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Κείμενο 

[Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας] 

 

Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που 

διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Γι’ αυτό σήμερα προσφέρονται 

μαθήματα ελληνικής γλώσσας σχεδόν από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, από 

ιδιωτικούς φορείς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και στα κέντρα υποδοχής των 

ομογενών. Επιπλέον, η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα και σε σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν παιδιά ομογενών 

και αλλοδαπών. 

Επίσης, και στο εξωτερικό οργανώνονται προγράμματα νέας ελληνικής 

γλώσσας από φορείς, όπως πανεπιστήμια, ελληνικές κοινότητες, κέντρα γλωσσών και 

λαϊκά πανεπιστήμια με ικανοποιητικό αριθμό μαθητών. Όσον αφορά αυτούς που 

μαθαίνουν ελληνικά πολλοί είναι ομογενείς που προσπαθούν παράλληλα με την 

πολιτιστική κληρονομιά να διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα. Επομένως, πάγιο 

αίτημά τους για πολλά χρόνια ήταν η πιστοποίηση της ελληνομάθειάς τους με τη 

χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας. 

Σε τι, όμως, χρησιμεύει το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας; Είναι 

απαραίτητο για πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα αξιολογεί αντικειμενικά τις γνώσεις 

στην ελληνική γλώσσα ως ξένη και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της ελληνικής 

να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των 

γνώσεών του. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι, όπως επαγγελματικοί σκοποί, καθώς το 

άτομο μπορεί να αποδείξει στην αγορά εργασίας το επίπεδο της επάρκειάς του στη 

γνώση της ελληνικής. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις η γνώση της ελληνικής 

γλώσσας είναι απαραίτητη, για να αποκτήσει κάποιος άδεια άσκησης επαγγέλματος, 

αφού αναγνωρίσει τα επαγγελματικά του προσόντα. 

Εκτός, όμως, από τους παραπάνω λόγους, το πιστοποιητικό ελληνομάθειας είναι 

αναγκαίο και για τις σπουδές, επειδή δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς να 

εγγραφούν και να φοιτήσουν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης, 

χρησιμοποιείται για τον διορισμό στο δημόσιο, επειδή ένας Ευρωπαίος πολίτης 

κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποδείξει την πολύ καλή γνώση 



και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμεί να διεκδικήσει 

θέση στο ελληνικό δημόσιο. Επιπλέον, την ελληνομάθειά τους για διορισμό στο 

δημόσιο χρειάζεται να πιστοποιήσουν οι αλλοδαποί πολίτες των κρατών, που δεν είναι 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια 

καθώς και ομογενείς, οι οποίοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών. 

 

Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας, από την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής 

Γλώσσας, 9.4.2014 (διασκευή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Α1. (Μονάδες 15) 

 

Α1. Γιατί η πιστοποίηση της ελληνομάθειας είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις, 

σύμφωνα με το κείμενο; 

 (μονάδες 15) 

 

Α2. (Μονάδες 10) 

 

Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πρώτης παραγράφου (Στην 

Ελλάδα…αλλοδαπών) του κειμένου; 

 (μονάδες 10) 

 

Β1. (Μονάδες 10) 

 

Β1.α. Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις του κειμένου με την 

έντονη γραφή: αύξηση, ιδιωτικούς, πολλοί, επάρκειας, αντικειμενικού. 

 (μονάδες 5) 

 

Β1.β. Να δημιουργήσετε μία πρόταση με κάθε αντώνυμη λέξη. 

 (μονάδες 5) 

 

Β2. (Μονάδες 15) 

 

Β2. α. Να δώσετε έναν δικό σας τίτλο στο κείμενο. 

(μονάδες 10) 



 

Β2. β. Να προσδιορίσετε αν ο τίτλος που δώσατε στο κείμενο είναι 

κυριολεκτικός/δηλωτικός ή μεταφορικός/συνυποδηλωτικός. 

(μονάδες 5) 


