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Α. Κείμενο  

Σε κρίση η ελληνική γλώσσα; 

Βρίσκεται η ελληνική γλώσσα σήμερα πράγματι σε κρίση; Είναι συνηθισμένο να 

λέγεται ότι η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει, διότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την αγγλική 

ούτε μπορεί να αφομοιώσει τις ξένες λέξεις που σφηνώθηκαν στο σώμα της. Επιπλέον, 

συνηθίζεται να λέγεται από ορισμένους ότι η ελληνική γλώσσα κινδυνεύει από τους ίδιους 

τους χρήστες της, ιδίως τους νέους.  

Είναι εμφανής πλέον ο φόβος μήπως στο μέλλον οι Έλληνες γίνουν δίγλωσσοι. 

Δηλαδή ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιούν την αγγλική για επικοινωνία με τον ξένο κόσμο 

και να κρατήσουν τη μητρική τους γλώσσα για επικοινωνία με τους ομόγλωσσούς τους. 

Όσο για τη χρήση της από τη νέα γενιά, νομίζω ότι οι περισσότεροι νέοι είναι «δίγλωσσοι» 

γιατί χρειάζονται δυο διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας. Τη μια τη χρησιμοποιούν στις 

παρέες τους με άλλα παιδιά της ηλικίας τους, την άλλη τη μεταχειρίζονται στα γραπτά 

τους κείμενα και στις συνομιλίες τους με τους ενήλικες.  

P. Mackridge, ενθ. «Επτά Ημέρες», εφημ. Καθημερινή, 1999, (διασκευή).  

 

Β. Ερωτήματα  

1ο Θέμα (Κατανόηση Κειμένου,  3 μονάδες) 

Με ποιο επιχείρημα υποστηρίζει ο συντάκτης του κειμένου την άποψή του ότι οι 

περισσότεροι νέοι είναι δίγλωσσοι.  

 

2ο Θέμα (Δομή και γλώσσα κειμένου, 7 μονάδες) 

Α. Στην 1η παράγραφο να χωρίσετε σε προτάσεις και να βρείτε αν οι προτάσεις συνδέονται 

μεταξύ τους με παρατακτικούς και υποτακτικούς συνδέσμους.  

Β. Στη 2η παράγραφο, να εντοπίσετε τος δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις, να 

διακρίνετε το είδος τους και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο.  



 

 

 

Γ. Να εντοπίσετε τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου.  

 

3ο Θέμα  (Παραγωγή λόγου, 10 μονάδες) 

Ποια θέματα που σχετίζονται με την κρίση της γλώσσας θίγει ο συγγραφέας στο κείμενό 

του; Συμφωνείτε η διαφωνείτε με τις θέσεις του; Σε ένα ολοκληρωμένο κείμενο να 

παρουσιάσετε με επιχειρήματα τις απόψεις σας για τα ζητήματα αυτά.  

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 


