
 
 
 
 

 
 

Νεοελληνική Γλώσσα 
 
 

  Α.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Κυρίες και Κύριοι 
 
Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα να συζητήσουμε για τους 
μύθους και τις αλήθειες σχετικά με την ελληνική γλώσσα. Εννοώ τους μύθους με την ευρεία 
έννοια. 
Μια άποψη που εγώ χαρακτηρίζω μύθο, και ίσως εδώ θα διαφωνήσετε οι περισσότεροι μαζί 
μου, είναι η άποψη περί παρακμής της γλώσσας. Προσωπικά δε νομίζω ότι η γλώσσα 
βρίσκεται σε παρακμή, ότι απειλείται, ότι θα πάθει αφελληνισμό◦ ίσως, το μόνο που θα 
μπορούσα να πω είναι ότι το διάβασμα και ο γραπτός λόγος (…), σε όλο τον κόσμο, 
δοκιμάζεται από την επέλαση της εικόνας, από τα πολύ περισσότερα ερεθίσματα που είναι 
σήμερα διαθέσιμα. Αντίθετα, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε παραγωγή 
συγκροτημένου λόγου περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή. 
Για τον ίδιο λόγο, θεωρώ ότι είναι μύθος η λεγόμενη λεξιπενία των νέων, μια κατηγορία 
που κάποιοι την επισείουν χωρίς ποτέ να έχουν κάνει τον κόπο να την τεκμηριώσουν. 
Υποτίθεται ότι λεξιπενία «είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα πρόσωπο ή μια κοινωνική 
ομάδα χρησιμοποιεί στον καθημερινό του λόγο και γενικότερα στην επικοινωνία πολύ 
περιορισμένο αριθμό λέξεων και εκφραστικών μέσων, κυρίως λόγω άγνοιας».  Δεδομένου 
όμως ότι κανείς δεν έχει μετρήσει το λεξιλόγιο του δήθεν λεξιπενικού ομιλητή, στην 
πραγματικότητα η κατηγορία τεκμηριώνεται με βάση τον αριθμό των λέξεων που 
συλλαμβάνεται να αγνοεί κι όχι με βάση τον αριθμό των λέξεων που χρησιμοποιεί κάποιος. 
Εδώ έχουμε μια κατάφωρη μεροληψία, διότι οι εμπνευστές της λεξιπενίας θεωρούν 
υποχρεωτικό να ξέρει κάποιος λέξεις της καθαρεύουσας και της αρχαίας, οι ίδιοι όμως δεν 
αισθάνονται υποχρεωμένοι να γνωρίζουν λέξεις της λαϊκής. 
Όσο για τα γκρίκλις, η προσωπική άποψη είναι ότι προς το παρόν, έτσι όπως έχει τώρα η 
κατάσταση, δε συνιστούν απειλή. Ούτε έχουν επιβληθεί για μόδα, υπάρχουν πολύ 
συγκεκριμένοι και πρακτικοί λόγοι που χρησιμοποιούνται. Αν, λοιπόν, πρόκειται για ένα 
σύστημα γραφής συνδεδεμένο με τα νέα μέσα, δε νομίζω ότι συνιστά απειλή. 



Περνάμε τώρα στον τρόμο της γλωσσικής απλοποίησης. Πολλοί λένε ότι η απλοποίηση 
φθείρει τη γλώσσα- και εννοούν την ορθογραφική απλοποίηση. Η ορθογραφία, πράγματι, 
είναι ένα θέμα που προκαλεί «ηθικό πανικό». Πιστεύω όμως ότι η ορθογραφία της 
νεοελληνικής θα συνεχίσει να απλοποιείται με πολύ αργούς ρυθμούς. 
Η γλώσσα αλλάζει, και όποιος βλέπει την αλλαγή μπροστά στα μάτια του συνήθως δεν τη 
δέχεται με ευχαρίστηση. 

( Διασκευασμένο απόσπασμα από την ομιλία του Ν. Σαραντάκου  

στο Σύνδεσμο Φιλολόγων Δράμας, στις 31/10/14) 

 

 
 

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Α. Το κείμενο είναι ομιλία. Να εντοπίσετε τρία (3) χαρακτηριστικά του είδους στο 

απόσπασμα που σας δόθηκε. 
(μονάδες 12) 

Β.  Ποια είναι η συλλογιστική πορεία του κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
(μονάδες 8) 

Γ.  Να διερευνήσετε την οργάνωση (δομή και τρόπους ανάπτυξης) της τρίτης 
παραγράφου. 

(μονάδες 10) 
Δ.  Ποιους μύθους σχετικά με την ελληνική γλώσσα επιχειρεί ο ομιλητής να καταρρίψει; 

Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση; 
(μονάδες 20) 

E.   Σε ένα κείμενο (200 – 250 λέξεων) να παρουσιάσετε τρόπους με τους οποίους το 
σχολείο μπορεί να συμβάλει στη γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών. 

(μονάδες 50) 
 
 

 


