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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
3/4/2016
Α. ΚΔΙΜΔΝΟ
Κπίζη ακοινώνηηηρ κοινυνίαρ
Εεηάηε ηελ άποτή κνπ γηα ηε γιώζζα καο ζήκεξα. Πηζηεύσ πσο δελ καο ιείπνπλ
απόςεηο θαη γλώκεο πνπ θσηίδνπλ ην πξόβιεκα, νύηε θαη πξνηάζεηο ζνβαξέο θαη ηίκηεο γηα
ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ. Αθόκα θαη ζηνλ εθήμεπο Τύπν έρνπλ εκθαληζηεί πξνθιήζεηο γηα
νπζηαζηηθό πξνβιεκαηηζκό, αιιά ππάξρνπλ θαη κειέηεο εηδηθά γηα ην γισζζηθό καο
πξόβιεκα γξακκέλεο κε επζπλείδεηε έγνοια θαη αγσλία γηα ηνλ ηόπν.
Γελ καο ιείπνπλ νη απόςεηο, καο ιείπεη ε ζπιινγηθή θέληζη θαη ε έκπξαθηε
δπλαηόηεηα λα αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά ηε γισζζηθή καο αθαζία. Πόζνη
θαηαιαβαίλνπλ όηη ε έθθξαζε δελ είλαη ξεηνξηθή; Πεγαίλεηε ζηα ιύθεηα, ηα παηδηά δελ
καηανοούν πηα νύηε ηνλ Παπαδηακάληε, θαη κε δπζθνιία παξαθνινπζνύλ θείκελν ηνπ
Μαθξπγηάλλε ή ηνπ Κνζκά Αηησινύ. Κη όκσο ηε γιώζζα ηνπ παηξν-Κνζκά ηελ
θαηαιάβαηλαλ νη αλαιθάβεηνη Έιιελεο ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Μέζα ζε κηα γεληά, ηε γεληά
ησλ παηδηώλ καο, δηαθόπηεηαη ε γισζζηθή ζπλέρεηα ηξηώλ ρηιηάδσλ ρξόλσλ.
Δίλαη άξαγε ζέκα εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο παηδείαο;
Ναη, αιιά όρη ππυηαπσικά. Πξσηαξρηθά είλαη ε θξίζε κηαο θνηλσλίαο πνπ ππνβαζκίδεη ηε
γιώζζα, γηαηί δελ ηε ρξεηάδεηαη. Ζ γιώζζα είλαη όξγαλν ζρέζεο, έθθξαζε θνηλσλίαο. Μηα
θνηλσλία πνπ δελ θνηλσλεί, πνπ δελ έρεη ζςλλογικούρ ζηόρνπο, θνηλά νξάκαηα, πνηα
γιώζζα λα κηιήζεη; Πεξηνξίδεηαη ζε έλα ζηνηρεηώδε θώδηθα ζπλελλόεζεο, θαη ην ππόινηπν
ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο εκπνξεπκαηνπνηείηαη: γίλεηαη δηαθήκηζε, επαγγεικαηηθό ηδίσκα,
θνκκαηηθή ζπλζεκαηνινγία, ινγνηερληθό θηηαζίδη, ηδενινγηθόο θνκπαζκόο.
Γη' απηό ηξαπιίδνπκε. Γηαηί θηηάμακε κηα θνηλσλία αθνηλώλεησλ αηόκσλ. Σαξάληα
ρξόληα ηώξα ε εγεζία ηνπ ηόπνπ (όισλ ησλ πνιηηηθώλ απνρξώζεσλ) δελ έδσζε ζην ιαό
όξακα δσήο άιιν από ηελ θαηαλάισζε, ην ρξήκα, ηελ αηνκηθή θαηνρύξσζε. Αθόκα θαη ε
κεξίδα εθείλε ησλ αγλώλ Διιήλσλ πνπ ζηξαηεύζεθε κε ανιδιοηέλεια ζην όξακα ηεο
δηθαηνζύλεο, είδε ηελ θνκκαηηθή ηεο εγεζία λα δηαζηξέθεη ην όξακα ζε ηδενινγία
θαιύηεξεο κνηξαζηάο. Καλέλα θόκκα δελ ππνςηάζηεθε όηη πέξα από ηελ επδσία ππάξρεη θαη
ε δσή κε ηηο δηθέο ηεο απαηηήζεηο, απαηηήζεηο γηα πνηόηεηα, γηα θάπνηνπο ζηόρνπο πνπ
κπνξνύλ λα δώζνπλ λόεκα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ πνιίηε.
Ο ζεκεξηλόο λενέιιελαο δελ θνηλσλεί, δελ ζρεηίδεηαη, κόλν επιηίθεηαι γηα λα
θεξδίζεη. Όπνηνο νδεγεί απηνθίλεην ζηνπο ειιεληθνύο δξόκνπο, θαηαιαβαίλεη ηνπ ιόγνπ ην
αζθαιέο: ζσξαθηζκέλνο κε πξνθπιαρηήξα θαη κεραλή ν εγσθεληξηζκόο ηνπ λενέιιελα
επηηίζεηαη θαη ν καζεηήο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ γηα λα θεξδίζεη πξνηεξαηόηεηα βαζκνύ αθνύ ππνηάμακε θαη ηελ εθπαίδεπζε (από ην δεκνηηθό θηόιαο ζρνιείν) ζην όξακα ηνπ
εκπνξεπκαηηθνύ «πηπρίνπ». Τν ίδην θαη ν πνιηηηθνπνηεκέλνο θνηηεηήο επηηίζεηαη ζηνλ
θνκκαηηθό αληίπαιν γηα ράξε ηεο ηδενινγηθήο ςπεποσήρ -όρη γηα ράξε ηεο αιήζεηαο θαη
ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ πνιιώλ. Έηζη ε γιώζζα έρεη πάςεη λα αλαιύεη, λα εξκελεύεη, λα
ππεξεηεί ην δηάινγν. Γηαζηξέθεηαη ζε θώδηθα επίζεζεο θαη άκπλαο, γπκλώλεηαη από θάζε
λνεκαηηθό πινύην, κπιέθεηαη ζηηο ακήραλεο επαλαιήςεηο, γηα λα θαηαιήμεη ζπρλά ζηνλ
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θξεηηληζκό ηεο βσκνινρίαο πνπ παξεκβάιιεηαη ζε θάζε δεύηεξε ιέμε ζην ιεμηιόγην ηεο
λενιαίαο.
Υπήζηορ Γιανναπάρ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε ζε 100-120 ιέμεηο.
Μονάδερ 20
Β1. Πνηα είλαη θαηά ηνλ ζπγγξαθέα ε πξσηαξρηθή αηηία ππνβάζκηζεο ηεο γιώζζαο;
Να απαληήζεηε ζε κία παξάγξαθν πεξίπνπ 80 ιέμεσλ.
Μονάδερ 8
Β2. Με πνηεο κεζόδνπο αλαπηύζζεηαη ε ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ; Να
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μονάδερ 6
Β3. Πνηα είλαη ηα ξεκαηηθά πξόζσπα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο πξνθεηκέλνπ λα
εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη ηη επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπο;
Μονάδερ 3
Γ1. Να δώζεηε γηα ηελ θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κηα ζπλώλπκε:
άποτη, εθήμεπο, έγνοια, θέληζη, καηανοούν.
Μονάδερ 5
Γ2. Να δώζεηε γηα ηελ θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κηα αληώλπκε:
ππυηαπσικά, ζςλλογικούρ, ανιδιοηέλεια, επιηίθεηαι, ςπεποσήρ.
Μονάδερ 5

Γ3. Να βξείηε ηξεηο εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλππνδεισηηθά.
Μονάδερ 3
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Γ. Σε κηα νκηιία (400-500 ιέμεσλ) πνπ ζα εθθσλεζεί ζε ζρνιηθή ζαο εθδήισζε θαιείζζε
λα επαηζζεηνπνηήζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο γηα ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο εζληθήο ζαο
γιώζζαο, αιιά θαη λα θαηαδείμεηε ηξόπνπο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο
Έθθξαζεο – Έθζεζεο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.
Μονάδερ 50

ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΜΔΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΔ:
Βέηορ Γημήηπηρ
Γιάννηλεπ Καηεπίνα
Γήλμα Αναζηαζία
Μπαλλά Γιώηα
Νάζκος Υπύζα
Παππάρ Παναγιώηηρ
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