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Μαξνύζη, 01-04-2017  

NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Ελδεηθηηθέο απαληήζεηο 

 

 ΔΡΩΣΗΔΙ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Β1 

I. Κείκελν 1 

Βαζηθό ζηνηρείν ηεο θξάζεο είλαη ε «θιόγα» θαη ε ζπλέρεηά ηεο «δελ έζβεζε πνηέ». 

1. Απηή ε ζπίζα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ήδε ζηελ αξραία Διιάδα 

2. Δίλαη εμαηξεηηθή ε ηθαλόηεηα απηήο ηεο ρώξαο λα δηαηεξεί ηε θωηηά απηή, θαη λα 

κπνξείο λα ηε βιέπεηο ζηα κάηηα ηνπ θάζε Έιιελα. 

3. Δίλαη ε ρώξα πνπ ζα ζπλερίδεη λα πνξεύεηαη πξνο ην θωο! 

Μνλάδεο 6 

II. Κείκελν 2 

(Η απάληεζε ζα ζηεξηρηεί θπξίσο ζηα άιια θείκελα) 

Ο ζπκβνιηζκόο παξαπέκπεη ζηελ πξνζθνξά ηεο Διιάδαο ζηνλ θόζκν πνπ ηεο δίλεη 

νηθνπκεληθή δηάζηαζε. Η ηέρλε, νη επηζηήκεο, ε θηινζνθία, ην δίθαην, ε ηδέα ηνπ θξάηνπο, ην 

ζύληαγκα, ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αξραία Διιάδα θαη πεξλάλε 

σο ηδέεο θαη αμίεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Μεγάιεο κνξθέο ηεο αξραηόηεηαο, όπσο σθξάηεο, 

Αξηζηνηέιεο, νθνθιήο ... βξίζθνληαη ζην ζηόκα όινπ ηνπ θόζκνπ. Αιιά θαη ε ζεκεξηλή 

Διιάδα, αλ θαη κέζα ζε νηθνλνκηθή θξίζε, ζπλερίδεη λα αθηηλνβνιεί, λα ζακπώλεη, λα ειθύεη 

θαη λα εκπλέεη εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο ζε όιε ηε γε. Με απηή ηελ έλλνηα ζα κπνξνύζε λα 

ραξαθηεξίζεη θαλείο ηνπο Έιιελεο σο πνιίηεο ηνπ θόζκνπ θαη ηελ Διιάδα σο θέληξν ηνπ 

θόζκνπ.    

Μνλάδεο 12 

III. Κείκελν 4   

Ο νπζηαζηηθόο ιόγνο ηεο επίζθεςεο εθθξάδεηαη ζηε θξάζε 3: «Ήζειε λα εθθξάζεη ηελ 

επγλωκνζύλε ηνπ γηα όια όζα έρεη πξνζθέξεη ε Ειιάδα ζηνλ θόζκν».  

Απηό ηεθκεξηώλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πξνζθνξάο ηεο Διιάδαο ζηνλ θόζκν, 

ηα νπνία αλαθέξεη ν ίδηνο ζην απόζπαζκα ηεο νκηιίαο ηνπ. πγθεθξηκέλα: 1) Η θαηαλόεζε 

ηνπ θόζκνπ θαη ηεο ηέρλεο... 2) Η ηδέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Κξάηνπο. 3) Η ηδέα ηεο 

θαηαγξαθήο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ πνπ νδήγεζε ζην ζύγρξνλν ύληαγκα. 4) Ο 

κεγάινο δηαθσηηζκόο πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Διιάδα. 5) Η έκπλεπζε ηεο ηδέαο ηεο 

δεκνθξαηίαο ζε όιν ηνλ θόζκν, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ζηηο ΗΠΑ.   

Η θξάζε 1 ζα κπνξνύζε λα απνηειεί ελδόκπρε επηζπκία ηεο επίζθεςεο, αιιά δελ 

αλαθέξεηαη κέζα ζην θείκελν θαη επνκέλσο απνξξίπηεηαη. Η θξάζε 2 απνηειεί απιή 

αλαθνξά ρσξίο ηδηαίηεξε ζεκαζία. Η θξάζε 4 αλαθέξεηαη ζηελ θαζηέξσζε ηεο Γεκνθξαηίαο  

ζηηο ΗΠΑ ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηε θξάζε 3. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα, ε 

θξάζε 3 απνδίδεη πην ηεθκεξησκέλα ηνλ νπζηαζηηθό ιόγν ηεο επίζθεςεο ηνπ Οκπάκα ζηελ 

Διιάδα.  

Μνλάδεο 12 
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Β2.1 

1. Ο Πξόεδξνο ησλ ΗΠΑ ήζειε λα  εθθξάζεη ηελ επγλωκνζύλε ηνπ ζηνλ ειιεληθό ιαό.  

2. Η ειιεληθή θέηα είλαη  πεξηδήηεηε ζε όιν ηνλ θόζκν. 

3. Η δηρόλνηα  πνιιέο θνξέο ηαιαηπώξεζε ηνπο Έιιελεο ζηε καθξαίσλε ηζηνξία ηνπο.  

4. Πνιινί ελδνγελείο  παξάγνληεο πξνθάιεζαλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα.  

5. Σν νκόζξεζθν ζπληειεί πνιύ ζηελ ελόηεηα θάζε ιανύ. 

Μνλάδεο 6 

Β2.2 

1. Σν β΄ μεπεξλνύζε, γηαηί είλαη παξαηαηηθόο ελώ ηα άιια βξίζθνληαη ζε ρξόλν αόξηζην. 

Μηα άιιε δηαθνξά είλαη όηη όια ηα άιια ξήκαηα έρνπλ σο α΄ ζπλζεηηθό πξόζεζε. 

2. Σν β΄ θηινζνθία, γηαηί δελ πεξηέρεη ηε ιέμε μέλνο όπσο νη άιιεο ιέμεηο.  

3. Κάζε ηεθκεξησκέλε απάληεζε γίλεηαη απνδεθηή, θαζώο ηα θξηηήξηα είλαη πνηθίια.  

Έηζη, ελδεηθηηθά κπνξεί θάπνηνο λα πξνζδηνξίζεη σο αηαίξηαζην παξάδεηγκα: 

 Με θξηηήξην ηελ μεθάζαξε επηξξεκαηηθή ρξήζε ηνπ «πνπ», ην α΄. 

 Με θξηηήξην ηελ νπηηθή γσλία, ην δ΄, θαζώο έρεη ηζρπξόηεξν ππνθεηκεληθό/ 

βησκαηηθό ραξαθηήξα. 

Μνλάδεο 6 

Β3   
Η Αλειίλα έγξαςε ζην δνθίκηό ηεο όηη εθείλε ε ζπίζα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ήδε ζηελ αξραία 

Διιάδα. Επηζήκαλε πωο ήηαλ εμαηξεηηθή ε ηθαλόηεηα εθείλεο ηεο ρώξαο λα δηαηεξεί ηε 

θσηηά εθείλε, θαη λα κπνξεί θαζέλαο λα ηε βιέπεη ζηα κάηηα ηνπ θάζε Έιιελα. Καη 

ππνζηήξημε όηη, όηαλ ε Διιάδα έθηαλε δίπια ζηελ άβπζζν, εθείλε ε ζπίζα άλαβε κε όιε 

ηεο ηε δύλακε θαη έθαλε ην ζαύκα.                                                                         

 Μνλάδεο 12 

Β4 
1. Δπηζπκία ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ ήηαλ λα επηζθεθζεί ηελ Αθξόπνιε. 

2. Όηαλ ε Διιάδα έθηαλε ζηελ άβπζζν, θνβόηαλ κήπωο ζβήζεη ε ζπίζα. 

3. Μαο ξώηεζε ηί ώξα είλαη ε νκηιία. 

Μνλάδεο 6  

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Η παξαγσγή ιόγνπ έρεη κνξθή απνδεηθηηθνύ θεηκέλνπ κε επηρεηξήκαηα, 

παξαδείγκαηα θαη αηηηνιόγεζε, θαη εθόζνλ εθθσλείηαη ζην καζεηηθό ζπλέδξην, έρεη 

επηθνηλσληαθό ραξαθηήξα.   


