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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

H γλώσσα είναι συνυφασμένη με την έκφραση του 
ανθρώπου, λειτουργία καθ’ εαυτήν σπουδαία στην ύπαρξή 
του, καθώς και με την από αυτήν υπηρετούμενη επικοινωνία 
μεταξύ των ανθρώπων .[...] ∆εν είναι όμως η γλώσσα ο μόνος 
εκφραστικός τρόπος του ανθρώπου. Εκφραστικός τρόπος 
του ανθρώπου είναι και η άναρθρη φωνή, κάτι 
προγλωσσικό, είτε η εκφώνηση έρρυθμων ήχων, η γεννητική 
της μουσικής . Εκφραστικός τρόπος του ανθρώπου είναι και 
η κάπως ρυθμική δόνηση του σώματος, η γεννητική του 
χορού . Εκφραστικός τρόπος του ανθρώπου είναι και η 
χάραξη γραφήματος είτε η πλαστική διαμόρφωση κάποιου 
υλικού, απαρχές των εικαστικών τεχνών . 

 H γλώσσα, όμως, υπερέχει από τους άλλους αυτούς 
εκφραστικούς τρόπους του ανθρώπου . Η γλώσσα έχει το 
προνόμιο να εκφράζει τις επιτεύξεις της διάνοιας του 
ανθρώπου, απειροδύναμης στη δράση της προς γνώση του 
κόσμου και προς διεύθυνση της συμπεριφοράς του ανθρώπου 
και άρα προς συντήρηση της ζωής του . Η γλώσσα είναι κατ ’ 
εξοχήν πρόσφορη προς επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, 
άρα και προς σύμπηξη1 και λειτουργία της κοινωνίας, 
απαραίτητης για τη συντήρηση της ζωής και την υπαρξιακή 
προαγωγή του ανθρώπου, καθώς και για τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη και τη συντήρηση του πολιτισμού. Οι άλλοι 
εκφραστικοί τρόποι συμβάλλουν επικουρικά είτε 
συμπληρωματικά στην ύπαρξη του ανθρώπου, στον 
εμπλουτισμό της κοινωνίας και στην ανάπτυξη του 
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πολιτισμού . Ενώ χωρίς γλώσσα δεν υπάρχει κοινωνία, ούτε 
πολιτισμός .[...] Όποια έξοχη αξία και αν έχουν τα 
καλλιτεχνικά έργα του Φειδίου, υπέρτερη αξία έχουν τα με 
τη χρήση της γλώσσας υπηρετημένα ή και διαπλασμένα 
κάπως φιλοσοφικά έργα του Πλάτωνος . Η επιρροή, έστω 
έμμεσα, του λόγου του Πλάτωνος στην μετ ’ αυτόν Ιστορία 
και στη σημερινή ζωή της ανθρωπότητας είναι πολύ 
ενεργότερη και βαθύτερη από την αντίστοιχη επιρροή της 
τέχνης του Φειδίου .[...] 

Κάθε γλώσσα είναι καθρέφτισμα της νοοτροπίας και της 
ηθοτροπίας των ανθρώπων του οικείου λαού, αλλά και 
στοιχείο έκδηλο της διαφοριστικής του από τους «ξένους» 
λαούς ιδιοσυστασίας του . Είναι όμως και παιδαγωγός των 
ανθρώπων κάθε λαού η εθνική του γλώσσα, καθώς με την 
εκμάθηση και χρήση της η κάθε γενεά του εμβαπτίζεται 
κάπως στον πολιτισμό, τον δημιουργημένο από τις 
προηγούμενες γενεές του . Αποτελεί άρα για κάθε λαό η 
γλώσσα του κύριο πνευματικό αγαθό του . Και είναι 
πρώτιστο καθήκον των συγγραφέων και των 
δημοσιογράφων, ως υπεύθυνων για τη διαφύλαξη του 
εθνικού αυτού πλούτου η αδιάλειπτη μέριμνα προς 
ανεπιτήδευτη καλλιέπεια2, με ορθή χρήση των λέξεων και 
άψογη τήρηση των κανόνων της γραμματικής, της 
φιλοσοφικής αυτής νομοθεσίας της γλώσσας . Και αυτό 
ισχύει κατ ’ εξοχήν, όταν πρόκειται για την υπό διάπλαση 
πάλι στην εποχή μας ελληνική γλώσσα, την δίκαια υμνημένη 
στην αρχαία μορφή της από τον Gibbon, ως «μουσικώτατη 
και γονιμώτατη γλώσσα ...» και από τον Παλαμά [...] με 
στίχους του ποιήματος «Ασκραίος» : «τα λόγια της 
ευφραίνουν / των αηδονιών τα ονείρατα και των 
περιστεριών / και τους αλαφροΐσκιωτους μαγεύουν». Εξ 
άλλου, την ευλαβική φροντίδα για τη γλώσσα παραγγέλλει ο 
∆ιονύσιος Σολωμός, ο εμπνευσμένος αυτός αλαφροΐσκιωτος, 
με τη δήλωσή του «Μήγαρις3 έχω άλλο στο νου, πάρεξ4 
ελευθερία και γλώσσα;». 
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Κωνσταντίνου   Ι .  ∆εσποτόπουλου , Ακαδημαϊκού , Φιλοσοφία  

και θεωρία του πολιτισμού , Εκδόσεις Παπαζήση , Αθήνα 2001, σσ .  
174-182. 
      
 

1. σύμπηξη: στερεοποίηση, συγκρότηση  

2. καλλιέπεια: η χάρη, η κομψότητα του λόγου 

3. μήγαρις: μήπως 

4. πάρεξ: εκτός 
 

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας περίληψη 90-110 λέξεων 
του κειμένου που σας δόθηκε . 

Μονάδες 25 

Β1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 80-100 λέξεων το 
περιεχόμενο της φράσης του ∆ιονυσίου Σολωμού, 
«Μήγαρις έχω άλλο στο νου, πάρεξ ελευθερία και 
γλώσσα;»  

Μονάδες 12 

Β2.  Να εντοπίσετε στο κείμενο δύο (2) περιπτώσεις 
επίκλησης στην αυθεντία . 

Μονάδες 6 

Β3. α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις: 

 ορθή, άναρθρη, δίκαια, υπεύθυνων, έμμεσα. 

Μονάδες 5 

 β. Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις: 

 επιρροή, προνόμιο, καθήκον, επικουρικά, μέριμνα. 

Μονάδες 5 
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Β4. α. Να βρείτε τρία (3) παραδείγματα μεταφορικής χρήσης 
του λόγου από το κείμενο που σας δόθηκε.  

Μονάδες 3 

 β. Χωρίς να αλλάξετε το μέρος του λόγου των 
παρακάτω λέξεων ή ονοματικών συνόλων να 
σχηματίσετε από μία δική σας πρόταση με τις λέξεις : 
παιδαγωγός, πρόσφορη, επιρροή της τέχνης, 
πνευματικό αγαθό. 

Μονάδες 4 
 

Γ. Συχνά παρατηρείται στις μέρες μας χαμηλή ποιότητα 
γλωσσικής έκφρασης σε ποικίλες μορφές επικοινωνίας, 
προφορικής ή γραπτής . Ως μέλος της Βουλής των 
Εφήβων, σε γραπτή σας εισήγηση, να αιτιολογήσετε το 
παραπάνω φαινόμενο και να αναφερθείτε στην 
ξεχωριστή σημασία της γλωσσικής παιδείας για την 
προαγωγή του πνευματικού πολιτισμού (500–600 λέξεις). 

Μονάδες 40 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό, ανεξίτηλης μελάνης .  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10:00 πρωινή .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


