
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Η Σύγχρονη Γλωσσική Κρίση 

Σήμερα η ελληνική γλώσσα κατακλύζεται από την εισβολή ξένων 

λέξεων, εκφραστικών τρόπων σκέψης. Τα προϊόντα, οι επιγραφές, η 

ορολογία ολόκληρων κλάδων επιχειρήσεων, ο κινηματογράφος 

πιστοποιούν τη γλωσσική μας εξάρτηση από ξένα κέντρα αναπτυγμένων 

βιομηχανικά χωρών. Το πρόβλημα αυτό με τις τεράστιες προεκτάσεις του 

στη γενικότερη αλλοτρίωση του Έλληνα έχει παραμεληθεί – άσχετα με 

τις προθέσεις – από όλες τις τελευταίες γλωσσικές μεταρρυθμίσεις. 

Μια άλλη αιτία της κρίσης ανιχνεύεται στο πραγματικό γεγονός 

της αποδυνάμωσης της γλώσσας και του γλωσσικού θησαυρού από την 

εκδοχή της εικόνας στη σύγχρονη ζωή. Η εικόνα μέσα στο σπίτι 

καθημερινά καταδικάζει σε σιωπή, σε αλαλία. «Μη μιλάτε, μη σκέφτεστε, 

μόνο βλέπετε». Τηλεόραση, κινηματογράφος, διαφημίσεις, όλα εικόνα, 

που φθάνει μάλιστα τώρα και μέσω δορυφόρων. Καλλιεργούν σύμβολα 

βουβά, μεταβιβάζουν μηνύματα χωρίς καμιά δυνατότητα απάντησης, 

αντιλόγου, διαλόγου. Ο άνθρωπος μεταβάλλεται σε παθητικό δέκτη 

αυτών των μηνυμάτων, σε θεατή των όσων συμβαίνουν γύρω του, σε 

άλαλο ζώο. 

Η ελληνική γλώσσα, περνά κρίση που οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες. Η εισδοχή αρχικά πολλών ξενισμών στη γλώσσα μας 

συνιστά ένα φοβερό παράγοντα αποδυνάμωσης και αλλοίωσής της. Αυτό 

δε σημαίνει ότι πρέπει ν’ αποκλεισθεί εντελώς κάθε ξενισμός. Ξένες όμως 

λέξεις που είχαν εισχωρήσει τον περασμένο αιώνα στη γλώσσα μας 

αντικαταστάθηκαν και πολύ επιτυχημένα μάλιστα από ελληνικές και 

έγιναν κτήμα του κοινού λεξιλογίου, κτήμα του λαού. Έτσι το 

Παρλαμέντο έγινε Βουλή, η πόστα ταχυδρομείο, το δοβλέτι κράτος. 

Από τη λόγια εξάλλου παράδοση και τον ανεξάντλητο θησαυρό 

της αρχαίας, αντλήθηκαν λέξεις για να εκφραστούν νέες τεχνολογικές 

εφευρέσεις. Οι λέξεις αυτές είναι πάρα πολλές, αρκεί να σκεφθεί κανείς 

το υποβρύχιο, το ποδήλατο, το αυτοκίνητο, τη δημοσιογραφία, τους 

εφημεριδοπώλες, την τηλεόραση και άλλες του καθημερινού πλέον 

λεξιλογίου. Αυτή η ισχυρή σύνδεση της νεοελληνικής με τη λόγια και την 



αρχαία παράδοση καθιστά αποτελεσματική την άμυνά της κατά των 

ξενικών όρων. 

Τ. Κωσταλά – Ν. Καμαργιάρη 

Ερωτήσεις 

Α1. Με ποιον τρόπο σύμφωνα με τον συγγραφέα μπορεί να αμυνθεί η 

ελληνική γλώσσα κατά της εισβολής των ξενισμών; 

Μονάδες 15 

Α2. Να δώσετε ένα σύντομο πλαγιότιτλο για κάθε μία από τις δύο πρώτες 

παραγράφους. 

Μονάδες 10 

Β1. α. Ποια είναι τα δομικά μέρη / στοιχεία της δεύτερης παραγράφου; 

Μονάδες 5 

β. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της τέταρτης παραγράφου; 

Μονάδες 5 

Β2. α. Μεταρρυθμίσεις, άλαλο, συνιστά, εισχωρήσει: Να γραφούν τα 

συνώνυμα των λέξεων αυτών. 

Μονάδες 4 

β. Πραγματικό, αντίλογος, παθητικό, αρχικά: Να γραφούν τα αντώνυμα 

των λέξεων αυτών. 

Μονάδες 4 

Β3. «Σήμερα η ελληνική γλώσσα κατακλύζεται από την εισβολή ξένων 

λέξεων, εκφραστικών τρόπων σκέψης»: 

Να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης (ενεργητική – παθητική) και να 

μετατραπεί στην αντίθετη σύνταξη. 

Μονάδες 7 

Γ. Με αφορμή μια συζήτηση που έγινε στη τάξη σου για τη γλωσσική 

κρίση, να συντάξεις ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί στην σχολική 



εφημερίδα σχετικά  με τα αίτια της γλωσσικής κρίσης και να προτείνεις 

γόνιμους τρόπους να την αντιμετωπίσει το σχολείο.  (400 λέξεις περίπου). 

Μονάδες 50 

 


