
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 1α 

 

1. Λάθος 

2. Σωστό 

3. Λάθος 

4. Σωστό 

5. Λάθος 

 

ΘΕΜΑ 1β 

 

- Κατά τη συγγραφέα, ο δανεισμός λέξεων από άλλες γλώσσες είναι μία διαδικασία 

αναζωογόνησης και γλωσσικού εμπλουτισμού.  

- Αποτελεί απαραίτητη διαδικασία που προκύπτει από τις οικονομικές, πολιτικές και 

πολιτιστικές επαφές που έχουν οι φυσικοί ομιλητές διαφορετικών κρατών.  

- Δανεισμός λέξεων παρατηρείται και στις γλώσσες μεγάλων πολιτισμών. Διαφέρει από 

άλλους τύπους δανεισμού, καλύπτει ελλείψεις που υπάρχουν σε πεδία, όπως είναι αυτό 

της τεχνολογίας. 

(Σε συνεχή λόγο, σε μια παράγραφο). 

 

ΘΕΜΑ 2α 

 

- Άλλωστε: δηλώνει προσθήκη, καθώς επισημαίνει νοηματικά ένα πρόσθετο στοιχείο σε 

σχέση με αυτό που δηλώνει η τελευταία περίοδος της προηγούμενης παραγράφου. 

- Από αυτό τον κανόνα: η δεικτική αντωνυμία προσδιορίζει και δίνει έμφαση στο ουσιαστικό. 

Και οι δύο λέξεις αναφέρονται στην επίδραση για την οποία γίνεται λόγος στην 

προηγούμενη περίοδο λόγου με δεικτική σύνδεση. 

- Επίσης: προσθήκη στοιχείου στο επιχείρημα της παραγράφου 



- Ανάγκη: επανάληψη λέξης που εντοπίζεται και στην προηγούμενη περίοδο, τονίζει και 

διευκρινίζει περισσότερο την ανάγκη που οδηγεί σε γλωσσικό δανεισμό. 

- Βέβαια: επιβεβαίωση, η διαρθρωτική λέξη τονίζει τη διαφορά μεταξύ του οικονομικού και 

τεχνολογικού δανεισμού. 

ΘΕΜΑ 2β 

 

    - καθαρό, ανόθευτο 

    - αλλαγή 

   - θεωρείται, αντιμετωπίζεται 

-    βιαστούμε 

 -   κατανοήσουμε, καταλάβουμε 

 

ΘΕΜΑ 3 

 

[Ενδεικτική προσέγγιση-προβληματισμός] 

- Στην εισαγωγή γίνεται αφόρμηση από την Ημερίδα που διοργανώνεται για την Παγκόσμια Ημέρα 

Ευρωπαϊκών  Γλωσσών, αλλά και από το κείμενο αναφοράς –ένταξη στο θέμα (θετικές πλευρές του 

γλωσσικού δανεισμού). 

-Γλωσσικός δανεισμός συντελείται λόγω της ανάπτυξης και εξέλιξης των μέσων μαζικής μεταφοράς 

και της ενίσχυσης του εμπορίου διακρατικά. 

- Η μετανάστευση ευνοεί τον γλωσσικό δανεισμό 

-Ο γλωσσικός δανεισμός αναζωογονεί τη γλώσσα που δανείζεται τις λέξεις, διότι εμπλουτίζει το 

λεξιλόγιό της. Επίσης, κάνει τη δανειολήπτρια γλώσσα περισσότερο λειτουργική, εφόσον τα 

«δάνεια» προσαρμόζονται στο νέο γλωσσικό περιβάλλον και εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες, 

π.χ. τεχνολογική ορολογία.  

- Ο γλωσσικός δανεισμός αποτελεί απόδειξη της επικοινωνίας των λαών και των οικονομικών 

πολιτικών και πολιτιστικών σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των κρατών.  



- Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και μεταβάλλεται, ανάλογα με τις 

γλωσσικές ανάγκες  κάθε λαού. Η αλλαγή δεν πρέπει να τρομάζει, γιατί αποδεικνύει τη δυνατότητα 

προσαρμογής κάθε γλώσσας στις νέες κοινωνικές συνθήκες. 

-Δεν πρέπει να υπάρχει φόβος για το γλωσσικό δανεισμό, διότι δεν πρόκειται για «επιθετικό» 

δανεισμό ούτε πραγματοποιείται με τους όρους ενός οικονομικού δανεισμού. 

Συμπληρωματικά, μπορούν να αναφερθούν σκέψεις ή προτάσεις για το πώς θα αποφύγουμε τις 

υπερβολές.  

Επιλογικά: ανακεφαλαίωση και συμπέρασμα για τις θετικές όψεις του γλωσσικού δανεισμού. 


