γι’ αυτό πολλές φορές
δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Ωστόσο, μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες
που μπορούν να λειτουργήσουν ως μέλη μιας ομάδας και η ομαδική εργασία αποτελεί
το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η συμμετοχή του παιδιού σε μια τέτοια δραστηριότητα, που το υποχρεώνει να
υποστηρίξει τις απόψεις του μπροστά σε άλλους, το κάνει να αποκτήσει βαθμιαία
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του. Αλλά και η συνεργασία ενός παιδιού
με συμμαθητές του, που βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και
έχουν πολλές διαφορετικές εμπειρίες και πολιτιστικό υπόβαθρο, το εξαναγκάζει να
λάβει υπόψη του την ώρα που μιλάει και τις ανάγκες των ακροατών του. Έτσι, είναι
επόμενο να μειωθεί ο εγωκεντρισμός του, αφού είναι υποχρεωμένο να συνυπολογίσει
τις ιδέες των συνεργατών του.
Τέλος, η συμμετοχή σε συζήτηση καλλιεργεί όχι μόνο την ομιλία αλλά και
την ακρόαση, αφού το παιδί, για να εκπληρώσει τον ρόλο του, θα πρέπει να ακούει

προσεκτικά τις απόψεις των μελών της παρέας, για να μπορέσει να αντιδράσει
κατάλληλα. Κι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη συνεργασία.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι, συμμετέχοντας οι μαθητές σε ομάδες,
όπου συζητείται ένα θέμα, αυξάνουν όχι μόνο τις ευκαιρίες να μιλούν, αλλά και τις
δυνατότητες να επεξεργάζονται ποικίλα θέματα.
Γ. Μπασλής. (2006). Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας. Μια σύγχρονη
ολιστική και επικοινωνιακή προσέγγιση, 128-129. Αθήνα: Νεφέλη (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η τυπική διαδικασία της επικοινωνίας
εκπαιδευτικού - μαθητή στην τάξη και πώς μπορεί να βελτιωθεί; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Καθώς τα
παιδιά...κατεύθυνση) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες που μπορούν να λειτουργήσουν ως
μέλη μιας ομάδας»
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο
50-60 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε στο κείμενο τρία παραδείγματα μεταφορικής /συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 5544
[Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη]

Α1. [Ενδεικτική απάντηση]
Η τυπική διαδικασία επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή στην τάξη δε
βοηθάει τον μαθητή να ασχοληθεί με δραστηριότητες που καλλιεργούν τον
διερευνητικό λόγο. Συνήθως κατά τη διδασκαλία η συμμετοχή του μαθητή
είναι περιορισμένη. Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με τη δημιουργία
ομαδικών δραστηριοτήτων στις σχολικές τάξεις. Εκεί οι μαθητές θα
μπορούν να διατυπώνουν απόψεις, να καλλιεργούν την ικανότητά τους
στον προφορικό λόγο και τη δεξιότητα της συνεργασίας. Θα
αντιμετωπίζουν τις απόψεις άλλων παιδιών και θα αποκτούν εμπιστοσύνη
στον εαυτό τους. Θα μειώνουν τον εγωκεντρισμό τους και θα μαθαίνουν να
ακούν τους άλλους.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου ( Καθώς τα παιδιά
...κατεύθυνση ) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Καθώς τα παιδιά... σε εφαρμογή».
Λεπτομέρειες/ σχόλια: «Επειδή όμως ... να συνεργαστούν».
Κατακλείδα: «Ωστόσο ... κατεύθυνση».
Β1. «Μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες που μπορούν να
λειτουργήσουν ως μέλη μιας ομάδας»: [Υπόδειξη]
 Η κοινωνία είναι ένα σύνολο ανθρώπων με κοινές επιδιώξεις και ανάγκες.
 Η ικανοποίηση των αναγκών και η επιτυχία των επιδιώξεων εξαρτάται
από τη συνδρομή όλων.
 Ο ατομικισμός, ο εγωκεντρισμός, η αδιαφορία για τα κοινά διαλύουν μια
ομάδα.
 Η διάθεση για συνεργασία, η συμμετοχή στα κοινά, η αποδοχή των αξιών
και των κανόνων της ομάδας, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός του άλλου
συντελούν στη λειτουργία της ομάδας.
 Στόχος του σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια όλων αυτών των
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας
και την πρόοδό της.
Β2. Παραδείγματα μεταφορικής / συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας:
 Καλλιεργώντας ... την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας.
 Να καταθέσουν δοκιμαστικά μια ιδέα.
 Να μειωθεί ο εγωκεντρισμός του.

ΘΕΜΑ 5548
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη]
Η τυπική διαδικασία καθημερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή στην
τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον μαθητή να εμπλακεί σε
δραστηριότητες οι οποίες καλλιεργούν σε ικανοποιητικό βαθμό τον διερευνητικό
λόγο. Για να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει
κάποιες ομαδικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη που θα δώσουν τη δυνατότητα
στους μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις, καλλιεργώντας έτσι όχι μόνο τον προφορικό
λόγο αλλά και την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας.
Καθώς τα παιδιά συνεργάζονται σε μια ομαδική δραστηριότητα, έχουν την
ευκαιρία πρώτα από όλα να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις και να διερευνήσουν με
τα άλλα μέλη της ομάδας αν μπορούν αυτές να τεθούν σε εφαρμογή. Επειδή όμως τα
παιδιά συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας και δεν ανταγωνίζονται το ένα το
άλλο, δεν πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα επεξεργασμένες. Έτσι, έχουν
την ευκαιρία να καταθέσουν δοκιμαστικά μια ιδέα, που μπορεί τα άλλα παιδιά να τη
συζητήσουν, να την υιοθετήσουν ή να την τροποποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν
καλλιεργούν μόνο τον λόγο αλλά αναπτύσσουν παράλληλα την κοινωνική δεξιότητα
της συνεργασίας. Όπως είναι γνωστό, στο σχολείο τα παιδιά αποκτούν κυρίως την
εμπειρία του ανταγωνισμού παρά της συνεργασίας, γι’ αυτό πολλές φορές
δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Ωστόσο, μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες
που μπορούν να λειτουργήσουν ως μέλη μιας ομάδας και η ομαδική εργασία αποτελεί
το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η συμμετοχή του παιδιού σε μια τέτοια δραστηριότητα, που το υποχρεώνει να
υποστηρίξει τις απόψεις του μπροστά σε άλλους, το κάνει να αποκτήσει βαθμιαία
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του. Αλλά και η συνεργασία ενός παιδιού
με συμμαθητές του, που βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και
έχουν πολλές διαφορετικές εμπειρίες και πολιτιστικό υπόβαθρο, το εξαναγκάζει να
λάβει υπόψη του την ώρα που μιλάει και τις ανάγκες των ακροατών του. Έτσι, είναι
επόμενο να μειωθεί ο εγωκεντρισμός του, αφού είναι υποχρεωμένο να συνυπολογίσει
τις ιδέες των συνεργατών του.
Τέλος, η συμμετοχή σε συζήτηση καλλιεργεί όχι μόνο την ομιλία αλλά και
την ακρόαση, αφού το παιδί, για να εκπληρώσει τον ρόλο του, θα πρέπει να ακούει
προσεκτικά τις απόψεις των μελών της παρέας, για να μπορέσει να αντιδράσει

κατάλληλα. Κι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη συνεργασία.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι, συμμετέχοντας τα παιδιά σε μικρές
ομάδες, όπου συζητείται ένα θέμα, αυξάνουν όχι μόνο τις ευκαιρίες να μιλούν, αλλά
και τις δυνατότητες να επεξεργάζονται ποικίλα θέματα.
Γ. Μπασλής. (2006). Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας. Μια σύγχρονη
ολιστική και επικοινωνιακή προσέγγιση, 128-129. Αθήνα: Νεφέλη (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, ο προφορικός λόγος καλλιεργείται στο πλαίσιο
μιας ομαδικής δραστηριότητας; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παράγραφο (Καθώς τα
παιδιά...κατεύθυνση) και την τέταρτη παράγραφο (Τέλος...θέματα) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1 (Μονάδες 10)
Β1. «Στο σχολείο τα παιδιά αποκτούν κυρίως την εμπειρία του ανταγωνισμού παρά
της συνεργασίας».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο
50-60 λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να επισημάνετε στο κείμενο δύο όρους ειδικού λεξιλογίου.
(μονάδες 10)
Β2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 5548
[Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη]
Α1.[Υπόδειξη]
Ο προφορικός λόγος καλλιεργείται στο πλαίσιο μιας ομαδικής
δραστηριότητας , γιατί:
 Τα παιδιά καταθέτουν προτάσεις.
 Δεν είναι ανάγκη να τις διατυπώνουν απόλυτα επεξεργασμένες. Πρέπει
να παρουσιάζουν επιχειρήματα.
 Γίνεται συζήτηση για την υιοθεσία ή τροποποίησή τους. Άρα γίνεται
διάλογος. Καλλιεργείται ο προφορικός λόγος.
 Πρέπει να υποστηρίξει τις απόψεις του, άρα πρέπει να μπορεί να
χρησιμοποιεί τον προφορικό λόγο.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
2η παράγραφος ( Καθώς τα παιδιά ...κατεύθυνση): Θετικές συνέπειες της
ομαδικής δραστηριότητας.
4η παράγραφος (Τέλος ... θέματα): Η ομαδική δραστηριότητα μαθαίνει στα
παιδιά να ακούν.
Β1. «Στο σχολείο τα παιδιά αποκτούν κυρίως την εμπειρία του
ανταγωνισμού παρά της συνεργασίας»: [Ενδεικτική απάντηση]
Ο ανταγωνισμός εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οικογένεια,
κοινωνικές δομές, χαρακτήρας των ανθρώπων συντελούν στην ύπαρξή του.
Το σχολείο ως μία μικρή κοινωνία επηρεάζεται ως ένα βαθμό. Όμως στο
σχολείο δεν οξύνεται ο ανταγωνισμός, αφού και τα μαθήματα και η
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και αρκετές δραστηριότητες (π.χ. σχολικές
γιορτές, συναδέλφωση με άλλα σχολεία) προβάλλουν τη συνεργασία.
Β2. α. Δύο όροι ειδικού λεξιλογίου:
 διερευνητικό λόγο
 κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας
β. Η χρήση όρων ειδικού λεξιλογίου είναι απαραίτητη για την ανάλυση
θεμάτων όπως το συγκεκριμένο. Είναι κείμενο επιστημονικό και απαιτεί
ακρίβεια λόγου, αντικειμενική προσέγγιση, έγκυρα επιχειρήματα,
σοβαρότητα. Τις απαιτήσεις αυτές υπηρετεί ο συγγραφέας και με τη χρήση
των παραπάνω ειδικών όρων. Η φράση «διερευνητικός λόγος» είναι δείγμα
της επιστημονικής προσέγγισης του θέματος και της ακριβολογίας. Ο
συγγραφέας με τον όρο αυτό αναφέρεται στο διάλογο, ο οποίος
πραγματικά δίνει την ευκαιρία να γίνεται διεξοδική ανάλυση ενός θέματος.
Επίσης με τη φράση «κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας» προσδιορίζει με
ακρίβεια ότι η συνεργασία συνδέεται με την κοινωνικότητα και στη

συνέχεια συνδέει και τις δύο έννοιες με το θέμα του κειμένου που αφορά τις
ομαδικές δραστηριότητες δίνοντας συνοχή στο κείμενό του.

ΘΕΜΑ 5552
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
[Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη]
Η τυπική διαδικασία καθημερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητή στην
τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον μαθητή να εμπλακεί σε
δραστηριότητες οι οποίες καλλιεργούν σε ικανοποιητικό βαθμό τον διερευνητικό
λόγο. Για να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει
κάποιες ομαδικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη που θα δώσουν τη δυνατότητα
στους μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις, καλλιεργώντας έτσι όχι μόνο τον προφορικό
λόγο αλλά και την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας.
Καθώς τα παιδιά συνεργάζονται σε μια ομαδική δραστηριότητα, έχουν την
ευκαιρία πρώτα από όλα να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις και να διερευνήσουν με
τα άλλα μέλη της ομάδας αν μπορούν αυτές να τεθούν σε εφαρμογή. Επειδή όμως τα
παιδιά συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας και δεν ανταγωνίζονται το ένα το
άλλο, δεν πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα επεξεργασμένες. Έτσι, έχουν
την ευκαιρία να καταθέσουν δοκιμαστικά μια ιδέα, που μπορεί τα άλλα παιδιά να τη
συζητήσουν, να την υιοθετήσουν ή να την τροποποιήσουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν
καλλιεργούν μόνο τον λόγο αλλά αναπτύσσουν παράλληλα την κοινωνική δεξιότητα
της συνεργασίας. Όπως είναι γνωστό, στο σχολείο τα παιδιά αποκτούν κυρίως την
εμπειρία του ανταγωνισμού παρά της συνεργασίας, γι’ αυτό πολλές φορές
δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Ωστόσο, μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες
που μπορούν να λειτουργήσουν ως μέλη μιας ομάδας και η ομαδική εργασία αποτελεί
το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η συμμετοχή του παιδιού σε μια τέτοια δραστηριότητα, που το υποχρεώνει να
υποστηρίξει τις απόψεις του μπροστά σε άλλους, το κάνει να αποκτήσει βαθμιαία
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του. Αλλά και η συνεργασία ενός παιδιού
με συμμαθητές του, που βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και
έχουν πολλές διαφορετικές εμπειρίες και πολιτιστικό υπόβαθρο, το εξαναγκάζει να
λάβει υπόψη του την ώρα που μιλάει και τις ανάγκες των ακροατών του. Έτσι, είναι
επόμενο να μειωθεί ο εγωκεντρισμός του, αφού είναι υποχρεωμένο να συνυπολογίσει
τις ιδέες των συνεργατών του.
Τέλος, η συμμετοχή σε συζήτηση καλλιεργεί όχι μόνο την ομιλία αλλά και
την ακρόαση, αφού το παιδί, για να εκπληρώσει τον ρόλο του, θα πρέπει να ακούει
προσεκτικά τις απόψεις των μελών της παρέας, για να μπορέσει να αντιδράσει
κατάλληλα. Κι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη συνεργασία.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι, συμμετέχοντας τα παιδιά σε μικρές
ομάδες, όπου συζητείται ένα θέμα, αυξάνουν όχι μόνο τις ευκαιρίες να μιλούν, αλλά
και τις δυνατότητες να επεξεργάζονται ποικίλα θέματα.
Γ. Μπασλής. (2006). Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας. Μια σύγχρονη
ολιστική και επικοινωνιακή προσέγγιση, 128-129. Αθήνα: Νεφέλη (διασκευή).
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιον τρόπο, σύμφωνα με το κείμενο, η συνεργασία σε μια ομαδική
δραστηριότητα στην τάξη προάγει την επικοινωνία; (60 - 80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη παράγραφο (Η συμμετοχή...των
συνεργατών του) και την τέταρτη παράγραφο (Τέλος...θέματα) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων, χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις
με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: συνεργασίας,
ανταγωνισμού, απόψεις, διαφορετικές εμπειρίες, συμμετοχή σε συζήτηση.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Στις παρακάτω προτάσεις του κειμένου ποιες από τις λέξεις με την έντονη
γραφή
χρησιμοποιούνται
κυριολεκτικά/δηλωτικά
και
ποιες
μεταφορικά/συνυποδηλωτικά;
1. «Έτσι, έχουν την ευκαιρία να υιοθετήσουν μια ιδέα ή να την
τροποποιήσουν».
(μονάδες 5)
2. «Με αυτόν τον τρόπο δεν καλλιεργούν μόνο τον λόγο».
(μονάδες 5)
3. «Η συμμετοχή του παιδιού σε μια τέτοια δραστηριότητα [...] το κάνει να
αποκτήσει βαθμιαία εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του».
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 5552
[Ο διάλογος και οι ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη]
Α1. [Υπόδειξη] Σύμφωνα με το κείμενο η συνεργασία σε μια ομαδική
δραστηριότητα στην τάξη προάγει την επικοινωνία, γιατί:
 Τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν και να διατυπώσουν προτάσεις.
 Να συζητήσουν και να διερευνήσουν μαζί με τα άλλα παιδιά αν οι
προτάσεις τους έχουν εφαρμογή.
 Αναπτύσσουν έτσι την κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας.
 Αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και μειώνεται ο εγωκεντρισμός
τους. Υπολογίζουν τις γνώμες των άλλων.
 Μαθαίνουν να μιλούν και να ακούν.
Άρα επικοινωνούν.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
3η παράγραφος (Η συμμετοχή ...των συνεργατών του): Η συμμετοχή του
παιδιού σε ομαδική δραστηριότητα αυξάνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του
και μειώνει τον εγωκεντρισμό του.
4η παράγραφος (Τέλος ... θέματα): Η ομαδική δραστηριότητα μαθαίνει στα
παιδιά να ακούν.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Λέξεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική / συνυποδηλωτική
χρήση:
1. «Έτσι, έχουν την ευκαιρία να υιοθετήσουν μια ιδέα ή να την
τροποποιήσουν»: Μεταφορικά / συνυποδηλωτικά.
2. «Με αυτόν τον τρόπο δεν καλλιεργούν μόνο τον λόγο»: Μεταφορικά /
συνυποδηλωτικά.
3. Η συμμετοχή του παιδιού σε μια τέτοια δραστηριότητα [ ... ] το κάνει να
αποκτήσει βαθμιαία εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του»:
Κυριολεκτικά/ δηλωτικά.

ΘΕΜΑ 2303
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Αναλφάβητα 250 εκατομμύρια παιδιά λόγω κακής ποιότητας εκπαίδευσης
Σύμφωνα με την UNESCO1 περίπου 250 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν
διαθέτουν ούτε βασικές ικανότητες ανάγνωσης, ούτε στοιχειώδεις δεξιότητες στα
μαθηματικά.
Η κρίση στην εκπαίδευση αφήνει πίσω της μια κληρονομιά αναλφαβητισμού, η
οποία είναι περισσότερο διαδεδομένη από ό,τι είχε εκτιμηθεί, αναφέρει στην ετήσια
έκθεσή του, το 2013-2014, ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός
του ΟΗΕ2. Από τα 250 εκατομμύρια ανεκπαίδευτα σε όλο τον κόσμο παιδιά, μόλις τα 130
εκατομμύρια ολοκλήρωσαν τα τέσσερα πρώτα σχολικά έτη, ενώ τα υπόλοιπα φοίτησαν για
μικρότερο χρονικό διάστημα ή και καθόλου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής
της UNESCO Νέας Υόρκης. Περίπου 175 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας από 15 έως και
24 ετών δεν μπορούν να διαβάσουν ολόκληρη ή μέρος μιας πρότασης. Το ένα τρίτο του
ποσοστού αυτού είναι γυναίκες από τη Νότια και Δυτική Ασία. Πιο ανησυχητικό είναι το
ποσοστό των παιδιών που ζουν σε χώρες της Αφρικής, γιατί, παρόλο που στην πλειονότητά
τους τελειώνουν το δημοτικό, δεν έχουν μάθει τα βασικά στην ανάγνωση και τα
μαθηματικά.
Στο ένα τρίτο των χωρών που αναλύθηκαν, με βάση την έκθεση, λιγότερο από τα
τρία τέταρτα των καθηγητών εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Η Γενική
Διευθύντρια της UNESCO δήλωσε: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν το μέλλον αυτής της γενιάς
στα χέρια τους. Χρειάζεται να προσληφθούν 5,2 εκατομμύρια εκπαιδευτικοί μέχρι το 2015
και πρέπει να εργαστούμε σκληρά, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά τη
δυνατότητα για δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση [...] «Θα πρέπει να γίνει εφικτό, μετά το
2015, κάθε παιδί να φοιτά στο σχολείο, όπου θα του παρέχεται ουσιαστική εκπαίδευση».
Από την ιστοσελίδα της εφ. Η Καθημερινή, 30.01.2014 (διασκευή).
1

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization):
Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.
2
ΟΗΕ: Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Κείμενο 2
Αναλφαβητισμός: Στην 35η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα
Τα στοιχεία του ΟΗΕ
Με κριτήριο τα επίπεδα του αναλφαβητισμού στα άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών,
η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΗΕ στην 35η θέση παγκοσμίως, καθώς τα περισσότερα
αναπτυγμένα κράτη του κόσμου έχουν εξαλείψει το πρόβλημα του αναλφαβητισμού. Αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία του διεθνούς αυτού οργανισμού για την περίοδο 1995-2005,
σύμφωνα με τα οποία, το ποσοστό αλφαβητισμού στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 96%,
έναντι σχεδόν 100% σε 34 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι περίπου 774 εκατομμύρια άνθρωποι,
δηλαδή το 20% του ενήλικου πληθυσμού του πλανήτη, δεν γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση, ενώ την ίδια στιγμή 75 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως είναι αποκλεισμένα
από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα στοιχεία-σοκ παρουσίασε η UNESCO, με αφορμή τη
χθεσινή, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού.
Σύμφωνα με την οργάνωση, υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στα επίπεδα
αλφαβητισμού, σε προβλήματα υγείας, αλλά και σε κοινωνικά προβλήματα. Είναι
ενδεικτικό ότι σε έρευνα που έγινε σε 32 χώρες, οι γυναίκες που είχαν ολοκληρώσει τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν πέντε φορές πιθανότερο να γνωρίζουν τους κινδύνους που
συνδέονται με τον ιό του AIDS, σε σχέση με τις αναλφάβητες. Ο αναλφαβητισμός
συνδέεται, επίσης, με υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας και με κοινωνικά
προβλήματα, όπως ο αποκλεισμός, η εσωστρέφεια και η απομόνωση του ατόμου.
Επιβάλλεται, επομένως, συνεχής αγώνας για την καταπολέμησή του.
Κατά την UNESCO, ο στόχος που είχε τεθεί για αύξηση του αλφαβητισμού
παγκοσμίως κατά 50% μέχρι το 2015 ίσως αποδειχθεί ανέφικτος. Ωστόσο, υπάρχουν και
ενθαρρυντικά μηνύματα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αναλφάβητων ενηλίκων
εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μειωμένος κατά 100 περίπου εκατομμύρια.
Φ. Δημολαΐδου, από την ιστοσελίδα της εφ. Μακεδονία, 9.9.2008(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς αποδεικνύεται η κρίση της εκπαίδευσης στο πρώτο κείμενο; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να γράψετε τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Σύμφωνα με την…...
καταπολέμησή του) του δεύτερου κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με κάθε αντώνυμο των παρακάτω λέξεων των
κειμένων με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στα κείμενα: διαδεδομένη,
προσληφθούν, γνωρίζουν, ανέφικτος, ενθαρρυντικά.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Γιατί ο αρθρογράφος του πρώτου κείμενου προτίμησε να παραθέσει τις απόψεις της
Γενικής Διευθύντριας της UNESCO μέσα σε εισαγωγικά, αντί να τις αποδώσει σε
πλάγιο λόγο;
(μονάδες 5)
Β2.β. «Τα στοιχεία-σοκ παρουσίασε η Unesco, με αφορμή τη χθεσινή, παγκόσμια ημέρα
για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της σύνταξης από τον αρθρογράφο.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2303
Κείμενο 1 [Αναλφάβητοι 250 εκατομμύρια παιδιά λόγω κακής ποιότητας
εκπαίδευσης]
Κείμενο 2 [Αναλφαβητισμός Στην 35η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα
Τα στοιχεία του ΟΗΕ]
Α1. Η κρίση στην εκπαίδευση αποδεικνύεται με τα εξής στοιχεία:
[Υπόδειξη]
 Από 250 εκατομμύρια ανεκπαίδευτα παιδιά που υπάρχουν σε όλο τον
κόσμο, σύμφωνα με την UNESCO, τα 130 εκατομμύρια ολοκλήρωσαν τα
τέσσερα πρώτα χρόνια στο σχολείο. Τα υπόλοιπα φοίτησαν λιγότερα
χρόνια ή καθόλου.
 Περίπου 175 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας από 15 έως 24 ετών δεν
μπορούν να διαβάσουν μια πρόταση.
 Το ένα τρίτο από αυτό το ποσοστό είναι γυναίκες από τη Νότια και Δυτική
Ασία.
 Τα περισσότερα παιδιά στις χώρες της Αφρικής, αν και τελειώνουν το
δημοτικό, δεν έχουν μάθει τα βασικά στην ανάγνωση και στα μαθηματικά.
 Υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών, αφού πρέπει να προσληφθούν 5,2
εκατομμύρια εκπαιδευτικοί.
Α2. Δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Σύμφωνα
...καταπολέμησή του ) του δεύτερου κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Σύμφωνα με την... κοινωνικά προβλήματα».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Είναι ενδεικτικό ... του ατόμου».
Κατακλείδα: «Επιβάλλεται ... καταπολέμησή του».

με

την

Β1. Αντώνυμα:
 διαδεδομένη: περιορισμένη
 προσληφθούν: απολυθούν
 γνωρίζουν: αγνοούν
 ανέφικτος: εφικτός
 ενθαρρυντικά: αποθαρρυντικά
Προτάσεις:
 Η κρίση της εκπαίδευσης στις αναπτυγμένες χώρες είναι περιορισμένη.
 Αναμένεται να απολυθούν 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι.
 Πολλοί φίλαθλοι αγνοούν τους νέους κανονισμούς του ποδοσφαίρου.
 Ο έλεγχος της φοροδιαφυγής σταδιακά γίνεται εφικτός.
 Η καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα είχε αποθαρρυντικά
αποτελέσματα.

Β2. α. Ο αρθρογράφος του πρώτου κειμένου προτίμησε να παραθέσει τις
απόψεις της Γενικής Διευθύντριας της UNESCO σε εισαγωγικά, για να
παρουσιάσει με ακρίβεια όσα είπε, επειδή τα θεωρεί σημαντικά.
β. «Τα στοιχεία-σοκ παρουσίασε η UNESCO, με αφορμή τη χθεσινή,
παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού».
1. Ο αρθρογράφος επέλεξε την ενεργητική σύνταξη, γιατί θέλει να
τονίσει το υποκείμενο που ενεργεί, εδώ είναι η UNESCO, και δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στο περιεχόμενο.
2. Παθητική σύνταξη: «Τα στοιχεία-σοκ παρουσιάστηκαν από την
UNESCO, με αφορμή τη χθεσινή, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη του
αναλφαβητισμού».

ΘΕΜΑ 2316

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Αναλφάβητα 250 εκατομμύρια παιδιά λόγω κακής ποιότητας εκπαίδευσης
Σύμφωνα με την UNESCO1 περίπου 250 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν
διαθέτουν ούτε βασικές ικανότητες ανάγνωσης, ούτε στοιχειώδεις δεξιότητες στα
μαθηματικά.
Η κρίση στην εκπαίδευση αφήνει πίσω της μια κληρονομιά αναλφαβητισμού, η
οποία είναι περισσότερο διαδεδομένη από ό,τι είχε εκτιμηθεί, αναφέρει στην ετήσια
έκθεσή του, το 2013-2014, ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός
του ΟΗΕ2. Από τα 250 εκατομμύρια ανεκπαίδευτα σε όλο τον κόσμο παιδιά, μόλις τα 130
εκατομμύρια ολοκλήρωσαν τα τέσσερα πρώτα σχολικά έτη, ενώ τα υπόλοιπα φοίτησαν για
μικρότερο χρονικό διάστημα ή και καθόλου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής
της UNESCO Νέας Υόρκης. Περίπου 175 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας από 15 έως και
24 ετών δεν μπορούν να διαβάσουν ολόκληρη ή μέρος μιας πρότασης. Το ένα τρίτο του
ποσοστού αυτού είναι γυναίκες από τη Νότια και Δυτική Ασία. Πιο ανησυχητικό είναι το
ποσοστό των παιδιών που ζουν σε χώρες της Αφρικής, γιατί, παρόλο που στην πλειονότητά
τους τελειώνουν το δημοτικό, δεν έχουν μάθει τα βασικά στην ανάγνωση και τα
μαθηματικά.
Στο ένα τρίτο των χωρών που αναλύθηκαν, με βάση την έκθεση, λιγότερο από τα
τρία τέταρτα των καθηγητών εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Η Γενική
Διευθύντρια της UNESCO δήλωσε: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν το μέλλον αυτής της γενιάς
στα χέρια τους. Χρειάζεται να προσληφθούν 5,2 εκατομμύρια εκπαιδευτικοί μέχρι το 2015
και πρέπει να εργαστούμε σκληρά, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά τη
δυνατότητα για δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση [...] «Θα πρέπει να γίνει εφικτό, μετά το
2015, κάθε παιδί να φοιτά στο σχολείο, όπου θα του παρέχεται ουσιαστική εκπαίδευση».
Από την ιστοσελίδα της εφ. Η Καθημερινή, 30.01.2014 (διασκευή)
1

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization):
Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.
2
ΟΗΕ: Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Κείμενο 2
Αναλφαβητισμός: Στην 35η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα
Τα στοιχεία του ΟΗΕ
Με κριτήριο τα επίπεδα του αναλφαβητισμού στα άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών,
η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΗΕ στην 35η θέση παγκοσμίως, καθώς τα περισσότερα
αναπτυγμένα κράτη του κόσμου έχουν εξαλείψει το πρόβλημα του αναλφαβητισμού. Αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία του διεθνούς αυτού οργανισμού για την περίοδο 1995-2005,
σύμφωνα με τα οποία, το ποσοστό αλφαβητισμού στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 96%,
έναντι σχεδόν 100% σε 34 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι περίπου 774 εκατομμύρια άνθρωποι,
δηλαδή το 20% του ενήλικου πληθυσμού του πλανήτη, δεν γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση, ενώ την ίδια στιγμή 75 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως είναι αποκλεισμένα
από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα στοιχεία-σοκ παρουσίασε η UNESCO, με αφορμή τη
χθεσινή, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού.
Σύμφωνα με την οργάνωση, υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στα επίπεδα
αλφαβητισμού, σε προβλήματα υγείας, αλλά και σε κοινωνικά προβλήματα. Είναι
ενδεικτικό ότι σε έρευνα που έγινε σε 32 χώρες, οι γυναίκες που είχαν ολοκληρώσει τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν πέντε φορές πιθανότερο να γνωρίζουν τους κινδύνους που
συνδέονται με τον ιό του AIDS, σε σχέση με τις αναλφάβητες. Ο αναλφαβητισμός
συνδέεται, επίσης, με υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας και με κοινωνικά
προβλήματα, όπως ο αποκλεισμός, η εσωστρέφεια και η απομόνωση του ατόμου.
Επιβάλλεται, επομένως, συνεχής αγώνας για την καταπολέμησή του.
Κατά την UNESCO, ο στόχος που είχε τεθεί για αύξηση του αλφαβητισμού
παγκοσμίως κατά 50% μέχρι το 2015 ίσως αποδειχθεί ανέφικτος3. Ωστόσο, υπάρχουν και
ενθαρρυντικά μηνύματα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αναλφάβητων ενηλίκων
εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μειωμένος κατά 100 περίπου εκατομμύρια.
Φ. Δημολαΐδου, από την ιστοσελίδα της εφ. Μακεδονία, 9.9.2008 (διασκευή)

3

ανέφικτος: ακατόρθωτος, απραγματοποίητος

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς συνδέεται ο αναλφαβητισμός με την υγεία και με κοινωνικά προβλήματα,
σύμφωνα με την αρθρογράφο του δεύτερου κειμένου; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο σε κάθε παράγραφο του δεύτερου κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να γράψετε μία συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη φράση για καθεμιά από τις λέξεις των
κειμένων με την έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο: τα βασικά,
προσφέρουμε, δωρεάν, παγκοσμίως, συνδέονται.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.Να επισημάνετε ποιες από τις τρεις παρακάτω φράσεις/προτάσεις του πρώτου κειμένου
χρησιμοποιούνται με κυριολεκτική/δηλωτική και ποιες με μεταφορική/συνυποδηλωτική
σημασία:
1. «250 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν διαθέτουν τις βασικές ικανότητες
ανάγνωσης»
2. «μια κληρονομιά αναλφαβητισμού»
3. «Οι εκπαιδευτικοί έχουν το μέλλον αυτής της γενιάς στα χέρια τους»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2316
Κείμενο 1 [Αναλφάβητοι 250 εκατομμύρια παιδιά λόγω κακής ποιότητας
εκπαίδευσης]
Κείμενο 2 [Αναλφαβητισμός: Στην 35η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα
Τα στοιχεία του ΟΗΕ]
Α1. Υπάρχει άμεση σχέση του αναλφαβητισμού με την υγεία και με
κοινωνικά προβλήματα, σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO: [Υπόδειξη]
 Οι γυναίκες που είχαν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν
πολύ περισσότερες πιθανότητες, σε σχέση με τις αναλφάβητες, να
γνωρίζουν τους κινδύνους από τον ιό του AIDS και επομένως να
προφυλάσσονται.
 Η βρεφική θνησιμότητα συνδέεται με τον αναλφαβητισμό σε πολύ υψηλά
ποσοστά.
 Τα κοινωνικά προβλήματα του αποκλεισμού, της εσωστρέφειας και της
απομόνωσης του ατόμου συνδέονται με τον αναλφαβητισμό σε μεγάλο
ποσοστό.
Α2. Πλαγιότιτλοι ( δεύτερου κειμένου):
1η παράγραφος (Με κριτήριο ... στοιχεία): Ελάχιστο το ποσοστό
αναλφαβητισμού στην Ελλάδα.
2η παράγραφος (Σε παγκόσμιο ... αναλφαβητισμού): Το 20% των ενήλικων
πολιτών του πλανήτη είναι αναλφάβητο.
3η παράγραφος ( Σύμφωνα με ... καταπολέμησή του): Ο αναλφαβητισμός
υπεύθυνος για τη σωματική υγεία και για κοινωνικά προβλήματα.
4η παράγραφος (Κατά την ... εκατομμύρια): Ενθαρρυντικά μηνύματα για τη
μείωση του αναλφαβητισμού.
Β1. Συνώνυμα:
 τα βασικά: τα απαραίτητα, τα θεμελιώδη
 προσφέρουμε: παρέχουμε
 δωρεάν: ανέξοδα, χωρίς χρήματα
 παγκοσμίως: διεθνώς
 συνδέονται: έχουν σχέση
Β2. Φράσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική / συνυποδηλωτική
σημασία:
1. «250 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν διαθέτουν τις βασικές
ικανότητες ανάγνωσης»: Κυριολεκτικήȱ/ δηλωτική
2. «μια κληρονομιά αναλφαβητισμού»: Μεταφορικήȱ/ συνυποδηλωτική
3. «Οι εκπαιδευτικοί έχουν το μέλλον αυτής της γενιάς στα χέρια τους»:
Μεταφορικήȱ/ συνυποδηλωτική

ΘΕΜΑ 2685
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Αναλφάβητα 250 εκατομμύρια παιδιά λόγω κακής ποιότητας εκπαίδευσης
Σύμφωνα με την UNESCO1 περίπου 250 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν
διαθέτουν ούτε βασικές ικανότητες ανάγνωσης, ούτε στοιχειώδεις δεξιότητες στα
μαθηματικά.
Η κρίση στην εκπαίδευση αφήνει πίσω της μια κληρονομιά αναλφαβητισμού, η
οποία είναι περισσότερο διαδεδομένη από ό,τι είχε εκτιμηθεί, αναφέρει στην ετήσια
έκθεσή του, το 2013-2014, ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός
του ΟΗΕ2. Από τα 250 εκατομμύρια ανεκπαίδευτα σε όλο τον κόσμο παιδιά, μόλις τα 130
εκατομμύρια ολοκλήρωσαν τα τέσσερα πρώτα σχολικά έτη, ενώ τα υπόλοιπα φοίτησαν για
μικρότερο χρονικό διάστημα ή και καθόλου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής
της UNESCO Νέας Υόρκης. Περίπου 175 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας από 15 έως και
24 ετών δεν μπορούν να διαβάσουν ολόκληρη ή μέρος μιας πρότασης. Το ένα τρίτο του
ποσοστού αυτού είναι γυναίκες από τη Νότια και Δυτική Ασία. Πιο ανησυχητικό είναι το
ποσοστό των παιδιών που ζουν σε χώρες της Αφρικής, γιατί, παρόλο που στην πλειονότητά
τους τελειώνουν το δημοτικό, δεν έχουν μάθει τα βασικά στην ανάγνωση και τα
μαθηματικά.
Στο ένα τρίτο των χωρών που αναλύθηκαν, με βάση την έκθεση, λιγότερο από τα
τρία τέταρτα των καθηγητών εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Η Γενική
Διευθύντρια της UNESCO δήλωσε: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν το μέλλον αυτής της γενιάς
στα χέρια τους. Χρειάζεται να προσληφθούν 5,2 εκατομμύρια εκπαιδευτικοί μέχρι το 2015
και πρέπει να εργαστούμε σκληρά, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά τη
δυνατότητα για δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση [...] «Θα πρέπει να γίνει εφικτό, μετά το
2015, κάθε παιδί να φοιτά στο σχολείο, όπου θα του παρέχεται ουσιαστική εκπαίδευση».
Από την ιστοσελίδα της εφ. Η Καθημερινή, 30.01.2014 (διασκευή)
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ΟΗΕ: Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Κείμενο 2
Αναλφαβητισμός: Στην 35η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα
Τα στοιχεία του ΟΗΕ
Με κριτήριο τα επίπεδα του αναλφαβητισμού στα άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών,
η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΗΕ στην 35η θέση παγκοσμίως, καθώς τα περισσότερα
αναπτυγμένα κράτη του κόσμου έχουν εξαλείψει το πρόβλημα του αναλφαβητισμού. Αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία του διεθνούς αυτού οργανισμού για την περίοδο 1995-2005,
σύμφωνα με τα οποία, το ποσοστό αλφαβητισμού στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 96%,
έναντι σχεδόν 100% σε 34 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι περίπου 774 εκατομμύρια άνθρωποι,
δηλαδή το 20% του ενήλικου πληθυσμού του πλανήτη, δεν γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση, ενώ την ίδια στιγμή 75 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως είναι αποκλεισμένα
από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα στοιχεία-σοκ παρουσίασε η UNESCO, με αφορμή τη
χθεσινή, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού.
Σύμφωνα με την οργάνωση, υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στα επίπεδα
αλφαβητισμού, σε προβλήματα υγείας, αλλά και σε κοινωνικά προβλήματα. Είναι
ενδεικτικό ότι σε έρευνα που έγινε σε 32 χώρες, οι γυναίκες που είχαν ολοκληρώσει τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν πέντε φορές πιθανότερο να γνωρίζουν τους κινδύνους που
συνδέονται με τον ιό του AIDS, σε σχέση με τις αναλφάβητες. Ο αναλφαβητισμός
συνδέεται, επίσης, με υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας και με κοινωνικά
προβλήματα, όπως ο αποκλεισμός, η εσωστρέφεια και η απομόνωση του ατόμου.
Επιβάλλεται, επομένως, συνεχής αγώνας για την καταπολέμησή του.
Κατά την UNESCO, ο στόχος που είχε τεθεί για αύξηση του αλφαβητισμού
παγκοσμίως κατά 50% μέχρι το 2015 ίσως αποδειχθεί ανέφικτος3. Ωστόσο, υπάρχουν και
ενθαρρυντικά μηνύματα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αναλφάβητων ενηλίκων
εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μειωμένος κατά 100 περίπου εκατομμύρια.
Φ. Δημολαΐδου, από την ιστοσελίδα της εφ. Μακεδονία, 9.9.2008(διασκευή)
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ανέφικτος: ακατόρθωτος, απραγματοποίητος

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί από την UNESCO για την καταπολέμηση του
αναλφαβητισμού ως το 2015, σύμφωνα με τους συγγραφείς των δύο κειμένων; (60-80
λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος του πρώτου κειμένου (Η κρίση
στην εκπαίδευση...τα μαθηματικά); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Χρειάζεται να προσληφθούν 5,2 εκατομμύρια εκπαιδευτικοί μέχρι το 2015 και πρέπει
να εργαστούμε σκληρά, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά τη δυνατότητα
για δωρεάν εκπαίδευση».
Να ξαναγράψετε την παραπάνω περίοδο λόγου, αντικαθιστώντας τις υπογραμμισμένες
λέξεις με τις εξής σημασιολογικά ισοδύναμες λέξεις/φράσεις: δουλέψουμε,
εκπαίδευση χωρίς χρήματα, δώσουμε, είμαστε σε θέση, είναι αναγκαίο.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «Η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΗΕ στην 35η θέση παγκοσμίως, καθώς τα
περισσότερα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου έχουν εξαλείψει το πρόβλημα του
αναλφαβητισμού».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης στην πρώτη πρόταση από
την αρθρογράφο.
(μονάδες 5)

2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική και την ενεργητική σε
παθητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 2685
Κείμενο 1 [Αναλφάβητοι 250 εκατομμύρια παιδιά λόγω κακής ποιότητας
εκπαίδευσης]
Κείμενο 2 [Αναλφαβητισμός: Στην 35η θέση παγκοσμίως η Ελλάδα
Τα στοιχεία του ΟΗΕ]
Α1. Στόχοι της UNESCO για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού ως το
2015: [Υπόδειξη]
 Πρόσληψη 5.2 εκατομμυρίων εκπαιδευτικών μέχρι το 2015.
 Δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.
 Αύξηση του αλφαβητισμού παγκοσμίως κατά 50%.
Α2. Η δεύτερη παράγραφος του πρώτου κειμένου αναπτύσσεται με
παραδείγματα. Ο αρθρογράφος παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που
αποδεικνύουν τη θεματική πρόταση, δηλαδή την κρίση στην εκπαίδευση.
Β1. «Χρειάζεται να προσληφθούν 5,2 εκατομμύρια εκπαιδευτικοί μέχρι το
2015 και πρέπει να εργαστούμε σκληρά, ώστε να μπορούμε να
προσφέρουμε στα παιδιά τη δυνατότητα για δωρεάν εκπαίδευση»:
«Είναι αναγκαίο να προσληφθούν 5,2 εκατομμύρια εκπαιδευτικοί
μέχρι το 2015 και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, ώστε να είμαστε σε θέση
να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα για εκπαίδευση χωρίς χρήματα»:
Β2. «Η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΗΕ στην 35η θέση παγκοσμίως,
καθώς τα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου έχουν εξαλείψει το
πρόβλημα του αναλφαβητισμού»:
1. Η αρθρογράφος επιλέγει την παθητική σύνταξη, γιατί θέλει να τονίσει
την ενέργεια που δηλώνει το ρήμα κατατάσσεται, δηλαδή τονίζει την
κατάταξη στην 35η θέση.
2. «Ο ΟΗΕ κατατάσσει την Ελλάδα στην 35η θέση παγκοσμίως, καθώς από
τα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου έχει εξαλειφθεί το
πρόβλημα του αναλφαβητισμού».

