
Απαντήσεις :

Περίληψη 

Α) Στο κείμενο τίθεται το ερωτήμα για το κατά πόσο η ελληνική γλώσσα, 
μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ, θα μπορούσε να παραμείνει 
ανεπηρέαστη. Αρχικά, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η ελληνική γλώσσα 
απαρτίζεται από πολλές ξένες λέξεις, κάποιες από τις οποίες παραθέτει 
στο κείμενο. Επιπλέον, προτείνεται το επιχείρημα της δημιουργίας ενός 
συμβουλευτικού σωματείου , με απώτερο σκοπό την πρόταση λέξεων 
πλασμένων από την ελληνική γλώσσα τις οποίες η πολιτεία θα 
καθιερώσει σε διάφορους φορείς. Στη συνέχεια ο κειμενογράφος αναφέρει 
τρόπους, με τους οποίους το σχολείο θα μπορούσε να συμβάλλει όχι μόνο 
στη σωστή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αλλά και στη διατήρηση 
της παράδοσης της. Τέλος, στο κείμενο επισημαίνεται η ισότητα των 
γλωσσών, η παραφιλολογία επικράτησης ορισμένων γλωσσών σε 
συνδυασμό μ’αυτήν των λαών αλλά και τα πλεονεκτήματα εκμάθησης 
ξένων γλωσσών.
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Τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου είναι: 

Θεματική πρόταση (Ένα δεύτερο μέτρο προφύλαξης από τις ξενικές 
γλωσσικές επιδράσεις είναι η καλύτερη διδασκαλία της γλώσσας μας στο 
σχολείο.)

Σχόλια λεπτομέρειες (Αν διδαχτούμε...οποιαδήποτε έννοια)

Κατακλείδα -> δεν υπάρχει

Τα δομικά στοιχεία της πέμπτης παραγράφου είναι:



Θεματική πρόταση (Τέλος απ’όλα...πλούσιες και φτωχές).

Σχόλια- λεπτομέρειες ( Κάθε γλώσσα.. ορισμένων λαών)

Κατακλείδα (Μαθαίνοντας νέες γλώσσες...με τους φορείς των γλωσσών)
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Διατηρηθεί= συντηρηθεί,κρατηθεί, φυλαχθεί

αποφασιστική =καθοριστική, κρίσιμη

επανειλημμένως=συνεχώς, διαρκώς

μέριμνα=φροντίδα

σαφήνεια= διαύγεια, καθαρότητα, απλότητα
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Πολλοί υποστηρίζουν την ύπαρξη ζωής σ’άλλους πλανήτες.

Εντύπωση σε πολλούς ανθρώπους προκαλεί η ύπαρξη θανατικής ποινής 
σε ορισμένες χώρες.

Το αίσθημα υπεροχής ορισμένων ανθρώπων έναντι κάποιων άλλων 
οφείλεται, πολλές φορές, στην οικονομική τους άνεση.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν προτερήματα και ελαττώματα όσον αφορά τη 
συμπεριφορά τους.

Θα τον απολύσει από τη δουλειά επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της εταιρείας.

5 μονάδες

Γ)

Επικοινωνιακό πλαίσιο: 

-Απαιτείται τίτλος «Εκμάθηση ξένων γλωσσών,απειλή για την εθνική μας 
ταυτότητα;»

-Αναφορά και στα δυο ζητούμενα α) Εκμάθηση ξένων γλωσσών β) 
διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας.



-Αφόρμηση από ένα γεγονός της επικαιρότητας (π.χ μία πρόσφατη 
διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο σας σχετικά με τις 
ξενόφερτες λέξεις, που χρησιμοποιούν οι νέοι)

-Χρήση Α’ ενικού και Γ’ ενικού και πληθυντικού προσώπου

-Παρουσιάζουμε το θέμα του άρθρου και ενημερώνουμε για τα ζητήματα 
που θα αναπτύξουμε.

Α ζητούμενο:

-Με τις ξένες γλώσσες μπορούμε να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας, να 
γνωρίσουμε νέες κουλτούρες.

-Μπορούμε να συνεννοηθούμε με πολλούς ανθρώπους από διάφορα 
μέρη, όταν ταξιδεύουμε.

-Θεωρείται σημαντικό τυπικό εφόδιο σε ένα πλήθος εργασιών και 
πρωταρχικό προσόν σε ορισμένα επαγγέλματα (π.χ ξεναγοί, 
μεταφραστές)

-Με τη γλωσσομάθεια ευνοείται και η ανάπτυξη του τουρισμού.

-Τεχνολογία: Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η κυριαρχία της σε κάθε 
τομέα της καθημερινότητας μας επιβάλλει την γνώση ξένης ορολογίας.

Β ζητούμενο:

- Η σωστή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μπορεί να αποτελέσει 
έναυσμα ώστε ο νέος να αντιληφθεί την αξία της, τον πλούτο της και τις 
πολλαπλές δυνατότητες που αυτή προσφέρει.

-Το κάθε άτομο θα πρέπει να δέχεται με κριτική ματιά τα ξένα γλωσσικά 
και πολιτιστικά στοιχεία για να διατηρήσει μ’αυτόν τον τρόπο την εθνική 
του ταυτότητα.

-Η κατανόηση της αξίας της παράδοσης και της γλώσσας από τον κάθε 
λαό θα διαφυλάξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και την ιστορία του.

-Το σχολείο να αυξήσει τις ώρες των μαθημάτων που αφορούν την 
ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό της ώστε να υπάρχει κίνητρο για 
τους μαθητές.

-Συμβολή οικογένειας ώστε να ωθούν τα παιδιά στη χρήση και διαφύλαξη 
των ελληνικών λέξεων μέσω των επισκέψεων τους σε μουσεία. 



Γνωρίζοντας την ιστορία τους μπορούν να αγαπήσουν περισσότερο και τη 
γλώσσα τους.

Επίλογος 

Διατύπωση προβληματισμός για την αυξημένη γλωσσομάθεια στη 
σύγχρονη εποχή η οποία μεν αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την 
πνευματική και επαγγελματική ανέλιξη του ατόμου, αλλά πρέπει να 
βρίσκεται σε αρμονία με την αντίστοιχη καλλιέργεια και σεβασμό της 
εθνικής μας ταυτότητας . 


