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Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ 

Κείμενο 1
ECOVOICE: Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας   

Στο άρθρο, δημοσιευμένο στις 21. 2. 2011 στον ιστότοπο www.     athensvoice.gr, η Βασιλική Γραμματικογιάννη

αναφέρεται στη σημασία της γλωσσικής ποικιλότητας και στον κίνδυνο εξαφάνισης χιλιάδων γλωσσών.

Η 21η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί  από την UNESCO σαν μέρα για την προώθηση της

γλωσσικής πολυμορφίας και τη διάσωση των γλωσσών του πλανήτη, αφού θεωρείται βέβαιο ότι τα

επόμενα εκατό χρόνια θα εξαφανιστούν χιλιάδες γλώσσες. Αφορμή για την υιοθέτηση αυτής της

μέρας  στάθηκε  ο  ξεσηκωμός  φοιτητών του  Ανατολικού  Πακιστάν  –σημερινού  Μπαγκλαντές-  το

Φεβρουάριο του 1952 με σκοπό να εμποδίσουν την κατάργηση της γλώσσας τους «Μπενγκάλι» και

την υιοθέτηση της επίσημης Πακιστανικής «Ουρντού». Η διαμαρτυρία πνίγηκε στο αίμα από την

αστυνομία.

Τα τελευταία χρόνια πολλές γλώσσες,  ακόμα και  οικονομικά ισχυρών κρατών,  όπως για

παράδειγμα η Σουηδία, έχουν υποσκελιστεί1 κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα από

την  Αγγλική.  Μέχρι  ένα  σημείο  η  πρακτική  αυτή  είναι  απαραίτητη,  για  να  μπορεί  να  υπάρξει

επικοινωνία της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας. Από την άλλη πλευρά, όμως, όταν σταματά η

χρησιμοποίηση μιας γλώσσας σ’ ένα τομέα, σταματά και η εξέλιξη της σαν μέσον επικοινωνίας. Δε

δημιουργούνται  νέοι  όροι  για  καινούργια  φαινόμενα.  Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  σταδιακά  να

δημιουργούνται  κοινωνίες  χωρίς  πολιτισμικά  χαρακτηριστικά  που  οδηγούν  σε  έναν

ομογενοποιημένο κόσμο και αποκλείουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού από τον δημοκρατικό

δημόσιο διάλογο και από πολύτιμες γνώσεις. Δυσχεραίνεται η μετάδοση γνώσεων σε κοινωνικές

ομάδες  που  δεν  ανήκουν  στις  ομάδες  των  ειδικών.  Αυτό  με  την  σειρά  του  δυσχεραίνει  την

πληροφόρηση του κόσμου και γίνεται απαγορευτικός ο δημόσιος διάλογος για διάφορα θέματα

που προκύπτουν…

Η μητρική γλώσσα δεν είναι απλά ένα εργαλείο επικοινωνίας ενός λαού, αλλά αποτελεί

έναν ουσιαστικό παράγοντα της πολιτιστικής του ταυτότητας. Η σταδιακή υποκατάσταση λέξεων και

ορολογιών σηματοδοτεί  την οπισθοχώρηση της γλώσσας καταλήγοντας στο τέλος να μιλάμε για

«ανώτερες»  και  «κατώτερες»  γλώσσες  με  αποτελέσματα  σαν  αυτά  του  αποικιοκρατικού

παρελθόντος.

Φανταστείτε τον πλανήτη χωρίς τις διαφορές στη φύση και την βιοποικιλότητα πώς θα ήταν.

Ας παραδειγματιστούμε απ’ αυτό, για να προστατεύσουμε την γλωσσική ποικιλότητα, αναπόσπαστο

1 υποσκελιστεί: παραγκωνιστεί

http://www.athensvoice.gr/


κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε λαού.

Κείμενο 2

Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933)

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΤΑΙ 

Οι  Ποσειδωνιάται  ήταν  οι  ελληνικής  καταγωγής  κάτοικοι  της  Ποσειδωνίας  της  Κάτω  Ιταλίας,  κοντά  στο

σημερινό Σαλέρνο (πόλη κοντά στη Νάπολη). Το ποίημα ανήκει στη συλλογή «Κρυμμένα Ποιήματα» (1882-

1923).

Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδωνιάται

εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι

με Τυρρηνούς, και με Λατίνους, κι άλλους ξένους.

Το μόνο που τους έμενε προγονικό 

ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες,

με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους.

Κι είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής

τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται,

και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε,

που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι.

Και πάντα μελαγχολικά τελείων’ η γιορτή τους.

Γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήσαν Έλληνες —

Ιταλιώται έναν καιρό κι αυτοί·

και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν,

να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά

βγαλμένοι — ω συμφορά! — απ’ τον Ελληνισμό.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Σε 60-70 λέξεις να παρουσιάσεις συνοπτικά τις επιπτώσεις της κυριαρχίας της αγγλικής γλώσσας,

σύμφωνα με την αρθρογράφο στο Κείμενο 1.

Μονάδες 10



2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Στη  2η  παράγραφο  του  Κειμένου  1  να  εντοπίσεις  δύο  (2)  λέξεις  ή  φράσεις  με  τις  οποίες

επιτυγχάνεται η συνοχή της παραγράφου και να ερμηνεύσεις τη λειτουργία τους.

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

«Ας  παραδειγματιστούμε απ’  αυτό,  για  να  προστατεύσουμε  την  γλωσσική  ποικιλότητα,

αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε λαού».

Να αιτιολογήσεις την επιλογή της αρθρογράφου ως προς την έγκλιση (μονάδες 10) και το ρηματικό

πρόσωπο (μονάδες 5) στο παραπάνω τμήμα του κειμένου με τα έντονα γράμματα. 

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το κύριο ζήτημα που θίγει το Κείμενο 2; Πόσο επίκαιρο θεωρείς ότι

είναι; Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε μια παράγραφο 100-150 λέξεων.

Μονάδες 15 


