
 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

   Είναι άραγε θέμα εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, προσανατολισμού της παιδείας; 

Ναι, αλλά όχι πρωταρχικά. Πρωταρχικά είναι κρίση μιας κοινωνίας που υποβαθμίζει 

τη γλώσσα, γιατί δεν τη χρειάζεται. Η γλώσσα είναι όργανο σχέσης, έκφραση 

κοινωνίας. Μια κοινωνία που δεν κοινωνεί, που δεν έχει συλλογικούς στόχους, κοινά 

οράματα, ποια γλώσσα να μιλήσει; Περιορίζεται σε έναν στοιχειώδη κώδικα 

συνεννόησης, και το υπόλοιπο της γλωσσικής έκφρασης εμπορευματοποιείται: 

γίνεται διαφήμιση, επαγγελματικό ιδίωμα, κομματική συνθηματολογία, λογοτεχνικό 

φτιασίδι, ιδεολογικός κομπασμός. 

   Γι’ αυτό τραυλίζουμε. Γιατί φτιάξαμε μια κοινωνία ακοινώνητων ατόμων. Σαράντα 

χρόνια τώρα η ηγεσία του τόπου (όλων των πολιτικών αποχρώσεων) δεν έδωσε στον 

λαό όραμα ζωής άλλο από την κατανάλωση, το χρήμα, την ατομική κατοχύρωση. 

Ακόμη και η μερίδα εκείνη των αγνών Ελλήνων που στρατεύτηκε με ανιδιοτέλεια 

στο όραμα της δικαιοσύνης, είδε την κομματική της ηγεσία να διαστρέφει το όραμα 

σε ιδεολογία καλύτερης μοιρασιάς. Κανένα κόμμα δεν υποψιάστηκε ότι πέρα απ’ την 

ευζωία υπάρχει και η ζωή με τις δικές της απαιτήσεις, απαιτήσεις για ποιότητα, για 

κάποιους στόχους που μπορούν να δώσουν νόημα στην καθημερινότητα του πολίτη. 

   Ο σημερινός νεοέλληνας δεν κοινωνεί, δε σχετίζεται, μόνον επιτίθεται για να 

κερδίσει. Όποιος οδηγεί αυτοκίνητο στους ελληνικούς δρόμους, καταλαβαίνει του 

λόγου το ασφαλές. Θωρακισμένος με προφυλακτήρα και μηχανή, ο εγωκεντρισμός 

του νεοέλληνα επιτίθεται για να κερδίσει προβάδισμα σ’ αυτή την ακοινώνητη 

κοινωνία. Το ίδιο επιτίθεται και ο συμμαθητής στους συμμαθητές του για να κερδίσει 

προτεραιότητα βαθμού - αφού υποτάξαμε και την εκπαίδευση (από το δημοτικό 

κιόλας σχολείο) στο όραμα του εμπορευματικού «πτυχίου». Το ίδιο και ο 

πολιτικοποιημένος φοιτητής επιτίθεται στον κομματικό αντίπαλο για χάρη της 

ιδεολογικής υπεροχής – όχι για χάρη της αλήθειας και του συμφέροντος των πολλών. 

Έτσι η γλώσσα έχει πάψει να αναλύει, να ερμηνεύει, να υπηρετεί το διάλογο. 

Διαστρέφεται σε κώδικα επίθεσης και άμυνας, γυμνώνεται από κάθε νοηματικό 

πλούτο, μπλέκεται στις αμήχανες επαναλήψεις, για να καταλήξει συχνά στον 

κρετινισμό της βωμολοχίας που παρεμβάλλεται σε κάθε δεύτερη λέξη της νεολαίας. 

( Απόσπασμα από το άρθρο του Χρ. Γιανναρά: «Μια κοινωνία ακοινώνητος» ) 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.  Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο. (70-90 λέξεις) 

(Μονάδες 25) 

2. Να ελέγξετε αν οι παρακάτω προτάσεις ανταποκρίνονται νοηματικά στο 

περιεχόμενο του κειμένου, βάζοντας δίπλα στον αριθμό καθεμιάς την ένδειξη: 

Σωστό – Λάθος 

Ι.    Η κρίση στη γλώσσα φανερώνει την κρίση στην κοινωνία. 

ΙΙ.  Ο τρόπος λειτουργίας της κομματικής ηγεσίας στο ζήτημα της γλώσσας δεν 

αποτελεί αίτιο υποβάθμισής της. 

ΙΙΙ.  Η γλώσσα στη διαφήμιση δεν υφίσταται υποβάθμιση. 

ΙV. Πέρα από την άνεση υπάρχει αίτημα για ποιότητα ζωής, για στόχους που 

μπορούν να δώσουν νόημα στην καθημερινότητα. 

V. Το σχολείο έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο γλωσσικό πρόβλημα, αφού η 

εκπαίδευση περιορίζεται πια στο όραμα του εμπορευματικού πτυχίου.  

(Μονάδες 10) 

3. Να γράψετε τα αντώνυμα των λέξεων που ακολουθούν: 

προσανατολισμός, υποβαθμίζω, συνεννόηση, ατομική, επίθεση  

(Μονάδες 5) 

4.  Να αντιστοιχίσετε κάθε λέξη της στήλης Α΄ με τη συνώνυμή της από τη στήλη 

Β΄. 

                     ΣΤΗΛΗ Α΄                                                      ΣΤΗΛΗ Β΄   

1. Βωμολοχία α. Μονόχνοτος 

2. Ανιδιοτέλεια β. Οπλισμένος 

3. Παρεμβάλλεται γ. Χυδαιολογία 

4. Ακοινώνητος δ. Αφιλοκέρδεια 

5. Θωρακισμένος ε. Παρεισφρέω 

(Μονάδες 5 ) 

4.  προσανατολισμός – πλούτος : να γράψετε προτάσεις με τις λέξεις που σας δίνονται 

( 2 για καθεμιά λέξη ), αξιοποιώντας την κυριολεκτική (δηλωτική) και τη μεταφορική 

(συνυποδηλωτική) τους σημασία.  

(Μονάδες 8 ) 

 

5.α)  Ποια είναι τα δομικά μέρη της πρώτης παραγράφου;  

   β) Να εντοπίσετε έναν τρόπο ανάπτυξης της ίδιας παραγράφου αιτιολογώντας την 

απάντησή σας.    

(Μονάδες 7 ) 

Γ. ΕΚΘΕΣΗ 

Θέμα: « Είναι γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες συζητείται το πρόβλημα της 

λεξιπενίας, ιδιαίτερα των νέων. Ως εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας σε άρθρο 

σου, που δημοσιεύεις στη σχολική εφημερίδα, να διατυπώσεις τις απόψεις σου για τα 

αίτια του προβλήματος και να υποδείξεις τρόπους με τους οποίους το σχολείο μπορεί 

να καλλιεργήσει τη γλώσσα των νέων.» (500 – 600 λέξεις) 

(Μονάδες 40) 


