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1) Να επισηµάνετε τη δοµή (θεµατική πρόταση, λεπτοµέρειες, κατακλείδα) των 
παρακάτω παραγράφων: 
 

1) Θεωρητικά, ένας από τους ευρύτερους στόχους του εκπαιδευτικού συστήµατος 
είναι η διαµόρφωση της ειρηνικής συνείδησης των µαθητών. Παρ’ όλα αυτά η 
προσέγγιση του θέµατος «πόλεµος – ειρήνη» είναι επιφανειακή και περιστασιακή. 
Αναµφισβήτητα, κύρια προτεραιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η 
ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης καθώς και η προετοιµασία για τις εξετάσεις. 
Εποµένως, το ειρηνικό πνεύµα δεν προωθείται µε συγκεκριµένους τρόπους 
διδασκαλίας.  

 
2) Το βιβλίο αποτελεί τη βασικότερη κατηγορία έντυπου λόγου. Η εφεύρεση και η 
εξέλιξη της τέχνης της τυπογραφίας είχαν ως αποτέλεσµα τη ραγδαία µετάδοση της 
γνώσης και τη διεύρυνση τις πνευµατικής καλλιέργειας, οδηγώντας στην περίοδο 
της Αναγέννησης. Μέσα στις σελίδες ενός βιβλίου ο συγγραφέας του καταθέτει τη 
µελέτη, την έρευνα, τις εµπειρίες του και τα αισθήµατά του. Μας εισάγει στον 
κόσµο του και µας δίνει την ευκαιρία να µάθουµε, να τον προσεγγίσουµε και να 
ερµηνεύσουµε τη σκέψη του. Αποτυπώνει µε επιµέλεια το απόσταγµα των ιδεών 
του, γνωρίζοντας ότι απευθύνεται σε αναγνώστες οι οποίοι ίσως απέχουν από τον 
ποµπό γεωγραφικά και χρονικά. 

 
3) Ο συνασπισµός σε µικρές οµάδες υιοθετώντας τη στρατηγική του συνεταιριστικού 
ανταγωνισµού διαπιστώνεται πως αποτελεί µια συνηθισµένη πρακτική. Η παρούσα 
µελέτη δεν µπορεί να συνδέσει µε επιτυχία την πολιτική συµµετοχή των οµάδων 
συµφερόντων του κλάδου των τυχερών παιγνίων µε το πολιτικό όφελος. 
Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα πως η τόσο ενεργή δραστηριοποίηση των 
οµάδων συµφερόντων τελικά οφείλεται στην ανάγκη για επιβίωση και όχι στην 
πρόθεση άσκησης επιρροής στη δηµόσια πολιτική. 

 
4) Η αντίληψη της επιβίωσης των ισχυρότερων στον πανεπιστηµιακό χώρο 

(εκπαιδευτικός δαρβινισµός) αντιπροσωπεύει µια υποχώρηση της δηµοκρατίας των 
πανεπιστηµίων προς όφελος της χρηµατιστηριακής λογικής των ακαδηµαϊκών 
µάνατζερ. Η κυκλοφορία του χρήµατος απειλεί να αντικαταστήσει την κυκλοφορία 
των ιδεών. Η λογική του κύρους εισχωρεί όλο και περισσότερο στα κεφάλαια που 
διαχειρίζονται ή επιστρατεύουν τα πανεπιστήµια και στον χειρισµό της κατάταξης. 
Έτσι, επιφέρουµε διπλό χτύπηµα, καταργώντας έναν από τους τελευταίους χώρους 
κριτικής προς την καθεστηκυία τάξη και νοµιµοποιώντας για πάντα τα όλο και πιο 
διευρυµένα κοινωνικά χάσµατα. 
 

5) Με τον όρο παράδοση ορίζονται όλες οι πολιτιστικές αξίες του παρελθόντος που 
διαµόρφωσαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε λαού, τα διακριτικά στοιχεία του 
πολιτισµού του και των ηθικοπνευµατικών του αξιών. Μάλιστα, οι αξίες αυτές 
εξακολουθούν να αρδεύουν και το σύγχρονο πολιτισµό κάθε έθνους. Η παράδοση, 
βέβαια, δεν είναι µονοσήµαντη, αντίθετα, χωρίζεται σε πολλούς κλάδους, όπως τη 
γλωσσική, την εθνική και την πνευµατική που περιλαµβάνει τα ήθη, τα έθιµα, τη 
µυθοπλασία και τη µουσική ενός λαού. Επίσης, τον παραδοσιακό θησαυρό κάθε 
χώρας συµπληρώνει η λαϊκή και οικιστική παράδοση, η ενδυµατολογία, ο χορός, η 
τέχνη και αρκετοί ακόµη κλάδοι. 
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2) Να βρείτε µε ποιον ή ποιους τρόπους έχουν αναπτυχθεί οι παρακάτω 
παράγραφοι: 

1. Πρόταση λέγεται το συντοµότερο τµήµα του λόγου που εκφράζει µια σκέψη, µια 
επιθυµία ή ένα συναίσθηµα. Τα είδη των προτάσεων ως προς το περιεχόµενό τους 
είναι: α) προτάσεις κρίσεως, µε τις οποίες διατυπώνεται µια κρίση, µια σκέψη ή 
δίνεται µια πληροφορία, β) προτάσεις επιθυµίας, µε τις οποίες εκφράζεται µία 
επιθυµία, προσταγή, ευχή, γ) προτάσεις επιφωνηµατικές, µε τις οποίες εκφράζεται 
ένα έντονο συναίσθηµα και δ) προτάσεις ερωτηµατικές, µε τις οποίες διατυπώνεται 
µια ερώτηση. 
 

2. Η πολιτισµική και γλωσσική διαφορετικότητα µπορεί να προσεγγισθεί 
αποτελεσµατικά µέσα από την αγγλική γλώσσα. Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί η 
γλώσσα-στόχος είναι το συνδετικό στοιχείο µέσα στην τάξη που αποτελεί τον κοινό 
στόχο από όλους τους µαθητές. Ο ρόλος του δασκάλου της Αγγλικής τόσο στην 
Πρωτοβάθµια όσο και στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δεν είναι µόνο ο 
παραδοσιακός αλλά και διαµεσολαβητικός, αφού καλείται να µεταδώσει όχι µόνο 
τη γνώση της γλώσσας αλλά και την κουλτούρα όσων την µιλούν. Η εκµάθηση της 
γλώσσας µπορεί να ωθήσει τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν την ξένη γλώσσα ως 
µέσο επικοινωνίας που θα τους βοηθήσει να προσεγγίσουν τους συµµαθητές τους 
αλλά και τους συνανθρώπους τους ευρύτερα. Η ξένη γλώσσα είναι αντικείµενο 
µελέτης για όλες τις οµάδες των µαθητών. Η ελληνική γλώσσα για τους 
αλλόφωνους µαθητές είναι η δεύτερη γλώσσα ενώ τα αγγλικά διδάσκονται και 
µαθαίνονται ως επιπλέον γλώσσα.  
 

3. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ακόµη και στη σύγχρονη εποχή, όχι µόνο 
παραβιάζονται αλλά και υποσκάπτονται κάτω από την αδιαφορία ή και την ανοχή 
των Διεθνών Οργανισµών. Η εκµετάλλευση, ο ρατσισµός, η εγκληµατικότητα, η 
ανεργία, η τυπική και όχι ουσιαστική λειτουργία της δηµοκρατίας και η 
µαζικοποίηση αποδεικνύουν ότι σε µεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι πέφτουν θύµατα 
κατάφωρων αυθαιρεσιών. Παράλληλα, οι πολεµικές συγκρούσεις, η βία, η 
τροµοκρατία, ο εθνικισµός, ο φανατισµός, η φτώχεια, η αµάθεια και οι 
προκαταλήψεις είναι µερικά ακόµα παραδείγµατα που επιβεβαιώνουν την τεράστια 
απόσταση που υπάρχει ανάµεσα σ’ αυτά που περιλαµβάνει και ορίζει η διεθνής 
νοµοθεσία και σ’ αυτά που καθηµερινά διαδραµατίζονται. 
 

4. Ο πολιτισµός έχει δύο όψεις: την υλική και την πνευµατική. Η πρώτη αποβλέπει 
στην εξυπηρέτηση των υλικών αναγκών του ανθρώπου και περιλαµβάνει όλα τα 
ορατά επιτεύγµατά του, από τα ατελή παλαιολιθικά εργαλεία µέχρι την τηλεόραση 
και τους υπολογιστές. Η δεύτερη έχει στόχο να ικανοποιήσει τις πνευµατικές 
ανησυχίες του ανθρώπου, να απαντήσει στα προαιώνια ερωτήµατά του για τη ζωή, 
το θάνατο, τη φύση, την αλήθεια, την ελευθερία. Εκφράζεται κατά κύριο λόγο µε 
τη θρησκεία, την επιστήµη και την τέχνη. 
 

5. Ο όρος φανατισµός υποδηλώνει µια ακραία ψυχική κατάσταση που τοποθετεί το 
άτοµο αρνητικά απέναντι σε κάθε ζήτηµα. Ειδικότερα, πρόκειται για την τυφλή 
προσήλωση σε µια ιδέα ή δοξασία, η οποία κάνει το φανατικό υποχείριο όργανο 
της ιδέας. Η συµπεριφορά του φανατικού ατόµου χαρακτηρίζεται συνήθως ως 
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κοινωνικά αποκλίνουσα και το ίδιο κατά την υποστήριξη των «πιστεύω» του 
ενδέχεται να εκτραπεί σε βίαιες εκδηλώσεις, καθώς δε λειτουργεί µε γνώµονα τη 
λογική. 
 

6. Αρχικά, οι δύο αυτές µερίδες θεατών διαφέρουν στην εξωτερική εµφάνιση. Οι 
απλοί οπαδοί είναι ντυµένοι ανοµοιόµορφα και φορούν καθηµερινά, πολιτικά 
ρούχα. Άλλοι φορούν το κοστούµι τους, άλλοι τα ρούχα της δουλειάς, άλλοι 
φόρµες. Αντίθετα, οι φανατικοί οπαδοί είναι ντυµένοι κίτρινοι, πράσινοι, κόκκινοι 
ή µαύροι, ανάλογα φυσικά µε το χρώµα της οµάδας της προτίµησής τους. Φορούν 
κασκόλ και φανέλες της αγαπηµένης τους οµάδας και κρατούν στα χέρια τους 
σηµαίες µε τα σύµβολα των συλλόγων που υποστηρίζουν. Έχουν βάψει το 
πρόσωπό τους και το χρώµα της οµάδας τους ερεθίζει τόσο πολύ, ώστε κάθονται 
µαζεµένοι σε ένα µέρος της κερκίδας, το οποίο φαίνεται οµοιόχρωµο. 

 
7. Τα ναρκωτικά φέρνουν αρχικά µια ψυχική ευδιαθεσία στο άτοµο αλλά αυτή είναι 
παροδική. Η δραστική τους ενέργεια είναι τέτοια που δεν αργεί να φέρει τις 
οδυνηρές παθογενείς καταστάσεις στις οποίες οδηγείται ο ανήλικος. Τα ναρκωτικά, 
προκαλούν αλλοιώσεις και παραµορφώσεις της προσωπικότητάς τους. Η 
διαταραχή της νοηµοσύνης, του συναισθήµατος και της βούλησης, δηµιουργεί στο 
παιδί παρανοϊκές ιδέες, του προκαλεί βαθιές ψυχώσεις και πολύπλευρα παθολογικά 
συµπτώµατα...Τα ναρκωτικά συνθλίβουν την ψυχοπνευµατική υπόσταση του νέου 
και τον κάνουν να είναι ευερέθιστος, ανήσυχος, φιλόνικος, καχύποπτος, επιθετικός, 
δειλός, άστατος, φυγόπονος και γενικά, αντικοινωνικός. 
 

8. Με τις αποδηµίες συµβαίνει το ίδιο. Είτε είναι βίαιες είτε ειρηνικές, είναι όπως τα 
φυσικά φαινόµενα: συµβαίνουν και κανείς δεν µπορεί να τις ελέγξει. Υπάρχει 
«αποδηµία» όταν ένας ολόκληρος λαός, σιγά σιγά, µετακινείται από τη µια περιοχή 
στην άλλη (και δεν είναι καθοριστικό πόσοι θα µείνουν στην περιοχή προέλευσης, 
αλλά σε ποιο βαθµό οι αποδηµούντες αλλάζουν ριζικά τον πολιτισµό της περιοχής 
στην οποία µετακινήθηκαν). Υπήρξαν µεγάλες αποδηµίες από ανατολή προς δύση, 
στη διάρκεια των οποίων οι λαοί του Καυκάσου άλλαξαν την κουλτούρα και τη 
βιολογική ταυτότητα των αυτοχθόνων. Υπήρξαν οι µετακινήσεις των λεγόµενων 
«βαρβαρικών» φύλων που πληµµύρισαν τη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία και 
δηµιούργησαν νέα βασίλεια και νέους πολιτισµούς, οι οποίοι ονοµάστηκαν 
ακριβώς «ρωµαιοβαρβαρικοί» ή «ρωµαιογερµανικοί». Υπήρξε η ευρωπαϊκή 
αποδηµία προς την αµερικανική ήπειρο, από τη µια πλευρά των ακτών της 
Ανατολής ως την Καλιφόρνια, από την άλλη, από τα νησιά της Καραϊβικής και το 
Μεξικό ως το άκρο του Cono Sur. Έστω και εν µέρει υπήρξε πολιτικά 
προσχεδιασµένη, µιλώ για αποδηµία, γιατί οι λευκοί που ήλθαν από την Ευρώπη 
δεν είναι τόσο ότι πήραν τις συνήθειες και την κουλτούρα των ντόπιων, όσο ότι 
ίδρυσαν ένα νέο πολιτισµό στον οποίο ακόµη και οι ντόπιοι (όσοι επέζησαν) 
προσαρµόστηκαν. 
 

9. Η αξία της γλώσσας για την πορεία του ανθρώπου και του Έθνους είναι τεράστια. 
Διότι είναι ένας κώδικας επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων: µε τη γλώσσα 
συµβολίζουµε τα αντικείµενα, τις ιδέες τα πρόσωπα, γνωρίζουµε και κατανοούµε 
τον κόσµο. Εκφράζουµε και τις σκέψεις, τα διανοήµατά µας, εξωτερικεύουµε τα 
συναισθήµατα χαράς ή λύπης. Η γλώσσα είναι και µέσο καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας. Γίνεται η κιβωτός του πολιτισµού και παράγοντας πνευµατικής 
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ανάπτυξης των ανθρώπων, αφού µε τη γλώσσα διατηρούµε και µεταδίδουµε τις 
διάφορες εµπειρίες και γνώσεις στους µεταγενέστερους. 
 

10. Η τέχνη του να χειρίζεται κανείς τη γλώσσα και για να πείθει ή να εντυπωσιάζει 
τους άλλους ονοµάζεται ρητορική. Στην αρχαία Ελλάδα αναπτύχθηκαν 3 είδη 
ρητορικών λόγων: οι δικανικοί που εκφωνούνταν στα δικαστήρια, οι 
συµβουλευτικοί που εκφωνούνταν στην εκκλησία του δήµου και οι επιδεικτικοί 
που εκφωνούνταν σε διάφορες εκδηλώσεις: γιορτές, κηδείες κ.λ.π. Περίφηµα 
θεωρητικά έργα για τη ρητορική τέχνη που σώθηκαν από την αρχαιότητα είναι η 
Ρητορική του Αριστοτέλη το De Optimo του Κικέρωνα, Περί Ύψους του Λογγίνου 
κ.α. 
 

3) Πώς εξασφαλίζει η συντάκτρια του κειµένου τη συνοχή ανάµεσα στην 1η και 
στη 2η παράγραφο και πως ανάµεσα στην 3η και την 4η παράγραφο; 
Λέξη - κατακλείδα του 20ου αιώνα, η «παγκοσµιοποίηση» έχει στη συνείδηση 

του καθενός µας διαφορετικό περιεχόµενο. Άλλοι τη συνδέουν µε την κυριαρχία 
του Internet άλλοι µε τον πολυεθνικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων και τη σύντηξη 
των αγορών, άλλοι µε την επικράτηση της αγγλικής ως γλώσσας-εσπεράντο του 
πλανήτη που ενοποιεί τον πολιτισµικό ιστό της υδρογείου. Θα ήταν ανόητο να 
αµφισβητηθεί έστω και µια λέξη από τα παραπάνω - και όµως η 
«παγκοσµιοποίηση» µε διαφορετικό τρόπο επηρεάζει τις διαφορετικές κοινωνίες 
και αλλιώς αφοµοιώνεται από την καθεµιά τους - συντηρώντας προς το παρόν τις 
ανισότητες και οδηγώντας σε τεράστια ποικιλία πολιτικών επιλογών.  
Υπάρχει ωστόσο και ένα πεδίο όπου η λέξη «παγκοσµιοποίηση» δεν σηµαίνει 

απλώς µεταφορά της κοινωνικής αντιπαράθεσης σε άλλο επίπεδο, ένα πεδίο που 
θα οδηγήσει µοιραία σε πραγµατικά οικουµενική σύγκλιση των πολιτικών 
επιλογών. Και το πεδίο αυτό δεν είναι άλλο από τον πλανήτη που µας τρέφει, από 
το περιβάλλον που εδώ και λίγες δεκαετίες στέλνει όλο και πιο έντονα σήµα SOS.  
Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να δαµάζει τη φύση (πολλές χιλιάδες χρόνια 

παλαιότερα) ασφαλώς αλλοιώνει τον χαρακτήρα της. Η βιοµηχανική επανάσταση 
ωστόσο, σε συνδυασµό µε την πρόοδο της ιατρικής επιστήµης που οδήγησε σε 
δηµογραφική έκρηξη, µπορούµε να πούµε ότι αύξησε κατακόρυφα το «ειδικό 
βάρος» του ανθρώπου επάνω στον πλανήτη, διαταράσσοντας επικίνδυνα τις 
ισορροπίες του και επισπεύδοντας την κόπωση των φυσικών πόρων. Η πάντοτε 
αλαζονική και ληστρική προσέγγιση του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον 
κορυφώθηκε µε µια αληθινή εχθροπραξία: την έκρηξη της πυρηνικής βόµβας στη 
Χιροσίµα. Ποτέ δεν ήταν πιο σαφές από ό,τι στη διάρκεια του 20ου αιώνα ότι ο 
άνθρωπος υπέταξε στα πολιτικά πάθη του κάθε ορθολογική έννοια διαχείρισης των 
πόρων της φύσης και των δικών του δυνατοτήτων.  
Ο κατάλογος λοιπόν των ανθρώπινων «αδικηµάτων» σε βάρος της φύσης 

µοιάζει ατελείωτος. Ο σηµερινός απολογισµός έχει περίπου ως εξής: Τρύπα στο 
στρατοσφαιρικό στρώµα όζοντος επιτρέπει στη βλαβερή υπεριώδη ηλιακή 
ακτινοβολία να µας λούζει ανελέητα (ένοχοι οι χλωροφθοράνθρακες από τα 
αεροζόλ και από τα ψυκτικά µηχανήµατα). Αύξηση της θερµοκρασίας του 
πλανήτη, 37 αποδιδόµενη κυρίως στις τεράστιες συγκεντρώσεις διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατµόσφαιρα, ή αλλιώς το φαινόµενο του θερµοκηπίου (για το οποίο 
ενοχοποιούνται πρωτίστως η καύση ορυκτής ενέργειας και η καταστροφή των 
δασών). Σηµαντική καταστροφή του υδάτινου πλούτου κυρίως από 
πετρελαιοκηλίδες, αλλά και από την αλόγιστη ρίψη αποβλήτων. Σοβαρά 
προβλήµατα από τη διαρροή επικίνδυνων αποβλήτων γενικώς (τοξικών, πυρηνικών 
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κ.α), από τη χρήση φυτοφαρµάκων, αλλά και από την αδυναµία επεξεργασίας των 
µη ανακυκλώσιµων υλικών. Έκλυση ραδιενέργειας από πυρηνικά ατυχήµατα -για 
να µη συµπεριλάβουµε τη δυνάµει απειλή ενός πυρηνικού πολέµου. 
Απροσδιόριστης έκτασης αλλοίωση της χλωρίδας και της πανίδας (γήινης και 
θαλάσσιας), οφειλόµενη τόσο στη διαταραχή των οικοσυστηµάτων (λόγω 
κατασκευής φραγµάτων, ρίψης αποβλήτων, πετρελαιοκηλίδων, αποψίλωσης 
δασών κτλ.) όσο και στη νεότευκτη επιστήµη της γενετικής µηχανικής, που 
µεταλλάσσει ζώα και φυτά {στο όνοµα της αγοράς), δηµιουργώντας ένα 
απρόβλεπτο φυσικό περιβάλλον.  

    Χριστίνα Ψυχάρη, ΤΟ ΒΗΜΑ 
 
 

 
4) Να αναφέρετε τα λεκτικά στοιχεία, µε τα οποία επιτυγχάνεται η συνοχή µεταξύ 
των παραγράφων του κειµένου. 

	
[…] 
Άλλες, ακόµη, τεχνικές λεπτοµέρειες, όπως το κακής ποιότητας χαρτί, η άνιση 

κατανοµή του µελανιού και γενικά η χαµηλής στάθµης παραγωγή του βιβλίου, 
επηρεάζουν την αναγνωσιµότητά του, τη διάθεση, δηλαδή, και τα κίνητρα του 
αναγνώστη να το διαβάσει. Ένα βιβλίο µπορεί να φαντάζει µωρουδίστικο εξαιτίας του 
σχήµατος ή του µεγέθους των τυπογραφικών στοιχείων. Άλλο µπορεί να φαίνεται µη 
ελκυστικό λόγω του µήκους των στίχων του και της µονοτονίας της τυπογραφίας του 
κι άλλα µπορεί να φαίνονται «φτηνά» και ανάξια λόγου εξαιτίας λανθασµένων 
επιλογών για λόγους οικονοµίας, όπως η κακή ποιότητα του χαρτιού ή ένα φτωχικό 
εξώφυλλο.                                                . 
Άλλοι, επίσης, παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την αναγνωσιµότητα, είναι 

γλωσσικοί: η έκταση και το περίπλοκο λεξιλόγιο, οι σχοινοτενείς προτάσεις, η 
συγκεχυµένη διαδοχή και διάρθρωση των παραγράφων, των κεφαλαίων και όλου 
γενικά του βιβλίου.                                        . 
Πολλά, βέβαια, εξαρτώνται από τη γλωσσική ικανότητα, την πνευµατικότητα και 

εµπειρία του αναγνώστη και τις σχέσεις του µε το συγγραφέα. Όπως λέει ένας 
συγγραφέας: η αναγνωσιµότητα του κειµένου είναι δυνατό να επηρεαστεί από το πόσο 
η εµπειρία και οι σκέψεις του συγγραφέα ανταποκρίνονται στις εµπειρίες και τις 
σκέψεις του αναγνώστη. Οι παράγοντες αυτοί σε σχέση µε την ηλικία του αναγνώστη 
έχουν περιορισµένη σηµασία, ωστόσο είναι έντονα καθοριστικοί στο ζήτηµα αν θα 
συγκινηθεί ο αναγνώστης από το κείµενο ή θα το εγκαταλείψει.                                                        
. 
Μολονότι η σύνδεση βιβλίου και αναγνώστη θεωρητικά είναι δυνατή, εντούτοις 

είναι περιορισµένης αξιοπιστίας. Αυτό οφείλεται στο κίνητρο του αναγνώστη και στην 
προσπάθεια που θα καταβάλει, όταν θελήσει να πάρει κάτι µέσα από ένα συγκεκριµένο 
βιβλίο ή περιοδικό. Ο αναγνώστης που θέλει να µάθει για τον αγαπηµένο του 
ποδοσφαιριστή ή για την οµάδα του, για τον τραγουδιστή της αρεσκείας του, ή αναζητά 
πληροφορίες για µια κατασκευή ή για να βελτιωθεί σε κάτι, θα εργαστεί µε πολύ ζήλο 
για να το πετύχει. Ένα κείµενο το οποίο βρίσκεται στις αναγνωστικές δυνατότητες ενός 
ατόµου µπορεί να µην είναι ελκυστικό στην ανάγνωση, αν είναι ανιαρό, προβλέψιµο 
και δείχνει ασήµαντο.                                                           . 
Εποµένως, µπορεί να υποστηριχθεί ότι η προσέλκυση των αναγνωστών είναι 

υπόθεση παροχής κινήτρων. Για να εξασφαλιστούν τα αποδοτικά κίνητρα, είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουµε και τα βιβλία και τους αναγνώστες. Έτσι, θα έχουµε 
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απαντήσει στα ερωτήµατα τι είναι κατάλληλο για ποιον και πώς η ανάγνωση θα αποβεί 
µια ευχάριστη και δηµιουργική απασχόληση. 
 
 
6) Με ποιους τρόπους διασφαλίζεται η συνοχή των νοηµάτων στις παρακάτω 
παραγράφους; 

 
1. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι 

µεγαλύτερα στα άτοµα που κατέχουν κάποιον  µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο 
από αυτά των ατόµων µε τη βασική µόνο εκπαίδευση. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται 
κυρίως σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η αδυναµία του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος να προσαρµοστεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, η 
προσφορά πτυχιούχων δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς µε αποτέλεσµα 
η ανεργία να αυξάνεται. Ο δεύτερος λόγος είναι η επίµονη τάση των Ελλήνων να 
επιλέγουν τις σπουδές τους σύµφωνα µε την κοινωνική θέση που θα αποκτήσουν 
µετέπειτα και όχι σύµφωνα µε τις προοπτικές απασχόλησης. Έτσι, οι περισσότεροι 
αποφασίζουν να φοιτήσουν στη νοµική ή στην ιατρική καθώς τέτοιου είδους 
σπουδές θεωρούνται ότι έχουν κύρος. Στο φαινόµενο αυτό συνεισφέρει και το 
γεγονός ότι οι προσδοκίες για το µελλοντικό εισόδηµα είναι υψηλές. Αυτό 
συµβαίνει ακόµα κι αν πρέπει να πάνε στο εξωτερικό προκειµένου να σπουδάσουν 
µε πολύ µεγάλο κόστος. 
 
 

2. Ατελείωτες ώρες µπροστά από την οθόνη - του υπολογιστή και της τηλεόρασης 
- περνούν οι έφηβοι στη χώρα µας. Παράλληλα, ανησυχητικά είναι και τα δεδοµένα 
για την ενασχόληση τους µε τον τζόγο, καθώς το 6,7% των µαθητών του γυµνασίου 
βρίσκονται σε κίνδυνο εξάρτησης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας του 
Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ), 
περισσότεροι από τους µισούς εφήβους ηλικίας 11, 13 και 15 ετών (54,5) 
απάντησαν ότι κάθονται κατά µέσο όρο 5 ώρες την ηµέρα σε ηλεκτρονικές 
συσκευές µε οθόνη. Μάλιστα, τα Σαββατοκύριακα που έχουν περισσότερο 
ελεύθερο χρόνο, παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, σερφάρουν στο Ίντερνετ ή 
παρακολουθούν ταινίες κατά 2,5 ώρες περισσότερο χρόνο  σε σχέση µε τις 
καθηµερινές. Όπως ωστόσο προκύπτει από την έρευνα, αγόρια και κορίτσια 
διαφέρουν σηµαντικά ως προς τις συνήθειες τους, κυρίως σε ό,τι αφορά τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τηλεόραση, καθώς τα αγόρια περνούν πολύ 
περισσότερο χρόνο. Αντίθετα και τα δύο φύλα δείχνουν την ίδια προτίµηση σε ό,τι 
αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους χρησιµοποιούν  για 
ενηµέρωση, κοινωνική δικτύωση κτλ.  
 
 

7) Να εντοπίσετε το είδος της σύνταξης (ενεργητικής ή παθητικής) και να την 
τρέψετε στο αντίθετο είδος. 
 

1. Οι παραπάνω συνθήκες επηρέασαν και διαµόρφωσαν διαφορετικά τους νέους 
άγραφους κανόνες της αγοράς. 
 

2. Μ' αυτό τον τρόπο τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήµατά τους, τον ψυχικό τους 
κόσµο, τη διάθεση της στιγµής, τις επιθυµίες, τα όνειρα και τις ελπίδες τους. 
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3. Στόχος της καλής τυπογραφίας δεν είναι να προκαλέσει το θαυµασµό, αλλά µε τον 
τύπο των στοιχείων της και µε άλλα χαρακτηριστικά της να διευκολύνει την 
ανάγνωση. 
 

4. Αυτή η απτή, η φαινοµενική πραγµατικότητα θεωρείται από τους ανθρώπους της 
εποχής µας «επιτυχία. 
 

5. Η τελειοποίηση και η γενικευµένη επέκταση του τεχνολογικού αυτοµατισµού 
αυξάνει διαρκώς την αυτοτέλεια της τεχνικής απέναντι στον άνθρωπο. 
 

6. Η στρατηγική αυτή επιβλήθηκε από κύκλους άσχετους προς την επιστήµη. 
 

7. Η έννοια του εγγραµµατισµού δεν έχει κατακτηθεί από την πλειονότητα των 
παιδιών. 
 

8. Η ποιήτρια Κική Δηµουλά ανακηρύχτηκε από την Ακαδηµία Αθηνών τακτικό 
µέλος στην έδρα της ποίησης. 
 

9. Η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΗΕ στην 35η θέση παγκοσµίως, καθώς τα 
περισσότερα αναπτυγµένα κράτη του κόσµου έχουν εξαλείψει το πρόβληµα του 
αναλφαβητισµού. 
 

10. Το δικαστήριο απάλλαξε τον κατηγορούµενο από κάθε κατηγορία. 
 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ: GREEKLISH 
 

Το ζήτηµα των greeklish, η χρησιµοποίηση λατινικών χαρακτήρων στη γραπτή 
απόδοση της ελληνικής γλώσσας, έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις ιδιαίτερα µετά την 
έλευση της νέας χιλιετηρίδας και τις τεχνολογικές βόµβες που κατάφεραν να ταράξουν 
συθέµελα ολόκληρη την ανθρωπότητα αλλάζοντας ολοκληρωτικά τον τρόπο ζωής. 
Αυτός ο νέος τρόπος µεταγραφής των ελληνικών φθόγγων θορυβεί κυρίως 
συντηρητικούς φιλολογικούς κύκλους οι οποίοι στοχοποιούν και λιθοβολούν κυρίως 
τους νέους επειδή χρησιµοποιούν ευρέως τα greeklish στην καθηµερινή γραπτή 
επικοινωνία τους. Οι περισσότεροι µιλούν για καταστροφή της ελληνικής γλώσσας 
µέσω αυτού του τύπου γραφής µε αποτέλεσµα να ξεσπά ένα ανελέητο ντελίριο 
αποδοκιµασίας των greeklish και των χρηστών τους. 

Πρώτιστα, θα πρέπει να τονιστεί ο διαχωρισµός προφορικού και γραπτού 
λόγου. Ο προφορικός προηγείται του γραπτού και είναι αυτός που συνιστά αυτό που 
ονοµάζουµε γλώσσα. Ο γραπτός λόγος αποτελεί µια µεταγενέστερη τεχνητή επινόηση 
η οποία πάντοτε ακολουθεί τελευταία και καταϊδρωµένη τις αλλαγές που υφίσταται ο 
προφορικός λόγος. Εποµένως, όπως κι αν αποδώσουµε γραπτά την ελληνική γλώσσα: 
µε λατινικό, αραβικό, κινεζικό ή άλλο αλφάβητο, αυτή θα συνεχίζει να υφίσταται. 
Έτσι, θα ήταν εξαιρετικά αφελές να µιλάµε για καταστροφή ή αφανισµό της ελληνικής 
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γλώσσας επειδή γράφεται µε ένα διαφορετικό από το φυσικό της 
αλφάβητο..                                               

Μήπως, όµως, κινδυνεύει να χαθεί το ελληνικό αλφάβητο; Τα «ελληναγγλικά» 
θεωρούνται κι αυτά ένας γλωσσικός γραπτός κώδικας, άσχετα αν αυτός ο κώδικας 
χρησιµοποιείται διαφορετικά από κάθε άτοµο. Η χρήση των greeklish δεν πρέπει να 
προκαλεί ανησυχία όσο περιορίζεται στα στεγανά της ανεπίσηµης επικοινωνίας µε 
γραπτά µηνύµατα στο κινητό ή στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και όσο υπάρχει η 
επίγνωση εκ µέρος των χρηστών τους ότι πρόκειται για µια ανεπίσηµη µορφή 
επικοινωνίας. Λόγου χάρη, σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να σταλεί επίσηµη 
επιστολή στα ελληνικά γραµµένη µε λατινικούς χαρακτήρες εφόσον οι γράφοντες 
αντιλαµβάνονται την αντισυµβατικότητα της παραπάνω ενέργειας. 

Τα greeklish στις µέρες µας έχουν βρει πρόσφορο έδαφος όταν το διαδίκτυο 
και τα κινητά τηλέφωνα στα αρχικά στάδιά τους δεν µπορούσαν να υποστηρίξουν την 
γραπτή επικοινωνία µε άλλα αλφάβητα εκτός του λατινικού. Οι χρήστες µε τον καιρό 
τα αγκάλιασαν διότι προσέφεραν σε αυτούς πρακτικές ευκολίες: γρήγορη γραφή χωρίς 
ορθογραφική έγνοια και αποφυγή του «ενοχλητικού» τονισµού. Ίσως, προσφέρει, 
ταυτόχρονα, µια κάλυψη των συµπλεγµάτων κατωτερότητας του ανορθόγραφου 
χρήστη αλλά και πιθανού στιγµατισµού του, όταν γράφει µε ελληνικούς χαρακτήρες. 
Η φράση «Τι κάνις, ίσε καλά;», προκαλεί µια πληθώρα αρνητικών συναισθηµάτων ενώ 
η φράση «Ti kanis, ise kala?» δεν ενοχλεί καθόλου. Η µεγαλύτερη ανησυχία έγκειται 
σε πιθανή αύξηση της ανορθογραφίας λόγω greeklish.  

Αν και δεν υπάρχει σοβαρή έρευνα που να καταδεικνύει αιτιατή σχέση 
ανορθογραφίας µε greeklish, η παρατεταµένη χρήση τους θα µπορούσε να συµβάλει 
στην οπτική αποδόµηση του σηµαίνοντος µιας λέξης. Για παράδειγµα, εάν κάποιος 
γράφει συνεχώς τη λέξη «µήνυµα» ως «mnm» ή «minima» πιθανώς να αγνοήσει ή 
«ξεχάσει» την πιθανή ορθογραφία της λέξης. Παρ’ όλα αυτά, η ζηµιά στην ορθογραφία 
λόγω greeklish, εάν υφίσταται, θα είναι µηδαµινή σε σχέση µε άλλους παράγοντες, 
οπόταν θεωρείται αντι-επιστηµονικό να ψάχνουµε χωρίς ουσιαστικά επιχειρήµατα και 
τεκµήρια έρευνας, αποδιοποµπαίο τράγο για τα «ορθογραφικά χάλια». 

Τέλος, κάποιοι βλέπουν τα greeklish ως µία µάστιγα που πρέπει πάραυτα να 
εγκαταλειφθεί ενώ κάποιοι άλλοι ως µία φυσιολογική εξέλιξη. Όπως και να το δει 
κανείς, τα greeklish δεν πρόκειται να καταβαραθρώσουν τη γλώσσα µας ούτε να 
αφανίσουν τους ελληνικούς γραπτούς χαρακτήρες, τουλάχιστον στο εγγύς µέλλον. 
Υπάρχουν ως µία επινόηση – όχι καινοτόµα, διότι προϋπήρχαν αιώνες πριν – καθαρά 
περιστασιακή που διευκολύνει τον χρήστη. Άλλωστε αυτόν τον τρόπο τον επέλεξαν 
εκατοµµύρια χρήστες της γλώσσας για δική τους διευκόλυνση και θα ήταν αθέµιτο να 
τους τον στερήσει κάποιος βασιζόµενος σε ανυπόστατες κινδυνολογίες. Πού ξέρει 
κανείς, µπορεί κι αυτά να αποτελούν µία µόδα, ένα πυροτέχνηµα γλωσσικό που όπως 
έχει εκραγεί τόσο ξαφνικά, µε τον ίδιο τρόπο να φύγει. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ/Υποψήφιος Διδάκτορας Τµήµατος Επιστηµών 
Αγωγής (ειδ. Εκπαίδευση/Γλωσσολογία), Πανεπιστήµιο Κύπρου-διασκευή 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Ποιο συµπέρασµα, σχετικά µε το αν θα πρέπει ή όχι να θεωρούµε τα greeklish 
απειλή, εκφράζει ο συγγραφέας στην τελευταία παράγραφο του κειµένου; 

(Μονάδες 10) 
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Α2. Να βρείτε τη δοµή και τον τρόπο ανάπτυξης της 5ης παραγράφου του κειµένου 
(«Αν και δεν υπάρχει σοβαρή έρευνα … για τα «ορθογραφικά χάλια»). 

(Μονάδες 10) 

 

Β1.α. Να επισηµάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις µε τις οποίες επιτυγχάνεται η 
συνοχή  των προτάσεων στην 2η  και την 3η παράγραφο του κειµένου. Τι δηλώνουν οι 
συγκεκριµένες λέξεις; 

(Μονάδες 10) 

 

Β1.β. Να εντοπίσετε µέσα στο κείµενο δύο παραδείγµατα αναφορικής και δύο 
ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας. 

(Μονάδες 10) 

 

Β2.α.  Να δώσετε από µία συνώνυµη για τις ακόλουθες λέξεις του κειµένου:  

συντηρητικούς, µεταγενέστερη, πρόσφορο, ταυτόχρονα, µάστιγα 

(Μονάδες 5) 

 

Β2.β.  Να δώσετε έναν µεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο κείµενο. 

(Μονάδες 5) 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Κάποιοι βλέπουν τα greeklish ως µία µάστιγα που πρέπει πάραυτα να εγκαταλειφθεί 
ενώ κάποιοι άλλοι ως µία φυσιολογική εξέλιξη. Σε ένα άρθρο που θα δηµοσιευθεί στην 
εφηµερίδα του σχολείου σας να διατυπώσετε τη γνώµη σας τεκµηριωµένα για τους 
λόγους που ωθούν τους ανθρώπους να χρησιµοποιούν τα greeklish και αν νοµίζετε ότι 
κινδυνεύει η ελληνική γλώσσα από την εκτεταµένη χρήση τους. 

(Μονάδες 50) 

 

 


