
Την γλώσσα μού έδωσαν Ελληνική (ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ) 

Πμιιέξ θμνέξ ζοκακηάμε λέκμοξ όνμοξ, μη μπμίμη εμθακίδμκηαη απνμθάιοπηα ζηηξ επηγναθέξ ηςκ θαηαζηεμάηςκ, 

ηςκ εηαηνεηώκ, ζηηξ δηαθεμίζεηξ, ζημκ δεμμζημγναθηθό θαη πμιηηηθό ιόγμ (γηα πανάδεηγμα μη θαηά θόνμκ 

πνεζημμπμημύμεκμη όνμη exit poll θαη debate). Αγςγμί γηα ηεκ εηζβμιή αοηή ηςκ λεκηθώκ ιέλεςκ είκαη θονίςξ ε 

ηεπκμιμγία, ε δηαθήμηζε, ε ηειεόναζε, ε γιώζζα ηεξ μηθμκμμίαξ θαη ηςκ επηπεηνήζεςκ. Κη όμςξ, μη λεκόθενηεξ 

αοηέξ ιέλεηξ μπμνμύκ άκεηα θαη. αβίαζηα κα ακηηθαηαζηαζμύκ από δόθημμοξ όνμοξ ηεξ ειιεκηθήξ. 

Εμδεικηικά: 
Από ηομ χώρο ηης οικομομίας – ηωμ επιχειρήζεωμ και ηης διαθήμιζης: 
 Ακηί γθάμα (π.π. πνμσόκηςκ) μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ε ςναία ιέλε εύνμξ 

 Ακηί πιάκμ (ακάπηολεξ π.π.) ―> ζπέδημ 

 Ακηί παθέημ (π.π. μέηνςκ) ―> δέζμε 

 Ακηί ηδηνάνς (π.π. ζημ πνεμαηηζηήνημ) ―> επεκδύς 

 Ακηί κηηδάηκ (π.π. επίπιμο/ αοημθηκήημο) ―> ζπέδημ 

 Ακηί μπάκθηκθ ―> ηναπεδηθή ζοκαιιαγή 

Σηημ ηεχμολογία: 
 Ακηί δμομάνς ―> μεγεζύκς 

 Ακηί κεηάνς ―> εζηηάδς 

 Ακηί ζάηη ―> δηθηοαθόξ ηόπμξ 

 Ακηί θαλ ―> ηειεμμμημηοπία 

Σηημ ηηλεόραζη: 
 Ακηί ζόμο ―> ζέαμα 

 Ακηί δάπηκθ ―> ράλημμ 

 Ακηί κηημπέηη ―> ζοδήηεζε 

Σηημ καθημεριμή ζωή: 
 Ακηί θμοιάνς (π.π. βεκδίκε) ―> γεμίδς 

 Ακηί μανζάνς ―> επηηαπύκς 

 Ακηί νεθόν ―> επίδμζε 

 Ακηί ηέζη ―> δμθημή 

 Ακηί θνηξ – θναθη ―> ηαπύπιμμ 

 Ακηί γθιάμμον ―> αίγιε 

 Ακηί ηέζη εβέκη ―> δμθημαζηηθόξ αγώκαξ 

 Ακηί ιάηθ ζηάηι ―> ηνόπμξ δςήξ 
Γιώζζα θαη παηδεία ζοκηζημύκ ηα πκεομαηηθά θαη εζηθά ενείζμαηα ημο ζύγπνμκμο θόζμμο. Αξ εκώζμομε ηηξ 

δοκάμεηξ μαξ γηα κα δώζμομε ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα θαη ζηεκ ειιεκηθή παηδεία ηεκ ζέζε πμο ημοξ αλίδεη. Γίκαη 

ύρηζημ θαζήθμκ όιςκ μαξ. 

Τειεηώκς με ημκ ιόγμ εκόξ ακζνώπμο πμο, ακηηθεημεκηθά, πςνίξ πνμθαηαιήρεηξ, με ηεκ δύκαμε ημο πμηεηηθμύ 

ιόγμο οπμγνάμμηζε ηεκ αηζζεηηθή εμβέιεηα ηεξ γιώζζαξ μαξ. Καη βέβαηα μ άκζνςπμξ αοηόξ δεκ ήηακ άιιμξ από 

ημκ ακζνςπηζηή πμηεηή, ημκ Νηθεθόνμ Βνεηηάθμ: 
«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» 

Όηακ θάπμηε θύγς από ημύημ ημ θςξ 

ζα ειηπζώ πνμξ ηα πάκς όπςξ έκα 

πμηαμάθη πμο μμονμμονίδεη. 

Κη ακ ηοπόκ θάπμο ακάμεζα 

ζημοξ γαιάδημοξ δηαδνόμμοξ 

ζοκακηήζς αγγέιμοξ, ζα ημοξ 

μηιήζς ειιεκηθά, επεηδή 

δεκ λένμοκε γιώζζεξ. Μηιάκε 

μεηαλύ ημοξ με μμοζηθή. 
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