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 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Α1. Οι συγγραφείς στα κείμενά τους επισημαίνουν την αξία της γλώσσας. Ειδικότερα, αναφέρονται 

στην άρρηκτη σχέση της γλώσσας με τη σκέψη και τον πολιτισμό. Με τη γλώσσα ο άνθρωπος κατανοεί 

τις έννοιες και τον κόσμο που τον περιβάλλει. Παράλληλα, αποκαλύπτει τις αξίες και τις αντιλήψεις 

που συνθέτουν την πολιτιστική φυσιογνωμία ενός λαού. Τέλος, η γλώσσα φανερώνει τις ιδιαίτερες 

συνθήκες της κάθε κοινωνικής ομάδας συμβάλλοντας στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της. 

 

Α2. Σύμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιώτη για την αντιμετώπιση των γλωσσικών προβλημάτων απαιτούνται 

ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικά, κρίνεται απαραίτητη η σωστή διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο. 

Παράλληλα, επιβεβλημένη είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο σχολείο και στα πανεπιστήμια. 

Τέλος, τονίζεται και η ατομική προσπάθεια για ποιοτική βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Β1. Θεματική πρόταση: «Με τις λέξεις … σύµπαν». 

Λεπτομέρειες: «Μέσα στις … γίνεται λεκτική». 

Κατακλείδα πρόταση: «Άρα, η σκέψη … κραυγή». 

 

Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου: Αναλογία, καθώς παρομοιάζει τις σκέψεις με τα ρεύματα των υδάτων. 

 



 

 

Β2. 
α) ένδεια-φτώχεια, πενία 

σφάλματα- λάθη, αστοχίες 

αφυπνίσει- κινητοποιήσει, ενεργοποιήσει 

ανέβει- βελτιωθεί 

παρέχει-δίνει, προσφέρει 

 

β) ανεπάρκεια-επάρκεια, αφθονία 

ικανούς-ανίκανους 

ορθή-λανθασμένη 

συρρικνώνονται-επεκτείνονται 

φθίνουν-ακμάζουν, ανθίζουν 

 

γ) 
 

  Παράγωγη  Σύνθετη 

Αποδυνάμωση Δύναμη Ενδυναμωτικός 

Αναρχία Άρχοντας Ναύαρχος 

Τυποποίηση Ποίημα Επιπλοποιός 

Διατύπωση Τύπωμα Έντυπος 

Ορθογραφία Γραφείο Υπογραφή 

 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

 Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο 

 

 Τίτλος 
 

 Πρόλογος: 
 

- Σύνδεση του φαινομένου με την επικαιρότητα (έρευνες, στατιστικά στοιχεία, αναφορά 

των ΜΜΕ στη γλωσσική κρίση). 

- Aναφορά στα ζητούμενα (αξία γλώσσας & παράγοντες αρνητικού επηρεασμού της) 

 

 Κύριο μέρος: 
 

 Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

 Αποτελεί βασικό παράγοντα της πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου. Γλώσσα και 

σκέψη συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. 

 Με τη γλώσσα το άτομο εκφράζει τα συναισθήματά του και εξωτερικεύει σκέψεις και 



 

επιθυμίες. 

 Με τη γλώσσα επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση του ατόμου, η ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

 Συντελείται η πολιτικοποίηση του ατόμου και η ενεργός – ομαλή συμμετοχή του στα 

κοινά. 

 Η γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας ενός λαού. 
 

 Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

 Τρωτά σημεία εκπαιδευτικού συστήματος: Ελλιπής διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο 

και προώθηση εξειδίκευσης σε βάρος της ολόπλευρης πνευματικής καλλιέργειας του 

μαθητή. 

 Αρνητική πλευρά των ΜΜΕ: Η κυριαρχία της εικόνας που εκτοπίζει το λόγο και περιορίζει 

την εκφραστική δυνατότητα των ατόμων. Εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου και πιο 

συγκεκριμένα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

 Σύγχρονοι ρυθμοί ζωής μεγαλουπόλεων: Εντατική εργασία αυξημένες υποχρεώσεις, 

έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τυποποίηση των ανθρώπινων σχέσεων  δεν ευνοούν την 

επικοινωνία, το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. 

 Παγκοσμιοποίηση: πολιτιστική διείσδυση των ανεπτυγμένων κρατών στη χώρα μας, 

τεχνολογική πρόοδος, πολυπολιτισμικές κοινωνίες



 

 


