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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (14441) : ΓΛΩΣΣΑ & ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΞΕΝΩΝ 

ΛΕΞΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (ΤΘ 14441) 

 

α) Σε 50-60 λέξεις να αποδώσεις τον κίνδυνο, ο οποίος, κατά τον συγγραφέα του 

Κειμένου 1, απειλεί τις γλώσσες των μικρών πληθυσμιακά λαών και τον λόγο που 

κατά βάση τον δημιουργεί.  

 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα οι ασθενείς γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της 

ελληνικής, απειλούνται στη σύγχρονη εποχή. Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος 

συνίσταται στην αλλοίωση του γλωσσικού αισθήματος των Ελλήνων και στην 

αφομοιωτική ικανότητα της γλώσσας μας. Η δημιουργία της κατάστασης αυτής 

αποδίδεται κυρίως στην παγκοσμιοποίηση, η οποία κατήργησε τα σύνορα μεταξύ των 

κρατών ενισχύοντας ταυτόχρονα την ξενομανία και την επιδίωξη χρήσης ενός πιο 

διαδεδομένου γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας. 

 

β) Στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1 ο συγγραφέας επιλέγει, ανάμεσα σε 

άλλους τρόπους ανάπτυξης των απόψεών του, τα παραδείγματα. Τι είδους 

παραδείγματα είναι αυτά και ποιο σκοπό εξυπηρετούν;  

 

Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται από τον συγγραφέα έχουν αντληθεί από την 

σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στον δανεισμό 

ξένων λέξεων που σχετίζονται με την τεχνολογία και το φαγητό, που 

χρησιμοποιούνται στις επιγραφές καταστημάτων αλλά και σε νεολογισμούς που 

υιοθετήθηκαν άκριτα κατά τα τελευταία χρόνια. Με την επιλογή του αυτή επιχειρεί 

να τεκμηριώσει τη θέση του περί αλόγιστης εισροής ξένων λέξεων στην ελληνική 

γλώσσα , να γίνει περισσότερο κατανοητός προσδίδοντας ζωντάνια στον λόγο του και 
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ταυτόχρονα να καταστήσει τον δέκτη κοινωνό του προβληματισμού του. Η χρήση των 

παραδειγμάτων, τέλος, καθιστά το κείμενο πιο οικείο και προσιτό στο αναγνωστικό 

κοινό.   

γ)  Να γράψεις μια συνώνυμη λέξη ή φράση για καθεμιά από τις 

υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου, προκειμένου οι φράσεις από μεταφορικό 

λόγο να εκφράζουν κυριολεξία. (Μπορείς να αλλάξεις το γραμματικό γένος της 

υπογραμμισμένης λέξης, για παράδειγμα αντί για ουσιαστικό να βάλεις επίθετο 

κ.ά.)  

 

 η ελληνική γλώσσα δανείστηκε δημιουργικά (παράγραφος 1)  ενέταξε 

 στο κυνήγι του κέρδους (παράγραφος 2)  αναζήτηση, επιδίωξη, διεκδίκηση 

 που είναι ευλογία (παράγραφος 4)  σωτηρία, ευεργεσία, πολύ θετικό/ 

ευεργετικό, ισχυρό πλεονέκτημα 

 πιο «στέρεη» γλωσσική παιδεία (παράγραφος 4)  δομημένη, ισχυρή, σταθερή 

 να εργαστούμε για την ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ των λαών και την 

εκμάθηση ξένων γλωσσών (παράγραφος 5)  προσπαθήσουμε/ καταβάλλουμε 

προσπάθειες 

 

ΘΕΜΑ 2 (ΤΘ 2020) 

 

Η επιδεικτική χρησιμοποίηση ξένων λέξεων και εκφράσεων θεωρείται στάση που 

ταιριάζει σε ανθρώπους που δεν έχουν στέρεη γλωσσική παιδεία. Να σχολιάσεις 

την άποψη αυτή και να τεκμηριώσεις τη θέση σου με μια ομιλία που θα 

απευθύνεις σε εκπαιδευτικούς, γονείς και συμμαθητές σου που συμμετέχουν σε 

μια εκπαιδευτική εκδήλωση του Νομού σου με θέμα: «Η Ελλάδα σήμερα: 200 

χρόνια μετά το 1821». Η έκταση της ομιλίας σου να είναι 350-400 λέξεις. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία – Εισήγηση 

Ύφος: επίσημο, τυπικό, σοβαρό 

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

επισημότητα), α’ ενικό (για παράθεση προσωπικής άποψης), α’ πληθυντικό ρηματικό 

πρόσωπο (για να ενταχθεί ο ομιλών μέσα στο ευρύτερο σύνολο) 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

 

1. Προσφώνηση: Αξιότιμοι εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς και συμμαθητές 

 

2. Πρόλογος: Εισαγωγή στο θέμα - Αφόρμηση από το άρθρο του κ. Σπανού - 

Αναφορά στην άποψή του – Προβληματισμός  

Σε πρόσφατο άρθρο του, ο κ. Σπανός υπογράμμισε τη σημασία της χρήσης ελληνικού 

λεξιλογίου έναντι των ξενόγλωσσων δανεισμών…/ Η θέση του αυτή με προβλημάτισε 

και με έβαλε σε σκέψεις για τον εκφυλισμό που υφίσταται η ελληνική στις μέρες 

μας… 

 

3. Κυρίως θέμα: Διαπίστωση προβλήματος στις μέρες μας – τεκμηρίωση (με 

παραδείγματα) 

Εξετάζοντας κανείς τη σύγχρονη πραγματικότητα είναι εύκολο να διαπιστώσει πως 

το πρόβλημα του συνεχούς αφελληνισμού της γλώσσας έχει πάρει πλέον τη μορφή 

υπαρκτής απειλής… 

Γιατί οι Έλληνες υιοθετούν ξένες λέξεις; - Πώς αποδεικνύεται ότι δεν έχουν στέρεη 

γλωσσική παιδεία; 

- Παγκοσμιοποίηση – κλίμα ταχύτητας - εξειδίκευση  εποχή άκρατου υλικού 

ευδαιμονισμού, χρησιμοθηρική αντίληψη ζωής  επιδερμική/ επιφανειακή 

αντίληψη της γλώσσας  εκτοπίζεται 

- Εθνική μειονεξία  Η χρήση ξένου λεξιλογίου αποτελεί απόδειξη ότι 

συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις – δεν είμαστε οπισθοδρομικοί. 

- Διαφήμιση – εμπόριο – κυνήγι του κέρδους  Οι ξενόγλωσσοι όροι 

χρησιμοποιούνται ως μέθοδος εντυπωσιασμού και προσέλκυσης του 

καταναλωτικού κοινού.  

- Ξέφρενη ξενομανία – τάση μοντερνισμού: εκτεταμένη χρήση/ συρροή ξένου 

λεξιλογίου στην καθημερινότητα  γλωσσική εξάρτηση μέσα από την αλόγιστη/ 

άκριτη/ αβασάνιστη χρήση ξένων λέξεων και συντακτικών προτύπων   αδύνατη 

η φυσιολογική αφομοίωσή τους  πρόκληση γλωσσικού χάους 

- Μ.Μ.Ε - κωδικοποίηση της γλώσσας στα πλαίσια οικονομίας χρόνου - ευρεία χρήση 

αγγλικών όρων: α) στη δημοσιογραφία (π.χ social media, hoax, fake news, break, 

φαβορί ή στην αθλητική ενημέρωση – Champions League, Eurobasket, tennis, water 

polo, coach, out, offside κ.λπ, ), β) στα ονόματα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
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σταθμών (π.χ ΣΚΑΪ, OPEN, MEGA, STAR, Red FM, Legend, HiT, Music, Kiss κ.λπ), 

γ) στα ονόματα εκπομπών (π.χ X-Factor, Survivor, Deal, World Party, Masterchef, 

GNTM, Kitchen lab κ.λπ) δ) στους τίτλους περιοδικών – εφημερίδων (π.χ Athens 

voice, Metro, Real News, You, OK, Agrenda, Ciao, Cosmopolitan, Glamour, Jumbo 

κ.λπ), ε) στις διαφημιζόμενες υπηρεσίες (π.χ 11888 gia ola) 

- Tαμπέλες καταστημάτων, εμπορικά κέντρα, κέντρα διασκέδασης με ξένες 

ονομασίες (π.χ Athens Metro Mall, The Mall, Golden Hall, Avenue, River West, 

Village Cinemas, Factory Outlet, Celestino, Cosmos Sport, Funky Buddha, Sugarfree, 

Attrattivo κ.λπ) 

- Εφαρμογή greeklish κατά τη γραπτή επικοινωνία. Πρόκειται για ελληνικές λέξεις 

αποτυπωμένες με λατινικούς χαρακτήρες.  Θεωρείται μοντέρνος τρόπος να 

επικοινωνεί κανείς. Αποφεύγονται τα ορθογραφικά λάθη, δεν χρειάζονται τόνοι. 

 Μαζοποιημένη/ τυποποιημένη έκφραση που αποξενώνει  από τη μητρική 

γλώσσα και την εκφυλίζει. 

- Η ομιλία – κυρίως των νέων – αποτελεί ένα συνονθύλευμα/ ένα κράμα/ μια μίξη 

ελληνικών και ξένων όρων. Φαίνεται πως η αγγλική γλώσσα ανασύρεται πιο 

εύκολα από τη μνήμη σε σύγκριση με την ελληνική.   Έλλειψη επαρκούς 

καλλιέργειας, γλωσσικής παιδείας   Λεξιπενία, κοινοτυπία στην έκφραση  

- Διδασκαλία Νέων Ελληνικών στο σχολείο: Συγκεκριμένη θεματολογία, 

κατευθυνόμενες απαντήσεις, δεσμεύει τον μαθητή ως προς το ύφος/ έκταση/ 

μορφή του παραγόμενου κειμένου και δεν του επιτρέπει να είναι δημιουργικός  

απουσία κριτικής ικανότητας, στείρα απομνημόνευση,  γενικευμένη απέχθεια όχι 

μόνο για το μάθημα αλλά και για την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων (δεν 

επιλέγονται απ’ τους μαθητές ως τρόπος ψυχαγωγίας)  Τα αγγλικά, σε σύγκριση 

με την απαιτητική γραμματική και το αχανές συντακτικό της ελληνικής, 

φαντάζουν ευκολότερα, γι’ αυτό και οι περισσότεροι καταφεύγουν στη συχνή 

χρήση τους.  γλωσσική ένδεια 

Γιατί η ελληνική δεν χρειάζεται ξενόγλωσσα δάνεια; 

- Πρόκειται για μια γλώσσα μοναδική μέσα από την οποία γίνεται αντιληπτός ο 

πολιτισμός και η νοοτροπία της Ελλάδας. Η μοναδικότητα αυτή, αποτελεί την 

ομορφιά και τη γοητεία του λαού μας.  

- Οι περισσότερες – αν όχι όλες – ξένες λέξεις που χρησιμοποιούμε μπορούν να 

αποδοθούν με μεγάλη ακρίβεια στα ελληνικά εξαιτίας του πλούτου της ελληνικής. 

- Η χρήση ξένου λεξιλογίου στην ελληνική περιττεύει, αφού είναι πλήρης από μόνη 

της και έχει ήδη στο ενεργητικό της πληθώρα γλωσσικών δανείων και επιδράσεων 
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από την εποχή της τουρκοκρατίας, απ’ τις επαρχίες του απόδημου Μικρασιατικού 

ελληνισμού και των επιδρομών γενικότερα.  

- Η αρχή των περισσοτέρων επιστημών ξεκίνησε από τη χώρα μας, γι’ αυτό και 

υπάρχει το απαραίτητο γλωσσικό οπλοστάσιο να αποδοθούν με ακρίβεια οι νέοι 

επιστημονικοί όροι. 

- Τα ελληνικά ως γλώσσα έχουν πλαστικότητα/ ελαστικότητα  επιτρέπονται οι  

λεξιπλασίες. 

 

4. Επίλογος: Ανακεφαλαίωση – Προτροπή για δράση 

Είναι φανερό λοιπόν πως υπάρχει ανάγκη επαναπροσδιορισμού/ επανεκτίμησης της 

σχέσης μας με τη μητρική γλώσσα…/ Τα προαναφερθέντα παραδείγματα αποτελούν 

απόδειξη της άγνοιας και της κακής εκτίμησης του θησαυρού που έχουμε στα χέρια 

μας/ που μας κληροδοτήθηκε…/ Με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι δυνατό να 

προβούμε σε «εκκαθάριση» της ελληνικής γλώσσας ούτε και αποτελεί λύση το να 

απομονωθούμε από τις παγκόσμιες (τεχνολογικές/επιστημονικές) εξελίξεις. Άλλωστε, 

η γλώσσα είναι ένα δυναμικό σύστημα που εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται 

ανάλογα με τις ανάγκες της γλωσσικής κοινότητας. Αυτό όμως που θα μπορούσαμε 

να κάνουμε είναι να καλλιεργηθούμε σαν άνθρωποι, να αναζητήσουμε ο καθένας 

κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε να αποκτήσουμε γλωσσική παιδεία, να ασχοληθούμε με 

το ποιοτικό ανάγνωσμα, να στηρίξουμε τη γλώσσα με την καλλιέργεια του διαλόγου, 

να έρθουμε σε επαφή με την παράδοση… Έτσι, μόνο θα μπορέσουμε να 

διαφυλάξουμε… 

5. Αποφώνηση: Ευχαριστώ για τον χρόνο σας 

 

ΘΕΜΑ 3 

 

Σε ποιους στίχους του ποιήματος διαφαίνονται προσωπικά σχόλια – παρεμβάσεις 

του ποιητή; Ποια σημεία στίξης χρησιμοποιηθήκαν γι’ αυτόν τον σκοπό και τι 

θέλει να τονίσει σε κάθε περίπτωση;   

 

στ. 1 - 2: «Έτσι έλεγε τουλάχιστον»  Σημείο στίξης: η παύλα του στ. 1 (Ο ποιητής 

φαίνεται να αμφισβητεί την επιθυμία της γυναίκας για ελευθερία, αφού η κατάληξή 

της ήταν ακριβώς η αντίθετη από αυτή που ονειρευόταν.) 

στ. 9: (η ομορφιά της είχε αρχίσει να φθείρεται)  Σημείο στίξης: οι παρενθέσεις [Ο 

ποιητής θεωρεί απαραίτητη την παράθεση αυτής της πληροφορίας, καθώς εδώ 
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φαίνεται ένας από τους λόγους που συνέβαλε στη διαφοροποίηση των κριτηρίων της 

γυναίκας αναφορικά με το τι είναι ελευθερία και πώς αυτή μπορεί να αποκτηθεί (με 

την οικονομική ανεξαρτησία).] 

 

ΘΕΜΑ 4 (ΤΘ) 

 

Ποια επιθυμία έχει η γυναίκα για την οποία γίνεται λόγος στο Κείμενο 2 και πώς 

κρίνεις την τελική της επιλογή; (80-200 λέξεις) 

 

Η πρωταγωνίστρια του ποιήματος επιθυμούσε να βιώσει την απόλυτη ελευθερία. 

Περιφρονούσε τον κόσμο γύρω της, καθώς δεν ήταν πλασμένος όπως εκείνη θα ήθελε, 

αλλά ταυτόχρονα φοβόταν την ύπαρξη ενός κόσμου που διέφερε από αυτόν που 

εκείνη γνώριζε. Ωστόσο, το νεαρό της ηλικίας της της επέτρεπε να πειραματιστεί 

γνωρίζοντας ανθρώπους που αποτελούσαν κομμάτι του κόσμου στον οποίο ήθελε να 

ανήκει (καλλιτέχνες, αριστεροί διανοούμενοι).  Η αλληλεπίδραση μαζί τους αλλά 

κυρίως το γεγονός ότι μεγάλωνε, άλλαξαν σταδιακά τα κριτήριά της και πείστηκε πως 

η ελευθερία της ήταν άμεσα συνυφασμένη με την οικονομική  ανεξαρτησία. Έτσι, 

εγκατέλειψε την κάποτε ασυμβίβαστη φύση της και επέλεξε τη σιγουριά ενός γάμου 

θεωρώντας πως έτσι θα μπορούσε να εξασφαλίσει οικονομική άνεση, άρα να είναι και 

ελεύθερη. Προσωπικά, θεωρώ ότι η ζωή της άφησε μια πικρή γεύση, αφού μέσα από 

την πορεία της φαίνεται πως δεν κατάφερε να βρει το νόημα της ύπαρξής της. 

Εγκατέλειψε τον αγώνα για ελευθερία από τον φόβο της φθοράς και πήρε την 

ευκαιρία που της δόθηκε για έναν γάμο που όμως της στέρησε αυτό που πάντοτε 

αναζητούσε. Συνεπώς, αντιλαμβάνομαι πως αυτή η γυναίκα οδηγήθηκε από τις 

λανθασμένες της επιλογές στη δυστυχία και απογοητευμένη, κατέληξε να σκέφτεται 

πως «η ζωή είναι παράλογη, εχθρική, σύντομη». 

 


