
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)
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Κείμενο 1

[Ο δημοσιογραφικός λόγος στην ελληνική γλώσσα]

Το  (διασκευασμένο)  κείμενο  είναι  του  εκλιπόντα  καθηγητή  Γλωσσολογίας  Σωφρόνη

Χατζησαββίδη («Ο δημοσιογραφικός λόγος σε ελληνική γλώσσα: ρητές γλωσσικές επιλογές

και υπόρρητες αναφορές». Μέντορας, Ειδικό Τεύχος 4, 2001).

Ο  δημοσιογραφικός  λόγος,  δημόσιος  και  εφήμερος,  προσδιορίζεται  από

ιδιαίτερους επικοινωνιακούς παράγοντες και ιδιαίτερες κοινωνικές προϋποθέσεις. Όμως,

θα πρέπει εξαρχής να τονιστεί ότι  με τον όρο «δημοσιογραφικός λόγος» δηλώνεται όχι

μόνο η γλωσσική μορφή που χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφία, αλλά και τα νοήματα

που  παράγονται  μέσω  της  κατανάλωσης  του  δημοσιογραφικού  προϊόντος  (ανάγνωση,

ακρόαση), καθώς και τα κοινωνικά συμφραζόμενα που παράγουν αυτά τα νοήματα. Ειδικά,

ο σύγχρονος ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος κάνει έντονη την παρουσία του με πολλές

και ποικίλες μορφές μέσω ποικίλων μέσων, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα ποσοτικά ο

κυρίαρχος δημόσιος λόγος, που επιτελεί έναν μεγάλο αριθμό λειτουργιών, διαμορφώνει

συνειδήσεις  αλλά  και  είδη  και  υποείδη  λόγου.  Αποτελεί  στη  σύγχρονη  ελληνική

πραγματικότητα  τον  χώρο  μέσα  στον  οποίο  γεννιέται,  μεγαλώνει,  παράγει  και

«καταναλώνει» ελληνικό λόγο ένα πλήθος ανθρώπων. Θεωρείται το  κομβικό  σημείο στο

οποίο συναντιούνται, διαστρεβλώνονται, αλλά και αποκαλύπτονται πολλές φορές το ψέμα

και  η  αλήθεια,  η  οξύτητα και  η  μετριοπάθεια,  η  υπερβολή  και  η  νηφαλιότητα,  η

ελαφρότητα και η σοβαρότητα, ο πυκνός και ο χαλαρός λόγος. Είναι σε τελευταία ανάλυση

ένα απαραίτητο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας.

Τα  τελευταία χρόνια αποτέλεσε  τον  φορέα  μέσω του οποίου  πέρασαν  στη νέα

ελληνική γλώσσα επιστημονικοί, καλλιτεχνικοί, οικονομικοί και άλλοι όροι, άγνωστοι μέχρι

τότε,  και  λεξιλόγιο  με  το  οποίο  επενδύθηκαν  και  εκφράστηκαν  νέες  ανθρώπινες

δραστηριότητες.  Εκφράσεις  άγνωστες  έγιναν  κατανοητές  σε  πλατιές  μάζες  του  λαού,

δημιουργήθηκαν νέα μορφοσυντακτικά σχήματα, εμπλουτίστηκε ο νεοελληνικός λόγος με

νέα υφολογικά σχήματα και με νέους τρόπους γραφής. […]

Οπωσδήποτε, ο δημοσιογραφικός λόγος είναι δημόσιος λόγος με την έννοια ότι τον

ενδιαφέρουν  τα  σημαντικά  και  είναι  πληροφοριακός.  Συχνά  παρουσιάζεται  ιδεολογικά

φορτισμένος.  Άλλοτε  είναι  πειθαναγκαστικός,  σπάνια  επιστημονικός  και  πιο  σπάνια



λογοτεχνικός. Επίσης, αποφεύγει την πολυσημία, είναι ακριβολόγος, σαφής, σύντομος, ενώ

υπακούει  στους  κανόνες  της  κοινωνικά  αποδεκτής  μορφής  της  γλώσσας.  Η  δομή  του

δημοσιογραφικού κειμένου είναι προσανατολισμένη προς την αποτελεσματική πρόσληψή

του  από  τον  δέκτη.  Τέλος,  η  πρόσφατη  ιστορία  της  ελληνικής  γλώσσας  και  η  έντονη

πολιτικοποίηση  και  κομματικοποίηση  αρκετών  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης  έχουν  ως

αποτέλεσμα  την  προσφορά  πολλών  γλωσσικών  επιλογών,  τις  οποίες  εκμεταλλεύεται  ο

δημοσιογραφικός  λόγος  σε  ελληνική  γλώσσα,  για  να  προσδώσει  ορισμένα  υπόρρητα1

νοήματα.

Κείμενο 2

«Ο παρείσακτος»

Το  ποίημα  ανήκει  στην  ποιητική  συλλογή  Λιμός  (εκδ.  Νεφέλη  2007)  της  Δήμητρας

Χριστοδούλου.

Αράζει στην πνιγηρή καφετέρια

Ανάμεσα σε θορυβοποιούς εφήβους:

Ένας σχεδόν απ’ αυτούς, αν εξαιρέσεις

Το πέτρινο χέρι του.

Λάμπουν εκείνοι από οργή και αυτάρκεια

Κι εκείνος με την άλλη του πλευρά, τη σάρκινη,

Απολαμβάνει τον καφέ του.

Περνάει ένα κύμα ολάνθιστης άνοιξης

Πάνω από του καπνού τις τουλούπες

Και πάνω από την εκκωφαντική μουσική

Μια ηπιότης Συμποσίου.

Περί έρωτος φιλοσοφούν τα καημένα

Μ’ επιχειρήματα εκτυφλωτικών σωμάτων

Ή, το λιγότερο, περί του δικαιώματος

Να μην είναι ο χρόνος χρήμα.

Κι αυτός εκεί, με το πέτρινο χέρι του

Βαριά ακουμπισμένο στο τραπέζι,

Ολόκληρο το μαγαζί συγκρατεί

1 έμμεσα διατυπωμένα, αυτά που δεν λέγονται, αλλά εννοούνται



Καρφωμένο στο χώμα.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Τι πρέπει να εννοούμε με τον όρο «δημοσιογραφικός λόγος», σύμφωνα με τον συγγραφέα

του Κειμένου 1, και σε ποιους χώρους κάνει αισθητή την παρουσία του; Να απαντήσεις σε

50-60 λέξεις.

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Βρες  στο  Κείμενο  1  μία  διαρθρωτική  λέξη  ή  φράση  που  εκφράζει  καθεμία  από  τις

παρακάτω νοηματικές σχέσεις: Προσθήκη νοήματος, βεβαιότητα, αντίθεση, επεξήγηση και

συμπέρασμα. 

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

«Θεωρείται  το  κομβικό  σημείο  στο  οποίο  συναντιούνται,  διαστρεβλώνονται,  αλλά  και

αποκαλύπτονται πολλές φορές το ψέμα και η αλήθεια, η  οξύτητα και η μετριοπάθεια, η

υπερβολή και η  νηφαλιότητα, η ελαφρότητα και η σοβαρότητα, ο πυκνός και ο χαλαρός

λόγος.»:  στο παραπάνω χωρίο της  1ης παραγράφου του Κειμένου 1 να αντικαταστήσεις

κάθε υπογραμμισμένη λέξη με μια συνώνυμη λέξη ή φράση προσέχοντας ώστε να μην

αλλάξει το νόημα.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Ποιο κοινωνικό φαινόμενο αναδεικνύει η αντίθεση ανάμεσα στον «παρείσακτο» ήρωα και

στους νέους θαμώνες του καφενείου; (μονάδες 10) Πώς θα φερόσουν, αν ήσουν παρών;

(μονάδες 5) Ανάπτυξε σε 100-150 περίπου λέξεις την απάντησή σου.

Μονάδες 15


