
 

 

 

1ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) 

 

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 

Μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων και ιδιαιτέρως οι νέοι χρησιµοποιούν τα Greeklish... 

Γιατί όµως γράφουν µε λατινικούς χαρακτήρες; Άραγε απειλείται η ελληνική µας γλώσσα; Οι 

περισσότεροι νέοι θέλουν να γράφουν γρήγορα και εύκολα. Σύµφωνα µε αυτούς η µόνη της επιλογή 

είναι τα Greeklish διότι δεν χρειάζεται ούτε να προσθέσουν κάποιο σηµείο στίξης ούτε και να αλλάζουν 

τη γλώσσα που γράφουν συνεχώς. 

∆υστυχώς τα Greeklish εξαπλώθηκαν! Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα µήνυµα στο κινητό, στο 

chat, σε κάποιο forum, πιθανόν στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η γλώσσα όµως είναι ζωντανή και όταν 

επιπεδοποιείται συνειδητά δεν µεταφέρει την ουσία της κουλτούρας, της παράδοσης που κουβαλάει 

µία γλώσσα µε ιστορία, πολιτισµό, κανόνες και όλα τα συναφή όπως είναι η ελληνική γλώσσα. Είναι 

πλέον µάταιο να χαρακτηρίσουµε τα greeklish µία σύγχρονη µάστιγα. Έχουν παγιωθεί, κυκλοφορούν 

ανάµεσά µας, οι νέοι θεωρούν δεδοµένη τη γραφή κυρίως στα κινητά µε αυτή τη µορφή, νιώθουν 

άνετα χωρίς κόµπλεξ για τα ορθογραφικά τους λάθη. 

Με την χρησιµοποίηση των greeklish νιώθουν όλοι ίσοι. Θα τους χωρίσει κάτι άλλο αλλά όχι ο 

χαρακτηρισµός του κακού µαθητή ή του ανίδεου. Αν θέλουµε να πλησιάσουµε τους νέους, να τους 

επηρεάσουµε και να τους δείξουµε την αξία της γνώσης θα πρέπει να κατανοήσουµε τα greeklish. 

Λίγοι είναι οι νέοι που θα πεισθούν να γράψουν ένα µήνυµα στην ελληνική γλώσσα. Άλλωστε δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών αναφέρονται συχνά στο φαινόµενο 

«greeklish». 

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του καθηγητή Γλωσσολογίας, Γεωργίου Μπαµπινιώτη σε ηµερίδα 

του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στα Χανιά. «Εγώ θα έλεγα στον κόσµο που µας ακούει: «τη 

γλώσσα και τα µάτια σας». Θα έλεγα ότι σε ηµέρες κρίσης θα πρέπει να σκύψουµε σε ό, τι καλύτερο 

διαθέτει αυτός ο τόπος, που είναι ο πολιτισµός µας, η παράδοση µας και µε τον πιο εύγλωττο τρόπο η 

γλώσσα µας», ανέφερε ο κ. Μπαµπινιώτης και πρόσθεσε: «∆εν είναι απλό εργαλείο η γλώσσα. Είναι ο 

πολιτισµός µας, είναι η ιστορία µας, είναι η σκέψη µας, είναι η νοοτροπία µας, είναι η ταυτότητά µας. 

Πάνω από όλα η γλώσσα είναι αξία». 

Ενώ για το φαινόµενο «greeklish» σχολίασε: «Τα greeklish είναι ο καλύτερος δρόµος αποξένωσης από 

την εικόνα της λέξης. Αυτό µπορεί οι νέοι άνθρωποι να το πληρώσουν ακριβά. Έχουµε ελληνικές 

γραµµατοσειρές και µπορούµε, αξιοποιώντας το ∆ιαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά µέσα, να 

χρησιµοποιούµε τις ελληνικές γραµµατοσειρές που έχουν το προτέρηµα να δίνουν την εικόνα της 

λέξης, το οπτικό ίνδαλµα, και να µας συµφιλιώνουν µε την ορθογραφία της λέξης και µε τη σηµασία 

της». 



 

 

Σε τηλεοπτική εκποµπή της κρατικής τηλεόρασης ο κωµικός ηθοποιός ∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος 

αναφέρθηκε µε ιδιαίτερα καυστικό τρόπο σε αυτή τη νέα µάστιγα περνώντας τα δικά του µηνύµατα. 

Ας µην γίνουµε λοιπόν, οι αυτόχειρες της γλώσσας µας! Είναι αναγκαίο να γνωρίζουµε από πού 

ξεκινήσαµε, να γνωρίζουµε τις ρίζες µας, την ιστορία µας! Είναι ηθική µας υποχρέωση να 

προστατέψουµε την πολυτιµότερη γλώσσα του κόσµου, την ελληνική! 
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Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να γραφεί η περίληψη του κειµένου (µονάδες 2) 

 

2. Να σχολιαστεί η φράση του κειµένου σε µία παράγραφο (70-90 λέξεις): «Τα greeklish είναι ο 

καλύτερος δρόµος αποξένωσης από την εικόνα της λέξης.» (µονάδες 2) 

 

3. Να χαρακτηριστεί το είδος της σύνδεσης των παρακάτω προτάσεων: (µονάδες 2) 

• Έκατσε κοντά στον άγνωστο άντρα και έπιασε κουβέντα µαζί του. 

• Είµαι σίγουρος ότι πολύ γρήγορα θα καταλάβει το λάθος του. 

• Οι άνθρωποι αθλούνται για να ασκήσουν το σώµα τους αλλά και το µυαλό τους. 

• Οργίστηκε, φώναξε, έκλαψε, στο τέλος ηρέµησε. 

 

4. Να συµπληρωθούν τα κενά µε την κατάλληλη λέξη: (µονάδα 1) 

• Η ………………… στην κορυφή του Ολύµπου ήταν ο στόχος της ορειβατικής µας οµάδας. – Η 

……………. Άνοδος των τιµών εµπόδισε την κατανάλωση των προϊόντων. (άνοδος, ανάβαση) 

• Στη Θεσσαλονίκη βγάλαµε µια φωτογραφία στο …………………. Πύργο. –Έγινε …………………. 

σαν το πανί (λευκός, άσπρος) 

 

5. Να αναγνωριστούν πλήρως  οι δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εξάρτηση, συντακτικός 

ρόλος): (µονάδες 2) 

• Είναι φανερό ότι σε ζηλεύει. 

• Αυτό ήταν το λάθος του, να τον εµπιστευτεί. 

• Ανησυχώ µήπως δεν έρθει.  

• Απαγορεύεται να σταθµεύετε εδώ. 

 

6. Με τη λέξη «γράµµα» να γραφούν δύο προτάσεις, στις οποίες να έχει κάθε φορά διαφορετική 

σηµασία. (µονάδα 1) 

 

7. Σε ένα κείµενο 400 – 450 λέξεων, να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους η νέα γενιά δε 

διαβάζει εξωσχολικά βιβλία. 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 


