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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Το lockdown και η ελληνική γλώσσα 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) 

βασιζόμενοι στο κείμενο. : 

 

α. Η χριστιανική θρησκεία αποτέλεσε πηγή εμπλουτισμού του λεξιλογίου της 

ελληνικής. ΣΩΣΤΟ 

β. Η αδυναμία της ελληνικής γλώσσας να εκφράσει και να διατυπώσει όλες τις 

ανακαλύψεις, τις εφευρέσεις και τα πνευματικά δημιουργήματα οδήγησε στην 

απομάκρυνσή της από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. ΛΑΘΟΣ 

γ. Η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας δεν βοηθάει τις γλώσσες ν’ αναπτύξουν 

μηχανισμούς απόδοσης ξενικών λέξεων και φράσεων.  ΣΩΣΤΟ 

δ. Για να μπορέσει μια ελληνική λέξη να συναγωνιστεί μια ξένη θα πρέπει να 

μην είναι πολυσύλλαβη. ΣΩΣΤΟ 

ε. Οι λέξεις «απαγόρευση» και «μερική απαγόρευση» δεν είναι εύηχες, γι’ αυτό 

τις αποφεύγουμε. ΛΑΘΟΣ 

 

Α2. Να πυκνώσετε το περιεχόμενο των τεσσάρων (4) πρώτων παραγράφων του 

κειμένου.  

 

Η νέα ελληνική γλώσσα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα αρχαία ελληνικά από 

τα οποία εμπνέεται μέχρι και σήμερα. Ταυτόχρονα στον εμπλουτισμό της έχουν 

συμβάλει με τη σειρά τους η χριστιανική θρησκεία αλλά και τα ταξίδια των 

Ελλήνων που επέφεραν τον αμφίδρομο γλωσσικό δανεισμό με άλλους λαούς. 

Ιδιαίτερα μετά την περίοδο της τουρκοκρατίας και των επιδρομών, η ελληνική 

αφομοίωσε στοιχεία και από τους κατακτητές. Η μακραίωνη απουσία της από τις 

παγκόσμιες εξελίξεις την ανάγκασε να υιοθετήσει και περαιτέρω γλωσσικά 

στοιχεία από την Ευρώπη, αφού αδυνατούσε να αποδώσει λεκτικά τα 

τεχνολογικά και πνευματικά επιτεύγματα της εποχής. 
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Β1. Ποια νοηματική σχέση δηλώνουν οι διαρθρωτικές λέξεις του κειμένου: 

επιπλέον, μάλιστα, αφενός… αφετέρου, είτε… είτε, βεβαίως, τόσο… όσο, 

ωστόσο, ακόμη, επειδή, ώστε.  

 

επιπλέον : προσθήκη 

μάλιστα : επιβεβαίωση 

αφενός… αφετέρου : ταξινόμηση – διαίρεση 

είτε… είτε : διάζευξη 

βεβαίως : επιβεβαίωση 

τόσο… όσο : αναλογία 

ωστόσο : αντίθεση - εναντίωση  

ακόμη : προσθήκη 

επειδή : αιτιολόγηση  

ώστε : αποτέλεσμα. 

 

Β2. Στο κείμενο υπάρχει ποικιλία στη χρήση των ρηματικών προσώπων, όπως 

φαίνεται από τις παρακάτω περιόδους. Να εξηγήσεις τι πετυχαίνει ο 

συγγραφέας ως προς το ύφος του λόγου και ποια πρόθεσή του εξυπηρετείται με 

το πρόσωπο που χρησιμοποιεί σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις. 

 

i. «Χωρίς να αναφερθώ στη θέση και στη λειτουργία παλιότερων λέξεων… θα 

ήθελα να περιοριστώ στο σήμερα»  

 

α’ ενικό 

Ύφος : οικείο, άμεσο, ζωντανό, προσωπικό. 

Σκοπός : προσωπική τοποθέτηση πάνω στο θέμα, προσδίδει ενδιαφέρον στο 

λόγο του 

 

ii. «Όμως είναι, επίσης, γνωστό ότι οι Έλληνες ήταν ένας λαός που ταξίδευε 

συχνά και ότι στο πλαίσιο αυτής της ανοιχτής επικοινωνίας ήταν λογικό 

αφενός να δανείζει γλωσσικά στοιχεία στους διάφορους λαούς, με τους 

οποίους ερχόταν σε επικοινωνία, και αφετέρου να δανείζεται από αυτούς»  

γ’ ενικό 

Ύφος : πληροφοριακό, αντικειμενικό, ουδέτερο 

Σκοπός : Αποστασιοποίηση πομπού, παράθεση πληροφοριών, ισχυροποίηση 

θέσης στηριζόμενος σε ιστορικά γεγονότα και παραδεδεγμένες αλήθειες, 

λόγος αντικειμενικότερος.  

 

iii.  «… λέξεις που ενδεχομένως μας φοβίζουν περισσότερο από τις αντίστοιχες 

ξενόγλωσσες που αναφέραμε παραπάνω και για τον λόγο αυτόν τις 

αποφεύγουμε».  

α’ πληθυντικό 

Ύφος : οικείο, άμεσο. 

Σκοπός : Ένταξη γράφοντος σ’ ένα ευρύτερο σύνολο ατόμων, προσπάθεια 

επίτευξης της συλλογικότητας, γίνεται πειστικότερος και οι απόψεις του 

αποκτούν ευρύτερη αποδοχή, κλίμα οικειότητας ανάμεσα στον ίδιο και τους 

δέκτες, δείχνει ότι συμμετέχει ενεργά. 
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Γ. Στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας», αναλαμβάνεις 

να εκφωνήσεις μια ομιλία (προσχεδιασμένο προφορικό λόγο) απευθυνόμενος/η 

στη σχολική κοινότητα, προκειμένου να προβληματίσεις το ακροατήριο για τη 

φθορά της ελληνικής γλώσσας από την αυξανόμενη χρήση ξένων όρων που, 

σύμφωνα με την άποψη του Γ. Καψάλη, «θα μπορούσαν να αποδοθούν εξαιρετικά 

στην ελληνική». (250-300 λέξεις)  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία – Εισήγηση. 

Ύφος: επίσημο, τυπικό, σοβαρό. 

Γλώσσα: προσεγμένη (χρήση παθητικής σύνταξης, γ’ ρηματικού προσώπου για 

επισημότητα, α’ πληθυντικού ρηματικού προσώπου για να ενταχθεί ο ομιλών 

μέσα στο ευρύτερο σύνολο, β’ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο (για προτροπή/ 

παραίνεση). 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1. Προσφώνηση: Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές/διδάσκοντες, αγαπητοί γονείς 

και συμμαθητές. 

2. Πρόλογος: Αναφορά στον κ. Καψάλη - Σχολιασμός έκτασης και έντασης 

φαινομένου - Διαπίστωση του προβλήματος στις μέρες μας. 

π.χ. Με αφορμή/ Αφορμώμενος από τη θέση του κύριου Καψάλη θα ήθελα κι 

εγώ να σχολιάσω… 

Πράγματι, στη σύγχρονη εποχή/ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης έχει 

παρατηρηθεί πως δεν υπάρχει πια καθαρόαιμος πολιτισμός… 

Είναι έκδηλη η ξένη επιρροή στους τομείς της τέχνης, των επιστημών…  

Από όλα αυτά φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και τη 

γλώσσα…  

Η ελληνική δέχεται επιδράσεις από τις ξένες γλώσσες και κυρίως από την 

αγγλική… κ.λπ. 

 

3. Κυρίως θέμα: (Ο μαθητής καλείται να παραθέσει εμπειρικά παραδείγματα 

από την καθημερινή ζωή που να αποδεικνύουν ότι η ελληνική γλώσσα 

επηρεάζεται και συνεπώς φθείρεται από την χρήση των ισχυρών 

ευρωπαϊκών γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής). 

Εικόνες γλωσσικής φθοράς στη σημερινή εποχή: 

- Ευρεία χρήση της αγγλικής – συρροή ξένων λέξεων και αναφομοίωτων 

συντάξεων 

- Βιασμοί της γλώσσας, λέξεις - υβρίδια ελληνικής και 

αγγλικής/λεξιπλασία, νεανική ιδιόλεκτος, ξενόφερτα γλωσσικά 

μορφώματα – ξενόγλωσσοι νεολογισμοί 

- Παράλειψη τόνων κατά τη γραφή και υπεραπλούστευση ορθογραφίας 

που παραπέμπουν σε ξένες γλώσσες (greeklish) 

- Εκφραστικές αδυναμίες νέων, φτωχό λεξιλόγιο, επανάληψη 

τυποποιημένων εκφράσεων, βραχυλογία, χρήση αρκτικόλεξων, 

παράλειψη φωνηέντων στις λέξεις - κωδικοποιημένη γραφή (η συνεχής 
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επαφή με την αγγλική δυσχεραίνει τη χρήση της ελληνικής, που είναι 

σαφώς πλουσιότερη αλλά ταυτόχρονα και πιο απαιτητική)  

- Ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν και στα Μ.Μ.Ε: γλωσσική ένδεια, 

προχειρότητα έκφρασης, συνθηματολογική χρήση γλώσσας, χρήση 

αγγλικών όρων και παραγκωνισμός των αντίστοιχων της ελληνικής. 

 

4. Επίλογος: Ανακεφαλαίωση – Συμπέρασμα - Προτροπή για δράση  

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται το συμπέρασμα ότι… 

Είναι εμφανής λοιπόν η νόθευση του γλωσσικού μας πλούτου… 

Δεν θα πρέπει να είμαστε αφοριστικοί με την προοπτική εξέλιξης της 

γλώσσας μας… ωστόσο κρίνεται αναγκαίο… 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η γνώση και ο σωστός χειρισμός της 

γλώσσας… 

 

5. Αποφώνηση: Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. 

 

 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (1959- ) 

Ο ταχυδρόμος [απόσπασμα] 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) 

βασιζόμενοι στο κείμενο : 

 

α. Ο ταχυδρόμος πιστεύει ότι στο χωρισμό του συνέβαλε η αποτυχία του να γίνει 

δάσκαλος.  ΣΩΣΤΟ 

β. Ο ταχυδρόμος δεν βιαζόταν να ξεκινήσει τη διανομή παρά τον άσχημο καιρό. 

ΛΑΘΟΣ 

γ. Οι θαμώνες του καφενείου αδιαφόρησαν μόλις αντίκρισαν τον ταχυδρόμο. 

ΛΑΘΟΣ 

δ. Τα λεγόμενα της κυρίας Στέλλας βρίσκουν σύμφωνο τον ταχυδρόμο. ΣΩΣΤΟ 

ε. Η κυρία Στέλλα δεν είχε αίσθηση του χιούμορ. ΣΩΣΤΟ 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τον ταχυδρόμο όπως παρουσιάζεται στο απόσπασμα (50-

60 λέξεις). 

 

καλός, ευγενικός, φιλήσυχος, χαμηλών τόνων, με αίσθηση του χιούμορ, 

καλλιεργημένος, δέχεται με παθητικότητα μια ζωή που δεν τον γεμίζει, 

εσωτερικεύει και καταπιέζει τα αισθήματά του, καλύπτει τη δυσφορία του για 

όσα τον δυσαρεστούν, νιώθει μοναξιά, παλεύει με το αίσθημα του 

ανικανοποίητου, βρίσκεται σε αδιέξοδο. 
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Β1. Να βρείτε δύο σημεία του κειμένου στα οποία υπάρχει περιγραφή και να 

δικαιολογήσετε την λειτουργία της.  

 

Ενδεικτικά παραδείγματα 

«Το λίγο φως… χαμήλωσε πολύ», «Διακεκομμένες αστραπές… τοπίο», «Το πόδι 

αφημένο…πλαγιές». 

 

Η περιγραφή προσδίδει στο κείμενο ζωντάνια και παραστατικότητα. Η παρουσία 

εκφραστικών μέσων (τρυπήσει τα σύννεφα, αυλάκωναν τον ουρανό) εντείνει το 

επικοινωνιακό αποτέλεσμα, αφού ο δέκτης παρασύρεται από τη γλαφυρότητα 

του λόγου και δημιουργεί μια εικόνα στο μυαλό του. 

 

Β2. Στη δεύτερη παράγραφο ο αφηγητής παρουσιάζει τις εντυπώσεις που του 

προκάλεσε η «πρώτη βροχή». Να εντοπίσεις μία (1) προσωποποίηση και μία (1) 

μεταφορά και να τις συσχετίσεις με τη συναισθηματική του κατάσταση.  

 

Προσωποποίηση : «…ο ουρανός έτρεχε, ερχόταν προς τη μεριά μου» 

Μεταφορά : «…αυλάκωναν τον ουρανό…» ή «ανέβηκε στο μυαλό μου μια 

εικόνα αδιεξόδου» ή «…το χάος που άρχιζε ακριβώς κάτω από τα πόδια μου». 

 

Η «πρώτη βροχή» και το άγριο τοπίο που αυτή προκάλεσε φέρνει στην επιφάνεια 

συναισθήματα και σκέψεις που ο ταχυδρόμος κρατά καλά κρυμμένα. Η 

απογοήτευσή του για τη λανθασμένη επιλογή επαγγέλματος, η συμβατική ζωή, 

ίσως και ο χωρισμός του, είναι κάποια απ’ τα θέματα που φαίνεται να τον 

απασχολούν. Η σκοτεινιά του τοπίου και η βροχή που ήξερε πως θα ξεκινήσει 

σύντομα, τον κάνουν να αισθάνεται πως κάτι απειλητικό τον πλησιάζει απ’ το 

οποίο και πρέπει να ξεφύγει – όπως ενδεχομένως θα ήθελε να ξεφύγει και απ’ 

τη ζωή που ζούσε. Όταν η βροχή άρχισε και οι αστραπές έσκιζαν τον ουρανό, 

συνειδητοποίησε πόσο μόνος νιώθει και ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με τις 

σκέψεις που καταπίεζε, γι’ αυτό και ένιωσε ότι βρισκόταν σε αδιέξοδο. Η 

απώλεια της σχέσης του, για την οποία έκανε σκέψεις κατά την έναρξη της 

διανομής, ίσως σχετίζεται με τη μοναξιά που στιγμιαία αισθάνθηκε.  

 

Γ. Ερμηνεία και παραγωγή λόγου (150 - 200 λέξεις)  

Λαμβάνοντας υπόψη σου την «περίεργη φράση» της κυρίας Στέλλας και τη 

συναισθηματική κατάσταση του ταχυδρόμου, να συνεχίσεις τον διάλογό τους 

γράφοντας το δικό σου τέλος.  

Η απάντηση δίνεται κατά την κρίση του μαθητή, ωστόσο χρειάζεται να ληφθούν 

υπόψη οι εξής παράμετροι: 

Η «περίεργη φράση» της κυρίας Στέλλας:  «Άτυχος ήσουνα που δεν έγινες 

δάσκαλος, να μη σε καταπίνουνε τώρα τα βουνά». 

Ερμηνεία φράσης: Καταλαβαίνει ότι αυτός ο τρόπος διαβίωσης δεν ταιριάζει 

στον ταχυδρόμο. Αν είχε γίνει δάσκαλος, ενδεχομένως θα ζούσε πιο άνετα, θα 

κουραζόταν λιγότερο και θα κατοικούσε κάπου πιο κεντρικά και όχι σ’ ένα 

ορεινό χωρίο.  

Η συναισθηματική κατάσταση του ταχυδρόμου: Παλεύει με το αίσθημα του 

ανικανοποίητου, το οποίο και καταπνίγει όποτε έρχεται στην επιφάνεια. 



Ειρήνη Καραλευθέρη Σελίδα 6 

 

Προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι έχει αποδεχτεί τη συμβατική του ζωή, 

όμως είναι φανερό ότι «πνίγεται» και βρίσκεται σε αδιέξοδο.  

Μορφή κειμένου: Διάλογος. 

Ύφος: λιτό, ανεπιτήδευτο, οικείο, εξομολογητικό. 

Αν θελήσει ο μαθητής, μπορεί να χρησιμοποιήσει ύφος:  

- Χιουμοριστικό απ’ την πλευρά του ταχυδρόμου για να πειράξει την κυρία 

Στέλλα (Στο κείμενο γίνεται αναφορά στην αδυναμία της να διακρίνει τους 

αστεϊσμούς). 

- Εξομολογητικό, αν ο ταχυδρόμος επιλέξει να της εμπιστευτεί τις σκέψεις που 

τον βασανίζουν.  

- Προτρεπτικό/ διδακτικό απ’ την πλευρά της κ. Στέλλας για να προτρέψει τον 

ταχυδρόμο ν’ αλλάξει στάση ζωής κάνοντας διαφορετικές επιλογές ή να του 

δώσει συμβουλές. 

Γλώσσα: απλή, καθημερινή.  

Ρηματικά πρόσωπα: α’ ενικό (αν επιλεχθεί απ’ τον μαθητή να μιλήσει κάποιο 

απ’ τα πρόσωπα για τον εαυτό του), β’ ενικό (όταν  η κ. Στέλλα απευθύνεται 

στον ταχυδρόμο) , β’ πληθυντικό (πληθυντικός ευγενείας προς την κυρία 

Στέλλα).  
 

 

 

 


