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1. Δηζαγσγή 

• Όηαλ μέξσ θαιά ηε δηθή κνπ γιώζζα, 

κπνξώ λα κάζσ θαιύηεξα θαη άιιεο 

γιώζζεο.  

• Πνιιέο γιώζζεο ζηνλ θόζκν (θπξίσο 

Επξώπε, Β. θαη Ν. Ακεξηθή, Απζηξαιία, 

Αζία) έρνπλ δερηεί πνιιέο επηξξνέο από 

ηελ ειιεληθή ηδίσο ζην ιεμηιόγηό ηνπο.  



1. Δηζαγσγή 

• Παζηαζκέλεο ζπδεηήζεηο γηα ηε γιώζζα 

θαη γηα ηαηξηθά ζέκαηα  

• ηαηξηθά ζέκαηα – ΕΩΖ 

• γισζζηθά ζέκαηα – ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

 

• Π. Μάθξηηδ (2013) Γλώζζα και εθνική 

ηαυηόηηηα ζηην Ελλάδα 1766-1976,  

 εθδ. Παηάθεο   



2. Γισζζηθνί κύζνη  

• Η ειιεληθή είλαη κία θαη εληαία γιώζζα; 

• Μηα γιώζζα κπνξνύκε λα ηε κειεηήζνπκε 

από 2 πιεπξέο:  

– ηε δηαρξνληθή θαη  

– ηε ζπγρξνληθή.   



2. Γισζζηθνί κύζνη  

 



2. Γισζζηθνί κύζνη  
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2. Γισζζηθνί κύζνη  

• Με ηε ζπγρξνληθή κειέηε εμεηάδνπκε κία 

από απηέο ηηο θάζεηο, ρσξίο λα καο 

απαζρνιεί ην ηη πξνεγείηαη θαη ην ηη έπεηαη. 

• Γηαρξνληθά ε ειιεληθή είλαη κία 

• πγρξνληθά άιιν ην ζύζηεκα ηεο ΝΔ 

θαη άιιν ηεο ΑΔ.  

• Νεθξή γιώζζα: πνπ δελ έρεη θπζηθνύο 

    νκηιεηέο.   



2.1 Γισζζηθνί κύζνη  

ακηγώο γηα ηελ ΑΔ 

• 1. Τα πην ηέιεηα πξνγξάκκαηα Η/Υ 

αλαπαξηζηνύλ κόλν ηελ ΑΕ ζε νινθιεξώκαηα 

θαη ζε ηέιεηα ζρήκαηα παξαζηαηηθήο, επεηδή έρεη 

καζεκαηηθή δνκή πνπ επηηξέπεη ηελ αξκνληθή 

γεσκεηξηθή απεηθόληζε. 

• Οη αξραίνη αλέπηπμαλ ηνλ πνιηηηζκό ηνπο, επεηδή 

κηινύζαλ ΑΕ. 

• Η ΑΕ είλαη γιώζζα-πξόηππν.  

• πκβαίλεη αθξηβώο ην αληίζεην.  



2.1 Γισζζηθνί κύζνη  

ακηγώο γηα ηελ ΑΔ 

• 2. Η ΑΕ είλαη γιώζζα λνεκαηηθή, δελ είλαη 
ζπκβαηηθή, ελώ όιεο νη άιιεο γιώζζεο 
είλαη ζπκβαηηθέο θαη γη’ απηό νη Η/Υ 
πξνρσξεκέλεο ηερλνινγίαο δέρνληαη σο 
λνεκαηηθή κόλνλ ηελ ειιεληθή γιώζζα: 

 γεσκεηξία = γε +κεηξώ.  

• Όιεο νη γιώζζεο είλαη ζπκβαηηθέο: 

 νπξαλόο, ραξηί, ρέξη, ζσιήλαο, βξέρσ   

  



2.1 Γισζζηθνί κύζνη  

ακηγώο γηα ηελ ΑΔ 

3. Οη λένη ππνινγηζηέο ζα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ΑΕ. 
Η ΑΕ νμύλεη ην λνπ. 

 

• παξαθηινινγία θαη ςεπδνεπηζηήκε 

• εθπεγάδνπλ από ηε δηαίζζεζε, ηε θαληαζίσζε 
θαη ηηο ηδενιεςίεο  

• ε εθκάζεζε δηαθόξσλ γισζζώλ –θαη ηδίσο ε 
ζπγθξηηηθή επεμεξγαζία ηνπο– ζπκβάιιεη ζηε 
γισζζηθή θαιιηέξγεηα θαη ζηε γλσζηηθή 
ζπγθξόηεζε ηνπ αηόκνπ.   



2.1 Γισζζηθνί κύζνη  

ακηγώο γηα ηελ ΑΔ 

4. Ταύηηζε ηεο γιώζζαο κε ηα θείκελα. 

 Οη λνεκαηηθέο απνρξώζεηο «ράλνληαη ζηε 

κεηάθξαζε». 

 

• Απαηηείηαη βαζηά θαη πνιύρξνλε ζρέζε 

κε ηελ ΑΔ.    

 



2.1 Γισζζηθνί κύζνη  

ακηγώο γηα ηελ ΑΔ 

5. Η ΑΕ απνηειεί κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο άιισλ επξσπατθώλ ρσξώλ 

θαη δελ είλαη δπλαηό λα θαηαξγείηαη ε 

δηδαζθαιία ηεο ζηελ Ειιάδα. 

• ην εμσηεξηθό ην κάζεκα αθνξά θπξίσο 

ηνλ πνιηηηζκό (θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ πνιίηε).  



2.2 Γισζζηθνί κύζνη γηα ηε ΝΔ 

ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ ΑΔ 

1. Η ΝΕ είλαη θαηώηεξε από ηελ ΑΕ, πνπ 
είλαη θνξπθαία.  

 Έρεη ππνζηεί θζνξά ζε ζρέζε κε ηελ ΑΕ. 
Γηα λα θαηαθηήζνπκε «ζε βάζνο» θαη 
«νινθιεξσκέλα» ηε ΝΕ, πξέπεη λα 
δηδαρζνύλ παιαηόηεξεο κνξθέο ηεο 
(αξραία, θαζαξεύνπζα...). 

• Ζ ΝΔ είλαη αξηηκειήο.  

• Ξεθηλώ από ην γλσζηό (ΝΔ).  



2.2 Γισζζηθνί κύζνη γηα ηε ΝΔ 

ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ ΑΔ 

• Η (κε ζπλεηδεηή) γλώζε ηεο γξακκαηηθήο ηεο 

πξώηεο γιώζζαο αλαπηύζζεηαη κε θπζηθό 

ηξόπν πνιύ πξηλ ηελ είζνδν ησλ παηδηώλ ζην 

ζρνιείν.  

• Σην ζρνιείν: εθκάζεζε γξακκαηηθήο   

      νξνινγίαο 

• επέιεμα, ησλ θώησλ, ν/ε δηεζλήο, ην δηεζλέο: 

πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηεο ΝΔ 

(Όρη ηεο ΑΕ από ην πξσηόηππν)    



2.2 Γισζζηθνί κύζνη γηα ηε ΝΔ 

ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ ΑΔ 

• Κεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό ζύζηεκα θιίζεο 

• Αξζ. ζε -ο (παηέξαο, λαύηεο) - θνκάλην 

• Θει. ζε -α, -ε (κακά, θόξε) - ςήθνο 

• Οπδ. ζε -η, -ν (ηξαπέδη, βνπλό) – κέξνο, 

      θσο, πξντόλ 

 

 



2.2 Γισζζηθνί κύζνη γηα ηε ΝΔ 

ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ ΑΔ 

2. Η ΝΕ θηλδπλεύεη, παξνπζηάδεη ιεμηπελία 

πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

ΑΕ. Καθνπνίεζε ηεο γιώζζαο, 

ζπξξίθλσζε ηνπ ιεμηινγίνπ, εθθξαζηηθέο 

αδπλακίεο ηεο λενιαίαο. 

• Να κε ζπγρέεηαη ε ίδηα ε γιώζζα κε 

ηνπο νκηιεηέο ηεο.  

 



2.2 Γισζζηθνί κύζνη γηα ηε ΝΔ 

ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ ΑΔ 

• Μεγάιν κέξνο ηνπ ιόγηνπ ιεμηινγίνπ ηεο ΝΕ έρεη 

αξραηνειιεληθέο ξίδεο:  

• λενινγηζκνί: ηρζπνπαξαγσγή (1893) 

κεηαθξαζηηθά δάλεηα: ζηδεξόδξνκνο < γαιι.   

 δηεζληζκνί: κηθξνζθόπην.  

• Ζ δηδαζθαιία απηή απνηειεί ηκήκα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ΝΔ (θαη όρη ηεο ΑΕ).  

• Να ελζσκαησζεί ε εηπκνινγία ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο ΝΕ.  



2.2 Γισζζηθνί κύζνη γηα ηε ΝΔ 

ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ ΑΔ 

3. Η δηδαζθαιία ηεο ΑΕ ζην Γπκλάζην ζα 
απνηειέζεη θξαγκό ζηελ μελνκαλία θαη ζηε 
ρξήζε ησλ greeklish. 

• Κακία έλδεημε όηη ε δηδαζθαιία ηεο ΑΔ 
απνηειεί θξαγκό ζηελ μελνκαλία.  

• Η απαμίσζε ηεο ΝΕ νδεγεί ζε ηέηνηνπ είδνπο 
θαηλόκελα. 

• Απάληεζε θαη θξαγκό ζηελ «μελνκαλία» 
απνηειεί κόλν ν εγγξακκαηηζκόο ζηε ΝΔ, ε 
βαζηά θαιιηέξγεηά ηεο.  



2.2 Γισζζηθνί κύζνη γηα ηε ΝΔ 

ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ ΑΔ 

• Οη επηζηεκνληθά αβάζηκνη 

ηζρπξηζκνί  

 βιάπηνπλ ηόζν ηελ ΑΔ όζν θαη 

ηε ΝΔ.  



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Πόζεο ώξεο πξέπεη λα δηδάζθνληαη ηα 

ΑΔ;  

• Πόζεο ώξεο ηα ΝΔ;  

• Ση πξέπεη λα θάλεη ην ζρνιείν θαη ν 

θάζε καζεηήο, γηα λα κάζεη θαιά ΝΔ; 



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Η εζηίαζε πξέπεη λα πέζεη ζηε ΝΔ.  

• Οη ώξεο γηα ηε ΝΔ πξέπεη λα είλαη 

πεξηζζόηεξεο από ό,ηη γηα ηελ ΑΔ. 

• Α) Μέζα ζην ζρνιείν  

• Β) Έμσ από ην ζρνιείν  



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Α) Μέζα ζην ζρνιείν 

Οη καζεηέο λα εθηεζνύλ ζε πνηθίια θείκελα 

γξαπηά θαη πξνθνξηθά,  

  πνζνηηθά άθζνλα θαη  

  πνηνηηθά πςειήο πνηόηεηαο.  



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Ζ ΝΔ απνηειείηαη από ην θαζεκεξηλό 

θνκκάηη θαη ην αθαδεκατθό. 

• ην αθαδεκατθό ρσιαίλνπλ νη καζεηέο. 

• Τν αθαδεκατθό εκπεξηέρεη πνιιέο ξίδεο, 

ιέμεηο, θαηαιήμεηο, εθθξάζεηο θαη 

ζπληαθηηθά ζρήκαηα από ηελ ΑΕ.  

• Εδώ λα γίλεη ε ζύδεπμε ΝΕ θαη ΑΕ.     



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Σα ΑΔ πξέπεη λα δηδάζθνληαη απηνηειώο;  

• Τα ΑΕ από κεηάθξαζε πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζε όιε ηε 
Β/ζκηα Εθπαίδεπζε. 

• Γηαηί  είλαη παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλν όηη είλαη πνιύ 
ζεκαληηθέο νη ηδέεο, νη απόςεηο, ε ζηάζε δσήο ησλ 
πξνγόλσλ καο. 

• Πνιηηηθή ζθέςε, ζεζµνί, δίθαην, ζξεζθεία, επηζηεκνληθή 
έξεπλα, ηέρλε, ινγνηερλία ηνπ λενειιεληθνύ αιιά θαη ησλ 
επξσπατθώλ πνιηηηζµώλ.  

• Γηαρξνληθά νηθνπκεληθέο νη αμίεο πνπ πεξηέρνπλ ηα 
θείκελα ηεο ΑΔ.    



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Γηδαθηηθόο ζηόρνο: νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ 

ηα δηδάγκαηα ησλ θηινζόθσλ ηεο αξραίαο 

Ειιάδαο γηα ηε θηιία, ηνλ αλζξσπηζκό, ηε 

δηθαηνζύλε, ηελ πνιηηηθή, αιιά θαη ην εξεπλεηηθό 

πλεύκα θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

• Καζνιηθή ε πεπνίζεζε ζηνπο θηινζόθνπο 

γηα ην δηδαθηό ηεο αξεηήο  

  εζηθή (γελλαηνδσξία θαη ζσθξνζύλε) θαη  

  δηαλνεηηθή (ζνθία, ζύλεζε θαη θξόλεζε).   



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Ζ αξεηή επαξθεί γηα ηελ επδαηκνλία.  





3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Η δηδαζθαιία ηεο ΑΕ γξακκαηείαο ζηνρεύεη ζην 

λα δείμεη ζηνπο καζεηέο πώο ζθεθηόηαλ κηα 

κεγάιε δεκηνπξγηθή θαη πξσηνπόξα θνηλόηεηα 

αλζξώπσλ πνιινύο αηώλεο πξηλ, πνπ πέηπρε λα 

δώζεη ηηο βάζεηο ζε νιόθιεξν ηνλ επξσπατθό 

πνιηηηζκό, ελώ ηαπηόρξνλα αλέδεημε «γηα πξώηε 

θνξά ζηα ρξνληθά ηνπ θόζκνπ ηνλ άλζξσπν σο 

αμία απηόλνκε, σο άλζξσπν πνπ ζέιεη λα 

θξαηηέηαη ειεύζεξνο από θάζε ινγήο ζθιαβηά, 

πιηθή θαη πλεπκαηηθή» (Ι. Θ. Καθξηδήο).  



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

Ση γίλεηαη κε ηα ΑΔ από ην πξσηόηππν;  

Πξέπεη λα δηδαρηνύλ αιιά κε δηαθνξεηηθή 

ζηνρνζεζία.  

Όρη ζηε δηδαζθαιία κηαο ηππνπνηεκέλεο 

γξακκαηηθήο.  

Όρη ζηε ζηείξα απνζηήζηζε θαλόλσλ.  

Σην Γπκλάζην δελ ρξεηάδεηαη λα θαιπθζεί 

εμαληιεηηθά ε γξακκαηηθν-ζπληαθηηθή ύιε.  



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

Ση θάλνπκε;  

• Τα ΑΕ λα δηδάζθνληαη από ην πξσηόηππν  

κε έκθαζε ζηα ζηνηρεία πνπ επηβηώλνπλ 

ζηε ΝΔ θαη είλαη ρξήζηκα γηα κηα βαζηά 

θαιιηέξγεηα ηεο αθαδεκατθήο πιεπξάο ηεο 

ΝΕ.  

 



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Θέκαηα: ἔαξ → εαξηλόο, λαῦο → λαύαξρνο   

• Πξνζθύκαηα: -ζξνλ → έιθεζξν, ζάξσζξν   

• Λέμεηο: πέιεθπο 

• δνκέο  

  θιίζε: επίζεηα ζε -ήο, -ήο, -έο: δηεζλήο,   

  παξαγσγή: -ήζηνο ι.ρ. Φηιηππήζηνο,  

    -σο ι.ρ. βεβαίσο, επραξίζησο,    

  ζύλζεζε: ηαμη-ζέηεο, ιεμη-ζήξαο, πξσζ- 
       ππνπξγόο   

• Αλώκαια παξαζεηηθά, θαλόλεο ζύληαμεο 



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Η άπνςε απηή έρεη πηνζεηεζεί από ην λέν 

πηινηηθό πξόγξακκα 

 http://ebooks.edu.gr/new/ps.php   

• H δηδαζθαιία ηεο ΑΕ ζα εληζρύζεη ην 

ιόγην ρξεζηηθό επίπεδν ηεο ΝΕ, όπνπ 

επηβηώλνπλ πξνεγνύκελα ζηάδηα εμέιημεο 

ηεο ειιεληθήο: άξηζηνο, βέιηηζηνο, ειαθξά 

ηε θαξδία.  

 

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php


3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Σην Γπκλάζην λα δηδάζθνληαη κόλν βαζηθέο 

γλώζεηο ησλ κνξθνινγηθώλ, ζπληαθηηθώλ θαη 

νξζνγξαθηθώλ ζπκβάζεσλ ηεο ΑΕ.  

• Σην ιεμηιόγην λα δηδάζθεηαη ε ζπλέρεηα αιιά θαη 

νη αζπλέρεηεο ηεο ειιεληθήο, ι.ρ. πέηξα.  

• Απνκαθξπλόκαζηε από ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα 

ηεο ύιεο, πνπ επηθεληξώλεηαη ζηηο γξακκαηηθν-

ζπληαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ε νπνία έρεη επηθέξεη 

πνιιά δεηλά.  



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

• Να δνζεί έκθαζε ζηελ εηπκνινγία θαη 

ζηελ ηζηνξία ησλ ιέμεσλ. 

• Οη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη κε ηελ έλλνηα 

ηεο γισζζηθήο αιιαγήο.   



3. Εεηήκαηα δηδαζθαιίαο 

Β) Έμσ από ην ζρνιείν, αηνκηθά:  

Να εθηηηηζέκεζα ζε ιόγν γξαπηό θαη 

πξνθνξηθό πνζνηηθά άθζνλν θαη 

πνηνηηθά πςειήο πνηόηεηαο: 

 ινγνηερλία θαη άιια θείκελα 

 ζπδεηήζεηο εηδηθώλ ζε ηαηξηθά, πνιηηηθά, 

 γεσπνιηηηθά, ηζηνξηθά, ςπρνινγηθά, 

 εθπαηδεπηηθά θηι. ζέκαηα. 



4. πκπεξάζκαηα  

• Οη επηζηεκνληθά αβάζηκνη 

ηζρπξηζκνί θαη  

• ν παξσρεκέλνο ηξόπνο 

δηδαζθαιίαο ηεο ΑΔ  

• βιάπηνπλ ηε ζσζηή δηδαζθαιία 

ηόζν ηεο ΑΔ όζν θαη ηεο ΝΔ. 



4. πκπεξάζκαηα 

1. Από δηαρξνληθή άπνςε ε ΑΕ θαη ε ΝΕ είλαη ε 
ίδηα γιώζζα, αιιά ε θαζεκηά απνηειεί κηα 
μερσξηζηή θάζε ηεο θαη είλαη απηνηειήο, δει. 
έρεη ην δηθό ηεο νινθιεξσκέλν ζύζηεκα.  

Από γισζζνινγηθή άπνςε δελ ππάξρνπλ 
αλώηεξεο θαη θαηώηεξεο γιώζζεο.  

Βέβαηα από θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή άπνςε 
ηα θξάηε δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηζρύ, ε νπνία 
αληαλαθιάηαη ζηηο γιώζζεο πνπ κηινύλ νη 
νκηιεηέο ηνπο. 

 



4. πκπεξάζκαηα 

2. Η ΑΕ κνηξάδεηαη κε όιεο ηηο άιιεο γιώζζεο ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ γισζζώλ, δει. δελ απνηειεί 
γιώζζα-πξόηππν.  

Πνιινί αλάκεζά ηνπο θαη μέλνη ηελ έρνπλ εθζεηάζεη, ι.ρ. ε 
Jacqueline de Romilly, ζύγρξνλε (πέζαλε ην 2010) 
γαιιίδα θιαζηθή θηιόινγνο θαη αθαδεκατθόο είπε: «Η 
αξραία Ειιάδα κηαο πξνζθέξεη κηα γιώζζα, ηελ νπνία 
ζα πσ νηθνπκεληθή» θαη αθόκε «Όινη πξέπεη λα κάζνπλ 
ΑΕ, επεηδή ε ειιεληθή γιώζζα καο βνεζάεη πξώηα απ’ 
όια λα θαηαιάβνπκε ηε δηθή καο γιώζζα».  

Γηαηί; γηαηί ζ’ απηή ηε γιώζζα έρνπλ γξαθεί πνιιά 
ζεκαληηθά θείκελα ινγνηερληθά, επηζηεκνληθά θηι. 



4. πκπεξάζκαηα 

3. Η δηδαζθαιία ηεο ΑΕ από ην πξσηόηππν όπσο 
γίλεηαη έσο ζήκεξα δελ ζπληειεί ζηελ θαιύηεξε 
γλώζε θαη ρξήζε ηεο ΝΕ, γηαηί ην γλσζηηθό καο 
ζύζηεκα καο επηηξέπεη λα θαηαθηνύκε ηε λέα 
γλώζε βαζηζκέλνη ζηελ ήδε ππάξρνπζα, 
από ην γλσζηό πξνο ην άγλσζην:  

 Γηα λα πξνζεγγίζεη έλαο Έιιελαο ηελ ΑΕ, 
πξέπεη λα θαηέρεη θαιά ηε ΝΕ.  

 Απαηηείηαη ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ΝΔ 
όρη κόλν σο πξνο ηηο ώξεο αιιά θαη σο ηε 
κέζνδν θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό.  



4. πκπεξάζκαηα 

4. Η δηδαζθαιία ηεο ΑΕ πνπ εζηηάδεη ζηε 

γξακκαηηθή θαη ζην ζπληαθηηθό δελ βνεζά 

ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ θαη λα 

εθηηκήζνπλ ηνλ ΑΕ πνιηηηζκό θαη ηηο αμίεο 

ησλ πξνγόλσλ καο.  

Απηό κπνξεί λα γίλεη κόλν κε ηε δηδαζθαιία 

ησλ ΑΔ θεηκέλσλ από κεηάθξαζε ζε 

γιώζζα πξνζηηή ζηνπο καζεηέο.  



4. πκπεξάζκαηα 

5. Φξεηάδεηαη ε δηδαζθαιία ηεο ΑΕ από ην 
πξσηόηππν αιιά κε λέα ζηνρνζεζία:  

Να εζηηάζεη κόλν ζηα πην ζπρλά γξακκαηηθά θαη 
ζπληαθηηθά θαηλόκελα ηεο ΑΔ θαζώο θαη ζε 
όζα επηδνύλ ζηε ΝΔ θαη ζπληζηνύλ ην ιόγην 
επίπεδό ηεο.  

Όρη ζηηο αλνύζηεο γξακκαηηθν-ζπληαθηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο.  

Ναη ζηα θείκελα πνπ πεξηέρνπλ ηηο ηδέεο θαη 
απόςεηο ησλ πξνγόλσλ καο, ηε ζηάζε δσήο 
ηνπο. 



4. πκπεξάζκαηα 

• Οη αξρέο θαη νη ζέζεηο ησλ επηζηεκώλ ηεο 
γιώζζαο θαη ε ηεθκεξησκέλε  
επηρεηξεκαηνινγία ησλ εηδηθώλ δελ είλαη 
δπλαηόλ λα απνπζηάδνπλ από ην δεκόζην 
δηάινγν γηα ηε γιώζζα ή λα απαμηώλνληαη 
από κεκνλσκέλα άηνκα, νκάδεο ή θνξείο 
πνπ απηναλαθεξύζζνληαη σο (νη κόλνη) 
εηδηθνί γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ην 
παξειζόλ, ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο 
γιώζζαο καο. 


