
Σταματήστε την αλλοίωση τηρ γλώσσαρ - Τνπ Γηώξγε Μαζζαβέηα 
 
Έρνπκε κεγάιε επζύλε όζνη γξάθνπκε θαη όζνη εθθσλνύκε δεκνζίσο ν,ηηδήπνηε. Είηε νη 
πνιηηηθνί, είηε νη δεκνζηνγξάθνη, νη άλζξσπνη ηνπ πνιηηηζκνύ θαη γεληθώο ηα δεκόζηα 
πξόζσπα. Γηα όινπο απηνύο ηζρύεη ε ξήζε ηνπ εζληθνύ καο πνηεηή Δηνλπζίνπ Σνισκνύ. Να 
έρνπκε δειαδή πξσηίζησο ζην κπαιό καο, ππέξ παλ άιιν, «ειεπζεξία θαη γιώζζα». 

Με αθνξκή ηηο απόηνκεο θαηξηθέο κεηαβνιέο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ θάπνηνη καο 
βνκβαξδίδνπλ πάιη, ηδίσο από ηειενξάζεσο, κε εθείλν ην γισζζηθώο ζηξεβιό, θνπθό θαη 
αγξάκκαην ζηεξεόηππν: «Έξρεηαη κατακόπςυη πτώση ηεο ζεξκνθξαζίαο». Όπεξ κε 
αλαγθάδεη λα ζπκίζσ κεξηθνύο ζηνηρεηώδεηο θαλόλεο πξνζηαζίαο ηεο γιώζζαο καο. 

Έιενο, άλζξσπνη. Ο θόζκνο δελ γύξηζε, αθόκε, αλάπνδα. Η θνξπθή δελ είλαη θάησ γηα λα 
πέθηεη θαλείο ζε απηήλ. Καηαθόξπθε είλαη κόλνλ ε άλνδνο. Η πηώζε κπνξεί λα είλαη 
ηαρεία, ζεακαηηθή, βαζκηαία, απόηνκε, απόιπηε, γεσκεηξηθή, ζην δελίζ, εληππσζηαθή, 
απξόβιεπηε, θαη ό,ηη άιιν ζέιεηε, εθηόο από «θαηαθόξπθε». 

Άιιν καξγαξηηάξη πνπ έρεη γίλεη πηα θαζεκεξηλή θαξακέια, ηδίσο ησλ πνιηηηθώλ, όηαλ δελ 
κπνξνύλ λα απαληήζνπλ επζέσο ζε έλα εξώηεκα πνπ ηνπο ηίζεηαη θαη θαηαθεύγνπλ ζηηο 
ζπλήζεηο πεξηθνθιάδεο, είλαη εθείλν ην «κατ’ απσάρ». Έιενο άλζξσπνη. 

Η αξρή είλαη κία. Εθόζνλ ελλννύκε ηελ αξρή κηαο ππόζεζεο, κηαο ζθέςεο, ην ζεκείν 
εθθίλεζεο ηεο. Ο πιεζπληηθόο «αξρέο», ή, επί ην αξραηνπξεπέζηεξνλ, «ηαο αξραο», είλαη 
γηα ηηο ζεζκνζεηεκέλεο εμνπζίεο. 

Άιινο βαξβαξηζκόο είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε έθθξαζε «εξ απαλών ονύσων» γηα λα 
πεξηγξαθεί κηα …ζπλνκηιία. «Τα είπαλ εμ απαιώλ νλύρσλ», καο θνπθαίλεη ν εθθσλεηήο. 
Ελλνώληαο όηη ηα είπαλ, θαηά ηε ιατθή έθθξαζε, «απ’ έμσ, απ’ έμσ». Δελ κπήθαλ δειαδή 
ζην ςαρλό ηεο ππόζεζεο. Ελώ ε αιεζήο έλλνηα ηεο θξάζεο είλαη ηειείσο άζρεηε. 
Πξνζδηνξίδεη ηελ ειηθία κηαο θαηάζηαζεο θαη θπξίσο κηαο ζρέζεο. Με ηνλ αμέραζην 
γεινηνγξάθν καο, ηνλ Γηάλλε Καιατηδή ππήξμακε θίινη εμ απαιώλ νλύρσλ. Από ηόηε 
δειαδή πνπ ήκαζηαλ ακθόηεξνη ηόζν κηθξά παηδηά, ώζηε ηα λπράθηα καο ήηαλ καιαθά, 
απαιά. 

Άιινο ζνινηθηζκόο* είλαη εθείλν ην «ζα ζπλαληεζνύλ ζηηο …κηα». Καη θαιά λα ην ιέεη ν 
πσιεηήο ηεο ιατθήο, αιιά όρη θαη άλζξσπνη πνπ θάζηζαλ ρξόληα ζηα ζξαλία, απέθηεζαλ 
ηίηινπο ζπνπδώλ θαη δηεθδηθνύλ ην «δηθαίσκα» λα κνξθώζνπλ θαη ηνπο άιινπο. 

Αθήλσ πηα ηηο αθξνβαζίεο κε ηα νλνκαζηηθά θαη ηα επίζεηα ηεο θαηαξγεκέλεο από ην 
νιέζξην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ηξίηεο θιίζεσο. Εθείλα ηα «ζπλέιαβαλ ηνλ δηεπζύλσλ 
ζύκβνπιν». 

*ζνινηθηζκόο: ζπληαθηηθό ιάζνο ζηε ρξήζε ηεο γιώζζαο 

 

http://www.palmografos.com/permalink/33798.html 

 

Οι δύο ηελεσηαίες σπογραμμιζμένες θράζεις  είναι  λανθαζμένες. Μπορείηε να 

βρείηε ηις ζωζηές; 
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 Μαθαίνω τα επίθετα σε -ων, -ούσα, -ον και σε -ων/-ονας, -ον 

Προέρτονηαι από μεηοτές ηης αρταίας ελληνικής. 

 

Έηζι κλίνονηαι :   πρωηεύων, δεσηερεύων, μέλλων, εποπηεύων, 

σπάρτων, θλέγων, επείγων, παρών, απών κ.ά. 

Προζοτή: -ω σπάρτει μόνο ζηην ονομαζηική ενικού ηοσ αρζενικού γένοσς  

  
  Ενικός αριθμός 

Ον. ο       ευγνώμων/-ονας η       ευγνώμων το      ευγνώμον 

Γεν. του    ευγνώμονος/-ονα της    ευγνώμονος του    ευγνώμονος 

Αιτ. τον    ευγνώμονα την    ευγνώμονα το      ευγνώμον 

Κλ. -         –        –         

  Πληθυντικός αριθμός 

Ον. οι       ευγνώμονες οι      ευγνώμονες τα       ευγνώμονα 

Γεν. των    ευγνωμόνων των   ευγνωμόνων των     ευγνωμόνων 

Αιτ. τους   ευγνώμονες τις     ευγνώμονες τα       ευγνώμονα 

Κλ. –         –        –          

Έηζι κλίνονηαι :   δειζιδαίμων, αγνώμων, αλλόθρων, μεηριόθρων, 

ιζτσρογνώμων κα. 

 

  Ενικός αριθμός 

Ον. ο       ενδιαφζρων η       ενδιαφζρουσα το      ενδιαφζρον 

Γεν. του    ενδιαφζροντος της    ενδιαφζρουσας του    ενδιαφζροντος 

Αιτ. τον    ενδιαφζροντα την    ενδιαφζρουσα το      ενδιαφζρον 

Κλ. -         –        –         

  Πληθυντικός αριθμός 

Ον. οι       ενδιαφζροντες οι      ενδιαφζρουσες τα       ενδιαφζροντα 

Γεν. των    ενδιαφερόντων των   ενδιαφερουσών των     ενδιαφερόντων 

Αιτ. τους   ενδιαφζροντες τις     ενδιαφζρουσες τα       ενδιαφζροντα 

Κλ. –         –        –          



Πξνζνρή: ε θξάζε ’’δίνω ηο παρών’’ είλαη ζηεξεόηππε θαη ζεκαίλεη παξίζηακαη, δειώλσ ηελ 
παξνπζία κνπ ιέγνληαο «παξώλ». Να κε γίλεηαη ζύγρπζε κε το παρόν, ρξνληθή βαζκίδα πνπ 
αλαθέξεηαη ζην ηώξα.  

Αζκήζεις εμπέδωζης 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηνλ ζσζηό ηύπν ηνπ επηζέηνπ ζηε παξέλζεζε: 

1. Αλαθνηλώζεθαλ ηα νλόκαηα ησλ ___________________ (επηηπρώλ). 

2. Σήκεξα είρακε πνιινύο ___________________ (απώλ) ζην κάζεκα. 

3. Δθηηκώ βαζύηαηα ηνπο ___________________ (επγλώκσλ) αλζξώπνπο αιιά αγλνώ ηνπο 
________________ (δεηζηδαίκσλ).  

4. Ζ γλώκε ηνπ έρεη πάληα __________________ (βαξύλσλ) ζεκαζία γηαηί είλαη ______________  
(εηδήκσλ) ζην ζέκα. 

5. Εεηνύζε βνήζεηα ζε _______________ (αιιόθξσλ) θαηάζηαζε. 

6. Γίλνπλ αλειιηπώο ην ____________ (παξώλ) ζε όιεο ηηο ζπλαληήζεηο θαηαζέηνληαο 
________________ (ελδηαθέξσλ) πξνηάζεηο. 

7. Αγνξάζακε ην ζπίηη ζε _________________ (ζπκθέξσλ) ηηκή. 

8. Δίλαη άηνκν εμαηξεηηθά ___________ (αγλώκσλ) κε ________________ (ηδηάδσλ) ζπκπεξηθνξά.  

9. Δπί ηνπ _______________ (παξώλ) ηνλ απαζρνιεί έλα _____________ (θιέγσλ) δήηεκα πνπ 
αθνξά κηα ______________ (εμέρσλ) πξνζσπηθόηεηα. 

10. Λέγεηαη όηη ε ________________ (ιαλζάλσλ) γιώζζα ιέεη ηελ αιήζεηα. 

 

Β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά επηιέγνληαο ην θαηάιιειν επίζεην ζηνλ ζσζηό ηύπν: 

δέσλ, πξσηεύσλ, απνθιίλσλ, ζεκαίλσλ, ηξέρσλ, ηζρύσλ, επείγσλ, θιέγσλ, δηεπζύλσλ, 
ελδηαθέξσλ 

ηεο ________________ ζπκπεξηθνξάο ησλ _______________ δεηεκάησλ 

ηνπ ________________ πξνζώπνπ  ηνλ ________________ ζεβαζκό 

ηα ________________ πεξηζηαηηθά   νη ____________________ απόςεηο 

ηνλ ________________ ζύκβνπιν  ηα ___________________ καζήκαηα 

ηεο _______________ λνκνζεζίαο  ην _______________ έηνο 

 

Γ. Να ραξαθηεξίζεηε κε Σ (ζσζηό) ή Λ (ιάζνο) ηηο ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο: 

1.Πξνηηκώ ηνπο κεηξηόθξνλεο από ηνπο ηζρπξνγλώκνλεο. 

2. Με δίλεηο ηα ζηνηρεία ζνπ ζηνλ πξώην ηπρώληα. 

3. Ζ νκάδα καο έδσζε δπλακηθό παξώλ ζην ζρνιηθό πξσηάζιεκα. 

4. Οη αηέξκσλεο ζπδεηήζεηο είλαη ζπλήζσο αδηέμνδεο. 

5. Υπνγξάςηε εθεί πνπ γξάθεη ‘’Ο δειόλ/Ζ δεινύζα’’. 

 

Σκαξάγδε Γαιεκηηάθε, εθπαηδεύηξηα γισζζηθνύ γξακκαηηζκνύ 


