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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

H γλώσσα μας σήμερα 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι άρθρο του Ομότιμου καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Ι. Σπανού. Το γνωστικό αντικείμενο του συγγραφέα 

είναι η Διδακτική Μεθοδολογία και η Αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας. Δημοσίευσε το άρθρο τον Φεβρουάριο του 2020 στην εβδομαδιαία εφημερίδα 

«Αμαρυσία».  

Η ελληνική γλώσσα με το λεξιλογικό πλούτο και με την εκφραστική δύναμή της 

δημιούργησε αξιόλογα μνημεία λόγου και πολιτισμού. Παράλληλα, προσέφερε σε όλες 

τις γλώσσες του κόσμου βασικούς όρους για την επιστήμη, για την τέχνη και τον 

φιλοσοφικό στοχασμό. Στην πορεία του χρόνου, βέβαια, και η ελληνική γλώσσα 

δανείστηκε δημιουργικά, και όχι μόνο, λέξεις από άλλες γλώσσες, χωρίς να χάσει την 

ταυτότητά της.  

Οι κοινωνικές συνθήκες και τα μέσα επικοινωνίας σήμερα, όμως, είναι 

διαφορετικά από άλλοτε. Στην εποχή μας, η επαφή μεταξύ των λαών είναι πολύ εύκολη. 

Η παγκοσμιοποίηση έχει κάνει όλη την υφήλιο μια γειτονιά. Με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο ενημερωνόμαστε πολύ γρήγορα για ό,τι 

συμβαίνει σε κάθε σημείο της γης. Παράλληλα, η διαφήμιση, το εμπόριο και ο 

οικονομικός ανταγωνισμός οδηγούν τους ανθρώπους στο κυνήγι του κέρδους. Αυτή η νέα 

κατάσταση δεν έχει μόνο θετικά στοιχεία. Για τη γλώσσα ιδίως των μικρών πληθυσμιακά 

λαών, συνιστά δοκιμασία, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.  

Ο κίνδυνος αυτός, συγκεκριμένα, συνίσταται στο ότι οι συνθήκες της σημερινής 

ζωής, και ιδιαίτερα το εμπορικό πνεύμα, επηρεάζουν αρνητικά την αφομοιωτική 

ικανότητα της γλώσσας μας. Η τάση για ευκολία, η κυριαρχία όρων της τεχνολογίας και 

του διαδικτύου, τα διαφημιστικά κόλπα και η έγχρωμη εικόνα ωθούν τον άνθρωπο στον 

μιμητισμό, στην αντιγραφή ξένων προτύπων και γλωσσικών στοιχείων. Το αποτέλεσμα 

όλων αυτών είναι να αλλοιώνεται το γλωσσικό αίσθημα που διαμόρφωσε ο νεοέλληνας 

μιλώντας και ακούοντας τη μητρική γλώσσα.  



 

Δεχθήκαμε, για παράδειγμα, πλήθος λέξεων που συνδέονται με τη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, τον οποίο εντάξαμε στο λεξιλόγιο μας ως computer. Επίσης, 

εκατοντάδες λέξεις που συνδέονται με το φαγητό, όπως το φαστφουντ – σπαγγέτι – 

χάμπουργκερ – τοστ φραπουτσίνο, ή το ντύσιμο, όπως στάιλ – τζιν – μίνι – γιούνισεξ, 

εντάχθηκαν στο λεξιλόγιό μας. Ακόμα, πλήθος πινακίδων ελληνικών καταστημάτων και 

εμπορικών κέντρων φέρουν ξενόγλωσσες επιγραφές. Το χειρότερο, μάλιστα, είναι ότι 

κατασκευάσαμε λέξεις που δείχνουν ότι το γλωσσικό αισθητήριό μας επιτρέπει 

αβασάνιστους σχηματισμούς π.χ. σουβλακερί, γυράδικο, φαστφουντάδικο, προμοτάρω κ. 

ά.  

Για ποιους λόγους, όμως δανειζόμαστε λέξεις από τις άλλες γλώσσες; Πολλοί θα 

απαντήσουν ότι ως λαός έχουμε την ανάγκη να συμβαδίζουμε με την εποχή μας, να μη 

θεωρηθούμε οπισθοδρομικοί, γι’ αυτό και χρησιμοποιούμε επιδεικτικά το λεξιλόγιο 

άλλων γλωσσών. Η τάση μας για μοντερνισμό και η ξενομανία μας οδηγούν στο να 

χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις και εκφράσεις, ενώ έχουμε τις αντίστοιχες ελληνικές. 

Πολλοί επαγγελματίες, επίσης και έμποροι τουριστικών ειδών πιστεύουν ότι το 

αγοραστικό κοινό, βλέποντας ξενόγλωσσες επιγραφές, εντυπωσιάζεται και προτιμά τα 

προϊόντα των καταστημάτων τους.  

Όλα αυτά σημαίνουν, όπως γίνεται αντιληπτό, ότι υπάρχουν προβλήματα που 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε, χωρίς όμως να χάσουμε την επικοινωνία μας με τους άλλους 

λαούς, που είναι ευλογία. Πρέπει, κυρίως, να αποκτήσουμε πιο «στέρεη» γλωσσική 

παιδεία. Να επιδιώκουμε, δηλαδή να σπουδάζουμε συστηματικά την προφορική και τη 

γραπτή μητρική γλώσσα μας. Έτσι, θα έχουμε τη δυνατότητα να μην αποδεχόμαστε 

εύκολα ξένους όρους παραμερίζοντας ελληνικές λέξεις ικανές να αποδώσουν τις 

σύγχρονές επικοινωνιακές και τεχνολογικές περιστάσεις.  

Τελειώνοντας, μπορούμε να επισημάνουμε ότι είναι ανάγκη να εργαστούμε για 

την ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ των λαών και την εκμάθηση ξένων γλωσσών με 

τρόπο που δεν θα μειώνει τη γλωσσική μας αντίσταση. Αυτό θα επιτευχθεί, αν όλοι οι 

παιδευτικοί παράγοντες – οικογένεια, σχολείο, ΜΜΕ – σέβονται τη μητρική γλώσσα και 

παρέχουν στους νέους πρότυπα προφορικού και γραπτού λόγου αντιπροσωπευτικά της 

αξίας της.  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 

Να αποδώσετε περιληπτικά τις τρεις (3) τελευταίες παραγράφους του κειμένου σε 70-90 

λέξεις.                                                                                                                                  Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 2α  

Πως επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των παραγράφων του κειμένου;              Μονάδες 10 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ 2β  

Στα υπογραμμισμένα λεκτικά σύνολα του κειμένου να αντικαταστήσετε τα επίθετα με 

άλλα επίθετα χωρίς να διαφοροποιηθεί η σημασία τους.                                     Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ 2γ 

Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου του κειμένου 

«Δεχθήκαμε…προμοτάρω κ.ά.». Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                            

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 2δ 

«Παράλληλα, η διαφήμιση, το εμπόριο και ο οικονομικός ανταγωνισμός οδηγούν τους 

ανθρώπους στο κυνήγι του κέρδους»: Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης στο 

παραπάνω απόσπασμα και να τη μετατρέψετε στην αντίθετή της. Τι αλλαγές 

παρατηρείτε ως προς το ύφος του κειμένου;                                                             Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 3  

Η επιδεικτική χρησιμοποίηση ξένων λέξεων και εκφράσεων θεωρείται στάση που 

ταιριάζει σε ανθρώπους που δεν έχουν στέρεη γλωσσική παιδεία. Να σχολιάσεις την 

άποψη αυτή και να τεκμηριώσεις τη θέση σου με μια ομιλία που θα απευθύνεις σε 

εκπαιδευτικούς, γονείς και συμμαθητές σου που συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική 

εκδήλωση του Νομού σου με θέμα: «Η Ελλάδα σήμερα: 200 χρόνια μετά το 1821». Η 

έκταση της ομιλίας σου να είναι 250 περίπου λέξεις.                                               Μονάδες 40 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957)  

Ταξιδεύοντας. Ιταλία-Αίγυπτος-Σινά-Ιερουσαλήμ-Κύπρος-Ο Μοριάς (απόσπασμα) 

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Καζαντζάκης βρίσκεται στην Πελοπόννησο, στη φτωχική 

Γλαρέντζα. Εκεί, γίνεται ένα πανηγύρι στο οποίο ο συγγραφέας συναντά έναν 

οργανοπαίχτη, τον σαντουρτζή.  

 

Κι ήρθε τότε – σαν όλα να γίνουνται στον κόσμο τούτο με κάποιον ειρμό – πρόβαλε ένας 

λιγνός, συμπαθητικός μουζικάντης και στάθηκε μπροστά από το τραπέζι μας. Τα μάτια 

του ήταν γαλάζια πράσινα, τα δάχτυλά του λιγνά και μακρύτατα. Κάθισε, έβγαλε σιγά 

σιγά από ένα κόκκινο ταγάρι το σαντούρι του, το ακούμπησε στα γόνατά του, το χάδεψε 

λίγο με την παλάμη του, κι άρχισε να τραγουδάει και να παίζει. Αμανέδες, ανατολίτικο 

πάθος, λαχτάρες προαιώνιες, μονότονες, ίδιες που έρχουνται και ξανάρχουνται, 

κλαψιάρες και ανίκητες, και πιπιλίζουν το μυαλό του ανθρώπου. Τα θεμέλια της ψυχής 

κλονίζουνται, λιγούρα παθιακή σε κυριεύει, η καρδιά σου γίνεται ένα σαπημένο φρούτο. 

Οι πανηγυριώτες γύρα έπεσαν σε απότομη αποχαύνωση, τα σουβλερά αρπακτικά μάτια 

τους θόλωσαν, κάτω από τον αεικίνητο, παμπόνηρο Ρωμιό ξεπρόβαλε ο χαύνος1 

Ανατολίτης.  



 

Τέλειωσε ο σαντουρτζής, σφούγγιξε τον ιδρώτα του, η ματιά του που είχε φύγει ξανάρθε 

και μας κοίταξε γύρα. Έβγαλε από την τσέπη του ένα τασάκι, μάζεψε μερικά 

πενηνταράκια και σταύρωσε τα χέρια να ξεκουραστεί. Μου άρεσε· έπιασα μαζί του 

κουβέντα.  

- Πώς έμαθες σαντούρι; τον ρωτώ.  

- Εγώ ήμουν είκοσι χρονών. Σ’ ένα πανηγύρι άκουσα σαντούρι. Η αναπνοή μου πιάστηκε. 

Τρεις μέρες έκαμα να φάω.  

»- Τι έχεις; με ρωτά ο πατέρας μου.  

»- Εγώ θέλω να μάθω σαντούρι.  

»- Μωρέ δεν ντρέπεσαι;  

»- Εγώ θέλω να μάθω σαντούρι!  

»Είχα οικονομήσει μερικά χρήματα για να παντρευτώ, σαν έρθει η ώρα. Τα έδωκα κι 

αγόρασα ένα σαντούρι. Να, τούτο το σαντούρι που βλέπεις. Έφυγα μαζί του για την 

Πάτρα, και βρήκα το μακαρίτη τον Κωστάκη, το δάσκαλο του σαντουριού. Έπεσα στα 

πόδια του.  

»- Τι θες μωρέ; μου κάνει.  

»- Εγώ θέλω να μάθω σαντούρι.  

»- Ε, και γιατί πέφτεις στα πόδια μου;  

»- Γιατί δεν έχω λεφτά να σε πληρώσω.  

»- Μωρέ κάτσε, και δε θέλω εγώ πληρωμή.  

»Έκατσα μαζί του ένα χρόνο κι έμαθα. Και τώρα γυρίζω εδώ και εκεί, στα πανηγύρια, 

στους γάμους, και βγάνω το ψωμί μου. Ας είναι καλά οι άνθρωποι. Όταν παίζω, μου 

μιλούνε μα δεν ακούω. Κάποτε πάλι ακούω, μα δεν μπορώ ν’ αποκριθώ. Θέλω, μα δεν 

μπορώ.  

- Μα γιατί;  

- Ε, σεβντάς!2   

- Στο σπίτι σου παίζεις;  

- Πού να παίξω, κύριέ μου! Στο σπίτι είναι σκουτούρες, γυναίκα, παιδιά, τι να φάμε… 

Έγνοιες! Και το σαντούρι θέλει καλή καρδιά. Άμα μου πει εμένα έναν περίσσιο λόγο η 

γυναίκα μου, τι καρδιά θέλεις να ’χω να παίξω σαντούρι; Άμα τα παιδιά πεινούνε, με τι 

καρδιά να παίξω; Το σαντούρι θέλει να συλλογάσαι μονάχα σαντούρι!  

Ποτέ δεν άκουσα να διατυπώνεται πιο τέλεια και πιο απλά η ουσία και το συνέπαρμα της 

τέχνης. Μονάχα τη στιγμή που θα μπορέσεις να λυτρωθείς από τον αργαλειό της 

ανάγκης νιώθεις τι θα πει αγνή, αφιλόκερδη κραυγή του ανθρώπου, τραγούδι! Ο 

κουρελιάρης αυτός σαντουρτζής είχε φτάσει, ακολουθώντας την καρδιά του, στην 

κορυφή της αισθητικής.  

Κατέβηκα στη θάλασσα, στο αιώνιο στοιχείο της Ελλάδας, κολύμπησα, ξάπλωσα στις 

πέτρες, άκουγα μακριά το βουητό του ανθρώπινου κοπαδιού και κοίταζα πέρα κατά τη 

Ζάκυνθο, πιο πέρα ακόμα, κατά τη μυστική πατρίδα μας, την Ιθάκη.  

Κι άξαφνα από την αιώνια θάλασσα τινάχτηκε πάλι, καβαλικεύοντας τα κύματα, το 

καράβι του Οδυσσέα. Κι ο καπετάνιος κάθεται, καθώς το συνηθάει, καβάλα στο δοιάκι3, 

με το μυτερό σκουφί κατεβασμένο ως τα φρύδια. Στραφταλίζουν4 τα μικρά του 

παμπόνηρα μάτια, τα φρύδια του είναι συμμαζεμένα - σα να ζυγιάζει με το μάτι ένα νησί 

που ορέχτηκε να κουρσέψει ή ένα σύννεφο που πρόβαλε ξαφνικά στον ουρανό 



 

καργαρισμένο5 ανέμους· ή τη δύναμή του και τη δύναμη των αθανάτων, προτού ν’ 

αποφασίσει αν συφέρει να φανεί γενναίος ή πανούργος.  

Νίκος Καζαντζάκης, κεφ. ΣΤ΄. Ο Μοριάς, V. Η Μεσαιωνική Γλαρέντζα. Αθήνα: εκδ. Ελ. 

Καζαντζάκη, 19696, σελ. 226-9.  

1 χαύνος=χαλαρός, άτονος, νωθρός 

2 σεβντάς=διακαής πόθος, ανικανοποίητο ερωτικό πάθος, μελαγχολία  

3 δοιάκι=μοχλός που μετακινεί το πηδάλιο του πλοίου, λαγουδέρα  

4 Στραφταλίζουν=αστράφτουν, λάμπουν, λαμποκοπούν  

5 καργαρισμένο=γεμισμένο, φορτωμένο υπερβολικά 

 

ΘΕΜΑΤΑ  

 

ΘΕΜΑ 1 

Να χαρακτηρίσετε τον σαντουρτζή, όπως παρουσιάζεται στο απόσπασμα, σε 80-90 λέξεις. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 2α 

Να εντοπίσετε έναν αφηγηματικό τρόπο και να αναλύσετε τη λειτουργία του. Μονάδες 

10 

 

ΘΕΜΑ 2β  

Στο κείμενο διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές αναφορές σε ήχους, μουσική, 

τραγούδια. Ποιες ακουστικές εικόνες «βλέπετε» να σχηματίζονται στο απόσπασμα; Πώς 

ανταποκρίνεστε εσείς στο περιεχόμενο και το ύφος του κειμένου;                     Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ 2γ 

Να εντοπίσετε τρία (διαφορετικά) σχήματα λόγου και να σχολιάσετε τη λειτουργία του 

καθενός μέσα στο κείμενο.                                                                                             Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 2δ 

Να χαρακτηρίσετε τον τύπο του αφηγητή και το είδος της εστίασης του αποσπάσματος. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 Ερμηνεία και παραγωγή λόγου (150 - 200 λέξεις)  

Να παρουσιάσετε το κύριο, κατά τη γνώμη σας, θέμα του αποσπάσματος. Να εκφράσετε 

τα συναισθήματα και τις σκέψεις που σας δημιουργεί (150-200 λέξεις).              Μονάδες 40 

 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

 

 

 


