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Α Κείμενο:
Το «κόνσεπτ», το «πρότζεκτ», το «μπάτζετ».

Θενξ μαν (Thanks man) ... Όταν τ' ακούω, μεταφράζω σιωπηρά: Ευχαριστώ,
μάγκα μου. Ή: Ευχαριστώ, φιλάρα ... Τα μεταφρασμένα μου φαίνονται πιο
αρρενωπά, πιο άμεσα, πιο μοναδικά. Γιατί λοιπόν οι μάγκες έφηβοι και οι
μεγαλύτεροι τιτιβίζουν τα δικά τους greeklish; Ίσως γιατί κάθε γενιά χρειάζεται
τη δική της ιδιόλεκτο, μια δική της αργκό, προσωρινή, αναλώσιμη, με
ημερομηνία λήξεως, που όμως τη διαχωρίζει από τις προηγούμενες γενιές. Η
ιδιόλεκτος του "μαν" θα ξεθωριάσει καθώς μεγαλώνοντας ο νέος έρχεται σε
επαφή με άλλες αργκό, ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές. Το ερώτημα παραμένει
πάντως: γιατί τα αγγλικά κατακλύζουν τον καθημερινό λόγο μικρών και
μεγάλων;
Είναι αληθές ότι η γλωσσομάθεια έχει αυξηθεί γεωμετρικά τις τελευταίες
δεκαετίες. Ο σημερινός απόφοιτος λυκείου θα διαβάζει και θα μιλάει αγγλικά
ασυγκρίτως καλύτερα από τον ανάλογο του στη δεκαετία του '70 και του '80. Το
επικοινωνιακό μας περιβάλλον κατακλύζεται από ξένη γλώσσα: τηλεόραση,
ταινίες, διαδίκτυο, videoclips και ποπ κουλτούρα.
Παίζουν ρόλο οι σπουδές; Ναι, ασφαλώς, αλλά πολύ σοβαρότερο ρόλο
παίζει το διεθνές περιβάλλον της εργασίας και η γενικευμένη ολιγογλωσσία των
εταιρικών στελεχών. Μέγα μέρος των επαγγελμάτων απαιτεί καλή γνώση ξένης
γλώσσας. Στις «μπίζνες» δεν χρειάζονται καλά ελληνικά, δεν χρειάζεται καν
γλώσσα, όλα διεξάγονται με τυποποιημένες εκφράσεις, κυρίως αγγλικές: έχω ένα
«κόνσεπτ»1 για ένα «πρότζεκτ» 2, αλλά δεν μου βγαίνει το «μπάτζετ»3.
Σοβαρό ρόλο παίζει και η ξενομανία. Υπό τον συνοπτικό αυτό όρο
εννοούνται διάφορα συμπλέγματα καθυστέρησης, μειονεξίας, μιμητισμού. Σε
περιβάλλον ασφυκτικά ομογενοποιημένο, κοσμοπολίτικο, ίδιο παντού, η
διατήρηση ιδιαίτερης ταυτότητας, ιδιομορφίας, ντοπιολαλιάς, είναι δύσκολη,

κοπιώδης, ανεπιθύμητη εντέλει. Είναι ασφαλέστερο να ομοιάζεις, ώστε να
γίνεσαι ευκολότερα αποδεκτός. Τα πλούσια, καλά ελληνικά φαντάζουν δύσκολα
και σχεδόν ανώφελα στον οικονομικό και εργασιακό στίβο, ενώ τα «γκρίκλις»
του «κόνσεπτ - πρότζεκτ» είναι εύκολα, ακίνδυνα, ξεκούραστα και καλύπτουν
αδυναμίες και ανεπάρκειες. Το ποτάμι που μας περιέχει είναι ορμητικό και
κοσμοπολίτικο, με τρόπους καινούργιους και ίσως επικίνδυνους.
Αναμφίβολα η εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας δεν είναι πρόοδος, είναι
υποταγή και απώλεια ταυτότητας, είναι υπαρξιακή συρρίκνωση, ατομική και
εθνική. Η γλώσσα δεν είναι μόνο εργαλείο, δεν είναι μόνο φόρμα, δεν είναι μόνο
επικοινωνία, πρωτίστως είναι νοητικό και αισθητικό συμβάν, είναι σχέση, είναι
κοινωνία. Πίσω από τη θρυμματισμένη γλώσσα των στελεχών και των μοδάτων,
των τεχνοκρατών, τώρα πια και των πολιτικών, αναπτύσσεται μια αναλόγως
θρυμματισμένη σκέψη, αδιάφορη, κολοβή, υποταγμένη. Όσο πιο υποταγμένη η
γλώσσα και η σκέψη, τόσο πιο άχρωμη και ανελεύθερη η κοινωνική και πολιτική
μας ύπαρξη.
Διασκευασμένο Διαδικτυακό άρθρο του Ν. Ξυδάκη, Καθημερινή, 19-9-2010
1 Ιδέα, σύλληψη ιδέας, έμπνευση
2 Σχέδιο, πρόγραμμα
3 Tο απαιτούμενο κεφάλαιο, τα αναγκαία χρήματα
B. Παρατηρήσεις:
Β1. Για ποιους λόγους σύμφωνα με το δοθέν κείμενο έχει αυξηθεί η γλωσσομάθεια;
Mονάδες 10
Β2. Να δοθούν οι πλαγιότιτλοι της τρίτης και πέμπτης παραγράφου.
Μονάδες 10
Β3. i) Να εντοπιστεί η δομή και ο τρόπος ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου.
Επιπλέον να αιτιολογηθεί η επιλογή αυτή του τρόπου ανάπτυξης.
ii) Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή της τελευταίας παραγράφου; Να δικαιολογηθεί η
απάντησή σας.
Μονάδες 10
Β4. «Αναμφίβολα η εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας δεν είναι πρόοδος, είναι
υποταγή και απώλεια ταυτότητας, είναι υπαρξιακή συρρίκνωση, ατομική και
εθνική». Να αναλυθεί το περιεχόμενο της παραπάνω περιόδου σε 70-80 λέξεις.
Μονάδες 15
Β5. i) Περιέχει, γλωσσομάθεια , υποταγή, γεωμετρικά, : Από το δεύτερο
συνθετικό των παραπάνω λέξεων να γράψετε μια νέα σύνθετη λέξη.

ii) Να δοθούν οι συνώνυμες λέξεις χωρίς να αλλοιώνεται το νόημά τους:
αναμφίβολα, κατακλύζεται, ανελεύθερη, εργαλείο, αναπτύσσεται.
iii) Προσωρινή, διεθνές, ανεπιθύμητη, ξεκούραστα, υποταγμένη. Να γράψετε
από ένα αντώνυμο για τις παραπάνω λέξεις.
Μονάδες 15
Γ. Η γλωσσομάθεια μέσα στη σύγχρονη εξελιγμένη κοινωνία θεωρείται
απαραίτητη, σχεδόν όσο και η καλή χρήση της μητρικής μας γλώσσας. Να
αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους η καλή χρήση μιας ξένης γλώσσας
αποτελεί απαίτηση του σήμερα,καθώς και τους ενδεχόμενους κινδύνους που
παραμονεύουν από την απομάκρυνση της μητρικής μας γλώσσα(έως 400 λέξεις).
Μονάδες 40

