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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε άλλη 

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Θετικά αξιολογούνται: 

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος 

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση 

 Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το σοβαρό ύφος 

Αρνητικά αξιολογούνται: 

 Η απουσία τίτλου ή ένας μακροσκελής ή ασαφής τίτλος 

 Ένας γενικόλογος πρόλογος 

 Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης 

 Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος. 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αξιοποιήσει απόψεις από το κείμενο αναφοράς, όπως ότι η διαφύλαξη 

της μητρικής γλώσσας ως επικοινωνιακό εργαλείο διευκολύνει την έκφραση της νόησης, διαφυλάττει 

τα πολιτισμικά αγαθά, χαρίζει μια άτυπη ταυτότητα.  

Επιπλέον επιχειρήματα για την ανάγκη διατήρησης της μητρικής γλώσσας:  

 αποτυπώνει και διαμορφώνει την εθνική ταυτότητα 

 εξασφαλίζει την επικοινωνία και την επίτευξη ατομικών και συλλογικών στόχων 

 κοινωνικοποιεί και διευκολύνει τη συμβίωση, δημιουργεί δεσμούς αλληλοκατανόησης και 

φιλίας, αίσθηση του «ανήκειν» 

 αντικατοπτρίζει και καλλιεργεί τη σκέψη 

 μεταβιβάζει και προάγει τον πολιτισμό 

Επιχειρήματα για την ανάγκη διατήρησηςτων διαλέκτων:  

 πιστοποιούν τη συνέχεια της γλώσσας, μαρτυρούν πληροφορίες για τον τρόπο ζωής και 

σκέψης των ανθρώπων μια άλλης περιοχής 



 ενισχύουν τον γλωσσικό πλούτο 

 είναι εργαλείο για την έκφραση της ιδιαίτερης λογοτεχνικής παραγωγής ενός λαού 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Το ποιητικό υποκείμενο εξαίρει το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Γι΄ αυτόν είναι εργαλείο ψυχής 

και υμνεί τη μοναδική μουσικότητά της. Γράφει για μια γλώσσα που τη μιλούν μόνο οι άγγελοι και με 

τον πλούτο, την ακρίβεια και την ευλυγισία της έχει αντέξει στο πέρασμα των χρόνων και έχει 

αναδειχθεί αθάνατη. Έχει ξεπεράσει τα όρια του τόπου και του χρόνου και έχει καταφέρει να 

μπολιάσει όλες τις γλώσσες με την εκφραστική της δύναμη. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η εκφώνηση απαιτεί τη συγγραφή επιστολής. Επομένως, πρέπει να πληρούνται οι ανάλογες 

προδιαγραφές του συγκεκριμένου κειμενικού είδους: 

δομή: φιλική προσφώνηση και αποφώνηση, 

ύφος λόγου: προσωπικό και οικείο, τόνος εξομολογητικός,  αφήγηση σε α΄ ενικό ρηματικό 

πρόσωπο. 

 

Οποιαδήποτε επιλογή του/της μαθητή/-τριας που αποτυπώνει σκέψεις που αναδεικνύουν την 

εκφραστική δύναμη της γλώσσας (όπως ότι αποκωδικοποιεί συναισθήματα, επιθυμίες, ανάγκες, 

κοινοποιεί σκέψεις και δημιουργούνται βαθύτερες διαπροσωπικές σκέψεις, συρρικνώνει το αίσθημα 

της μοναξιάς κ.ά.) θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι νοηματικά και εκφραστικά ολοκληρωμένη.  


