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Κείμενο 1 :  Γλώσσα και κοινωνικοποίηση  

  

Ο πρώτος κώδικας επικοινωνίας,  δηλαδή η μητρική γλώσσα, είναι κοινωνικός 

θεσμός. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση της μητρικής γλώσσας και η καλή χρήση της είναι το 

κυριότερο μέσο ένταξης  στην κοινότητα, εφόσον αποτελεί  τη βασικότερη προϋπόθεση 

για επικοινωνία και για δημιουργία σωστών και ολοκληρωμένων σχέσεων με τα 

υπόλοιπα μέλη. Χρησιμοποιούμε την ομιλία για να έρθουμε σε επαφή με τους άλλους.  

Για να μην είμαστε μόνοι ή αποξενωμένοι. Κα ι από την άποψη αυτή, η κατάκτηση  της 

γλώσσας μας βοηθάει να αποφύγουμε την απομόνωση.  

 Κι ακόμα, ο κοινωνικός χαρακτήρας της γλώσσας υποδηλώνει ότι πρόκειται για 

ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί πέρα και πριν από τα συγκεκριμένα άτομα. Κάθε νέος 

άνθρωπος υποχρεώνεται να μαθαίνει και να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, γιατί 

σε αντίθετη περίπτωση διατρέχει τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης  ή και της απόρριψής 

του από την ομάδα. Και από την άποψη αυτή η κατάκτηση της μητρικής του γλώσσας δεν 

είναι απλώς μια  ευγενική πρόσκληση προς το κάθε νέο άτομο αλλά, μέσα σε ορισμένα 

πλαίσια, πρέπει να νοείται ως κοινωνική επιταγή. Έτσι, η κοινωνικοποίηση του ατόμου 

και η επικοινωνία του με τα άλλα άτομα της γλωσσικής κοινότητας έρχεται ως 

αποτέλεσμα της κατάκτησης της μ ητρικής του γλώσσας, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί  

το αίτιο για περαιτέρω καλλιέργεια  και βελτίωση της γλωσσικής του ικανότητας.  

Η σχέση όμως μεταξύ ατόμου και γλώσσας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μονόδρομος,  

ως πλήρης δηλαδή υποταγή του ατόμου στον κώδικα το υ κοινωνικού συνόλου. Όπως, 

βέβαια, είναι φυσικό, κατά την πρώτη περίοδο κατάκτησης της γλώσσας από το άτομο, 

στην οποία μπαίνουν οι βάσεις της κοινωνικοποίησής του, υπάρχει σίγουρα η έννοια της 

υποταγής του στην κοινωνική απαίτηση. Όμως, σε ένα δεύτερο στ άδιο ανοίγεται μια 

ευρεία προοπτική που του παρέχει δυνατότητες για ελεύθερη προσωπική του έκφραση. 

Στο πλαίσιο, επομένως, της χρήσης της μητρικής γλώσσας το κάθε άτομο δημιουργεί το 

προσωπικό του ύφος και προβάλλει  την ατομικότητά του,  παρά το γεγονός ότι  η 

γλωσσική επικοινωνία στηρίζεται σε ένα φαινόμενο που δημιουργείται και λειτουργεί  

με κανόνες και αρχές, οι οποίες καθιερώνονται από το κοινωνικό σύνολο.  
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πράξη.  Αθήνα:  Gutenberg,  39 -40 (διασκευή) .  

 

Κείμενο 2:  

Βέβαια παθαίνει η γλώσσα ό,τι και πολλές άλλες ανθρώπινες κατακτήσεις: η 

πολλή και κακή χρήση φθείρει το υλικό της, τις «λέξεις», και λιγοστεύει (ή και 

εξαφανίζει) την υποβλητική της δύναμη. Σαν τα πολυτριμμέν α νομίσματα χάνουν και οι  

λέξεις λίγο-λίγο την αξία τους και δεν περνούν πια: δεν ερεθίζουν την ευαισθησία μας,  

δεν δημιουργούν μέσα μας καταστάσεις, δεν ξυπνούν συγκινήσεις ή τάσεις που να 

απαιτούν άμεση εκτόνωση. Τούτο συμβαίνει στον «κοινό» λόγο της καθ ημερινότητας, ή 

στα τυποποιημένα και αφυδατωμένα φραστικά σχήματα της «επίσημης» πεζολογίας. 

Τότε η γλώσσα διατρέχει τον έσχατο κίνδυνο να χάσει  τους χυμούς των συμβόλων της, 

να συρρικνωθεί και να γεράσει. Αν τελικά δεν πεθαίνει, είναι γιατί σώζεται από τη ν 

Ποίηση...  «Από τη νέκρα έρχεται να σώσει τη γλώσσα ο ποιητής. Αυτός ανασταίνει πάλι 

τις λέξεις και τις κάνει πλάσματα ζωντανά. Τους ξαναδίνει το χαμένο τους δυναμισμό, 

για να μπορούν να βομβαρδίζουν τη συνείδησή μας με τις αλλεπάλληλες εκρήξεις του –

όπως  πατώντας το πεντάλ ο πιανίστας αφήνει  τον κάθε τόνο να αντηχεί  επ'  άπειρον 

καλώντας σε βοήθεια και ξυπνώντας τους αρμονικούς του. Εδώ έχομε μια σωστή 

κοσμογονία. Θησαυροί της γλώσσας, παραχωμένοι,  βυθισμένοι στο σκότος,  

ανυποψίαστοι, ξανάρχονται στην επιφ άνεια και οι λέξεις παίρνουν πάλι την παρθενική 

τους αγνότητα, τη δροσιά και τη λάμψη τους –το αρχέγονο κάλλος και τον πηγαίο, τον 

ανεξάντλητο πλούτο τους.  Η σύμβαση τις είχε ψευτίσει και ρηχάνει·  η ποίηση τους 

ξαναδίνει την αλήθεια και το βάθος τους. Τώρα  πια είναι πλάσματα ζεστά από ζωή και 

ακτινοβολούν ζωή. Φτιάχνουν καταστάσεις: σκέψεις, συγκινήσεις, τάσεις, όπως η ζωή 

γεννάει ζωή. Ο τεχνίτης είναι εδώ στην κύρια σημασία του όρου: ποιητής. Ποιεί –  

δημιουργεί,  και η ποίησή του είναι πράξη δημιουργίας».  

Την αλήθεια αυτή τη βεβαιώνει, νομίζω, η προσωπική του καθενός πείρα. Όταν 

αναταράζεται η ζωή μας από κάτι βαθύ και απροσδόκητο και θέλομε να συντηρήσομε τη 

χαρά ή να δαμάσομε τη θλίψη μας,  ζητούμε τη βοήθεια της δημιουργικής,  της ποιητικής 

γλώσσας: πανηγυρίζομε ή θρηνούμε «ποιητικά», με τον ύμνο ή το μοιρολόγι, ακόμα και 

αυτοσχεδιάζομε.. .  Τις περισσότερες όμως φορές δανειζόμαστε από καθιερωμένους 

ποιητές τους στίχους που εκφράζοντας ζωντανά «φτιάχνουν την κατάσταση» που ζούμε,  

και ταυτόχρονα μας ανακουφίζου ν, όπως η Τέχνη ξέρει  να αλαφρώνει τον άνθρωπο. 

«Βρες έκφραση για ένα πόνο» (παρατηρεί σ' ένα περίφημο «Στοχασμό» του ο Oscar Wilde) 

«και θα σου είναι αγαπητός.  Βρες έκφραση για μια χαρά και εντείνεις την έκστασή της.  

Θέλεις ν'  αγαπάς; Κάνε χρήση της μετάν οιας,  της αγάπης, και οι λέξεις θα πλάσουν τον 

πόθο από τον οποίο ο κόσμος φαντάζεται πως πηγάζουν οι  λέξεις. Έχεις καμιάν οδύνη 

που σου τρώει τα σωθικά; Βαφτίσου στη γλώσσα της οδύνης, μάθε την προφορά της από 

τον πρίγκηπα Hamlet και τη βασίλισσα Conatane  και θα ιδείς ότι η απλή έκφραση είναι 

τρόπος παρηγοριάς και ότι η φόρμα που είναι η γέννα του πάθους, είναι και ο θάνατος 

του πόνου». [ . . .]  

Ε.  Π.  Παπανούτσος ,  «Το δίκαι ο της πυγμής»  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  

Α1.  Τις τελευταίες μέρες στην σχολική σας τάξη συζητάτε για ζητήματα σχετικά με την 

αξία της καλλιέργειας του γλωσσικού εργαλείου  των νέων .  Διαβάσατε το Κείμενο 1 ,  

σας έκανε εντύπωση το περιεχόμενό του και επιθυμείτε να το  παρουσιάσετε στις 

συμμαθήτριες  και  στους συμμαθητές  σας .  Αποδίδετε περιληπτικά (60 -70 λέξεις)  τις δυο 

τελευταίες παραγράφους για να τις παρουσιάσετε  στην τάξη.  

(Μονάδες 15)  

Α2.  Σε κάθε έναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς για το 2ο  κείμενο να δώσετε τον 

χαρακτηρισμό «Σωστό» ή «Λάθος»,  με βάση το κείμενο. Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας, παραπέμποντας στα αντίστοιχα χωρία  του Κειμένου 2 .  

1. Συχνά λόγω της καθημερινής, βιαστικής χρήσης των λέξεων από τους ομιλητές μιας γλώσσας οι 

λέξεις χάνουν το σημασιολογικό τους βάθος. 

2. Τα κείμενα που είναι γραμμένα σε επίσημο, υψηλό λόγο είναι αυτά που διατηρούν ζωντανές όλες 

τις πτυχές του λεξιλογίου μιας γλώσσας. 

3. Η ποίηση χρησιμοποιώντας συχνά απαρχαιωμένο λεξιλόγιο, οδηγεί τον αναγνώστη σε ανία και τον 

εμποδίζει να αντιληφθεί το πραγματικό βάθος της σημασίας των λέξεων. 

4. Στο πλαίσιο της Τέχνης οι λέξεις αποκτούν ένα υψηλό περιεχόμενο που είναι δυνατόν να εκφράσει 

και να ανακουφίσει την ανθρώπινη ψυχή. 

5. Οι απλοί τρόποι έκφρασης που συχνά χρησιμοποιούνται από κάποια καλλιτεχνικά δημιουργήματα 

είναι δυνατόν να προκαλέσουν λυπηρά –σχεδόν καταθλιπτικά- συναισθήματα στον αναγνώστη, 

απομακρύνοντάς τον από την γνήσια χρήση της γλώσσας του. 

(Μονάδες 15)  

Β1 .  i .  «Κάθε νέος άνθρωπος υποχρεώνεται να μαθαίνει και  να χρησιμοποιεί  τη μητρική 

του γλώσσα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση διατρέχει τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης 

ή και της απόρριψής του από την ομάδα. »  (Κείμενο 1)  

i i .  «Την αλήθεια αυτή τη βεβαιώνει, νομίζω, η προσωπική του καθενός πείρα .  Όταν 

αναταράζεται η ζωή μας από κάτι βαθύ και απροσδόκητο και θέλομε να συντηρήσομε 

τη χαρά ή να δαμάσομε τη θλίψη μας, ζητούμε τη βοήθεια της δημιουργικής, της 

ποιητικής γλώσσας: πανηγυρίζομε ή θρηνούμε «ποιητικά», με τον ύμνο  ή το μοιρολόγι,  

ακόμα και αυτοσχεδιάζομε. . . »  (Κείμενο 2):  Ποιο ρηματικό πρόσωπο επιλέγει να 

χρησιμοποιήσει κάθε φορά ο συγγραφέας και τι επιτυγχάνει  με αυτή του την επιλογή;  

(Μονάδες 10)  

Β2 .  Στα  παραπάνω κείμενα να επισημάνετε δυο παραδείγματα 

μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της γλώσσας και δυο παραδείγματα 

κυριολεκτικής/δηλωτικής χρήσης της γλώσσας .  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους σε 

κάθε περίπτωση.  

(Μονάδες 10)  

Β3.  ένταξης,  κατάκτηση, περιθωριοποίησης,  επιταγή, καλλιέργεια : Να χρησιμοποιηθούν 

οι λέξεις σε προτάσεις οι οποίες θα αναδεικνύουν τη σημασία των λέξεων (οι λέξεις 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο τους). 
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(Μονάδες 10 )  

 

Γ .  Καθώς συζητάτε στην τάξη σας για την αξία καλλιέργειας της γλώσσας υπάρχουν 

κάποιοι συμμαθητές σας που επιμένουν ότι οι νέοι της ηλικίας σας είστε άριστοι 

ομιλητές της ελληνικής γλώσσας και δεν υπ άρχει  κάποιος  ιδιαίτερος λόγος για να 

ασχολείστε με το μάθημα της Γλώσσας και με τη γλωσσική σας καλλι έργεια 

γενικότερα. Με αφορμή τα δυο παραπάνω κείμενα ετοιμάζετε μια ομιλία προς τους 

συμμαθητές σας στην οποία θέλετε να τους παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους 

πιστεύετε ότι οι νέοι της ηλικίας σας πρέπει να ασχολούνται με την καλλιέργεια της 

γλώσσας την οποία χρησιμοποιούν και τρόπους με τους οποίους μπορούν να το 

επιτύχουν (300 -350 λέξεις).  

(Μονάδες 40)  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 


