
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

 

Κείμενο 1 

Ελευθερία και γλώσσα: Η οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας στηρίζεται άμεσα στη 

γλωσσική ταυτότητα 

Απόσπασμα από κείμενο του Χρήστου Κλαίρη, ομότιμου καθηγητή Γενικής Γλωσσολογίας στη 

Σορβόννη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Αντλήθηκε από την ιστοσελίδα: 

www.lifo.gr (9.2.2021).  

 

Η συμβολική επιλογή της επετείου του θανάτου του Διονυσίου Σολωμού (9 

Φεβρουαρίου) για να γιορτάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» με οδηγεί να 

υπενθυμίσω τη γνωστή ρήση του ποιητή στον «Διάλογό» του: 

μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα1 

Ελευθερία και γλώσσα είναι έννοιες αλληλένδετες και δεν είναι τυχαίο ότι ο 

ποιητής διατυπώνει αυτή την αλήθεια σε μια ιστορική περίοδο όπου οικοδομείται το 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

Η γλώσσα κάθε λαού αποτελεί το σπουδαιότερο πολιτισμικό μνημείο πάνω στο 

οποίο βρίσκεται ανεξίτηλα αποτυπωμένη όλη η ιστορία του. Πάνω στη γλώσσα σμιλεύεται2 

η ιστορία κάθε λαού. 

Φαντασθείτε μια Ελλάδα ελεύθερη που δεν μιλάει ελληνικά! Αλλά με το ίδιο 

σκεπτικό φαντασθείτε μια Γαλλία που δεν μιλάει γαλλικά, μια Γερμανία που δεν μιλάει 

γερμανικά κ.ο.κ.! 

Με άλλα λόγια η οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας στηρίζεται άμεσα στη 

γλωσσική ταυτότητα. Η Ελλάδα υπάρχει ως Ελλάδα, γιατί μιλάει ελληνικά. Αν θέλουμε να 

διαφυλάξουμε την ελληνικότητά μας, είναι απαραίτητο να διαφυλάξουμε τη γλώσσα μας 

ως κόρην οφθαλμού. 

Η γλώσσα, κάθε γλώσσα, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τον ανθρώπινο βίο, με 

την ανθρώπινη ζωή. Μέσα στη γλώσσα που χρησιμοποιεί κάθε κοινωνικό σύνολο, κάθε 

λαός μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις περισσότερες πολιτισμικές αξίες και ιδιαιτερότητες 

που μας επιτρέπουν να τον αναγνωρίσουμε. Η γλώσσα κάθε λαού αποτελεί το 

σπουδαιότερο πολιτισμικό μνημείο πάνω στο οποίο βρίσκεται ανεξίτηλα αποτυπωμένη όλη 

η ιστορία του. Πάνω στη γλώσσα σμιλεύεται η ιστορία κάθε λαού. 

                                                           
1
 μήπως έχω κάτι άλλο στον νου μου εκτός από την ελευθερία και τη γλώσσα 

2
διαμορφώνεται 

http://www.lifo.gr/


Όλες οι γλώσσες του κόσμου –υπολογίζουμε ότι μιλιούνται σήμερα στον πλανήτη 

μας γύρω στις 6.000 γλώσσες– όλες οι γλώσσες του κόσμου, υπ’ αυτή την έννοια, 

αποτελούν πολιτισμική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Προσοχή όμως: οι γλώσσες 

μπορούν και να εξαφανιστούν. Σήμερα κανένας λαός δεν μιλάει λατινικά, αλλά ούτε και 

χεττιτικά που μιλιόντουσαν στη Μικρά Ασία γύρω στη 2η χιλιετία π.Χ. από τους Χετταίους ή 

Χιττίτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουνέσκο (υπ. αριθμ. 2002-07) στα πλαίσια του 21ου 

αιώνα, του αιώνα μας, 50 έως 80% των ομιλουμένων σήμερα γλωσσών, πρόκειται να 

εξαφανιστούν. Κατά κανόνα θεωρούμε ότι μια γλώσσα απειλείται να εξαφανιστεί, όταν 

παύουν οι γονείς να την μεταδίδουν στα παιδιά τους, όταν παύει να χρησιμοποιείται στην 

επικοινωνία.  

 

Κείμενο 2  

Αδέσποτα σκυλιά 

Ποίημα του Αργύρη Μαρνέρου. Ποιητική συλλογή «Οι Άρχοντες» (1985)  

Ξέρετε τι τιμή τα κάνουνε 

Όταν τα ζώα αυτά 

Τα ονομάζουμε αδέσποτα 

Είναι χωρίς κυρίους 

Χωρίς αφεντικά το νιώθετε 

Αυτό δεν είναι πια τιμή 

Αυτό είναι προνόμιο 

Γι’ αυτό και κάθε εξουσία 

Τους ρίχνει φόλα με ευχαρίστηση 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Ποιες σκέψεις καταθέτει ο συντάκτης του Κειμένου 1 σχετικά με την προσφορά της 

γλώσσας (50-60 λέξεις); 

Μονάδες 10 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 



Να χαρακτηρίσεις την καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστή ή λανθασμένη 

(μονάδες 4) και να αιτιολογήσεις με συντομία τις επιλογές σου (μονάδες 6). 

α. Η 1η και η 2η παράγραφος ενωμένες («Η συμβολική επιλογή της επετείου … όπου 

οικοδομείται το νεοσύστατο ελληνικό κράτος.») θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως 

πρόλογος στο κείμενο αυτό, όπως σου έχει δοθεί. 

β. Η τελευταία παράγραφος («Όλες οι γλώσσες του κόσμου … όταν παύει να 

χρησιμοποιείται στην επικοινωνία.») θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επίλογος στο 

κείμενο αυτό, όπως σου έχει δοθεί. 

Μονάδες 10 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Παρόλο που το κείμενο είναι ανάρτηση σε ιστοσελίδα, εμφανίζει χαρακτηριστικά μιας 

προφορικής ομιλίας προς κάποιο ακροατήριο. Να εντοπίσεις τρεις γλωσσικές/ υφολογικές 

επιλογές που παραπέμπουν σε ομιλία, αιτιολογώντας με συντομία τις επιλογές σου.  

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 4 

Το ποιητικό υποκείμενο αποδίδει θετικό ή αρνητικό περιεχόμενο στη λέξη «αδέσποτος»; 

Για ποιο λόγο; Ποιες είναι οι δικές σου σκέψεις; Στην απάντησή σου να βασιστείς σε 

στοιχεία του ποιήματος. (100-150 λέξεις) 

Μονάδες 15 


