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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ 

Κάζε λένο άλζξσπνο πνπ δελ είλαη εληειώο απνβιαθσκέλνο θαηαιαβαίλεη ζήµεξα πνιύ 

θαιά, θαη κάιηζηα ρσξίο λα είλαη αλάγθε λα ηνπ ην εμεγήζεη θαλείο, όηη γιώζζα ηνπ 

κέιινληνο, ζ` όια ηα είδε ηνπ ιόγνπ θαη ζ` όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο δσήο, δελ 

κπνξεί λα είλαη άιιε από ηελ θνηλή λενειιεληθή, απηήλ πνπ ζπλεζίζακε λα νλνκάδνπκε 

δεκνηηθή. Τνύην είλαη µηα ιύζε κνηξαία, είλαη θάηη πνπ, είηε ζαο αξέζεη είηε όρη, δελ ππάξρεη 

θαλέλαο ηξόπνο λα µε γίλεη έηζη θαη λα γίλεη αιιηώο. Δίλαη ζαλ ην ξεύκα ελόο πνηακνύ πνπ, ν 

θόζκνο λα ραιάζεη, είλαη ησλ αδπλάησλ αδύλαην λα πάεη πίζσ, αιιά ζα πεγαίλεη πάληα 

εκπξόο, όζα εκπόδηα θη αλ ζπλαληήζεη. Όηαλ ινηπόλ µηα ιύζε είλαη κνηξαία, θάζε 

πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη, γηα λα ηελ απνθύγνπκε ή γηα λα ηελ πεξηνξίζνπκε ή γηα λα ηελ 

θαζπζηεξήζνπκε δελ είλαη άιιν ηίπνηα παξά ρακέλνο ρξόλνο γηα ηα άηνκα θαη γηα ην έζλνο. 

Χαµέλα ζα είλαη αύξην θαη ηα έξγα ηεο επηζηήµεο πνπ γξάθνληαη αθόκα ζηελ θαζαξεύνπζα. 

Ξέξνπµε, βέβαηα, πόζν δύζθνιν είλαη λα αιιάμεη µηα θνηλσλία ηόζν πνιύρξνλεο ζπλήζεηεο 

θαη λα δερηεί λα δηαβάδεη ζηα θύξηα άξζξα ησλ εθεµεξίδσλ, ζηα ππνπξγηθά έγγξαθα θαη ζηα 

ζπµβόιαηα, «Αζήλα» αληί «Αζήλαη» θαη «Διιάδα» αληί «Διιάο», θαζώο μέξνπµε πσο απηό 

γηα πάξα πνιινύο θαιόπηζηνπο αλζξώπνπο ζα είλαη ζα λα ηνπο βάδεηο λα θαηαπηνύλ έλαλ 

θξνθόδεηιν, αιιά µηα µέξα ζα πξέπεη λα ηνλ θαηαπηνύλ νπσζδήπνηε, γηαηί δελ είλαη δίθαην 

ην έζλνο µαο λα ράλεη ηνλ θαηξό ηνπ ζε µηα επνρή πνπ όια ηα έζλε βηάδνληαη. Όζν λσξίηεξα 

ην πάξνπλ όινη απόθαζε πσο ε λέα θνηλή ζα επηθξαηήζεη παληνύ, ηόζν ην θαιύηεξν. 

Βάζε ηεο γξαθηήο µαο γιώζζαο είλαη ε δεµνηηθή όπσο δηαµνξθώζεθε ηα ηειεπηαία 

εθαηό ρξόληα ζηηο µεγαιύηεξεο πνιηηείεο, ζηελ Αζήλα, ηελ Πόιε, ηε Σµύξλε, ηε 

Θεζζαινλίθε, από ην αλαθάησµα ζηνηρείσλ πνπ εξρόληαλε από ηηο επαξρίεο όινπ ηνπ 

Διιεληζµνύ. Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε ηζηνξία επηηάρπλε απηή ηε γισζζηθή 

ζπγρώλεπζε, δεµηνπξγώληαο μαθληθά µηα θαηλνύξγηα πξσηεύνπζα θη έλαλ θαηλνύξγην 

αζελατθό ιαό, πνπ είλαη µηα µεγάιε ζύλζεζε όισλ ησλ απνρξώζεσλ ηνπ έζλνπο, από ηα 

Δθηάλεζα ίζαµε ηνλ Πόλην θαη ηνλ Καύθαζν. Η θαζαξεύνπζα, βέβαηα, επεξέαζε ηε 

δηαµόξθσζε ηεο λέαο θνηλήο, γηαηί ήηαλ θη απηή µηα πξαγµαηηθόηεηα. Δθαηό ρξόληα 

εληαηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Κξάηνπο, ηεο Δθθιεζίαο, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο θνηλσλίαο, ηεο 

δεµνζηνγξαθίαο, δελ ήηαλ δπλαηό λα πεξάζνπλ από πάλσ µαο ρσξίο λ` αθήζνπλ θαλέλα 

ίρλνο. Όπνηνο απαηηεί λα θαηαξγήζνπµε ζύξξηδα θάζε επίδξαζε ηεο θαζαξεύνπζαο είλαη ζα 

λα γπξεύεη λα ζβήζνπµε έλα θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο, πνπ είλαη, λνµίδσ, µάηαηνο θόπνο. Τν 

ίδην θη ε Τνπξθνθξαηία δελ ζβήλεηαη από ηελ ηζηνξία µαο· δελ είλαη ινηπόλ ληξνπή λα 

θξαηήζνπµε θαη µεξηθά ηνύξθηθα, πνπ είλαη, άιισζηε, πνιύ δνπµεξά θαη δηαζθεδαζηηθά θαη 

πνιύηηµα γηα όπνηνλ μέξεη λα εθηηµά ηελ αμία ησλ ιέμεσλ. Από ηελ άιιε µεξηά, είλαη 

αλαπόθεπθην θη νη πην πξννδεπµέλεο μέλεο γιώζζεο λα έρνπλ θάπνηα επίδξαζε ζηε γιώζζα 

µαο, ζην ιεμηιόγην θπξίσο, αιιά θάπνηε θαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο θξάζεο, όπσο θη ε λέα 

ειιεληθή επεξέαζε θη ίζσο λα επεξεάδεη αθόµα ηηο ιηγόηεξν πξννδεπµέλεο γιώζζεο ησλ 

βαιθαληθώλ εζλώλ.  

Ώζηε νύηε ηνπο μεληζµνύο µπνξνύµε λα θαηαδηθάζνπµε απόιπηα, γηαηί θη απηό ζα ήηαλ 

αληίζεην ζηε θύζε ησλ πξαγµάησλ. Πξέπεη µνλάρα λα είµαζηε πξνζεθηηθνί ζηελ 

πνιηηνγξάθεζή ηνπο θαη λα µε γίλεη ην «µπάηε ζθύινη αιέζηε». Χξεηάδεηαη εδώ θάπνην 

αηζζεηηθό θξηηήξην, γηαηί πνιινί μεληζµνί είλαη άζθεµνη θαη δελ πξέπεη λα πεξάζνπλ, όπσο 
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ι.ρ. απηό ην αηζρξό ιεμίδην πιαδ, πνπ ζέιεη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο σξαίεο θαη ππνβιεηηθέο 

ειιεληθέοιέμεηο αµµνπδηά, αθξνγηαιηά, πεξηγηάιη, παξαιία, ή ηα ηακπιώ, ξνπδ, πνιηζκάλνο θαη 

άιιεο ηέηνηεο µπνζηθηέο, πνπ έλαο δόθηκνο ινγνηέρλεο δελ επηηξέπεηαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί. 

Όζν γηα ηε γξαµµαηηθή ηεο λέαο θνηλήο, µπνξνύµε λα πνύµε όηη είλαη θαηά ηα ηξία ηέηαξηα 

απνθξπζηαιισµέλε, ίζσο θαη πεξηζζόηεξν. Η θπζηθή ηάζε ηεο γιώζζαο µαο είλαη πξνο ηελ 

νµνηνµνξθία, ηε ζπµπύθλσζε, ηελ απιόηεηα. Γελ πξέπεη, σζηόζν, λα λνµίδνπµε όηη ζα 

επηηύρνπµε πνηέ µηα γισζζηθή νµαιόηεηα αιύγηζηε θαη νξηζηηθή, πνπ ζα ήηαλ θάηη βηαζµέλν 

θαη άλνζην, αιιά πξέπεη, ίζηα – ίζηα, λα παξαδερηνύµε έλα ειάρηζην πνζνζηό αλσµαιίαο θαη 

αξξπζµίαο, πνπ είλαη θη απηό µηα αλάγθε ηεο δσήο. Οη αιεζηλνί ζπγγξαθείο, νη θαινί 

ηερλίηεο, ζα θαλνλίζνπλ απηά ηα πξάµαηα µε ην έλζηηθηό ηνπο θαη ηελ επζπλεηδεζία ηνπο. 

                                               Γ. Θενηνθάο, «Η γιώζζα µαο»: Πλεπµαηηθή πνξεία, 269-271 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α1. Σύκθσλα κε ην παξαπάλσ θείκελν, λα ζεκεηώζεηε «Σσζηό» ή «Λάζνο» ζηηο πξνηάζεηο 

πνπ αθνινπζνύλ. 

 Σηε λεόηεξε Διιάδα ππήξμε κηα γισζζηθή δηακάρε αλάκεζα ζηελ 

θαζαξεύνπζα θαη ηε δεκνηηθή γηα ην πνηα κνξθή ζα επηθξαηήζεη. 

 Δίλαη ζθόπηκν λα θαηαξγήζνπκε θάζε επίδξαζε ηεο θαζαξεύνπζαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αθήζνπκε ηε δεκνηηθή λα αλαπηπρζεί κε ηηο δηθέο ηεο 

δπλάκεηο. 

 Η θαζαξεύνπζα δελ επεξέαζε ηε δηακόξθσζε ηεο θνηλήο γιώζζαο. 

 Τεηξαθόζηα ρξόληα ζθιαβηάο ζηνπο Τνύξθνπο επηβάιινπλ ην ζβήζηκν θάζε 

ίρλνπο ηνπξθηθήο ιέμεο. 

Α2. Πνηεο επηδξάζεηο δέρηεθε θαηά ην ζπγγξαθέα ε δεκνηηθή γιώζζα; 

 

Β1. Να εληνπίζεηε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ (Κάζε λένο άλζξωπνο … 

ηόζν ην θαιύηεξν). 

 

Β2. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο µε ηε ζεκαζία 

ηνπο: γιωζζακύληωξ, γιωζζνινγία, γιωζζαιγία, γιωζζνπιαζηία, γιωζζνκάζεηα, 

γιωζζνγξαθία. 

1. Η επηζηήκε πνπ κειεηά ηε γιώζζα θαη ηελ εμέιημή ηεο. 

2. Η γλώζε μέλσλ γισζζώλ. 

3. Η αθαηάζρεηε θιπαξία. 

4. Ο νπαδόο ηεο θαζαξεύνπζαο. 
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5. Η ζπιινγή θαη εξκελεία απαξραησκέλσλ ή ηδησκαηηθώλ ιέμεσλ. 

6. Η δεκηνπξγία λέσλ ιέμεσλ θαη ιεθηηθώλ ηύπσλ. 

 

Β3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαθάησ θεηκέλνπ µε ηηο αθόινπζεο ιέμεηο θαη 

θξάζεηο: γιωζζηθή ζπγρώλεπζε, δηακόξθωζε, επίδξαζε, μεληζκόο. 

Η ειιεληθή γιώζζα, ζηε ζαξάληα αηώλσλ ηζηνξία ηεο, δέρηεθε πνιιέο…………………., 

πνηέ όκσο δελ έραζε, έζησ θαη ζην ειάρηζην, ηελ απζεληηθόηεηά ηεο. Η αζηηθνπνίεζε ηεο 

δσήο, νη ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν θπξίσο 

κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, νδήγεζαλ ζηε……………………………. ησλ 

δηαθόξσλ ηδησκάησλ, πνπ ζπλερίδνπλ, βέβαηα, αθόκε λα ππάξρνπλ. Δπηπιένλ, ζηηο κέξεο καο, 

ζεκαίλνληα ξόιν ζηε……………………….. ηεο ζεκεξηλήο θαζνκηινύκελεο γιώζζαο 

παίδνπλ ηα ΜΜΔ, πνπ απνηεινύλ όκσο, καδί κε ηνλ ηνπξηζκό, έλαλ από ηνπο αξλεηηθνύο 

παξάγνληεο ηνπ …………………………., θαζώο εληζρύνπλ ην ζηείξν κηκεηηζκό. 

 

Β4. Να γξάςεηε από έλα ζπλώλπκν θαη έλα αληώλπκν γηα ηηο 

ιέμεηο: θαζπζηεξώ, αλαθάηωκα, επηηαρύλω, επεξεάδω, επζπλεηδεζία. 

 

Β5. Να εληνπίζεηε ζην θείκελν δύν παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο γιώζζαο θαη δύν 

παξαδείγκαηα θπξηνιεθηηθήο ρξήζεο ηεο. 

 

Β6. α. «ε δεµνηηθή δηαµνξθώζεθε ηα ηειεπηαία εθαηό ρξόληα από ην αλαθάηωµα ζηνηρείωλ 

πνπ εξρόληαλε από ηηο επαξρίεο όινπ ηνπ Ειιεληζµνύ»: λα κεηαηξαπεί ε πξόηαζε ζηελ 

ελεξγεηηθή ζύληαμε. 

β. «Η θαζαξεύνπζα, βέβαηα, επεξέαζε ηε δηαµόξθωζε ηεο λέαο θνηλήο, γηαηί ήηαλ θη απηή µηα 

πξαγµαηηθόηεηα»: λα κεηαηξαπεί ε πξόηαζε ζηελ παζεηηθή ζύληαμε. 

 


