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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

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

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)  

 
Α3. (μονάδες 25) 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Σύνθεση άρθρου προς δημοσίευση στη σχολική ιστοσελίδα σε οικείο 

ύφος. 

Τίτλος     

Τα επιχειρήματα του καθηγητή είναι ιδιαίτερα πειστικά και ελκυστικά, γιατί συνδέουν τη γλώσσα 

με την ιστορία και τον πολιτισμό της. 

Η Ελλάδα έχει ένα μακραίωνο ιστορικό παρελθόν, αξιοζήλευτο για πολλούς λαούς. 

Η γλώσσα της είναι ιδιαίτερα πλούσια και έχει συμβάλει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου  και 

άλλων λαών. Έχει δανείσει όρους κυρίως επιστημονικούς και ιατρικούς. 

Αποτυπώνει με ακρίβεια τη λογική σκέψη και αποτελεί τη βάση για τον ουσιαστικό προβληματισμό 

σε αιώνια ζητήματα. 

Μέσα από τα δύο Νόμπελ λογοτεχνίας που έχει κερδίσει έχει αναδειχτεί όχι μόνο η ποίηση, αλλά 

πρωτίστως η χρήση της γλώσσας. 

...........  

Αν εμείς οι νέοι δεν την αγαπήσουμε έτσι ώστε να τη διαφυλάξουμε και δεν την εμπλουτίσουμε 

τότε θα είμαστε υπεύθυνοι για την κατάρρευσή της και μαζί και την κατάρρευση του πολιτισμού 

μας. 

 

 
Β3. (μονάδες 25) 
 
 
1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης  

Ο Λεωνής θεωρεί ότι η γλώσσα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το έθνος. Αυτός είναι ο λόγος 

που δεν θέλει να γράψει σε μια γλώσσα διεθνική παρά μόνο στην ελληνική, για να μην προδώσει 

την πατρίδα του. Η ελληνική είναι η γλώσσα των προγόνων του με μακραίωνη παράδοση και η 

γλώσσα με την οποία έμαθε να σκέφτεται και να βιώνει καταστάσεις και συναισθήματα. Μέσα από 



τη χρήση της αισθάνεται ότι τιμά τους κόπους και του αγώνες όλων όσων προηγήθηκαν και τον 

προίκισαν με αυτή.  

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Ο/η μαθητής/-τρια καλείται να συντάξει ένα επιστολικό κείμενο υποστηρίζοντας όποια άποψη 

θέλει, 

Η τοποθέτηση είναι προσωπική. 

 

Αγαπητέ Λεωνή, 

Άκουσα για τις απόψεις σου σχετικά με τη σημασία της ελληνικής γλώσσας. 

Αρχικά θαυμάζω τον πατριωτισμό που δείχνεις, γιατί σέβεσαι ένα βασικό στοιχείο του πολιτισμού 

σου που είναι η γλώσσα. Συνεχίζεις να θέλεις να μιλάς όπως μιλούσαν οι πρόγονοί σου αποτίοντας 

ένα φόρο τιμής σε αυτούς .... 

Βέβαια, καλό είναι να μπορούμε να ξεφύγουμε μερικές φορές και να μην είμαστε δέσμιοι σε 

παραδόσεις και γλωσσικές υπερβολές , αλλά να βελτιώνουμε τη γλώσσα η οποία εξελίσσεται, όπως 

και κάθε ζωντανός οργανισμός.  

Ενδεχομένως, η χρήση μιας διεθνικής  γλώσσας  μερικές φορές να βοηθήσει να μεταφερθούν 

γρήγορα και άμεσα οι ιδέες που έχουμε και να γίνουν ευρέως γνωστές σε περισσότερους λαούς και 

έτσι να συμβάλλουμε στην εδραίωση και εξάπλωση των βασικών ιδεών που πρεσβεύουμε μέσα 

από αυτή. 

 


