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Κείμενο 

[Η Γλώσσα κινδυνεύει;] 

Υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός σχετικά με την «εισβολή» ξένων λέξεων – όρων στην 

ελληνική γλώσσα. Ο Νίκος Σαραντάκος προσεγγίζει το θέμα από τη δική του οπτική γωνία. Το κείμενο 

που ακολουθεί προέρχεται από το προσωπικό του ιστολόγιο: Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία. 

https://sarantakos.wordpress.com/2020/12/17.  

 

Προσωπικά δεν νομίζω ότι η γλώσσα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκεται σε 

παρακμή, ότι απειλείται, ότι κινδυνεύει, ότι κοντεύει να εξαφανιστεί, ότι θα πάθει 

αφελληνισμό. Αντίθετα, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε παραγωγή 

συγκροτημένου λόγου περισσότερη από οποιαδήποτε άλλη εποχή από τότε που μιλιέται η 

ελληνική γλώσσα. Αν δείτε, ας πούμε, πόσες εφημερίδες κυκλοφορούν σήμερα και πόσες το 

1960, πόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεοπτικά κανάλια, ιστολόγια, θα συμπεράνουμε ότι η 

σημερινή ποσότητα λόγου είναι συντριπτικά μεγαλύτερη – και μιλάμε για συγκροτημένο λόγο. 

Αλλά βέβαια, όταν είναι πολλαπλάσια η παραγωγή λόγου, πολλαπλάσια θα είναι και τα 

«γλωσσικά λάθη» των ομιλητών, ιδίως στον προφορικό λόγο που κυριαρχεί σήμερα με το 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση […] 

Όσο για τα ξένα δάνεια, δεν αρνούμαι την ανάγκη να υπάρχουν και ελληνικοί όροι, που 

θα χρησιμοποιούνται παράλληλα και σε άλλα επίπεδα ύφους. Έχουμε τον υπολογιστή, αλλά 

σε διάφορα συμφραζόμενα λέμε και κομπιούτερ. Δεν θα εξαφανίσει ο ένας όρος τον άλλον και 

η συνύπαρξή τους πλουτίζει τη γλώσσα. Δεν θα επιδιώξω σε όλες τις περιπτώσεις το 

μεταφραστικό δάνειο -καλό είναι και το άμεσο δάνειο, ιδίως αν το συμμορφώσουμε στο 

τυπικό της ελληνικής. Άλλωστε, κι εγώ κατά καιρούς υιοθετώ ή προτείνω εξελληνισμούς -όταν 



όμως άρχισα να υποστηρίζω και να πλασάρω την πρόταση «δρόνος» για την απόδοση του 

drone δεν χρέωσα τεμπελιά, αμεριμνησία ή εθνική ανευθυνότητα σε όσους επέμεναν στο 

drone ή στο ντρόουν. 

Θα πει κανείς ότι το Διαδίκτυο έχει φέρει την αγγλική σε απολύτως προνομιακή, 

πανίσχυρη θέση -κι έτσι είναι εύκολο να διαδίδονται όχι μόνο ξένα δάνεια, αλλά και 

αγγλισμοί. Η εξέλιξη αυτή υπάρχει, αλλά δεν βλέπω πώς μπορούμε να την αντιπαλέψει κανείς. 

Και, από την άλλη πλευρά, στην ψηφιακή εποχή η τεχνολογία έχει προσφέρει μεγάλη βοήθεια 

στην ελληνική γλώσσα, καθώς έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν πολλοί νέοι γλωσσικοί 

πόροι και να γίνουν κοινό κτήμα των πολλών. Πράγματι, η ελληνική, όπως και πολλές 

ευρωπαϊκές γλώσσες ανάλογου αριθμού ομιλητών, έχουν πολλαπλάσιους γλωσσικούς πόρους 

από αφρικανικές ή ασιατικές γλώσσες που μιλιούνται από πολύ περισσότερους φυσικούς 

ομιλητές. 

Αλλά πάντως αυτό δεν συνιστά θανάσιμη απειλή. Κατά τη γνώμη μου ο μόνος τρόπος, 

για να απειληθεί με εξαφάνιση η ελληνική γλώσσα, είναι να πάψουν να υπάρχουν ομιλητές 

της· όσοι θέλουν να εξασφαλίσουν το μέλλον της γλώσσας, ας προσπαθήσουν να 

θεραπεύσουν τις αιτίες που οδηγούν σε δημογραφικό1 μαρασμό τη χώρα. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

Να βρεις ένα σημείο του κειμένου στο οποίο ο συγγραφέας διατυπώνει τη γνώμη του με 

βεβαιότητα και ένα σημείο στο οποίο η γνώμη του εκφέρεται με πιθανότητα. Με ποιους 

ρηματικούς τύπους επιτυγχάνεται αυτή η διαφοροποίηση; 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 

                                                             
1  Δημογραφικός είναι αυτός που έχει σχέση με την εξέλιξη του πληθυσμού σε μια χώρα 



 

Σύμφωνα με το κείμενο, για να μην εξαφανιστεί, μια γλώσσα χρειάζεται ομιλητές, δηλαδή 

ανθρώπους οι οποίοι θα επικοινωνούν σε αυτή, θα την καλλιεργούν και θα την αναπαράγουν 

δημιουργικά. Με επιστολή σου 250-300 λέξεων προς την Υπουργό Παιδείας να προτείνεις 

τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναβαθμιστεί το μάθημα της Γλώσσας στο ελληνικό 

σχολείο, προκειμένου οι μαθητές/μαθήτριες να την κατακτήσουν και να την αξιοποιήσουν όσο 

καλύτερα γίνεται. 

Μονάδες 40 


