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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 

Ελληνική Γλώσσα 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Ο συντάκτης στο συγκεκριμένο απόσπασμα του κειμένου πραγματεύεται την αξία 

της μητρικής γλώσσας. Αρχικά αναγνωρίζει ως ειδοποιό διαφορά της από κάθε άλλη 

γλώσσα, την κατάκτησή της, γνωστικά και βιωματικά σε αντίθεση με την απλή 

εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. Θεωρεί ότι η «αξιακή  αντίληψή»  της υπερτερεί της 

εργαλειακής και χρηστικής. Την ανάγει σε πολιτισμικό προσδιορισμό με αξιακό φορτίο 

καθοριστικό της αυταξίας  του λαού, ενώ η γλωσσική πολυμορφία αυτού του κόσμου 

συνιστά και την γλωσσική οικολογία του. Καταλήγοντας, διαπιστώνει το ανέφικτο 

διαμόρφωσης μιας ενιαίας γλώσσας  στην παγκόσμια πολυπολιτισμική κοινωνία και το 

εφικτό μίας κοινής με επικοινωνιακή διάσταση σε πρακτικό πεδίο. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.α) Η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας συντείνει στην προσέγγιση της αξιακής 

αντίληψής της. Ως  θεμελιακό πολιτισμικό μέγεθος συνιστά και πολιτισμικό σύνορο 

συστήνοντας την ταυτότητα, τον πολιτισμό, την Νοοτροπία και την Ηθοτροπία του 

λαού. Αποκρυσταλλώνει τη βιοθεωρία και την κοσμοθεωρία του τεκμηριώνοντας 

αδιάψευστα την ιστορική συνέχειά του , την ενιαία πορεία του. Αποθανατίζει εμπειρίες 

και γνώσεις λειτουργώντας ως δέσμη από μνήμες ενδυναμώνοντας το εθνικό φρόνημα, 

την εθνική αυτοσυνειδησία. Συγκεφαλαιώνοντας, η μητρική γλώσσα, αντικαθρεφτίζει 

την εθνική, πολιτιστική κληρονομιά και διασφαλίζει την ιστορική επιβίωση του έθνους.  

 

Β2. i. Το επίσημο και σοβαρό ύφος του κειμένου I. ενισχύεται από τη χρήση βασικών 

κειμενικών δεικτών που αφορούν την μορφή. Γίνεται λόγος για την λογική οργάνωση 

ιδεών, ενέχοντας αλληλουχία νοημάτων ως προς τις αντιλήψεις – διαστάσεις της 

γλώσσας (εργαλειακή, χρηστική και αξιακή). Παράλληλα η χρήση αναφορικής 

λειτουργίας της γλώσσας προσδίδει αντικειμενικότητα σε όλο το εύρος του κειμένου 

ενισχύοντας την αποδεικτικότερα των θέσεων του κειμενογράφου για την υπεροχή της 

αξιακής αντίληψης της μητρικής γλώσσας που την καθιστά δικαιωματικά πρωταρχικό 

πολιτισμικό προσδιορισμό.  

 

Β2. ii. Στο σημείο «Αυτό που πρέπει να τονιστεί…» εντοπίζεται Δεοντική τροπικότητα 

του ρήματος, όπως «πρέπει» και υποτακτική «να τονιστεί», ενισχύοντας την 

αναγκαιότητα, την οφειλή διάκρισης της μητρικής γλώσσας από τις άλλες ξένες 

γλώσσες. Στο σημείο «… μια έννοια που υπερβαίνει σαφώς, κάθε απλή χρηστική 

αντίληψη», συναντάται Επιστημική τροπικότητα ρήματος (ρήμα σε οριστική έγκλιση και 

λέξη βεβαιότητας «σαφώς» ενισχύοντας το βέβαιο του νοήματος ότι η αξιακή αντίληψη 

της γλώσσας  υπερτερεί της χρηστικής.  
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Β2.iii.Ο κειμενογράφος στην τετάρτη παράγραφο του κειμένου επιχειρηματολογεί βάσει 

του μοντέλου επιχειρηματολογίας Toulmin. Παρουσιάζει τον ισχυρισμό ότι ο αξιακός 

χαρακτήρας της μητρικής γλώσσας συνιστά και το τεράστιο πολιτιστικό της μέγεθος. Η 

αποδεικτικότητα αυτού του ισχυρισμού έγκειται στα δεδομένα, όπως παραδείγματα 

(Εσπεράντο………., κ. α.) αλλά και στην εγγύηση που αποτελεί η γενική αλήθεια ότι η 

γλωσική πολυμορφία – γλωσσική οικολογία απεικονίζει την διαφορετικότητα των 

πολιτισμών των διαφόρων λαών. 

 

Β2.iv.Το πολυτροπικό κείμενο II.  αφορά  μία αφίσα , στην οποία συνδιαλέγονται η 

εικόνα με τον γραπτό λόγο, το οπτικό - εικονιστικό  με το γλωσσικό - λεκτικό μήνυμα. 

Το θεματικό κέντρο είναι η σημασία και η διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας η 

οποία υφίσταται τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Απευθύνεται σε όσους μιλούν την ελληνική 

γλώσσα και ειδικότερα στους Έλληνες. Όσον αφορά την οργάνωση των στοιχείων του 

πολυτροπικού κειμένου δίνεται έμφαση στο γραπτό μήνυμα. Αυτό διαφαίνεται από τη 

μεγάλη γραμματοσειρά και την τοποθέτησή του στο κέντρο της αφίσας, ώστε να είναι 

ευδιάκριτο και εύληπτο ως προς το νόημά του. Η οπτική είναι αντικειμενική, αφού η 

συμβολή των ελληνικών στο ιστορικό γίγνεσθαι είναι γεγονός ευρέως αποδεκτό σε 

παγκόσμια διάσταση. Επίσης με τη χρήση ποιητικής γλώσσας, όπως το σχήμα 

μεταφοράς «Η Μητέρα των γλωσσώ»ν επιτυγχάνεται η συναισθηματική διέγερση του 

πομπού, αφού γίνεται επίκληση στην υπερηφάνεια και τόνωση του ηθικού των Ελλήνων 

για την σημαντικότητα και το τεράστιο μέγεθος αυτού του κληροδοτήματός τους, της 

γλώσσας. Ο δημιουργός της αφίσας επιχειρεί την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του 

πομπού παρουσιάζοντας και την εικόνα από τον Παρθενώνα, ένα μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελεί ένα από τα εκπληκτικά κατορθώματα του 

αρχαίου ελληνικού Κόσμου ενώ στην γωνία της αφίσας  απεικονίζεται η ελληνική 

σημαία, στοιχεία τα οποία   και τα δύο συνιστούν βασικά πολιτιστικά σύμβολα της 

Ελλάδας. Σαφώς, σκοπός της δημιουργίας της αφίσας είναι η ανάδειξη της  

σπουδαιότητας της ελληνικής γλώσσας, η πληροφόρηση- ο προβληματισμός  για την 

τεράστια ιστορία της, καθώς και η παρότρυνση για τη βαθύτερη και ουσιαστική 

ενασχόληση με αυτήν. 

 

Β3. α. προνόμιο = δικαίωμα 

επιφυλάσσουν = προορίζουν 

αυταξία =αυτοεκτίμηση 

αναπαλλοτρίωτη = αναφαίρετη 

εγγίσει = πλησιάσει 

β. συγκρότηση – διάλυση 

χρηστική – ανώφελη 

ιδιαίτερο – κοινή 

πολυμορφία - ομοιομορφία 

προσκρούει – αποφεύγει. 
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ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Ο Οδυσσέας Ελύτης στο Άξιον Εστί εξυμνεί την Ελληνική γλώσσα και  

αναγνωρίζει την ευθύνη διαχείρισης μίας πανάρχαιας διαχρονικής αξίας. Θεωρεί  την 

υπεροχή της ως εξισορροπητικό αντιστάθμισμα απέναντι στο ΄΄σπίτι΄΄ – Ελλάδα που τη 

γέννησε, απέναντι στους μεγάλους ποιητές (Όμηρο, Σολωμό, Παναμά, Ελύτη) που 

σθεναρά την ύμνησαν. Ο ύμνος προς αυτήν συνιστά συγχρόνως ύμνο για τον τόπο της, 

τα πλάσματά του, τη στεριά, τη  θάλασσα, τις αξίες, τον πολιτισμό του, τους 

ανθρώπους, λειτουργώντας άφθαρτη δύναμη στο χρόνο ως πολιτισμικός προσδιορισμός 

του Ελληνικού έθνους και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η χρήση ποιητικής γλώσσας στο 

ποίημα, με την ποικιλία σχημάτων λόγου, συγκινησιακά φορτισμένων λέξεων, αλλά και 

η χρήση εύστοχων σημείων στίξης όπως εισαγωγικών, θαυμαστικού, λειτουργούν ως 

εύστοχοι κειμενικοί δείκτες που αφορούν τη μορφή και υπηρετούν στο απόλυτο την 

πρόθεση του ποιητή να εξυμνήσει στο μέγιστο δυνατό την Ελληνική γλώσσα. 

  Αδιαμφισβήτητα, τα λόγια του Ελύτη, επαληθεύουν και τεκμηριώνουν 

αδιάψευστα το μεγαλειώδες πολιτισμικό κεφάλαιο που συνιστά η ελληνική γλώσσα. Με 

αέναη, αστείρευτη, ζωντανή πορεία, η ελληνική γλώσσ σηματοδοτεί την ελληνική 

πορεία, τον ελληνικό πολιτισμό, σφραγίζοντας με τη μοναδικότητά της, την εξέχουσα 

θέση που κατέχει στον ελληνικό, αλλά και τον Παγκόσμιο πολιτισμό. Εύλογη είναι 

λοιπόν η συνύφανση της Γλώσσας με την Ελευθερία, την Παράδοση, τη Δημοκρατία, 

Αξίες – πυλώνες του σύγχρονου Οικουμενισμού. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 Δ1. 

ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ζ1. Αξία Γλώσσας – Γλωσσικής Παιδείας 

- Συνιστά πολιτισμικό σύνορο – ειδοποιός διαφορά ομόγλωσσης κοινότητας – 

αλλόγλωσσης. 

- Τείνει στην πνευματική συγκρότηση του ατόμου. 

- Λειτουργεί ως αδιάψευστο τεκμήριο της ιστορικής συνέχειας του λαού. 

- Ως ενδυναμωτικό φορτίο εθνικής ταυτότητας – εθνικής αυτοσυνειδησίας. 

- Προβάλλει ως εγγυητής της παράδοσης του εθνικού πολιτισμού. 

- Θεμελιώνει τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της επικοινωνίας, κάθε λογής 

αλληλεπίδραση. 

- Εγγυάται το δημοκρατικό ιδεώδες. 

- Αρτιώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα. 

-  

Ζ2. Ρόλος σχολείου και προώθηση γλωσσικής παιδείας 

Επιβλητέος ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης 

- Ελκυστική διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων προς επίγνωση του τεράστιου 

αξιακού φορτίου της γλώσσας. 

- Τόνωση βιωματικής μάθησης σε ότι αφορά τη γλώσσα (ρητορικοί αγώνες, 

εξοικείωση με χώρους των γραμμάτων και προσέγγιση σημαντικών ανθρώπων 

της). 

- Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς ανάδειξη του τεράστιου πλούτου 

των σημασιολογικών αποχρώσεων της ελληνικής γλώσσας.  

-  
 


