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Κείμενο 1 

Έχουν μέλλον οι γλώσσες μας; Γλωσσικός «θάνατος»  και γλωσσική πολυμορφία 

 

Η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί «ευλογία» για τον πολιτισμό μας, δεν είναι «επικοινωνιακή 

δυσπλασία» που χρειάζεται να καταπολεμηθεί! 

 

          Ο Άγγλος γλωσσολόγος David Crystal, συγγραφέας (μεταξύ πολλών άλλων) τού 

"Englishasagloballanguage" (Cambridge 1997), μιλώντας στην εφημερίδα Guardian είπε: «Ίσως μια μέρα 

η Αγγλική να είναι η μόνη γλώσσα που θα έχει μείνει να μάθει κανείς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι 

η μεγαλύτερη πνευματική καταστροφή που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης μας». 

 

            Ας μπούμε, λοιπόν, κατευθείαν στην καρδιά τού θέματος:  […]Το αν έχουν μέλλον ή όχι οι 

γλώσσες μας, με τη γενική έννοια, εξαρτάται από την εγρήγορση ή τον εφησυχασμό τον δικό μας, αν 

είμαστε δηλαδή διατεθειμένοι ή όχι να αναλάβουμε έναν αγώνα ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης και 

να πείσουμε για την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι γλώσσες που κινδυνεύουν. Σημείο εκκίνησης πρέπει 

να είναι πάντα η ουσία και οι πραγματικές διαστάσεις της γλώσσας, κάθε ανθρώπινης γλώσσας. Η 

ουσία, λοιπόν, είναι ότι η γλώσσα είναι ο τρόπος που βλέπει, οργανώνει, ταξινομεί και εκφράζει τον 

κόσμο μας κάθε λαός. Άρα, η γλώσσα δεν είναι ένα απλό εργαλείο («εργαλειακή αντίληψη»), αλλά 

ένα σημαντικό οντολογικό γεγονός: γεγονός  ιστορικό, πολιτισμικό, αξιακό, οικολογικό, είναι 

όρος ταυτότητας (εθνικής και ατομικής) και ποιότητας σκέψεως.[…]. 

 

           Ίσως σκεφθεί κανείς ότι το όλο ζήτημα είναι απλώς θεωρητικό πρόβλημα των διανοουμένων, 

των γλωσσολόγων και των οιονεί οικολόγων τής γλώσσας, ωστόσο εύκολα θα αντιληφθεί ότι είναι 

πρόβλημα που –στις διάφορες εκφάνσεις του– μάς αφορά όλους. Γιατί δεν είναι μόνο οι 

εξασφανισθείσες γλώσσες (Χεττιτική, Αρχ. Αιγυπτιακή, ινδιάνικες Αμερικής, αυστραλιανές, 

αφρικάνικες κ.λπ.) ούτε μόνο οι χαρακτηριζόμενες ως «νεκρές» (Αρχ. Ελληνική και Λατινική) που 

επιβιώνουν μέσα από τη συνέχειά τους (Ν. Ελληνική, Ιταλική) ή τις εξελιγμένες μορφές (Γαλλική, 

Ρουμανική, Ισπανική, Πορτογαλική κ.ά από τη Λατινική). Είναι κυρίως μερικές χιλιάδες απειλούμενες 

γλώσσες σ’ όλον τον κόσμο λόγω μείωσης των ομιλητών και γλώσσες συνεχώς συρρικνούμενες από 

τον περιορισμό έως την αποθάρρυνση απότηχρήση τους(όπως είναι τα δικά μας Τσιγγάνικα, Βλάχικα, 

Αρβανίτικα ή τα Πομάκικα). […] 

 

          Η Ενωμένη Ευρώπη, πιο «μαζεμένος» και πιο ενιαίος παγκόσμιος οργανισμός συνένωσης και 

συνεργασίας λαών, μπορεί να αποτελέσει από τη φύση της ένα «πιλοτικό» αλλά ουσιαστικό 

παράδειγμα υιοθέτησης της αρχής της γλωσσικής πολυμορφίας. Ο σεβασμός της χρήσης και των 20 

γλωσσών της Ε.Ε. (και η δυνατότητα εκμάθησης μιας ή περισσότερων απ’ αυτές στα σχολεία της Ε.Ε.), 

γλώσσες που όλες τους διαθέτουν –περισσότερο ή λιγότερο– μια ιστορική παρουσία και μια 
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πολιτισμική διάσταση, θα αποτελούσε το καλύτερο, λειτουργικά επεξεργασμένο και ελέγξιμο, 

παράδειγμα διατήρησης και ανάπτυξης της γλωσσικής πολυμορφίας. Η οικονομικίστικη αντίληψη 

για το υπερβολικό κόστος διερμηνείας και μετάφρασης όλων των γλωσσών της Ε.Ε. αποτελεί 

οικονομική αποτίμηση της ιστορίας, τού πολιτισμού, του αξιακού χαρακτήρα κάθε μεμονωμένης 

γλώσσας και defacto αμφισβήτηση της αρχής της ισότητας που διέπει θεσμικά τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

Διότι αν αφαιρέσεις ή υποβαθμίσεις τη γλώσσα αυτού ή εκείνου τού λαού, αφαιρείς την ταυτότητά 

του, παρεμβαίνεις στη σκέψη του, αγνοείς τον πολιτισμό του, ξεχνάς την ιστορία του, υποτιμάς την 

αξία του και τον βλέπεις ως «οικονομικό μέγεθος» με βάση τη λογική της αγοράς που είναι άλλη 

λογική από τον πολιτισμό, τον ανθρωπισμό και το πνεύμα γενικότερα. […] Η γλωσσική πολυμορφία 

αποτελεί «ευλογία» για τον πολιτισμό μας˙ δεν είναι «επικοινωνιακή δυσπλασία» που χρειάζεται να 

καταπολεμηθεί! 

Γεώργιος Μπαμπινιώτης 

 

Κείμενο 2 

«Απόδραση σε τέσσερις ηπείρους» 

       Στα καταστήματα της Πόλης που πουλάνε χαλιά και χρυσαφικά, επιγραφές με κόκκινα ελληνικά 

γράμματα διαλαλούν: «Καλώς ήρθατε στην Τουρκία». 

      Στο περίφημο Τσαρσί (παζάρι) με τις πολυδαίδαλες στοές που στεγάζουν αμέτρητα μαγαζιά, οι 

πωλητές μιλάνε λίγο ελληνικά και σου φωνάζουν από μακριά: 

- Έλα Γιώργο! 

(Οι Τούρκοι μας λένε όλους Γιώργους όπως εμείς τους λέμε Μεμέτηδες). 

       Στην αγορά του Πέρα ροδοκόκκινοι μπακάληδες ανάμεσα σε βουνά από παστουρμάδες, λακέρδες 

και τσίρους σου λένε μελιστάλαχτα: 

- Πάρε καλό πράμα! 

Και στην πλατεία Ατατούρκ της Άγκυρας ένα αεροπανό διακηρύσσει πάλι στα ελληνικά αν 

και λίγο ανορθόγραφα «Ειρήνη στη χώρα και στον κόσμο». 

      Βέβαια οι Τούρκοι έχουν κάθε λόγο να μας προτιμούν σαν πελάτες […] Η διαφορά των τιμών με 

την Ελλάδα κάνει την Τουρκία ελκυστική αγορά για τους υπερκαταναλωτές συμπατριώτες μας.  

        Όσο για τα ελληνικά τους είναι φυσικό να τα ξέρουν σε μεγάλο ή μικρό βαθμό. Αιώνες 

ολόκληρους έζησαν με τους Ρωμιούς. Μέχρι το 1955, όταν έγινε δηλαδή το μεγάλο πογκρόμ στην 

Πόλη, ζούσαν εκεί πάνω από 120.000 Έλληνες, οι περισσότεροι Τούρκοι υπήκοοι. Τώρα έχουν μείνει 

4.000 συν καμιά εξακοσαριά σε Ίμβρο και Τένεδ, απομεινάρια ενός Ελληνισμού που ξεριζώθηκε με 

χίλιους τρόπους.  

      Έτσι η γλώσσα μας είναι οικεία στους Τούρκους, που δεν τα πάνε καλά με τις άλλες Ευρωπαϊκές 

γλώσσες. Πολλές ελληνικές λέξεις έχουν περάσει στο λεξιλόγιό τους, όπως κι εμείς διατηρούμε δικές 

τους ιδίως τα φαγητά και τα τοπωνύμια. Όταν μιλάς με μορφωμένο Τούρκο κάνεις αναγκαστικά 

γλωσσολογικές αναλύσεις του είδους:  
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- «Χαβαλιμάνι» σημαίνει «αερολιμένας»;  

- Ναι, είναι από τις νέες λέξεις που φτιάξαμε μετά το 1920. 

- Μα η λέξη «λιμάνι» είναι ελληνικη. 

- Μπα, δεν το ήξερα, είστε βέβαιος; 

Αντίστοιχα ακούει ο Τούρκος τις λέξεις «γούρι» και «γρουσούζης» στα ελληνικά και σου λέει: 

- Α αυτές είναι δικές μας, «ουγκούρ» είναι η τύχη, «ουγκουρσούζ» θα πει μη τυχερός, (το σουζ 

είναι στερητικό αλλά μπαίνει στο τέλος) δηλαδή γρουσούζης! 

        Αφήστε πια το ιμάμ, τα κεμπάπ, τα κιοφτέ, και τα μπακλαβά. Αυτές είναι όλες δικές τους και μη 

προς κακοφανισμό μας! 

       Μόνο το μπουζούκι δε διεκδικούν. Τέτοιο όργανο δεν υπάρχει στην τουρκική ορχήστρα. Αυτοί 

έχουν ούτια, σάζια, κανονάκια, τουμπερλέκια. Ένας Ρωμιός καθηγητής στο πανεμιστήμιο του 

Βοσπόρου, ο κύριος Γ. Στεφανόπουλος, από τις παμπάλαιες οικογένειες της Πόλης , μου έδωσε μια 

εξήγηση: 

- Οι σουλτάνοι, μου είπε, είχαν Έλληνες και Ιταλούς συνήθως μουσικούς στην αυλή τους. Ένας 

Ρωμιός, λοιπόν, κάποτε προσπάθησε να φτιάξει ένα μαντολίνο. Κάποιο λάθος όμως έκανε και 

δεν ακουγόταν καλά. Ήταν χαλασμένο. Αλλά το «χαλασμένο« στα τούρκικα λέγεται 

«μποζούκ». Κι επειδή ο ήχος του οργάνου αυτού άρεσε στο Ρωμιό μουσικάντη, άρχισε να 

φτιάχνει κι άλλο κι έτσι το μποζούκ – μπουζούκι έφτασε να γίνει σήμερα το εθνικό μας 

όργανο! 

         […] Εκείνο που ακούς συνέχεια, όταν κουβεντιάζεις με έναν Τούρκο, είναι το «έχουμε κοινό 

πολιτισμό». Σου λένε:  

- Έχουμε την  ίδια θάλασσα, τον ίδιο ήλιο, οι πρόγονοί μας ζήσανε αιώνες μαζί, τα αίματά μας 

έχουν ανακατευτεί. Μόνο η θρησκεία μας χωρίζει. 

Μερικοί είναι ειλικρινείς. Άλλοι το λένε εκ του πονηρού. […] 

- Μα έχουμε κοινό πολιτισμό βρε τζανούμ. 

Κι ένας δημοσιογράφος, ανάμεσα σε δυο ποτηράκια ρακί και και τέσσερις μαύρες ελιές, μου είπε 

χαμογελώντας ένα βράδυ: 

- Ξέρετε γιατί οι φανατικοί ισλαμιστές δε συμπαθούν τον Κεμάλ; Γιατί είχε γκρίζα μάτια. Λένε 

πως είχε ελληνικό αίμα μέσα του. Μη ξεχνάς ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα ήθελα 

πολύ να ήμουν και λίγο Έλληνας καρντάς… 

       Και σ’ ένα ξέσπασμα φιλίας και ψυχικής ευφορίας , ξεπερνώντας την πατροπαράδοτη και 

αμοιβαία δυσπιστία, τσούγκρισε το ποτήρι με την παλιά τουρκική ευχή: 

- Ένκετυ γκυνυμύζ μπου ολσούν! ( Που πάει να πει: Αυτή ας είναι η χειρότερη μέρα της ζωής 

μας!).                                                                                                                         Σεραφείμ Φυντανίδης,  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Θέμα 1ο  

Α1. Να συνοψίσετε το περιεχόμενο των δυο τελευταίων παραγράφων του κειμένου 1 (60-70 λέξεις).  

Μονάδες 15 

Α2.  Ο Γ, Μπαμπινιώτης στο άρθρο του θεωρεί ότι η πολυμορφία των γλωσσών θα συνεχίσει να 

υφίσταται αν: 

α. Ο απλός πολίτης ενεργοποιηθεί, υποστηρίξει τη γλώσσα του και εμπνεύσει μ’ αυτόν τον τρόπο τόσο 

τους φορείς εξουσίας όσο και τους πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι θα προστρέξουν να την 

προστατεύσουν θεσμικά και ιδεολογικά.  

β. Οι πνευματικοί άνθρωποι ενεργοποιηθούν προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες να αντιληφθούν 

την πραγματική αξία της γλώσσας τους, η οποία δεν αποτελεί απλά έναν φορέα επικοινωνίας αλλά μια 

πολιτιστική ασπίδα και πρόταση.  

Αφού επιλέξετε μία από τις δύο επιλογές, να γράψετε την πρόταση- χωρίο που τεκμηριώνει την 

επιλογή σας.  

Μονάδες 10 

Θέμα 2ο 

Α3. Στην 1η παράγραφο παρατίθεται η άποψη του David Crystal για το ζήτημα που προβληματίζει τον 

αρθρογράφο. Ποια η λειτουργία αυτής της άποψης ως προς α) το περιεχόμενο της (μον. 4) και β) ως 

προς τη δομή του κειμένου. (μον. 4);  

Μονάδες 8  

Α4. «αν αφαιρέσεις ή υποβαθμίσεις τη γλώσσα αυτού ή εκείνου τού λαού, αφαιρείς την ταυτότητά του, 

παρεμβαίνεις στη σκέψη του, αγνοείς τον πολιτισμό του, ξεχνάς την ιστορία του, υποτιμάς την αξία του 

και τον βλέπεις ως «οικονομικό μέγεθος» με βάση τη λογική τής αγοράς που είναι άλλη λογική από τον 

πολιτισμό, τον ανθρωπισμό και το πνεύμα γενικότερα. […]» 

α. Να βρείτε έναν τρόπο ανάπτυξης του παραπάνω αποσπάσματος. (μον. 3)  τεκμηριώνοντας την 

απάντησή σας. (μον. 2)  

β. Πού αποσκοπεί η χρήση του ασύνδετου σχήματος από τον συγγραφέα; (μον. 3) 

γ. Χαρακτηρίστε την υπογραμμισμένη αναφορική πρόταση ως: 

- 1. Ονοματική 2. Επιρρηματική  

- 1. Προσδιοριστική 2. Παραθετική (προσθετική)  

Αφού επιλέξετε μια επιλογή από κάθε ζευγάρι (μον. 2), να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μον. 

2)  

Μονάδες 12 
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Α5. «Ίσως σκεφθεί κανείς ότι το όλο ζήτημα είναι απλώς θεωρητικό πρόβλημα των διανοουμένων, των 

γλωσσολόγων και των οιονεί οικολόγων της γλώσσας, ωστόσο εύκολα θα αντιληφθεί ότι είναι πρόβλημα 

που –στις διάφορες εκφάνσεις του– μάς αφορά όλους» 

α. Χωρίστε τις προτάσεις στην παραπάνω περίοδο σε κύριες και δευτερεύουσες. (μον. 4) 

β. Χαρακτηρίστε τις δευτερεύουσες προτάσεις ως προς το είδος τους (μον. 4) 

γ. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες διαρθρωτικές λέξεις με άλλες ισοδύναμες που δε θα 

αλλοιώνουν το νόημα της περιόδου. (μον. 2) 

Μονάδες 10 

Θέμα 3ο  

Α6. Αφού διαβάσετε το Κείμενο 2 να σχολιάσετε τον τρόπο που η γλώσσα αποτελεί 

«γέφυρα» των λαών χρησιμοποιώντας τρεις κειμενικούς δείκτες στην απάντησή σας. Με 

βάση το κείμενο αλλά την δική σας άποψη, η γλώσσα ή γενικότερα η πολιτιστική 

συγγένεια μεταξύ δυο λαών μπορεί να λειτουργήσει και ως αιτία διαμάχης;  (150-200 λέξεις) 

Μονάδες 15 

Θέμα 4ο  

Α7. Σε συζήτηση μέσα στην τάξη, πολλοί συμμαθητές σας αναρωτιούνται γιατί πρέπει να υπάρχει 

στα σχολεία η εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας αφού, όπως υποστηρίζουν, είναι «νεκρή». 

Αφού πάρετε το λόγο, να αναφερθείτε στη σημασία της εκμάθησής της- δίνοντας έμφαση στην 

σύγχρονη προσφορά της-  και να υποδείξετε τους τρόπους με τους οποίους  οι μαθητές μπορούν να 

την αγαπήσουν και να μην αντιμετωπίζουν ως «αναγκαίο κακό».  (300-350 λέξεις)  

Μονάδες 30 

 

 

 

Κείμενο 1 


