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ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄  

1. Κάνει δύο προτάσεις:  

α. Δημιουργία ενός συμβουλευτικού σώματος από ειδικούς περί την γλώσσα, για να 

προτείνουν λέξεις και επιστημονικούς όρους, που θα αντικαταστήσουν τους ξένους όρους.  

β. Διδασκαλία της γλώσσας με τρόπο συστηματικό για να τη γνωρίσουν οι μαθητές και να 

εκτιμήσουν τα προτερήματά της.   

  

2. Όλες οι γλώσσες είναι ισότιμες και όλες μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 

επικοινωνίας των μελών που τη χειρίζονται.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄  

1. Χρησιμοποιεί παραγωγή. Από το γενικό (θέτει το θέμα της γλώσσας) προχωρά στην 

παράθεση των επιμέρους στοιχείων της γλώσσας.  

 

2. α. υφίσταται: υπομένει 

προφητεία: πρόβλεψη 

αναγκάζονται: υποχρεώνονται  

μακραίωνης: μακροχρόνιας 

ευχέρεια: άνεση  

 

β. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης του κτιρίου.  

Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μικρές.  

Η απόφαση του Πρωτοδικείου συνιστά νομολογία για παρόμοιες περιπτώσεις.  

Λήφθηκαν όλα τα μέτρα προφύλαξης.  

Το κάθε κράτος πρέπει να έχει αυτάρκεια.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄  

1. Ο συγγραφέας αποφαίνεται πως υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι συρρίκνωσης της ελληνικής 

γλώσσας από την είσοδό μας στην Ε.Ε. Ισχυρές χώρες θα επιβάλουν τους δικούς τους όρους 

και έτσι σιγά σιγά θα αλλοιώνεται η ελληνική γλώσσα. Προτείνει δύο μέτρα προστασίας για 

τον περιορισμό των εισαγωγών ξενικών όρων. Ένα συμβουλευτικό σώμα, που θα προτείνει 

ελληνικούς όρους για τους αντίστοιχους ξένους και συστηματικότερη διδασκαλία της 

ελληνικής στα σχολεία, ώστε οι μαθητές να αγαπήσουν τη δική τους γλώσσα και να 

κατανοήσουν τα προτερήματα που έχει. Τέλος προτείνει όλοι οι πολίτες τα Κοινότητας να 
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μάθουν παραπάνω από μία γλώσσα, για να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα και να 

κατανοεί ο ένας τον άλλον καλύτερα.  

 

2. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι: «Μαθαίνοντας νέες γλώσσες μπαίνουμε σε νέους κόσμους, 

γνωρίζουμε καλύτερα τους ανθρώπους, συνδεόμαστε βαθύτερα κι ειλικρινέστερα με τους 

φορείς των γλωσσών».  

Έχοντας υπόψη τη συγκεκριμένη θέση, να συντάξετε ένα άρθρο για το περιοδικό του 

σχολείου σας, με θέμα τα οφέλη που προκύπτουν στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 

τομέα από την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο (450-500 

λέξεις).  

 

Πρόλογος  

Γενική διαπίστωση για τον σημερινό κόσμο, έναν κόσμο ανοικτό στην επικοινωνία, την 

οικονομία, τη διακίνηση προϊόντων και ιδεών, άρα και λέξεων.  

Ανάγκη να επικοινωνήσουμε με άλλους πολιτισμούς και άλλους αλλόγλωσσους. Οπότε, 

πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερες από μία, τη δική μας, γλώσσα.  

 

Κύριο Θέμα 

[1] Οφέλη εκμάθησης ξένων γλωσσών  

 Επικοινωνεί με άλλους λαούς και γνωρίζει τον πολιτισμό, την παράδοση, την 

νοοτροπία, την «ψυχή» των άλλων. 

 Μέσω της γνωριμίας γνωρίζει καλύτερα τον άνθρωπο και γίνεται ο ίδιος πιο άνθρωπος. 

 Συναλλάσσεται, εμπορεύεται καλύτερα. 

 Αντιλαμβάνεται την παγκοσμιότητα των προβλημάτων και προτείνει λύσεις. 

 Υπάρχει πλουραλισμός στην εξέταση κάποιου θέματος και πλουραλισμός για τη λύση 

του. 

 Υπάρχει επίδραση θετική στη γλώσσα του. Αναπτύσσει καλύτερο αισθητήριο για τη 

δική του γλώσσα. 

 Αποφεύγει τις σοβινιστικές και εθνικιστικές απόψεις, αφού έχει σφαιρική άποψη για τα 

κοινωνικά πανανθρώπινα προβλήματα. 

 Οι ηγέτες στις διαπραγματεύσεις τους καθορίζουν με ακρίβεια τους στόχους της 

πολιτικής τους με την αποφυγή παρερμηνειών, που θα ήταν δυνατές, αν μιλούσαν 
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διαφορετικές γλώσσες. Η αγγλική τείνει να γίνει σήμερα lingua franca των πολιτικών 

και των ανωτάτων αξιωματούχων όλων των κρατών. 

 

Επίλογος  

Έκκληση να μάθουν οι νέοι ξένες γλώσσες για να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα σε ένα 

ανοικτό, διαπολιτισμικό κόσμο.  

 

Σημείωση: Το επικοινωνιακό πλαίσιο, αφού είναι άρθρο, απαιτεί να δοθεί ένας τίτλος. 

Οπότε μπορεί το γραπτό να τιτλοφορείται:   

«Τα οφέλη από την εκμάθηση ξένων γλωσσών» 

«Οι ξένες γλώσσες στον σημερινό κόσμο» κ.λπ. 

 

Πανελλαδικές εξετάσεις ΤΕΕ Εσπερινών, 2006 


