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Η παγθνζκηνπνηεκέλε θνπιηνύξα ζηελ νπνία δνύκε είλαη έλα δηπξόζσπν πιάζκα, κηζό άγγεινο,
κηζό δηάβνινο. Πξνωζεί δύν είδε ζπκπεξηθνξάο ζηνπο «πνιίηεο ηνπ θόζκνπ»: λα είλαη
πεξηζζόηεξν αλνηρηνί θαη πεξίεξγνη απέλαληη ζηνπο άιινπο ή λα ηξέθνπλ ηελ απηάξεζθε
ςεπδαίζζεζε όηη ν θόζκνο έξρεηαη πξνο ην κέξνο ηνπο. Οη άλζξσπνη ηεο πξώηεο νκάδαο έρνπλ
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηεο γισζζνκάζεηαο γηαηί θαηαιαβαίλνπλ όηη ε επαθή ζε βάζνο κε
ηηο άιιεο θνπιηνύξεο, βαζηζκέλε ζηελ ακνηβαία γλώζε ησλ γισζζώλ, κπνξεί λα πξνσζήζεη
θαιύηεξεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, πινπζηόηεξεο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο θαη δηαζθάιηζε ηεο
εηξήλεο. Οη δεύηεξνη, πνπ ζπρλά ηνπο ζπλαληάκε ζηνλ αγγιόθσλν θόζκν, είλαη ππεξήθαλνη κε
ηε κνλνγισζζία ηνπο θαη έρνπλ θιεηζηεί ζ’ έλα θαληαζηαθό θόζκν όπνπ ηνπο θαίλεηαη πσο όινη
κηινύλ ηε δηθή ηνπο γιώζζα.
[...]
Παξ’ όιεο ηηο απνδείμεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ θξίζηκε ζεκαζία ηεο γισζζνκάζεηαο ζηε
ζεκεξηλή παγθόζκηα (ππνηίζεηαη) θνπιηνύξα, εθείλνη πνπ δεηνύλ ηελ ππνρξεσηηθή δηδαζθαιία
μέλσλ γισζζώλ ζηα βξεηαληθά ζρνιεία απνθαινύληαη ζλνκπ θαη αληηδξαζηηθνί. Ε, ινηπόλ, αο
αθήζνπκε ηνπο ζλνκπ όινπ ηνπ θόζκνπ λα εηζβάινπλ ζηε Βξεηαλία θαη λα επηβάινπλ κε ην
δόξη ζηνπο εθήβνπο κηα δξαζηηθή δίαηηα ηζπαληθώλ, ξσζηθώλ, αξαβηθώλ, ηαπσληθώλ, θηλεδηθώλ,
γεξκαληθώλ, ηηαιηθώλ, γαιιηθώλ θ.ν.θ., κέρξηο όηνπ ηα παηδηά θαηαιάβνπλ όηη ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθνί ηξόπνη λα εθθξάδεηο ζπλαηζζήκαηα, δηαθνξεηηθά θξνύηα λα γεπηείο, άιιεο ηδέεο λα
ζθεθηείο – ώζπνπ νη Βξεηαλνί έθεβνη λα πνπλ επραξηζηώ, είκαζηε επγλώκνλεο πνπ καο
ειεπζεξώζαηε από ηε κηδέξηα ηεο κηαο θαη κόλεο γιώζζαο. Τόηε νη ζλνκπ επηηέινπο ζα
εξεκήζνπλ.
Πξνθαλώο, νη αιεζηλνί ζλνκπ ηεο ηζηνξίαο είλαη αθξηβώο απηνί πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ
εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ ειηηίζηηθν ρόκπη. [...] Σύληνκα ζα ηνπο αθνύζνπκε λα ιέλε όηη ην λα
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ππνρξεώλνπκε ηνπο εθήβνπο λα κειεηάλε Φπζηθή είλαη θη απηό ειηηίζηηθν. Είλαη παζίγλσζην όηη
δίλνληαο ζηνπο εθήβνπο ηα εξγαιεία γηα λα ακθηζβεηνύλ ηνλ θόζκν πνπ δνύκε θαη ην πώο
δνύκε, ηνπο δίλνπκε έλα πνιηηηθό όπιν πνπ ζηνρεύεη ζην θαηεζηεκέλν. Τν ιέλε δεκνθξαηία. Καη
είλαη ην αληίζεην ηεο ύπνπιεο ηδενινγίαο πνπ ζέιεη λα καο θάλεη όινπο ππάθνπνπο θαη
θαλαηηθνύο θαηαλαισηέο, αλίθαλνπο λα ζθεθηόκαζηε θαζαξά, πξόζπκνπο αηρκαιώηνπο ζ’ έλα
θξνύξην κε ρνληξνύο ηνίρνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο νη μέλνη ξίρλνπλ ηξνκαθηηθέο ζθηέο.
Τν επηρείξεκα όηη ε αγγιηθή γιώζζα θπξηαξρεί πιένλ ζηελ «παγθόζκηα» θνπιηνύξα είλαη
εμαηξεηηθά παξαπιαλεηηθό. Πξώηα πξώηα, εκπεξηέρεη ηελ ηπθιή πεπνίζεζε πσο νηηδήπνηε
ζεκαληηθό ζηνλ θόζκν –ζηελ πνιηηηθή, ηελ ηέρλε, ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ επηζηήκε– γίλεηαη ζηα
αγγιηθά. Δεύηεξνλ, γηα πνηα αγγιηθά κηιάκε; Δελ αλαθεξόκαζηε ζηνλ Σαίμπεξ, αιιά κάιινλ
ζηε θησρή γιώζζα ησλ νδεγηώλ πνπ βξίζθνπκε ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαηλνύξηνπ ινγηζκηθνύ.
Τίπνηα άμην ππεξεθάλεηαο, ηίπνηα πνπ λα δίλεη ώζεζε ζε κηα λέα παγθόζκηα θνπιηνύξα.
Τειηθά, όπνηνο ππνζηεξίδεη όηη ε κειέηε μέλσλ γισζζώλ είλαη πεξηηηή είλαη ζαλ λα ππξνβνιεί
ην ίδην ην πόδη ηνπ. Όπσο γλσξίδνπλ όινη όζνη έρνπλ ζώαο ηαο θξέλαο, όηαλ καζαίλεηο ηηο
γιώζζεο ησλ άιισλ βειηηώλεηο ηε γλώζε θαη ηε ρξήζε ηεο δηθήο ζνπ γιώζζαο. Οη άιινη
θξαηνύλ έλαλ θαζξέθηε ζηνλ νπνίν κπνξείο λα δεηο ηνλ εαπηό ζνπ θαη λα θαηαιάβεηο πνηνο
είζαη.
(Agnes Poirier, The Guardian)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (60-80 ιέμεηο).
Μνλάδεο 25
Β1 "Όπωο γλωξίδνπλ όινη όζνη έρνπλ ζώαο ηαο θξέλαο, όηαλ καζαίλεηο ηηο γιώζζεο ηωλ
άιιωλ βειηηώλεηο ηε γλώζε θαη ηε ρξήζε ηεο δηθήο ζνπ γιώζζαο.": Να ζρνιηάζεηε ηελ
παξαπάλσ άπνςε ζε κία παξάγξαθν 60-80 ιέμεσλ.
Μνλάδεο 15
Β2.α. Πνηα είλαη ηα δνκηθά κέξε ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεηκέλνπ;
β. Με πνηνπο ηξόπνπο αλαπηύζζεηαη ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
Μνλάδεο 10
Β3.α. Να δώζεηε γηα ηελ θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κία ζπλώλπκε:
πξνωζεί απνδείμεηο, ηδενινγίαο, θπξηαξρεί, πεξηηηή.
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β. Να δώζεηε γηα ηελ θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κία αληώλπκε:
ακνηβαία, ππνρξεωηηθή, επγλώκνλεο, ππάθνπνπο, άμην.
Μνλάδεο 10
Γ. Σε άξζξν ζαο πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, λα αλαθεξζείηε ζηε ζεκαζία ηεο
γισζζνκάζεηαο ζηε ζύγρξνλε επνρή αιιά θαη ζηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα εγθπκνλεί (300400 ιέμεηο).
Μνλάδεο 40

Ήξα Κνληνύ
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