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Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

Κείμενο 1

Η γλωσσική διδασκαλία του μέλλοντος. Το μέλλον της γλωσσικής διδασκαλίας

Το  παρακάτω  κείμενο  (απόσπασμα)  του  Χρίστου  Τσολάκη,  ενός  από  τους  κορυφαίους  Έλληνες

φιλόλογους  και  παιδαγωγούς,  διαβάστηκε  σε  Hμερίδα  της  Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας  Ελλάδας

(Δράμα, 30.3.2009). 

[…] Η  γλώσσα  είναι  κοινωνική  ενέργεια,  αφού  παράγεται  από  τα  μέλη  της

ανθρώπινης κοινότητας, από τα οποία εκπορεύεται, στα οποία απευθύνεται και τα οποία

υπηρετεί.  Για τη διδασκαλία αυτό σημαίνει  ότι  στο κέντρο των γλωσσικών φαινομένων

βρίσκεται ο δρων κοινωνικά άνθρωπος. Επομένως, ο λόγος παράγεται κατά την επικοινωνία

των ανθρώπων / μαθητών και δεν απομνημονεύεται από τα βιβλία.

Κι ακόμη, η γλώσσα είναι αλληλενέργεια κοινωνική και επικοινωνιακή, αφού με τη

γλώσσα τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας δέχονται και ασκούν επιδράσεις. Κοινωνικές

και γλωσσικές δυναμικές επηρεάζονται και διαμορφώνονται αμοιβαία. Δηλαδή η ενέργεια

που παράγεται στη ζωή επηρεάζει τη γλώσσα και αντιστρόφως, η ενέργεια που παράγεται

με τη γλώσσα επηρεάζει, διαμορφώνει και προσδιορίζει τη ζωή. Επομένως, οι κοινωνικές

διακυμάνσεις  συνεπάγονται  γλωσσικές  διακυμάνσεις  και  οι  γλωσσικές  διακυμάνσεις

συνεπάγονται  κοινωνικές  διακυμάνσεις.  Για τη διδασκαλία αυτό σημαίνει  ότι  η γλώσσα

πρέπει να παράγεται στο φυσικό της κοινωνικό αλληλενεργειακό πλαίσιο, όπου πάλλονται

η ζωή και ο λόγος.

Αυτά δηλώνουν ότι η γλώσσα γεννήθηκε / διαμορφώθηκε κατά την επικοινωνία

των ανθρώπων και αναδύθηκε από αυτήν. Εκεί διαμορφώθηκαν και από εκεί αναδύθηκαν

και  οι  νόμοι  που  τη  διέπουν και  που  περιέχονται  στη  γραμματική  και  στο  συντακτικό.

Επομένως, δεν μαθαίνει κανείς τη γλώσσα μαθαίνοντας τη γραμματική και το συντακτικό. Η

γραμματική και το συντακτικό περιγράφουν τη γλώσσα,  μιλούν γι’ αυτήν.  Ωστόσο, είναι

αναγκαία η διδασκαλία τους, λέει ο L. Vygotsky1,  αντλούμε πληροφορίες για τη γλώσσα,

βαθαίνουμε  στον  κόσμο  της  και  την  κατακτούμε.  Γινόμαστε  περισσότερο  συνειδητοί

χρήστες της. […]

1L. Vygotsky: σοβιετικός ψυχολόγος που μελέτησε κυρίως τη σχέση μεταξύ γλώσσας και σκέψης.



Κείμενο 2

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΑΚΗΣ (1833-1957)

Ο καπετάν Μιχάλης

Το μυθιστόρημα «Ο Καπετάν Μιχάλης» είναι  έργο του Νίκου Καζαντζάκη, κυκλοφόρησε για πρώτη

φορά το 1953 από τις εκδόσεις Μαυρίδη, ενώ από τη δεύτερη έκδοσή του (Εκδόσεις Δίφρος, 1955)

προστέθηκε ο υπότιτλος «Ελευτερία ή Θάνατος», με θέμα την Κρητική Επανάσταση του 1889.

Η γριά ανέβηκε τη σκάλα αγκομαχώντας. Στάθηκε ομπρός στο κρεβάτι του καπετάν Μιχάλη

κι η μασέλα της έτρεμε. μιλούσε, μιλούσε, και δεν μπορούσες να πιάσεις τι έλεγε.

-Στερέωσε τη μασέλα σου, φώναξε ο καπετάν Μιχάλης, μίλα καθαρά!...Ο Διαμαντής, είπες,

ο Διαμαντής; Τι διάολο έπαθε;

-Πέθανε!  Σκλήριξε2 η γριά, τον βρήκαμε, τώρα να, στο κρεβάτι του, τέζα! Σέρνει φωνές η

Βαγγελιώ δέρνεται, τον κουνάει, τον αγκαλιάζει, τον τρίβει με ροδόξιδο, αυτός τέζα! Πήρε

φαρμάκι, πέθανε!

-Φαρμάκι; Πώς το ξέρεις; Ποιος σου το ‘πε;

-Είναι καταπράσινος.

-Πήγαινε!

Σηκώθηκε, έπλυνε την πληγή του, την έδεσε, δεν ένιωθε πια τον πόνο.

-Δε θέλω φωνές! Είπε στη γυναίκα του, ανοίγοντας την ξώπορτα να φύγει.

Στην άκρα του δρόμου, κοντά του Ιδομενέα τη βρύση, ήταν το σπίτι του αδερφού του . βρήκε

ανοιχτή  την  πόρτα,  μπήκε.  Απάνω  στον  οντά3 ακούγουνταν  ξεφωνητά  και  κλάματα,  η

Βαγγελιώ δέρνουνταν.  Ο Τίτυρος ήταν κάτω στον καναπέ, κουλουριασμένος σε μια γωνιά,

και τα δόντια του χτυπούσαν. τουρτούριζε.

Ο καπετάν Μιχάλης στάθηκε μπροστά του. σήκωσε τα μάτια ο δάσκαλος, τον είδε, κι αυτός

τα χαμήλωσε και στριμώχτηκε πιο βαθιά στον καναπέ.

-Δάσκαλε, είπε ο καπετάν Μιχάλης, σήκωσε τα μάτια, κοίταξέ με.

Ο  Τίτυρος   ανασήκωσε  το  κεφάλι,  πίσω  από  τα  γυαλιά,  τα  μάτια  του  πεταλούδιζαν

φοβισμένα.

-Εσύ τον σκότωσες! Είπε ο καπετάν Μιχάλης χαμηλώνοντας τη φωνή του, εσύ!

-Εγώ;!

2Σκλήριξε: τσίριξε.
3Στον οντά: στο δωμάτιο



-Ναι,  αν  τον  σκότωνε  άντρας,  θα  τον  σκότωνε  με  μαχαίρι,  μα  τον  σκότωσες  εσύ

μπαμπέσικα,4 με φαρμάκι.

- Δε βαστούσα πια. 

-Καλά, το Θεό δεν τον φοβήθηκες - εμένα δε με φοβήθηκες; Έπρεπε να τον σκοτώσεις με

μαχαίρι.

-Δε βαστούσα πια…

-Δε σ’ εγκαλώ5, σου λέω, που τον σκότωσες, σ΄ εγκαλώ που τον σκότωσες γυναικίσια, με

φαρμάκι. μην τα στρίβεις!

-Δε βαστούσα πια, ξανάπε ο δάσκαλος. Κι αλλιώς δεν μπορούσα, ήταν πιο δυνατός.

-Κατάλαβε τίποτα η γυναίκα σου;

-Μπορεί… Δεν ξέρω, μπορεί… Δε μου μιλάει, κι όταν ανεβαίνω απάνω, μου χύνεται και με

γκρεμίζει από τη σκάλα. Κάθουμαι εδώ στον καναπέ και περιμένω.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Πώς μπορεί να εννοηθεί η γλώσσα, σύμφωνα με τον συγγραφέα του Κειμένου 1, και με

ποιες προϋποθέσεις; ( 50-60 λέξεις)

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να  γράψεις  δύο  λέξεις  με  τις  οποίες  συνδέονται  οι  περίοδοι  λόγου  στην  τελευταία

παράγραφο  του  Κειμένου  1  (μονάδες  4)  και  να  αποδώσεις  τη  νοηματική  σχέση  που

εκφράζει η καθεμιά (μονάδες 6). 

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Στο χωρίο του Κειμένου 1 […]αντλούμε πληροφορίες για τη γλώσσα, βαθαίνουμε στον

κόσμο  της  και  την  κατακτούμε,  να  μετασχηματίσεις  την  μεταφορική  διατύπωση  σε

κυριολεκτική χωρίς να αλλάξει το νόημα; 

4Μπαμπέσικα: ύπουλα
5Εγκαλώ: κατηγορώ



Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Στον διάλογο του καπετάν Μιχάλη με τον Τίτυρο, στο Κείμενο 2, διατυπώνονται έμμεσα

ιδέες  που  αφορούν  τη  συμπεριφορά  της  γυναίκας  και  του  άντρα,  έτσι  όπως  την

αντιλαμβάνεται ο καπετάν Μιχάλης στο κοινωνικό του περιβάλλον. Μπορείς να αναφέρεις

αυτές  τις  ιδέες  και  να  τις  σχολιάσεις;  Να  αναπτύξεις  σε  100-150  περίπου  λέξεις  την

απάντησή σου.

Μονάδες 15


