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1. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Αν 
κάποιος.....απαραίτητο) και τη δεύτερη παράγραφο (Τι είναι…οµάδα κ.λπ.) του 
κειµένου(Η σηµασία της γλώσσας). 

Αν κάποιος αµφιβάλλει για τη σηµασία της γλώσσας στη ζωή του, αρκεί να 
σκεφτεί για µια στιγµή πόσο απίστευτα περιορισµένος θα ήταν χωρίς τη γλώσσα. Οι 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µε φίλους και γνωστούς εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο 
βαθµό από τη γλώσσα. Εξάλλου, οι άνθρωποι σήµερα γνωρίζουν πολύ περισσότερα 
πράγµατα από τους ανθρώπους των προηγούµενων γενεών. Αυτό συµβαίνει, γιατί η 
γλώσσα βοήθησε το µεγαλύτερο µέρος της γνώσης να περάσει από τη µια γενιά 
στην άλλη. Εποµένως, το να γνωρίζει κανείς καλά τη γλώσσα είναι απολύτως 
απαραίτητο. 

Τι είναι, όµως, η γλώσσα; Διατυπώθηκε ο ορισµός ότι η γλώσσα είναι «ένα 
συµβατικό σύστηµα επικοινωνιακών ήχων και µερικές φορές (αν και όχι 
απαραίτητα) γραπτών συµβόλων». Σ’ αυτόν τον ορισµό η κρίσιµη λέξη είναι το 
επίθετο «επικοινωνιακών», επειδή η πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας είναι η 
επικοινωνία. Βέβαια, µε τη γλώσσα επιτελούνται και άλλες λειτουργίες. Για 
παράδειγµα, οι άνθρωποι χρησιµοποιούµε τη γλώσσα για να σκεφτόµαστε, να 
καταγράφουµε πληροφορίες, να συνειδητοποιούµε και να εκφράζουµε 
συναισθήµατα, να εκφράζουµε την ταύτισή µας µε µια οµάδα κ.λπ. 

M.W. Eysenck. (2010). Βασικές Αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. (Μετάφραση Μ.  
Κουλεντιανού), 309-310. Αθήνα: Gutenberg (διασκευή). 

2. Να γράψετε την αντιστοίχιση των λέξεων του κειµένου µε έντονη γραφή της 
στήλης Α µε τις συνώνυµές τους στη στήλη Β και τις αντώνυµές τους στη 
στήλη Γ (στις στήλες Β και Γ περισσεύουν από δύο λέξεις).  

Στήλη Α Στήλη Β Στήλη Γ  
απαραίτητος εξοµοίωση λαθεµένο 
γνωρίζουν ορθό διαφοροποίηση 
ταύτιση αναγκαίος λιτός 
ακόλουθες ωφέλιµος αγνοούν 
σωστό ξέρουν πιστεύουν 

 άδικο προηγούµενες 
 επόµενες περιττός 
 

3. α. Να επισηµάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις µε τις οποίες 
επιτυγχάνεται η συνοχή ανάµεσα στις περιόδους της πρώτης παραγράφου (Αν 
κάποιος....απαραίτητο) του κειµένου. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  
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4. Στις παρακάτω προτάσεις να συµπληρώσετε τα κενά, επιλέγοντας κάθε 
φορά την κατάλληλη λέξη από αυτές που είναι σε παρένθεση (δύο από τις 
λέξεις σε κάθε παρένθεση περισσεύουν).  
1. Ένας…………………….(αποτρεπτικός, αποτελεσµατικός, καταπιεστικός) έλεγχος 
της γλώσσας είναι απαραίτητος για όλους µας.  
2. Η…………………………(αυστηρή, πρωταρχική, ελκυστική) λειτουργία της γλώσσας 
είναι η επικοινωνία.   

 

5. α) Να επισηµάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις µε τις οποίες 
επιτυγχάνεται η συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Η κυριαρχία...Ένωσης) του 
πρώτου κειµένου. β.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση καθεµιάς από αυτές. 
Η κυριαρχία, όµως, της αγγλικής αποτελεί πραγµατικότητα. Από τη µια 
χρησιµοποιείται ως πλεονέκτηµα και όπλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά 
στον οικονοµικο-πολιτικό ανταγωνισµό της σε παγκόσµιο επίπεδο. Από την άλλη 
µεριά, ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η εξάπλωση της αγγλικής γίνεται αναπόφευκτα σε 
βάρος όλων των άλλων γλωσσών της Ένωσης µε ορατό τον κίνδυνο της 
µονογλωσσίας για την Ευρώπη. Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση που να 
εξισορροπεί τα συµφέροντα και τη λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Χ. Παπαρίζος. (2004). Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία, Αθήνα: Gutenberg 
(διασκευή). 208-209. 

 

6. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Από την 
εποχή...γλωσσών) και τη δεύτερη παράγραφο (Το πρόβληµα...σύνολο) του 
πρώτου κειµένου. 

Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε στην επιφάνεια και το 
ζήτηµα της αποτελεσµατικής λειτουργίας αυτού του ενιαίου πολυπολιτισµικού 
οργανισµού, χωρίς να εµποδίζεται από τις γλωσσικές διαφορές. Με άλλα λόγια, το 
ερώτηµα ήταν: πώς θα επιτευχθεί η επικοινωνία µε παράλληλη διατήρηση της 
πολυφωνίας σε βαθµό που να επιτρέπει στον κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να ασκεί το δικαίωµα χρήσης της µητρικής του γλώσσας; Το συγκεκριµένο ερώτηµα 
παραµένει ανοιχτό, επειδή ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί πεδίο 
δραστηριότητας αλλά και ανταγωνισµού των γλωσσών.   

Το πρόβληµα συνδέεται µε ποικίλα θέµατα οικονοµικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκής 
πολιτικής, αλλά και γεωπολιτικής. Το στοιχειοθετούν δύο κυρίως δεδοµένα. Το 
πρώτο είναι η επικράτηση της αγγλικής και το δεύτερο η ανάγκη διατήρησης όλων 
των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και υπάρχουν πολλοί λόγοι που 
συνηγορούν υπέρ της πολυφωνίας, αναφέρουµε µόνο ότι κάθε λαός µε τη γλώσσα 
του δηµιουργεί τον πολιτισµό του. Αν κινδυνέψει η γλώσσα του, τίθεται θέµα 
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ύπαρξης του λαού ως ιδιαίτερης οντότητας µε όλα τα επακόλουθα στην ικανότητα 
συνεισφοράς του στο ευρωπαϊκό σύνολο. 

Χ. Παπαρίζος. (2004). Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία, Αθήνα: Gutenberg 
(διασκευή). 208-209. 

 

7. Να δηµιουργήσετε από µία πρόταση µε µία συνώνυµη λέξη ή ισοδύναµη φράση 
των λέξεων των κειµένων µε έντονη γραφή: επακόλουθα, επιτευχθεί, 
επικράτηση, σηµαντικός, νέοι.  

	

8. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Στο Διδασκαλείο 
Ξένων... σανσκριτικά) του κειµένου “Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας”; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστηµίου Αθηνών προσφέρονται ασφαλώς 
δεκάδες ξένες γλώσσες, σε ευέλικτα ωράρια, τα οποία µπορούν να παρακολουθήσουν 
φοιτητές και επαγγελµατίες. Πρώτες στις προτιµήσεις των φοιτητών είναι η ισπανική, η 
αγγλική, η γερµανική, η ιταλική και η γαλλική γλώσσα. Όµως, στο Διδασκαλείο 
διδάσκονται και άλλες ξένες γλώσσες, 27 συνολικά, µεταξύ των οποίων η αλβανική, η 
αραβική, η αρµενική, η βουλγαρική, η δανική, η εβραϊκή, η ιαπωνική, η ολλανδική, η 
νορβηγική, η περσική, αλλά και οι ινδικές, χίντι και σανσκριτικά.   

Μ. Παπαµατθαίου, από την ιστοσελίδα της εφ. Το Βήµα, 20. 2. 2014 (διασκευή). 
 

9. Να δηµιουργήσετε µία παράγραφο 50-60 λέξεων µε τις φράσεις του κειµένου µε 
έντονη γραφή: διαπρεπείς επιστήµονες, διακεκριµένοι καλλιτέχνες και 
επιχειρηµατίες. 

 
10. α) Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στη δεύτερη παραγράφου (Το 

Διδασκαλείο…επιχειρηµατίες) του κειµένου “Το Διδασκαλείο της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας”. β) Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της παραγράφου; 
Το Διδασκαλείο είναι ένας σηµαντικός θεσµός, µε ιστορία περισσότερη από µισό 
αιώνα, για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Αποτελεί 
σήµερα το µεγαλύτερο κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον κόσµο. 
Πολλοί από τους απόφοιτούς του είναι σήµερα καθηγητές Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων σε όλον τον κόσµο, µέλη του διπλωµατικού σώµατος 
της χώρας τους, µέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπρεπείς επιστήµονες, 
διευθυντικά στελέχη, διακεκριµένοι καλλιτέχνες και επιχειρηµατίες.  

Μ. Παπαµατθαίου, από την ιστοσελίδα της εφ. Το Βήµα, 20. 2. 2014 (διασκευή). 
	
11. α. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις λέξεις του κειµένου µε έντονη  
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γραφή: σηµαντικός, περισσότερη, µεγαλύτερο, συνεχίζεται, αυξανόµενη.  
β. Να δηµιουργήσετε από µία πρόταση χρησιµοποιώντας κάθε αντώνυµη λέξη. 
 
 
12. Ποιες από τις ακόλουθες φράσεις/προτάσεις χρησιµοποιούνται στο κείµενο 

κυριολεκτικά/δηλωτικά και ποιες µεταφορικά/συνυποδηλωτικά:   
1. «υπερσύγχρονο κτίριο»   
2. «διπλωµατικού σώµατος»  
3. «διαπρεπείς επιστήµονες»  
4.  «προσφέρονται δεκάδες ξένες γλώσσες»  
5.  «προτιµήσεις των φοιτητών» 
 

13. Να δηµιουργήσετε µία περίοδο 15-20 λέξεων χρησιµοποιώντας τις παρακάτω 
φράσεις του κειµένου µε έντονη γραφή: διδασκαλία των ξένων γλωσσών, 
εκµάθηση της Νέας Ελληνικής. 

 
14. α) Να επισηµάνετε δύο διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις µε τις οποίες επιτυγχάνεται 

η συνοχή στην πρώτη παράγραφο (Κατά τη διάρκεια... στήριξης) του δεύτερου 
κειµένου (“Σχέσεις των εφήβων µε τους συνοµηλίκους”). β) Να αιτιολογήσετε τη 
χρήση τους. 

Κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας συντελούνται αλλαγές και στις φιλικές σχέσεις 
των νέων. Σε γενικές γραµµές, ο χρόνος που περνούν οι έφηβοι µε τους φίλους τους 
αυξάνεται σηµαντικά, ενώ µειώνεται ο χρόνος που περνούν µε την οικογένειά τους ή 
µόνοι τους. Πολλοί παράγοντες συντελούν σε αυτό. Αρχικά, το ότι τα παιδιά στα πρώτα 
χρόνια της εφηβείας αγωνίζονται να διαµορφώσουν προσωπικότητα ανεξάρτητη από 
εκείνη των γονιών τους. Έτσι, στρέφονται όλο και περισσότερο προς τους συνοµηλίκους 
τους για ασφάλεια και κοινωνική στήριξη. Ενώ τα παιδιά του δηµοτικού αναµένουν από 
τους γονείς τους αυτήν τη στήριξη, στην ηλικία του γυµνασίου αντιλαµβάνονται πως οι 
φίλοι τους µπορούν να τους υποστηρίξουν εξίσου µε τους γονείς τους. Κατά τη φοίτησή 
τους στο λύκειο, οι έφηβοι θεωρούν τους φίλους τους ως πρωταρχική πηγή στήριξης. 

R.E. Slavin. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και Πράξη. (Επιστ.  
επιµέλεια Κ. Κόκκινος), 132-133. Αθήνα: Μεταίχµιο (διασκευή). 

 
15. Να συντάξετε µία παράγραφο 60-80 λέξεων, στην οποία να χρησιµοποιήσετε τις 

λέξεις/φράσεις του δεύτερου κειµένου µε έντονη γραφή, µε βάση τη σηµασία που 
αυτές έχουν στο κείµενο: έφηβοι, συνοµηλίκους, πηγή στήριξης, οικειότητα, 
κοινές ιδέες.  

	

16. Ποιες από τις υπογραµµισµένες λέξεις ή φράσεις των παρακάτω προτάσεων 
του δεύτερου κειµένου έχουν µεταφορική/συνυποδηλωτική σηµασία και ποιες 
έχουν κυριολεκτική/δηλωτική σηµασία;  
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1. Όταν τα παιδιά µπαίνουν στην εφηβεία.  
2. Οι έφηβοι που έχουν αρµονικές φιλικές σχέσεις είναι λιγότερο µοναχικοί και  
αποδίδουν καλύτερα στο σχολείο.  
3. Στη διάρκεια της εφηβείας τα παιδιά µπορούν να κατανοήσουν τους άλλους. 


