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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

                                           Η έννοια της κακοποίησης της γλώσσας 

[1] Ως γλωσσολόγος γίνομαι πολύ συχνά αποδέκτης παραπόνων και παρατηρήσεων 

για την «κακοποίηση» που υφίσταται η γλώσσα μας. Πρόκειται συνήθως για 

μορφωμένους ανθρώπους, επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και λιγότερο 

συχνά για λιγότερο μορφωμένους ανθρώπους, με κάποια φανερή έγνοια για τη 

γλώσσα που μιλάμε και γράφουμε. Τα παράπονα είναι για την «κατάντια» της 

γλώσσας μας, για τα «άθλια» ελληνικά που ακούγονται από την τηλεόραση, για την 

«άγνοια» της ελληνικής από τους μαθητές, για το πώς γράφονται σήμερα οι λέξεις 

της γλώσσας μας, για το πώς μιλούν οι νέοι κ.λπ. Στις γραμμές που ακολουθούν θα 

προσπαθήσω να εξηγήσω τι σημαίνει γλωσσολογικά η λεγόμενη κακοποίηση της 

γλώσσας. 

 

[2] Θα ήταν εκτός πραγματικότητας, αν πίστευε κανείς ότι η σημερινή κατάσταση της 

γλώσσας μας (γνώση – χρήση – αξιοποίησή της) είναι ό,τι πρέπει ή ό,τι θα θέλαμε να 

είναι. Θα ήταν εκτός πραγματικότητας, αν δεν αναγνώριζε ότι υπάρχουν ουσιώδη 

προβλήματα. Θα ήταν εκτός πραγματικότητας, αν δεχόταν ότι με τη γλωσσική 

μεταρρύθμιση του  ’74  λύθηκαν αυτομάτως όλα τα προβλήματα της γλώσσας μας, 

τα ουσιαστικά προβλήματα μιας ποιοτικής γνώσης και χρήσης της ελληνικής 

γλώσσας. Άλλο τόσο όμως είναι εκτός πραγματικότητας, όποιος δεν βλέπει ότι η 

γλώσσα μας βρίσκεται στον σωστό δρόμο και βελτιώνεται σταδιακώς.  



 

 

[3] Αλλού, λοιπόν, θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες για τις πραγματικές δυσκολίες 

και αδυναμίες στη χρήση της γλώσσας μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σημερινό 

παιδί, το «παιδί της τηλεόρασης» δεν μπορεί εξ ορισμού παρά να έχει μειωμένη 

ικανότητα στη χρήση της γλώσσας. Αν έχουμε το παιδί μας εκτεθειμένο για πολύ στη 

βλαπτική επίδραση κακής τηλεοπτικής γλώσσας, αν έχει περιορισμένα διαβάσματα 

καλής χρήσης της γλώσσας, αν η γλώσσα που ακούει στο οικογενειακό και φιλικό του 

περιβάλλον είναι υποβαθμισμένη κ.τ.ό., τότε προφανώς είναι φυσικό να έχει 

προβλήματα στη γλωσσική του έκφραση  γραπτή και προφορική. Και γλώσσα μην το 

ξεχνάμε δεν είναι αν θα γράφει κανείς μια ξενικής προέλευσης λέξη με ε και αι (τρένο 

ή τραίνο) ή αν θα γράφει να έλθει ή να έλθη (με ει ή η), αλλά ποια λέξη θα επιλέξει 

κάθε φορά για να εκφραστεί  ανάμεσα στο συνέπεια και το επίπτωση, ανάμεσα 

στο επίδραση, επιρροή και επήρεια ή ανάμεσα στον κόπο, τον μόχθο και 

την κούραση. 

 

[4] Γλώσσα είναι αν θα συντάξεις σωστά μια πρόταση και αν θα χρησιμοποιήσεις τους 

σωστούς γραμματικούς τύπους στη σωστή τους κάθε φορά θέση. Και πάνω απ’ όλα 

γλώσσα είναι το να μπορείς να συνθέσεις σωστά ένα κείμενο: με πληρότητα 

νοημάτων, με νοηματική και γλωσσική αλληλουχία και με επικοινωνιακή 

αποτελεσματικότητα, να μπορείς δηλαδή  να γίνεις κατανοητός από τον 

ακροατή/αναγνώστη σου και να επιτύχεις τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποίησες 

το κείμενό σου (προφορικό ή γραπτό). Η σύνταξη κειμένων προφορικών και γραπτών 

(το να μιλάς δηλαδή και να γράφεις) είναι μια δύσκολη, απαιτητική, λεπτή και 

σύνθετη διανοητική ικανότητα, κατ’ εξοχήν δημιουργική, μια τέχνη και μια τεχνική 

που χρειάζεται καλούς δασκάλους, μεγάλη άσκηση, ευρύτερη καλλιέργεια και 

συνεχή επαφή με πρότυπα γλώσσας, με κείμενα γραμμένα ή ειπωμένα από 

ανθρώπους που έχουν, με τη σειρά τους, κατακτήσει οι ίδιοι σε εξαιρετικό βαθμό 

αυτή την ικανότητα. Επομένως, κακοποίηση της γλώσσας σημαίνει, στην 

πραγματικότητα, αδυναμίες, ελλείψεις και κενά στην απόκτηση αυτής της πολύ 

σύνθετης ικανότητας που μόλις περιγράψαμε. Δεν είναι θέμα κάποιων λέξεων ή 

κάποιων γραμματικών τύπων ή μερικών κανόνων ορθογραφίας. Αν ίσχυε αυτό, η 

κατάκτηση της γλώσσας θα ήταν πολύ απλή υπόθεση, πράγμα που είναι προφανές 

ότι δεν συμβαίνει. 

 

[5] Το ξεπέρασμα της κακοποίησης της γλώσσας, η αντιμετώπιση αυτού τού 

σύνθετου φαινομένου απαιτεί όχι μόνο κατάλληλη γλωσσική εκπαίδευση στο 

σχολείο με βασικό στόχο τη σύνταξη και κατανόηση απαιτητικών κειμένων, αλλά και 

συνεχή διαβάσματα και ακούσματα γλωσσικά, δηλαδή συνεχή επαφή με πρότυπα 

ποιοτικής αξιοποίησης της γλώσσας και, βεβαίως, συχνή, σκληρή και επίμονη 

άσκηση. Θα το ξαναπώ και μ’ αυτή την ευκαιρία: η κατάκτηση της γλώσσας είναι έργο 

ζωής, που αρχίζει με τις πρώτες λεξούλες του παιδιού και συνεχίζεται επίπονα σε όλα 



 

 

τα στάδια και τα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Γι’ αυτό και κανένας μας με πρώτον 

τον γράφοντα δεν μπορεί να καυχηθεί πως κατέχει σε τέλειο βαθμό τη γλώσσα. 

Περισσότερο ή λιγότερο έντονα περνάμε όλοι μία δια βίου μαθητεία στη γλώσσα και 

όσο συντομότερα συνειδητοποιήσουμε το γεγονός αυτό, τόσο καλύτερα θα 

γνωρίσουμε και θα μάθουμε να αξιοποιούμε τη γλώσσα μας. 

                                               Γ.  Μπαμπινιώτης , εφημ. Το Βήμα 24 -11- 2008 

 

   ΚΕΙΜΕΝΟ 2  

[Στο απόσπασμα  ο αφηγητής αναφέρεται στη σχέση του πρωταγωνιστή με τον 

παππού  του, Σαρλ Σβάιτσερ.] 

          Ο Σαρλ Σβάιτσερ δεν είχε θεωρήσει ποτέ ότι ήταν συγγραφέας αλλά η γαλλική 
γλώσσα τον μάγευε ακόμα και στα εβδομήντα του, επειδή την  είχε μάθει με 
δυσκολία και δεν την κατείχε απόλυτα: έπαιζε μαζί της, ευχαριστιόταν με τις λέξεις, 
του άρεσε να τις προφέρει, κι απ’ την ανελέητη άρθρωσή του δεν γλίτωνε καμία 
συλλαβή∙  όταν είχε χρόνο, έπαιρνε την πένα του και τις συνδύαζε αρμονικά. 
Σκιαγραφούσε συχνά τα γεγονότα της οικογένειάς μας και του Πανεπιστημίου με 
εφήμερα δημιουργήματα: ευχές για τον καινούργιο χρόνο, για επετείους, προπόσεις 
σε γαμήλιες δεξιώσεις, έμμετρους λόγους για τη γιορτή του Αγίου Καρλομάγνου, 
μικρά κωμικά μονόπρακτα, αινίγματα, παιχνίδια με ομοιοκαταληξίες, ευχάριστες 
κοινοτοπίες.∙ στα συνέδρια αυτοσχεδίαζε τετράστιχα στα γερμανικά και στα γαλλικά. 
          Στην αρχή του καλοκαιριού, οι δύο γυναίκες κι εγώ φεύγαμε για την Αρκασόν, 
πριν τελειώσει ο παππούς  μου τα μαθήματά του. Μας έγραφε τρεις φορές την 
εβδομάδα: δύο σελίδες για τη Λουίζ, ένα υστερόγραφο για την Αν- Μαρί, ένα 
ολόκληρο έμμετρο γράμμα για μένα. Για να απολαμβάνω καλύτερα την ευτυχία μου, 
η μητέρα  έμαθε τους κανόνες της προσωδίας και μου τους δίδαξε. Κάποιος με 
τσάκωσε να σκαρώνω μια έμμετρη απάντηση, με πίεσαν να την τελειώσω, με 
βοήθησαν. Όταν οι δύο γυναίκες έστειλαν το γράμμα, γέλασαν μέχρι δακρύων 
σκεπτόμενες την κατάπληξη του παραλήπτη. Με το επόμενο ταχυδρομείο έλαβα ένα 
ποίημα προς τιμή μου∙  απάντησα με ποίημα. Η συνήθεια είχε παγιωθεί, παππούς 
και εγγονός είχαν συνδεθεί με καινούργιο δεσμό..  
 
                                Ζαν Πωλ Σαρτρ, Οι λέξεις, μετ. Ειρήνη Τσολακέλλη, εκδ. Άγρα 
 

 
 
ΘΕΜΑ Α  
Ποιο είναι σύμφωνα με τον συντάκτη του Κειμένου 1 το πραγματικό νόημα του όρου 
γλώσσα; Να απαντήσετε σε 70 λέξεις περίπου. 

                                                                                                                    Μονάδες  20 
 
 

https://www.tovima.gr/editor/%ce%b3-%ce%bc%cf%80%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82


 

 

ΘΕΜΑ Β 
1ο ερώτημα  
Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος καθεμία από τις παρακάτω 
προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη σας  το νόημα του Κειμένου 1. Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας με αναφορά σε αντίστοιχο χωρίο, προσδιορίζοντας σε κάθε 
περίπτωση την παράγραφο από την οποία προέρχεται. 
 
 
α. Δεν υπάρχει κακοποίηση της γλώσσας. 
β. Οι αιτίες της γλωσσικής ανεπάρκειας των παιδιών δεν σχετίζονται με τον άμεσο 
περίγυρό τους. 
γ. Η γλώσσα  έχει προοδεύσει στο διάβα του χρόνου. 
δ. Γνωρίζει ουσιαστικά τη γλώσσα όποιος είναι ορθογράφος. 

                                                                                                                Μονάδες  10 
 
 
2ο ερώτημα  
α. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των περιόδων της δεύτερης παραγράφου(Θα 
ήταν εκτός πραγματικότητας…) του Κειμένου 1; 

                                                                                                                 Μονάδες  5 
 

β. Σκοπός του συντάκτη στο παρακάτω απόσπασμα [Η σύνταξη κειμένων 
προφορικών και γραπτών (το να μιλάς δηλαδή και να γράφεις) είναι μια δύσκολη… 
ότι δεν συμβαίνει] της  τέταρτης  παραγράφου του Κειμένου 1 είναι να πείσει τους 
αναγνώστες  για τη βασιμότητα των απόψεών του. Πώς προσπαθεί να το επιτύχει; 
 

                                                                                                                     Μονάδες  5 
3ο ερώτημα  
α. Να αξιολογήσετε την αποδεικτική δύναμη του ισχυρισμού του συντάκτη στο 
παρακάτω απόσπασμα από την πέμπτη παράγραφο του Κειμένου 1 [Θα το ξαναπώ 
και μ’ αυτή την ευκαιρία… δεν μπορεί να καυχηθεί πως κατέχει σε τέλειο βαθμό τη 
γλώσσα.]  λαμβάνοντας υπόψη σας ότι οι θέσεις του αντιστοιχούν στην 
πραγματικότητα. Πώς συνδέεται ο ισχυρισμός του με τη θέση που διατυπώνει στον 
πρόλογο; 
 

                                                                                                                         Μονάδες  10 
β. Να σχολιάσετε τη χρήση των σημείων στίξης  στα παρακάτω αποσπάσματα : 
1. Τα παράπονα είναι για την «κατάντια» της γλώσσας μας, για τα «άθλια» ελληνικά 
που ακούγονται από την τηλεόραση [εισαγωγικά, παράγραφος 1] 
2. η σημερινή κατάσταση της γλώσσας μας (γνώση – χρήση – αξιοποίησή της)  
[ παρένθεση, παράγραφος 2] 

                                                                                                                      Μονάδες  5 
 

 
 
 
 



 

 

ΘΕΜΑ Γ  
Ποια είναι η άποψη του αφηγητή για τη γλώσσα στο Κείμενο 2; Για την απάντησή σας 
να λάβετε υπόψη σας δύο κειμενικούς δείκτες. Εσείς ποια σχέση έχετε με τη γλώσσα; 
Να απαντήσετε σε 150-200 λέξεις. 
 
                                                                                                                             Μονάδες   15 

 
 
 
ΘΕΜΑ  Δ 
Διαβάζοντας το Κείμενο 1 αποφασίζετε να στείλετε μια ανοιχτή επιστολή 350-400 
λέξεων, στο ίδιο έντυπο, στην οποία παρουσιάζετε τη  γνώμη σας σχετικά με τα 
προβλήματα που προκαλεί η γλωσσική πενία στην καθημερινότητα των ανθρώπων 
και εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική η καλή γνώση της 
μητρικής γλώσσας. 
 
 
 

Μονάδες   30 
 

 
 


