
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΕ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1.  

α. Σωστό  
β. Λάθος  
γ. Σωστό  
δ. Λάθος  
ε. Σωστό  

 
2. Η γλώσσα δεν είναι ένα τυχαίο παρακολούθηµα του κάθε λαού, αλλά το σύστηµα 

σηµείων µε το οποίο κάθε λαός κατορθώνει την επικοινωνία. Σ’ αυτήν αντανακλώνται οι 
πεποιθήσεις του, οι προσδοκίες του και ο τρόπος µε τον οποίο προσλαµβάνεται από αυτόν η 
πραγµατικότητα. Μέσω της γλώσσας κάθε λαού αποκρυσταλλώνεται η παράδοσή του , η ιδιαίτερη 
φυσιογνωµία, η νοοτροπία του και η στάση ζωής. Εξάλλου κάθε γλώσσα αποτελεί δοµικό στοιχείο 
της συγκρότησης του έθνους. Επειδή κάθε έθνος της Ε.Ε. είναι διαφορετικό, δηµιουργεί και 
επικοινωνεί στη δική του γλώσσα, έτσι είναι αδύνατο να υπάρξει µία ενιαία γλώσσα για τα έθνη 
που συγκροτούν την Ε.Ε..  
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄  

1. Πλαγιότιτλοι  
«Τέλος…της Κοινότητας»: Κάθε φυσική γλώσσα χαρακτηρίζεται από επάρκεια.  
« Η αρχή…mystery » : Ανέφικτη η ενιαία γλώσσα στην Ε.Ε.  

 
2.α. δυσµενής ≠  ευµενής  

ευχέρεια ≠  δυσχέρεια  
υπεροχή ≠  κατωτερότητα  
ανέφικτος ≠  εφικτός  
άκριτη ≠  συνετή  

 
2.β. µέριµνα = φροντίδα  
νόσος = ασθένεια  
αλώβητος= άθικτος  
αθρόα= µαζική  
σαφήνεια= ακρίβεια  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄  
1. Η ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το συγγραφέα συνεπάγεται κινδύνους 

για την γλώσσα µας, αφού θα επέλθει στενότερη επαφή µε τις ισχυρότερες γλώσσες ευρύτερης 
επιρροής. Παρατηρηµένη επιρροή αναγνωρίζεται στην ονοµασία προϊόντων εντός ελληνικής 
αγοράς. Γι’ αυτό υποστηρίζει την αναγκαιότητα σύστασης ενός συµβουλευτικού οργάνου, που 
θα προτείνει ελληνικές λέξεις αντί των ξένων, τη βαθύτερη και συστηµατικότερη διδασκαλία 
της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο. Επίσης, πρέπει τα µέλη της κοινότητας να 
συνειδητοποιήσουν ότι κάθε γλώσσα από τη φύση της χαρακτηρίζεται από επάρκεια. 
Καταλήγει επισηµαίνοντας ότι οµοιόµορφη γλωσσικά έκφραση είναι αταίριαστη προς την 
ιδιοµορφία κάθε λαού, αν και η παρουσία της ελληνικής έχει θεµελιωθεί στην καθηµερινή 
επικοινωνία των ανθρώπων. (109 λέξεις)  

 
2. Ανάγκη προστασίας της γλώσσας  

 
3.  
Πρόλογος  

Στις µέρες µας εντοπίζεται αθρόα εισαγωγή ξένων λέξεων ιδιαίτερα αγγλικής προέλευσης 
στην καθηµερινή επικοινωνία των ανθρώπων. Αυτό το φαινόµενο εντοπίζεται και στους Έλληνες 
καθηµερινά στην αρθρογραφία και στη µεταξύ τους επικοινωνία. Χρησιµοποιούνται αγγλικές 



λέξεις που στο βάθος του χρόνου µπορεί να προκαλέσουν πρόβληµα γλωσσικής ταυτότητας. Ο 
σεβασµός της τελευταίας προβαίνει ως αναγκαιότητα ιδιαίτερα µέσα στο πλαίσιο πολυγλωσσίας 
που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας µέλος αποτελεί, ως γνωστόν και η Ελλάδα.  
Κύριο Μέρος  
Α. Φαινόµενα που απειλούν τη γλώσσα  
• αθρόα εισροή ξένων λέξεων  
• συρρίκνωση λεξιλογίου  
• σύγχυση εννοιών και χρήσης τους  
• ευρεία χρήση αρκτικόλεξων που καταστρατηγούν τη µορφολογία της ελληνικής γλώσσας  
• ευρεία χρήση νεολογισµών που δυσχεραίνουν το νόηµα και συµβάλλουν στην έλλειψη 
επικοινωνίας.  

 
• Συνθηµατικός λόγος που εκπορεύεται ιδιαίτερα από τα Μ.Μ.Ε.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες καθίσταται αναγκαία η προστασία της ελληνικής γλώσσας. Αυτό 
συµβαίνει γιατί :  
• Η ελληνική γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη σκέψη που παράγουν οι χρήστες της. .εν 
εισάγονται απλώς ξένες λέξεις, αντίθετα διαφοροποιείται µε τη χρήση τους και ο τρόπος σκέψης.  
• Η ελληνική γλώσσα αποτελεί στοιχείο εθνικής ταυτότητας, που αν δεν προσεχθεί µέσα σε ένα 
πολυπολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο ζουν οι Έλληνες, τότε θα συρρικνωθεί και θα 
δηµιουργηθεί πρόβληµα σταδιακής εξαφάνισης.  
• Η ελληνική γλώσσα είναι το κατεξοχήν µέσο µορφοποίησης του πολιτισµού που δηµιουργούν οι 
χρήστες της. Άρα οποιαδήποτε συρρίκνωση ή και αλλοίωσή της αντανακλάται και στο 
νεοελληνικό πολιτισµό.  
• Η γλώσσα θεωρείται ως αξία, η οποία διατηρείται ως τέτοια στο βαθµό που καλλιεργείται, 
εµπλουτίζεται και καλύπτει τις επικοινωνιακές ανάγκες των χρηστών της. Η οποιαδήποτε 
πρόσµειξή της µε αναφοµοίωτα ξενικά δάνεια σταδιακά θα οδηγήσει στην απαξίωσή της.  

 
Β. Τρόποι:  
• Σύσταση ειδικής επιτροπής ελέγχου των κειµένων των δελτίων ειδήσεων από γλωσσική άποψη, 
ώστε να αποφεύγονται τα λάθη στη γλώσσα  
• Ορθή χρήση της γλώσσας από τους δηµοσιογράφους, η οποία είναι ανάγκη να συµπεριληφθεί ως 
διάταξη στον κώδικα δηµοσιογραφικής δεοντολογίας.  
• Προβολή ειδικών επιµορφωτικών εκποµπών για τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.  
• Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µπορεί να λειτουργούν ως πηγή από την οποία απορρέει µία 
γλώσσα ορθά χρησιµοποιούµενη που µπορεί να λειτουργεί ως πρότυπο για τους δέκτες π.χ. το 
BBC της Μεγάλης Βρετανίας.  
Επίλογος  
Τέλος είναι απαραίτητο να τονιστεί η αναγκαιότητα καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας µακριά 
από συµπλέγµατα ανωτερότητας και κατωτερότητας που συγχέουν τους Έλληνες, προσβάλλουν 
τον πολιτισµό τους και δυσχεραίνουν τη συνύπαρξη µε τους αλλοεθνείς εταίρους της Ε.Ε.  
  

  


