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ΓΛΩΣΣΑ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ
Κάθε νέος άνθρωπος, που δεν είναι εντελώς αποβλακωµένος
καταλαβαίνει σήµερα πολύ καλά, και µάλιστα χωρίς να είναι ανάγκη να
του το εξηγήσει κανείς, ότι γλώσσα του µέλλοντος, σ` όλα τα είδη του
λόγου και σ` όλους τους κλάδους της ελληνικής ζωής, δεν µπορεί να
είναι άλλη από την κοινή νεοελληνική, αυτήν που συνηθίσαµε να
ονοµάζουµε δηµοτική. Τούτο είναι µια λύση µοιραία, είναι κάτι, που είτε
σας αρέσει είτε όχι, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να µη γίνει έτσι και να
γίνει αλλιώς. Είναι σαν το ρεύµα ενός

ποταµού που, ο κόσµος να

χαλάσει, είναι των αδυνάτων αδύνατο να πάει πίσω, αλλά θα πηγαίνει
πάντα εµπρός, όσα εµπόδια κι αν συναντήσει. Όταν λοιπόν µια λύση
είναι µοιραία, κάθε προσπάθεια που γίνεται για να την αποφύγουµε ή
για να την περιορίσουµε ή για να την καθυστερήσουµε δεν είναι άλλο
τίποτα παρά χαµένος χρόνος για τα άτοµα και για το έθνος. Χαµένα θα
είναι αύριο και τα έργα της επιστήµης που γράφονται ακόµα στην
καθαρεύουσα. Ξέρουµε, βέβαια, πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει µια
κοινωνία τόσο πολύχρονες συνήθειες και να δεχτεί να διαβάζει, στα
κύρια άρθρα των εφηµερίδων, στα υπουργικά έγγραφα και στα
συµβόλαια, "Αθήνα" αντί "Αθήναι" και "Ελλάδα" αντί "Ελλάς", καθώς
ξέρουµε πως αυτό για πάρα πολλούς καλόπιστους ανθρώπους θα
είναι σα να τους βάζεις να καταπιούν έναν κροκόδειλο, αλλά µια µέρα
θα πρέπει να τον καταπιούν οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι δίκαιο το έθνος
µας να χάνει τον καιρό του σε µια εποχή που όλα τα έθνη βιάζονται.
Όσο νωρίτερα το πάρουν όλοι

απόφαση πως η νέα κοινή θα

επικρατήσει παντού, τόσο το καλύτερο.
Βάση

της

γραφτής

µας

γλώσσας

είναι

η

δηµοτική

όπως

διαµορφώθηκε τα τελευταία εκατό χρόνια στις µεγαλύτερες πολιτείες,
στην Αθήνα, την Πόλη, τη Σµύρνη, τη Θεσσαλονίκη, από το ανακάτωµα
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στοιχείων που ερχόντανε από τις επαρχίες όλου του Ελληνισµού. Μετά
τη Μικρασιατική καταστροφή, η ιστορία επιτάχυνε αυτή τη γλωσσική
συγχώνευση, δηµιουργώντας, ξαφνικά µια καινούρια πρωτεύουσα κι
έναν καινούριο αθηναϊκό λαό, που είναι µια µεγάλη σύνθεση όλων των
αποχρώσεων του έθνους, από τα Εφτάνησα ίσαµε τον Πόντο και τον
Καύκασο. Η καθαρεύουσα, βέβαια, επηρέασε, τη διαµόρφωση της νέας
κοινής γιατί ήταν κι αυτή µια πραγµατικότητα. Εκατό χρόνια εντατική
προσπάθεια του Κράτους, της Εκκλησίας, του σχολείου, της κοινωνίας,
της δηµοσιογραφίας, δεν ήταν δυνατό να περάσουν από πάνω µας
χωρίς ν` αφήσουν κανένα ίχνος. Όποιος απαιτεί να καταργήσουµε
σύρριζα κάθε επίδραση της καθαρεύουσας είναι σα να γυρεύει να
σβήσουµε ένα κεφάλαιο της ιστορίας, που είναι, νοµίζω, µάταιος κόπος.
Το ίδιο και η Τουρκοκρατία δεν σβήνεται από την ιστορία µας, δεν είναι
λοιπόν ντροπή να κρατήσουµε και µερικά τούρκικα, που είναι άλλωστε,
πολύ ζουµερά και διασκεδαστικά και πολύτιµα για όποιον ξέρει να εκτιµά
την αξία των λέξεων. Από την άλλη µεριά, είναι αναπόφευκτο κι οι πιο
προοδευµένες ξένες γλώσσες να έχουν κάποια επίδραση στη γλώσσα
µας, στο λεξιλόγιο κυρίως, αλλά κάποτε και στην κατασκευή της
φράσης, όπως κι η νέα ελληνική επηρέασε κι ίσως να επηρεάζει ακόµα
τις λιγότερο προοδευµένες γλώσσες των βαλκανικών εθνών. Ώστε ούτε
τους ξενισµούς µπορούµε να καταδικάσουµε απόλυτα, γιατί κι αυτό θα
ήταν αντίθετο στη φύση των πραγµάτων. Πρέπει µονάχα να είµαστε
προσεκτικοί στην πολιτογράφησή τους και να µη γίνει το "µπάτε σκύλοι
αλέστε". Χρειάζεται εδώ κάποιο αισθητικό κριτήριο γιατί πολλοί ξενισµοί
είναι άσκηµοι και δεν πρέπει να περάσουν, όπως

λ. χ. αυτό το αισχρό

λεξίδιο πλαζ, που θέλει να αντικαταστήσει τις ωραίες και υποβλητικές
ελληνικές λέξεις αµµουδιά, ακρογιαλιά, περιγιάλι, παραλία, ή τα ταµπλώ,
ρουζ, πολισµάνος και άλλες τέτοιες µποσικιές, που ένας δόκιµος
λογοτέχνης δεν επιτρέπεται να τις χρησιµοποιεί. Όσο για τη γραµµατική
της νέας κοινής, µπορούµε να πούµε ότι είναι κατά τα τρία τέταρτα
αποκρυσταλλωµένη, ίσως και περισσότερο. Η φυσική τάση της
γλώσσας µας είναι προς την οµοιοµορφία, τη συµπύκνωση, την
απλότητα. ∆εν πρέπει, ωστόσο, να νοµίζουµε ότι θα επιτύχουµε ποτέ µια
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γλωσσική οµαλότητα αλύγιστη και οριστική, που θα ήταν κάτι βιασµένο
και άνοστο, αλλά πρέπει, ίσια - ίσια, να παραδεχτούµε ένα ελάχιστο
ποσοστό ανωµαλίας και αρρυθµίας, που είναι κι αυτό µια ανάγκη της
ζωής. Οι αληθινοί συγγραφείς, οι καλοί τεχνίτες, θα κανονίσουν αυτά τα
πράµατα µε το ένστικτό τους και την ευσυνειδησία τους. (Γ. Θεοτοκάς, Η
γλώσσα µας Πνευµατική πορεία, σελ.269-271)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Να απαντήσετε µε Σωστό ή Λάθος στις παρακάτω προτάσεις,
ανάλογα µε το αν το νοηµατικό τους περιεχόµενο είναι σωστό ή
λανθασµένο µε βάση το παραπάνω κείµενο:
•

•

•
•

Στη νεώτερη Ελλάδα υπήρξε µια διαµάχη ανάµεσα στη
νεοελληνική κοινή, την καθαρεύουσα και τη δηµοτική για το ποια
µορφή θα επικρατήσει.
Είναι σκόπιµο να καταργήσουµε κάθε επίδραση της
καθαρεύουσας προκειµένου να αφήσουµε τη δηµοτική να
αναπτυχθεί µε τις δικές της δυνάµεις.
Η πολιτογράφηση ξένων λέξεων ως ελληνικών εµπλουτίζει την
ελληνική γλώσσα.
Οι λογοτέχνες και οι συγγραφείς πρέπει να είναι καθαρολόγοι. Να
µην χρησιµοποιούν δηλαδή καθόλου στα κείµενά τους ξένες
λέξεις, αλλά τις αντίστοιχες ελληνικές, προστατεύοντας έτσι τη
γλώσσα µας.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

2) Ποιους κινδύνους αντιµετωπίζει σήµερα κατά τη γνώµη σας
ελληνική γλώσσα;

η

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5
3)Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις µε τη σηµασία τους:
γλωσσαµύντωρ

η επιστήµη που µελετά τη γλώσσα και την
εξέλιξή της.

γλωσσολογία

η γνώση ξένων γλωσσών

γλωσσαλγία

ακατάσχετη φλυαρία

γλωσσοπλαστία

οπαδός της καθαρεύουσας
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γλωσσοµάθεια

η συλλογή και ερµηνεία απαρχαιωµένων ή
ιδιωµατικών λέξεων

γλωσσογραφία

η δηµιουργία νέων λέξεων και τύπων
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

4) Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω κειµένου µε τις λέξεις και
φράσεις:
γλωσσική συγχώνευση, διαµόρφωση, επίδραση, ξενισµός:
Η ελληνική γλώσσα, στην 40 αιώνων ιστορία της, δέχτηκε
πολλές......................, ποτέ όµως δεν έχασε, έστω και στο ελάχιστο, την
αυθεντικότητά της. Η αστικοποίηση της ζωής, οι ιστορικές και κοινωνικές
συνθήκες, που επικρατούσαν στον ελλαδικό χώρο κυρίως µετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή, οδήγησε στη.................................. των
διαφόρων ιδιωµάτων, που συνεχίζουν, βέβαια, ακόµη να υπάρχουν.
Προσέτι, στις µέρες µας, σηµαίνοντα ρόλο στη............................. της
σηµερινής καθοµιλούµενης γλώσσας παίζουν τα ΜΜΕ, που αποτελούν
όµως, µαζί µε τον τουρισµό έναν από τους αρνητικούς παράγοντες του
............................... , καθώς ενισχύουν τον στείρο µιµητισµό.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

5) καθυστερώ, ανακάτωµα, επιταχύνω, επηρεάζω, ευσυνειδησία: Να
γράψετε τα συνώνυµα και τα αντώνυµα .
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

6) Να παρουσιάσετε το παραπάνω απόσπασµα του Γιώργου Θεοτοκά
σε µια περίληψη 100 – 120 λέξεων.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25
7) Συχνά ακούµε τα τελευταία χρόνια ότι οι Νεοέλληνες αντιµετωπίζουν
πρόβληµα λεξιπενίας και πως η γλώσσα µας κινδυνεύει. Σε ένα άρθρο,
που θα δηµοσιευτεί στο µηνιαίο περιοδικό του σχολείου σας, να
προσδιορίσετε τα αίτια που δηµιουργούν αυτά τα φαινόµενα και να
προτείνετε µέτρα για την αντιµετώπισή τους. Το άρθρο σας να µην
ξεπερνά τις 500 λέξεις.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 50
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