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Κείμενο 1 

ΓΛΩΣΣΑ, Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Ο πολιτισμός και η γλώσσα είναι δύο αέναα εξελισσόμενα στοιχεία. Η γλώσσα είναι  

μια από τις ένυλες εκφράσεις του κάθε πολιτισμού. Και τα δύο αυτά δεν είναι στατικές 

οντότητες αλλά δυναμικές, με λίγες αραιές κορυφαίες α ποκρυσταλλώσεις που 

ακτινοβολούν για περισσότερο καιρό, λόγω της ανώτερης πνευματικής τους και 

αισθητικής τους ποιότητας και ύστερα χάνονται…. Κάθε λέξη έχει την ιστορία της και 

σημαίνει την ιστορία της, και είναι πλούσια από την ιστορία της. Όσο πιο προηγ μένος 

είναι ο πολιτισμός ενός έθνους, τόσο πιο πλούσιες σε προϊστορία και συνεπώς σε 

ουσία, είναι οι λέξεις της γλώσσας. Αυτό ισχύει και για τ ις συντακτικές μορφές της 

γλώσσας.  

Η γλώσσα αποβλέπει στη συνεννόηση, όχι όμως μόνο για τα καθημερινά της ζωής ,  

αλλά και για τη διατύπωση υψηλότερων διανοημάτων, δηλαδή  τη διατύπωση 

αποχρώσεων με αυστηρή ακριβολογία. Αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα χρειάζεται να 

εκφράζει καθαρά όλες τις λογικές μορφές της σκέψης. Αλλά η γλώσσα πρέπει να 

εκφράζει και άλογα στοιχεία,  να διεγείρει συναισθήματα σε εκείνον που ακούει τα 

εκφραζόμενα….  

Για χάρη αυτών των σκοπών η γλώσσα πρέπει να είναι ανάλογη με τον πολιτισμό 

του έθνους. Ακριβέστερα πρέπει να είναι ο καθρέφτης του πολιτισμού του. Από αυτό 

όμως ακολουθεί ότι η γλώσσα, αυτή καθεαυτήν, πρέπει να έχει μια άλλη ποιότητα, 

μια άλλη ιδιότητα, να έχει αισθητική, να έχει ύφος. Και το ύφος είναι  πάντα 

προσωπικό. Η γλώσσα είναι ό ,τι το μάρμαρο ή ο χαλκός για το γλύπτη.  

Ενώ όμως η γλώσσα είναι κάτι τόσο προσωπικό είναι ταυτόχρονα και κάτι  εθνικό. 

Κάθε λαός έχει τη γλώσσα που του αξίζει. Στη γλώσσα και στα τραγούδια του 

εναποθηκεύεται  ο πολιτισμός του…  

Τη γλώσσα , αυτό το σπαρταριστό από ζωή, δημιούργημα του ανθρώπινου 

πνεύματος, δεν τη κατασκευάζουν γλωσσολόγοι ούτε οι δάσκαλοι στα σχολεία . Τη 
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γλώσσα την πλάθει πρώτα ο λαός και με την καθημερινή του ομιλία, αλλά και με τις 

ευγενέστερες εκδηλώσεις του όπως το δημοτικό τραγούδι. Την πλάθουν όμως και 

κορυφαίοι στην έκφραση αυστηρά λογικών νοημάτων, νομικών και μαθηματικών αλλά 

και συναισθηματικών. Την πλάθουν όταν έχουν και  αισθητικό κριτήριο, είτε 

βοηθημένοι από την καθαρότητα της λογικής τους σκέψης είτε  από το χάρισμα που 

τους δόθηκε με λέξεις, που αν και πάντα εκφράζουν και κάτι λογικό, να εκφράζουν 

το άλογο.  

Για αυτό  όταν θέλουμε να καταλάβουμε το πνεύμα μιας γλώσσας, δεν θα 

καταφύγουμε στις γραμματικές και στα συντακτικά αλλά στα κείμενα των Πρόγραμμα 

Υποστήριξης & Μελέτης Μαθητών μεγάλων συγγραφέων. Αυτοί υπαγορεύουν στους 

γλωσσολόγους τους νόμους της γλώσσας και όχι οι γλωσσολόγοι στους  δημιουργούς 

της γλώσσας. Δεν έμαθε ο Δάντης τα ιταλικά από τους γραμματικούς, αυτοί μάθανε 

ιταλικά από το Δάντη.  

Κείμενο 2  

Το χάσμα γέμισε άνθη  

Με τις λέξεις ο ανθρώπινος εγκέφαλος αιχμαλωτίζει το σύμπαν. Μέσα στις φόρμες 

των λέξεων γεννιούνται οι σκέψεις .Όπως τα ρεύματα των υδάτων κινούνται στην 

κοίτη του ποταμού και, αν δεν υπάρχει αυτή, σκορπίζουν και χάνονται, έτσι και οι 

σκέψεις κινούνται στην κοίτη της γλώσσας και χάνονται όταν χάνεται κι εκείνη. Από 

την ώρα που ο άνθρωπος αποκτά τις λέξεις, η κοίτη της σκέψης του γίνεται λεκτική. 

Η σκέψη χωρίς τη γλώσσα είναι βουβή, αλλά και η γλώσσα χωρίς τη σκέψη γίνεται 

κραυγή. Με τον μικρόκοσμο των λέξεων ελευθερώνεται και φτάνει στο φωναχτό αγέρι 

της ζωής ο μέγας κόσμος της ανθρώπινης συνείδησης και  του ανθρώπινου μόχθου. 

Οι λέξεις, «αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας» του Ελύτη, είναι αυτές που 

σηματοδοτούν τα όρια του κόσμου. Τα όρια του λόγου μου, είπαν , σηματοδοτούν τα 

όρια του κόσμου μου. Το παιδί κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ζωής του, όταν 

συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα έχουν ονόματα. Συνείδηση, επομένως, της γλώσσας 

σημαίνει συνείδηση της σκέψης. Συνείδηση της απεραντοσύνης της γλώσσας 

σημαίνει συνείδηση της απεραντοσύνης της σκέψης. Γι ’ αυτό και οι γλώσσες 

βρίσκονται στα μπόγια των λαών. Ψηλώνουν με το ψήλωμα και συρρικνώνονται με 

τη συρρίκνωση των σκέψεων και των πολιτισμών των ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν 

οι πολιτισμοί και οι σκέψεις να προάγονται και οι γλώσσες να φθίνουν. Αυτό και το 

αντίστροφό του αποκλείονται. Στην τεχνολογία οι λαοί, στην τεχνολογία και οι 

γλώσσες. Στην ποίηση οι λαοί, στην ποίηση και οι γλώσσες. Άλλες γλώσσες 

απαιτούσαν οι αρχαίοι πολιτισμοί - πρώτος και καλύτερος ο αρχαιοελληνικός –  και 
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άλλες (συναισθηματικές και τυπικές) απαιτούν οι σύγχρονοι. «Εικόνα σου είμαι 

κοινωνία και σου μοιάζω» επαναλαμβάνει διαρκώς η γλώσσα στη γλωσσική κοινότητα 

που τη μιλάει.  

 

Θέμα Α 

Α1.  Να αποδώσετε περιληπτικά  το περιεχόμενο του Κειμένου 1 σε  60-80 λέξεις.  

Μονάδες 15  

Θέμα Β  

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα Κείμενα 1 και 2, τις παρακάτω  

προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε  

πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος . Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με  αναφορές  

στα κείμενα:  

α. Η γλώσσα αποσκοπεί αποκλειστικά στην επικοινωνία για κάλυψη καθημερινών 

αναγκών του ανθρώπου (Κείμενο 1).  

β. Τη γλώσσα τη δημιουργούν οι γλωσσολόγοι (Κείμενο 1).  

γ. Το παιδί κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ζωής του όταν συνειδητ οποιεί ότι ο 

κόσμος που το περιβάλλει περιγράφεται με λέξεις (Κείμενο 2).  

δ. Η πρόοδος του πολιτισμού συνδέεται με την πρόοδο της γλώσσας (Κείμενο 2).  

ε. Σκέψη και γλώσσα δεν νοούνται χωριστά η μια από την άλλη (Κείμενο 2).  

Μονάδες 15  

Β2. Να εντοπίσετε πέντε (5)  σημεία συνυποδηλωτικής (μεταφορικής) λειτουργίας της 

γλώσσας στα Κείμενα 1 και 2.  Ποια η λειτουργία τους;  

Μονάδες 10  

Β3. α. Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι υπογραμμισμένες διαρθρωτικές λέξεις 

του Κειμένου 1;  (μονάδες 4 ) 

β. Να εντοπίσετε τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου του Κειμένου 1.  

(μονάδες 6) 

Μονάδες 10 

Β4.  «Η γλώσσα αποβλέπει στη συνεννόηση, όχι όμως μόνο για τα καθημερινά της,  

ζωής αλλά και για τη διατύπωση υψηλότερων διανοημάτων .»: Να χρησιμοποιήσετε 

την πρόταση ως θεματική περίοδο σε μία παράγραφο που θα αναπτύξετε με τη 

μέθοδο της αιτιολόγησης (επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε , μαζί με την αιτιολόγηση, 

και τη μέθοδο των παραδειγμάτων).  

Μονάδες 10  
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Θέμα Δ  

Δ1. Με αφορμή τα κείμενα που διαβάσατε, αποφασίζετε να γράψετε ένα άρθρο που 

θα δημοσιευτεί στη σχολική σας εφημερίδα, όπου θα αναλύετε την αξία της γλώσσας 

γενικά, καθώς και τρόπους ώστε να αντιμετωπιστεί το σύγχρονο φαινόμενο της 

γλωσσικής υποβάθμισης. (περίπου 300 λέξεις)  

Μονάδες 40  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 


