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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ´ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Κείµενο: Τη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική… 
 

… Και να, που ερχόµαστε τώρα να γράφουµε στα greeklish. στη µόδα του 
iPhone και του BlackBerry, του Facebook και του Skype. και τι θα πείραζε να 
γράφουµε στα ελληνικά; Γιατί θα πρέπει να υποτάξουµε τη γλωσσική παράδοση ετών 
και να µαζοποιηθούµε; 

Έχουµε ελληνικές γραµµατοσειρές και µπορούµε, αξιοποιώντας το διαδίκτυο 
και τα ηλεκτρονικά µέσα, να τις χρησιµοποιούµε. Άλλωστε, οι γραµµατοσειρές αυτές 
έχουν το προτέρηµα να δίνουν την εικόνα της λέξης, το οπτικό ίνδαλµα και να µας 
συµφιλιώνουν µε την ορθογραφία και τη σηµασία της. Εισερχόµαστε εκούσια σε 
µονοπάτια γλωσσικής αλλοίωσης, γκρινιάζοντας ταυτόχρονα για την «Ελλαδίτσα» µας 
που χάνεται… 

Μήπως όµως δε χάνεται µόνη της; Γιατί τελικά η κρίση στην οικονοµία ξεκινά 
από µια κρίση βαθύτερη, αυτή της παιδείας. Ως απότοκο της κρίσης αυτής, 
παρουσιάζονται η έκλυση των ηθικών αξιών και ο αµοραλισµός. Έχουµε φτάσει σε 
έναν άκρατο υλισµό και αδιαφορούµε για µια γλώσσα και έναν πολιτισµό που 
αργοπεθαίνει, για αξίες και ιδανικά που εκπίπτουν, αφού δεν κατάφεραν να 
µεταγγιστούν από την οικογένεια και το σχολείο. 

Ως άλλη βασική αιτία της γλωσσικής κρίσης, µπορεί να θεωρηθεί η εισδοχή της 
εικόνας στη σύγχρονη ζωή. Η εικόνα µέσα στο σπίτι και όλους τους χώρους που 
συχνάζει ο άνθρωπος, καταδικάζει σε σιωπή. Όλα σε µορφή εικόνας. Εικόνες που 
καλλιεργούν σύµβολα βουβά, µεταβιβάζουν µηνύµατα χωρίς καµία δυνατότητα 
απάντησης, αντιλόγου ή διαλόγου. Ο άνθρωπος, µεταβάλλεται τελικά σε παθητικό 
δέκτη και υποχείριο αυτών των µηνυµάτων. Τα παιδιά, προσηλωµένα σε µια 
ηρωοποιηµένη οθόνη υπολογιστή και οι γονείς, ταπεινοί θεατές τους. Απαντάµε στους 
φίλους µε ένα «ok», θρηνούµε µε ένα «r.i.p» και αγαπάµε µε ένα «love»… 

Όλοι, εκτός της πλειονότητας των Ελλήνων βέβαια, υπογραµµίζουν την 
σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας. Άγγλοι επιχειρηµατίες προτρέπουν τα ανώτερα 
στελέχη τους να µάθουν αρχαία ελληνικά, γιατί αυτά εµπεριέχουν µια φιλοσοφία µε 
ξεχωριστή σηµασία για τους τοµείς οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων που 
ενισχύει τη λογική, τονώνοντας παράλληλα τις ηγετικές ικανότητες. Γι’ αυτούς τους 
λόγους ζήτησαν επίσης οι Ισπανοί Ευρωβουλευτές να καθιερωθεί η ελληνική ως 
επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι, όπως οι ίδιοι είπαν, το να µιλά κανείς 
για Ε.Ε. χωρίς την ελληνική, είναι σαν να µιλά σ’ έναν τυφλό για χρώµατα… 

ΤΟ ΒΗΜΑ, Καράµπαλη Βασιλική, 9/10/2010 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
 
1ο Θέµα 
Με ένα σύντοµο σηµείωµά σας (40-50) να αποδώσετε συνοπτικά και χωρίς δικά σας 
σχόλια το περιεχόµενο της τρίτης και της τέταρτης παραγράφου του κειµένου. 

(Μονάδες 6) 
2ο Θέµα 
1. «Ως απότοκο της κρίσης αυτής, παρουσιάζονται η έκλυση των ηθικών αξιών και 
ο αµοραλισµός. Έχουµε φτάσει σε έναν άκρατο υλισµό και αδιαφορούµε για µια 
γλώσσα και έναν πολιτισµό που αργοπεθαίνει, για αξίες και ιδανικά που 
εκπίπτουν, αφού δεν κατάφεραν να µεταγγιστούν από την οικογένεια και το 
σχολείο.» 



 

 2 
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Να ξαναγράψετε το συγκεκριµένο απόσπασµα του κειµένου, αντικαθιστώντας τις 
υπογραµµισµένες λέξεις / φράσεις µε άλλες, που να καθιστούν το ύφος 
περισσότερο οικείο. 

2. Να γράψετε ένα πλαγιότιτλο για την πέµπτη παράγραφο («Όλοι,…για 
χρώµατα…») του κειµένου. 

3. Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου («Μήπως όµως… και το 
σχολείο.») και τη δοµή της τέταρτης παραγράφου («Ως άλλη βασική αιτία… ένα 
«love»…) του κειµένου. 
 
 

4. Στα παρακάτω παραδείγµατα να εντοπίσετε αν έχουµε κυριολεξία ή 
µεταφορά. Τι πετυχαίνει η αρθρογράφος µε τη χρήση της µεταφορικής 
/συνυποδηλωτικής γλώσσας; 
• µια κρίση βαθύτερη 
• µας συµφιλιώνουν µε την ορθογραφία 
• σε µονοπάτια γλωσσικής αλλοίωσης 
• έναν πολιτισµό που αργοπεθαίνει 
• καλλιεργούν σύµβολα βουβά 
• ηρωοποιηµένη οθόνη υπολογιστή 

 
(Μονάδες 4) 

3ο Θέµα 
Σε εκδήλωση που οργανώνει το σχολείο σας µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα της 
Ελληνικής Γλώσσας αποφασίζετε ως εκπρόσωπος του δεκαπενταµελούς συµβουλίου 
του σχολείου σας να εκφωνήσετε µια σύντοµη οµιλία (200-250 λέξεων) στην οποία θα 
επισηµαίνετε τα αίτια κρίσης της γλώσσας µας καθώς και πώς το σχολείο θα συµβάλει 
στη διαφύλαξή της. 

(Μονάδες 10) 


