
                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 1 από 3                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

1. Κείμενα 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α’ 

 

«Διάνοια και Λόγος» 

 

Συχνά γίνεται λόγος για λεξιπενία, γλωσσική ένδεια, ανεπάρκεια γλώσσας, γλωσσικό 

μαρασμό, αποδυνάμωση της γλώσσας, γλωσσική ακαταστασία, κακή χρήση της γλώσσας, 

κακοποίηση της γλώσσας, γλωσσική αναρχία, αναιμική γλώσσα, τυποποίηση λεκτικού κώδικα, 

εκχυδαϊσμό της γλώσσας, συρρίκνωση της γλώσσας, γλωσσική στείρωση ή και για αγλωσσία. Οι 

καθηγητές των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διαμαρτύρονται για 

τα σφάλματα που παρουσιάζονται στα γραπτά των φοιτητών τους, τόσο στην ορθογραφία όσο και 

στη διατύπωση. Γενικά, γίνεται λόγος για γλωσσική κρίση και παρακμή.  

Η θέση αυτή τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα. Όμως, ανάλογες 

απόψεις είχαμε και παλαιότερα. Στο βιβλίο του Χρ. Χαραλαμπάκη «Γλώσσα και Εκπαίδευση» 

διαβάζουμε την ακόλουθη άποψη του κ. Παπαβασιλείου, δημοσιευμένη το έτος 1948: «Κατά την κοινή 

γνώμην αιτία του κακού θεωρείται το σχολείον, το οποίον δεν κατέβαλε την πρέπουσαν επιμέλειαν να 

καταρτίσει ικανούς τους αποφοίτους, ίνα γράφωσι ορθώς τας λέξεις…». Ο συγγραφέας αποδίδει τη 

γλωσσική παρακμή στην εξ αρτηριοσκληρώσεως, λόγω των περιστάσεων, πάσχουσαν σημερινήν 

κοινωνίαν και προτείνει τη λήψη νομοθετικών μέτρων. 

Αλλά ο κώδωνας του κινδύνου για την κρίση της γλώσσας, λίγο πολύ, επισείεται σε όλα τα 

μήκη και πλάτη της γης. Σε μια μελέτη του καθηγητή Rehares του Πανεπιστημίου στο Μοντεβίδεο 

της Ουρουγουάης το έτος 1985 με τον τίτλο «Υπάρχει κρίση της σχολικής γλώσσας στην 

Ουρουγουάη», διαβάζουμε: «Η κρίση της σχολικής γλώσσας πρέπει επιτέλους να μας αφυπνίσει. Τα 

παιδιά έχουν φτωχό λεξιλόγιο, κάνουν ένα σωρό ορθογραφικά σφάλματα, δεν καταλαβαίνουν εύκολα 

ένα απλό κείμενο και δεν μπορούν να διατυπώσουν σωστά τις σκέψεις τους. Οι μαθητές μας δεν 

διαβάζουν. Τους έχει απορροφήσει η τηλεόραση». Να τονίσουμε εδώ ότι πρώτη αναφορά για μη ορθή 

χρήση της γλώσσας συναντάμε σε έναν πάπυρο του 1400 π.Χ. 

Βεβαίως, η γλώσσα είναι έργο ζωής και προϊόν παιδείας –ατομικής και γενικότερης– και 

πολυσύνθετη οντότητα, για αυτό και η εξασφάλιση ποιότητας στα κείμενά μας (προφορικά και 

γραπτά) είναι ατομική κατάκτηση και όχι απλή συλλογική κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, 

αληθεύει, επίσης, ότι αν εξασφαλιστούν γενικότερες προϋποθέσεις και λυθούν ικανοποιητικά 

προβλήματα, όπως η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο, η γλωσσική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, τότε θα ανέβει και το γενικότερο επίπεδο ως προς μια πιο 

προσεγμένη και ποιοτική χρήση της γλώσσας, τέτοια που να αξιοποιεί τις πολλαπλές επιλογές και 

δυνατότητες που παρέχει η Ελληνική. 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης (διασκευή) 
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ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 

«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. Άρα, 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 στο ύψος των λαών. Ψηλώνουν µε το ψήλωµα και συρρικνώνονται µε τη 

συρρίκνωση των σκέψεων και των πολιτισµών των ανθρώπων. ∆εν 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 

άλλες (συναισθηµατικές και τυπικές) απαιτούν οι σύγχρονοι. «Εικόνα σου είµαι κοινωνία και σου 

µοιάζω» επαναλαµβάνει διαρκώς η γλώσσα στη γλωσσική κοινότητα που τη µιλάει… 
Χρίστος Τσολάκης 

 

 

 

2. Ασκήσεις  

 

ΘΕΜΑ 1o 

 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά και τα δύο κείμενα, να απαντήσετε σε μία παράγραφο (50-70 λέξεις) σε 

καθένα από τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 

Α1. Ποια είναι η αξία της γλώσσας; 

                                                                                                                   (Μονάδες 10) 

 

Α2. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αφορούν στη γλώσσα;

  

(Μονάδες 10) 
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ΘΕΜΑ 2ο 

 

Β1. Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη και τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου του δεύτερου 

κειμένου (« Με τις λέξεις ο ανθρώπινος εγκέφαλος … τη σκέψη γίνεται κραυγή»). 

(Μονάδες 10) 

 

Β2.  

α) Να βρείτε τα συνώνυμα των ακόλουθων λέξεων:  

ένδεια, σφάλματα, αφυπνίσει, ανέβει, παρέχει. 

 

(Μονάδες 5) 

 

β) Να βρείτε τα αντώνυμα των ακόλουθων λέξεων:  

ανεπάρκεια, ικανούς, ορθή, συρρικνώνονται, φθίνουν. 

(Μονάδες 5) 

 

γ) Να σχηματίσετε μία παράγωγη και μία σύνθετη λέξη με το β’ συνθετικό των παρακάτω λέξεων:  

αποδυνάμωση, αναρχία, τυποποίηση, διατύπωση, ορθογραφία. 

 (Μονάδες 10) 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Σε ένα άρθρο που θα γράψετε για την εφημερίδα του σχολείου σας, να αναφερθείτε στηv αξία της 

γλώσσας και στους παράγοντες που την επηρεάζουν αρνητικά (300-400 λέξεις). 

    (Μονάδες 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


