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ΘΕΩΡΙΑ Β ΜΕΡΟΥΣ-ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ-

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

1. ΣΥΝΟΧΗ-ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 15180 

 

Στην δεύτερη παράγραφο συναντάμε τη συνδετική λέξη Ωστόσο. 

Μπορείς να εξηγήσεις τη λειτουργία της ως προς τη δομή της 

παραγράφου;  

 

Το Ωστόσο δηλώνει την αντίθεση ανάμεσα στις δύο πραγματικότητες 

που παρουσιάζονται στην παράγραφο στο θέμα της ισότητας των δύο 

φύλων. Ενώ, δηλαδή, διαπιστώνεται ότι έχει επιτευχθεί θεσμική πρόοδος 

στην σημερινή κοινωνία σε ζητήματα ισότητας μεταξύ των δυο φύλων, 

από την άλλη μεριά, η ισότητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ουσιαστικά. 

Έτσι στην παράγραφο παρουσιάζεται το θέμα της ισότητας των δύο 

φύλων με τις δύο αντίθετες όψεις του.  

 

ΘΕΜΑ 15238 

 

Ποιον ρόλο επιτελεί στη συνοχή των νοημάτων, κατά τη γνώμη σου, 

η λέξη «Συγκεκριμένα» στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 

(μονάδες 2), ποια νοηματική σχέση εκφράζει (μονάδες 4) και σε ποιο 

νόημα αναφέρεται (μονάδες 4)  

 

Ρόλος στη συνοχή των νοημάτων :  συγκεκριμενοποιεί τα πορίσματα της 

έρευνας· εισάγει τον αναγνώστη στην παρουσίαση των δεδομένων, τα 

οποία επεξηγούν την προηγούμενη περίοδο λόγου.  

Νοηματική σχέση που εκφράζει: επεξήγηση.  

Σε ποιο νόημα αναφέρεται: στο νόημα της θεματικής περιόδου της 

παραγράφου, η οποία αναφέρεται σε μία έρευνα για τα τυπικά 

γνωρίσματα των δύο φύλων.  
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ΘΕΜΑ 15261 

 

Πράγματι (παράγραφος 1), Συνεπώς (παράγραφος 2) : Ποιος είναι ο 

ρόλος των λέξεων στη συνοχή των νοημάτων (μονάδες 2), ποια 

νοηματική σχέση εκφράζουν (μονάδες 4) και ποια νοήματα 

προσδιορίζουν (μονάδες 4). 

 

 Πράγματι (παράγραφος 1):  

ρόλος στη συνοχή του νοήματος (μονάδα 1) → γλωσσική σύνδεση 

νοημάτων – διαρθρωτική λέξη.  

νοηματική σχέση (μονάδες 2) → επιβεβαίωση – έμφαση.  

προσδιοριζόμενο νόημα (μονάδες 2) → η τάση των δημοσιογράφων να 

αξιοποιούν επιλεκτικά τα γεγονότα που έχουν στη διάθεσή τους, ακόμη κι 

αν δεν είναι απόλυτα ακριβή ή αξιόλογα, προκειμένου να διαμορφώσουν 

μια συναρπαστική είδηση.  

 

Συνεπώς (παράγραφος 2):  

ρόλος στη συνοχή του νοήματος (μονάδα 1) → γλωσσική σύνδεση 

νοημάτων – διαρθρωτική λέξη.  

νοηματική σχέση (μονάδες 2) → συμπέρασμα.  

προσδιοριζόμενο νόημα (μονάδες 2) → το πλαίσιο που καθιστά 

ευυπόληπτες σε σχέση με τις πολύπλοκες ατελέσφορες αφηγήσεις τις 

προβλέψιμες και συναρπαστικές ειδήσεις σχετικά με προσωπικές 

αποτυχίες.  

 

ΘΕΜΑ 15362 

 

 

Αφού εντοπίσεις δύο τρόπους, με τους οποίους εξασφαλίζεται η 

συνοχή στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 (μονάδες 4), να 

εξηγήσεις τη λειτουργία τους στη σύνδεση των νοημάτων (μονάδες 

6). Μονάδες 10  

 

Με την επανάληψη: παρόμοιων μελετών, οι μελέτες β. Με τη χρήση 

διαρθρωτικών λέξεων: αν και, επίσης γ. Με τη χρήση αντωνυμιών: όλες 

αυτές οι μελέτες, μεταξύ αυτών κ.ά.  

Λειτουργία στη σύνδεση των νοημάτων (ενδεικτικά):  

α. παρόμοιων μελετών, οι μελέτες : έμφαση, συνεκτική παρουσίαση των 

πορισμάτων των επιμέρους μελετών, β. αν και : αντίθεση - εναντίωση, 

διαφοροποίηση των νέων μελετών ως προς τη μεθοδολογία επίσης: 
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προσθήκη ενός ευρήματος των μελετών, γ. όλες αυτές οι μελέτες: 

σύνδεση με τις μελέτες που αναφέρονται στην προηγούμενη περίοδο, 

μεταξύ αυτών: σύνδεση με τα άτρωτα επαγγέλματα που αναφέρονται 

στην προηγούμενη περίοδο λόγου. 

 

 Να εντοπίσεις και να περιγράψεις με συντομία δύο (2) τρόπους με 

τους οποίους επιτυγχάνεται η συνοχή του λόγου στην τελευταία 

παράγραφο του Κειμένου 1. Μονάδες 10  

 

1ος τρόπος συνοχής : Η έλλειψη (απουσία υποκειμένου «τα παιδιά» στις 

περιόδους λόγου: Όταν φτάνει η ώρα να εργαστούν … να τη ματαιώνουν. 

Καλούνται να αναβάλουν τα όνειρά τους για λιγότερο ή περισσότερο 

χρόνο.  

2ος τρόπος συνοχής : Η δεικτική αντωνυμία «αυτό» (ονοματική αναφορά) 

στην φράση «Αυτό δημιουργεί» με την οποία ξεκινά η επόμενη περίοδος 

λόγου από τις δύο παραπάνω.  

 

 

 

Να καταγράψεις και να περιγράψεις με συντομία τη νοηματική 

σχέση που συνδέει την πέμπτη παράγραφο του Κειμένου 1 με τις 

προηγούμενες. Μονάδες 10  

 

Από την άλλη πλευρά, Αντίθετα […], εξάλλου : Οι παραπάνω λέξεις-

φράσεις στην πέμπτη παράγραφο δηλώνουν αντίθεση-εναντίωση και 

συμπληρώνουν με κάπως έντονο τρόπο (εξάλλου) όσα αναφέρονται στις 

τέσσερις προηγούμενες παραγράφους. Ο αναγνώστης κατανοεί την 

αντίθεση ανάμεσα στα δύο φύλα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση 

οικονομικών θεμάτων και τη συμβολή τους στον οικογενειακό 

προϋπολογισμό Προηγούμενες παράγραφοι: οι άνδρες υποφέρουν ψυχικά 

και σωματικά, όταν είναι «κουβαλητές» Πέμπτη παράγραφος η γυναίκα 

«κουβαλητής» βιώνει συναισθηματική πλήρωση και δεν αντιμετωπίζει 

προβλήματα στην υγεία της.  

 

Να εντοπίσεις δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 

επιτυγχάνεται η γλωσσική συνοχή των νοημάτων στο χωρίο του 

Κειμένου 1: «Είμαι ευτυχής που ζω… του ίδιου μας του εαυτού» 

(μονάδες 6) και να περιγράψεις με συντομία πώς υπηρετούν τον 

παραπάνω στόχο (μονάδες 4). Μονάδες 10  
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Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αναφέρει: • τη διαρθρωτική λέξη Αλλά, η 

οποία δηλώνει σχέση αντίθεσης ανάμεσα στα δύο κειμενικά μέρη που 

συνδέει ή τη διαρθρωτική λέξη εάν, η οποία δηλώνει σχέση όρου – 

προϋπόθεσης. • Την αντωνυμία τον («εάν τον συναντούμε»), η οποία 

αναφέρεται στην κεντρική θεματική έννοια, τον ρατσισμό. • Την 

επανάληψη της λέξης πρέπει και της λέξης ευαισθητοποίηση. Η 

ευαισθητοποίηση αποτελεί βασική ιδέα του κειμένου. Με το ρήμα 

«πρέπει» δηλώνεται η αναγκαιότητα της ευαισθητοποίησης.  

 

ΘΕΜΑ 15531 

 

Να περιγράψεις με συντομία τον τρόπο με τον οποίον συνδέονται 

νοηματικά οι τέσσερις τελευταίες παράγραφοι του Κειμένου 1. 

Μονάδες 10  

 

Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται νοηματικά οι τέσσερις τελευταίες 

παράγραφοι του Κειμένου 1 (Θα χαρακτηρίζαμε τον παραπάνω τρόπο 

ζωής… φθαρτού σαρκίου σου.) είναι ο ακόλουθος: • Στην τρίτη 

παράγραφο τίθεται το βασικό ερώτημα ως προς το εάν ή όχι η συνεχής 

σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι νοσηρή (Θα 

χαρακτηρίζαμε τον παραπάνω τρόπο ζωής… νοσηρό;). • Ακολουθεί στην 

τέταρτη και πέμπτη παράγραφο του κειμένου μία πρώτη απάντηση, η 

οποία καταρχάς επιβεβαιώνει τη νοσηρότητα. Χαρακτηριστική η έκφραση 

«παρασύρονται από τις σειρήνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης». 

Αυτή, όμως, η προσέγγιση εκφράζει μια μόνον οπτική του φαινομένου και 

μας προϊδεάζει για τη συμπληρωματική απάντηση που θα ακολουθήσει 

παρακάτω (Από τη μία, ναι). Μία υποθετική δυσλειτουργία των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να 

διαταραχθούν αφενός ο ρυθμός της καθημερινής ζωής και αφετέρου οι 

ανθρώπινες σχέσεις (Αν -ο μη γένοιτοχαλούσαν τα κινητά … αν δεν 

μπορείς να το ανεβάσεις στο youtube;). • Ακολουθεί η τελευταία 

παράγραφος του κειμένου (Από την άλλη, όχι. …Ελπίζεις ότι το ίχνος που 

θα αφήσεις στη γη θα επιβιώσει του φθαρτού σαρκίου σου.). Εδώ, 

εκφράζεται μια διαφορετική άποψη, καθώς αιτιολογεί την υπερβολική -

και χωρίς λογική εξήγηση συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία συμπεριφορά, η οποία εκπορεύεται από 

την ανάγκη του «θνητού» ατόμου να ξεγελάσει τον θάνατο και τη φθορά.  
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ΘΕΜΑ 15397 

 

Να παρουσιάσεις τη νοηματική σύνδεση/σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στις δύο πρώτες παραγράφους του Κειμένου 1 (μονάδες 4). Τι 

προσφέρει, κατά τη γνώμη σου, αυτή η νοηματική σχέση στο κείμενο; 

(μονάδες 6). Μονάδες 10  

 

Η νοηματική σύνδεση των δύο πρώτων παραγράφων του Κειμένου 1 

βασίζεται στην αντίθεση. Στην πρώτη παράγραφο παρουσιάζονται οι 

ευεργετικές συνέπειες της ελευθερίας λόγου του τύπου για το άτομο και 

την κοινωνία, ενώ στη δεύτερη οι κίνδυνοι που προκύπτουν για άλλα 

ανθρώπινα δικαιώματα από την κατάχρηση της ελευθερίας αυτής. Η 

επιλογή αυτή βοηθά τον αναγνώστη να σχηματίσει σφαιρική άποψη στο 

θέμα της ελευθεροτυπίας και να αναπτύξει τον σχετικό προβληματισμό 

του. Παράλληλα, με την αντίθεση τονίζεται το δεύτερο σκέλος, η 

κατάχρηση της ελευθερίας του λόγου , θέμα που επικρατεί και στο 

υπόλοιπο τμήμα του κειμένου. Έτσι, με την αντίθεση ενισχύεται η 

συνεκτικότητα του κειμένου.  

 

 

ΘΕΜΑ 15325 

 

«Ουδείς ωστόσο μπορεί να κατηγορήσει ....... από τα σχολεία, ενώ 

παράλληλα το γενικότερο κλίμα ....... πρόσθετο βάρος.» (1 η 

παράγραφος, Κείμενο 1) Ποιος είναι ο ρόλος των υπογραμμισμένων 

λέξεων ως στοιχείων συνοχής (μονάδες 4); Ποια νοήματα συνδέουν 

μέσα στο συγκεκριμένο κείμενο (μονάδες 6);  

 

Οι δύο υπογραμμισμένες λέξεις είναι διαρθρωτικές. Με την παρουσία 

τους συμβάλλουν στη συνοχή του κειμένου, δηλαδή στη γλωσσική του 

αλληλουχία, ενώ μέσω του νοήματος που εκφράζουν ενισχύουν τη 

συνεκτικότητα, δηλαδή τη νοηματική αλληλουχία. Ειδικότερα: • Το 

«ωστόσο» ως γλωσσικό στοιχείο συνοχής δηλώνει αντίθεση. Στην 

προκείμενη περίπτωση η συντάκτρια, αφού έχει επισημάνει στην 

προηγούμενη περίοδο λόγου ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι Λυκείου 

επιδιώκουν ως πρώτη επιλογή σπουδών επαγγέλματα καταξιωμένα μεν, 

αλλά με περιορισμένη επαγγελματική αποκατάσταση, τονίζει αντιθετικά 

ότι η επιλογή ενός κορεσμένου επαγγέλματος από τους νέους δεν είναι 

σωστό να συνεπάγεται μια κατηγορία σε βάρος τους ότι έκαναν μια μη 

συνετή επιλογή. Τη θέση αυτή την αιτιολογεί στη συνέχεια επικαλούμενη 
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δύο λόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι το γεγονός ότι οι μαθητές δεν 

έχουν λάβει μια επίσημη επαγγελματική καθοδήγηση μέσα στα σχολεία 

τους. • Προκειμένου να προσθέσει και μια δεύτερη αιτία, η συντάκτρια 

χρησιμοποιεί στο σημείο αυτό το «παράλληλα», το οποίο ως γλωσσικός 

δείκτης δηλώνει προσθήκη νοήματος. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι 

η δυσκολία των παιδιών να κάνουν εύστοχες επαγγελματικές επιλογές 

σχετίζεται επιπλέον και με τη γενική αβεβαιότητα που παρατηρείται στην 

κοινωνία σε σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση  

 

 

ΘΕΜΑ 15373 

 

Να περιγράψεις με συντομία τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η 

νοηματική σύνδεση και αλληλουχία ανάμεσα στις τέσσερις πρώτες 

παραγράφους του Κειμένου 1.  

 

Η νοηματική σύνδεση ανάμεσα στις τέσσερις πρώτες παραγράφους του 

Κειμένου 1 επιτυγχάνεται με την απαρίθμηση των λόγων (2η , 3η και 4η 

παράγραφος) στους οποίους οφείλεται το εν λόγω άκρως ανησυχητικό 

φαινόμενο, σύμφωνα με τον επιφανή γάλλο στοχαστή (1η παράγραφος). 

Η σύνδεση γίνεται με τη χρήση των διαρθρωτικών λέξεων – φράσεων «ο 

πρώτος», «ο δεύτερος» και «όσον αφορά τον τρίτο λόγο» οι οποίες 

πραγματώνουν λεξικά τη νοηματική σχέση της απαρίθμησης. Ο 

αρθρογράφος απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους ο Γάλλος 

διανοητής Ανρί – Λεβί θεωρεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικίνδυνα. 

 



Κέντρο Ιδιαιτέρων μαθημάτων “Περί επιστήμης” 

 

7 

 

2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ –ΠΑΘΗΤΙΚΗ 

 

ΘΕΜΑ 15217 

 

Στις παρακάτω υπογραμμισμένες προτάσεις από το κείμενο 1 να 

γράψεις στο απαντητικό φύλλο τι είδους σύνταξη χρησιμοποιείται 

(μονάδες 2), να τη μετασχηματίσεις στο αντίθετό της (μονάδες10) και 

να προσδιορίσεις ποια αλλαγή παρατηρείς ως προς το ύφος, μετά τον 

μετασχηματισμό (μονάδες 3).  

1. Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζει η Επιτροπή Πολιτών που οργάνωσε 

εκδήλωση για να επισημάνει την αηδία που προκαλούν στο κοινό 

ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα.  

2. Υποτιμούν τη νοημοσύνη όλων συλλήβδην των τηλεθεατών οι 

προστάτες τους.  

 

Χρησιμοποιείται ενεργητική σύνταξη. Μετασχηματισμός σε παθητική:  

1. Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζεται από την Επιτροπή Πολιτών, από την 

οποία οργανώθηκε εκδήλωση για να επισημανθεί η αηδία που 

προκαλείται στο κοινό από ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα.  

2. Η νοημοσύνη όλων συλλήβδην των τηλεθεατών υποτιμάται από τους 

προστάτες τους. Μεταβολή στο ύφος: Η παθητική σύνταξη εστιάζει στην 

πράξη / τη δραστηριότητα, όχι στον δράστη, δηλαδή το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη στρέφεται περισσότερο προς το πληροφοριακό περιεχόμενο 

του κειμένου και λιγότερο προς το πρόσωπο που ενεργεί. Με τον τρόπο 

αυτό το ύφος γίνεται ηπιότερο, λιγότερο αιχμηρό, και ταυτόχρονα αποκτά 

επίσημο και τυπικό χαρακτήρα.  

 

ΘΕΜΑ 15220 

 

«…ότι οι διαφορές αυτές αφενός παρεμποδίζουν την αποτελεσματική 

επικοινωνία ανάμεσα στα δύο φύλα και αφετέρου συντελούν στον 

κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών.»: Στο παραπάνω χωρίο από 

την πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1: Ποιου είδους σύνταξη 

(ενεργητική ή παθητική) εντοπίζεις; (μονάδες 6) Συμφωνεί με τη 

σύνταξη που παρατηρείται στην υπόλοιπη παράγραφο; Τεκμηρίωσε 

την απάντησή σου (μονάδες 4) και εξέτασε ποια σύνταξη ταιριάζει με 

το είδος του κειμένου. (μονάδες 5)  

 

• Στο χωρίο της πρώτης παραγράφου του Κειμένου 1 εντοπίζεται 

ενεργητική σύνταξη. • Δεν παρατηρείται συμφωνία σύνταξης με την 
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υπόλοιπη παράγραφο, καθώς στο σύνολό της παρατηρείται η παθητική 

σύνταξη. Τεκμηρίωση: • παρεμποδίζουν, συντελούν → ενεργητική 

σύνταξη • παρερμηνεύεται, εκλαμβάνεται, ερμηνεύεται → παθητική 

σύνταξη.  

Σε ανάλογα κείμενα (επιστημονικά άρθρα) προτιμάται γενικά η 

παθητική σύνταξη, εφόσον δίνεται έμφαση σε πράξεις, στάσεις, 

συμπεριφορές κ.λπ., καθώς και στα αίτια που τις προκαλούν, και όχι στα 

υποκείμενα που δρουν ή συμπεριφέρονται. Άρα, η παθητική σύνταξη 

ταιριάζει περισσότερο.  

 

ΘΕΜΑ 15236 

 

Τι πετυχαίνει, κατά τη γνώμη σου, ο συγγραφέας του Κειμένου 1 με 

την επιλογή της παθητικής σύνταξης έναντι της ενεργητικής στην 

τελευταία παράγραφο; (μονάδες 4). Να μετατρέψεις, κάνοντας τις 

απαραίτητες αλλαγές, τη σύνταξη σε ενεργητική (μονάδες 6) και να 

εντοπίσεις την αλλαγή που σημειώνεται στον τρόπο μετάδοσης του 

μηνύματος (μονάδες 5).  

 

- Λειτουργία παθητικής σύνταξης έναντι ενεργητικής: τονίζεται η πράξη/ 

η ενέργεια (έχουν δημοσιευθεί, επιβεβαιώνονται, αποκαλύπτεται), που 

έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δηλαδή οι ερευνητικές διαδικασίες και τα 

πορίσματα στα οποία οδηγούν, όχι το υποκείμενο (ποιοι τις διενήργησαν) 

→ προσδίδει αντικειμενικότητα, επιστημονική εγκυρότητα στον λόγο και 

καθιστά το ύφος σοβαρό, απρόσωπο. Με την επιλογή της παθητικής 

σύνταξης έναντι της ενεργητικής ο λόγος γίνεται πιο πειστικός και 

προσιδιάζει με το είδος του κειμένου (απόσπασμα από επιστημονικό 

βιβλίο).  

- Μετατροπή: Στη χώρα μας (ειδικοί, ερευνητές) έχουν δημοσιεύσει 

αξιόλογες μελέτες σχετικά με τα στερεότυπα των φύλων, όπως για τη 

διαφοροποίηση των φύλων στα αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου και 

στα παιδικά βιβλία προσχολικής αγωγής, καθώς και στη συμμετοχή των 

νηπίων στο παιχνίδι. Οι μελέτες αυτές επιβεβαιώνουν γενικά τα δεδομένα 

ξένων σχετικών μελετών, αλλά αποκαλύπτουν και τον ξεχωριστό 

χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνικής και εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας ως προς τα στερεότυπα των φύλων και το πέρασμα των 

στερεοτυπικών ρόλων και αντιλήψεων στα παιδιά.  

Με την ενεργητική σύνταξη ο λόγος γίνεται πιο άμεσος. Ο τρόπος 

μετάδοσης του μηνύματος διαφοροποιείται, καθώς προβάλλεται το 
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υποκείμενο, οι ερευνητές και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν με 

τις έρευνές τους σχετικά με το θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 15279 

 

α. « Η ιστορία των επικοινωνιών καταγράφει διάφορες τάσεις».  

β. «καλύτερο είναι να εξετάσουμε τα καινούρια δεδομένα».  

γ. «και να αναζητήσουμε τρόπους αξιοποίησής του» . 

Να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στα παραπάνω 

αποσπάσματα (μονάδες 9). Ποια αλλαγή παρατηρείς ως προς το ύφος 

λόγου μετά τη μετατροπή (μονάδες 6)  

 

α. διάφορες τάσεις καταγράφονται από την Ιστορία των επικοινωνιών β. 

καλύτερο είναι να εξεταστούν τα καινούρια δεδομένα γ. και να 

αναζητηθούν τρόποι αξιοποίησής τους Το ύφος λόγου μετά τη μετατροπή 

καθίσταται τυπικό – επίσημο και προσιδιάζει στο ύφος του επιστημονικού 

λόγου. Δημιουργείται μια απόσταση ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη 

ως προς την απόδοση του μηνύματος. Ο λόγος χάνει σε αμεσότητα, ειδικά 

στη 2η και στην 3η περίπτωση στις οποίες ως υποκείμενο στην ενεργητική 

σύνταξη εννοείται το «εμείς». Επίσης, δεν προβάλλεται το υποκείμενο, 

όπως ειδικά στην 1η περίπτωση –πρόταση, στην οποία με την ενεργητική 

σύνταξη προβάλλεται η «Ιστορία των Επικοινωνιών», καθώς στην 1η και 

στη 2η παράγραφο ο λόγος οργανώνεται με παράθεση ιστορικών 

πληροφοριών και εξελίξεων στον τομέα των επικοινωνιών.  

 

 

ΘΕΜΑ 14553 

 

Στην πρώτη παράγραφο του Κειμένου 1 εντοπίζεται η ενεργητική 

σύνταξη. Για ποιο λόγο την επέλεξε ο συγγραφέας, κατά τη γνώμη 

σου; (μονάδες 5) Να μετασχηματίσεις τη σύνταξη στην παράγραφο 

από ενεργητική σε παθητική (μονάδες 5) και να γράψεις τις αλλαγές 

που σημειώνονται στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται το 

μήνυμα/νόημα (μονάδες 5) Μονάδες 15  

 

Με την ενεργητική σύνταξη το ύφος του κειμένου γίνεται περισσότερο 

πληροφοριακό, όπως ταιριάζει στο είδος του κειμένου (άρθρο, στο οποίο 

επιλέγεται η ενεργητική σύνταξη, με την οποία η είδηση προβάλλεται με 

πιο ζωηρό και ενεργητικό τρόπο). Αναδεικνύεται η ερευνητική 

προσπάθεια των ειδικών του Πανεπιστημίου του Κονέκτικατ, η οποία 
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εκφράστηκε με σχετική εισήγηση στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής 

Κοινωνιολογικής Ένωσης. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η εγκυρότητα 

της είδησης, καθώς έχει επιστημονική βάση. Μετατροπή της ενεργητικής 

σύνταξης σε παθητική: Από ερευνητές με επικεφαλής την επίκουρη 

καθηγήτρια Κριστίν Μουνς του Πανεπιστημίου του Κονέκτικατ 

αναλύθηκαν στοιχεία ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος παντρεμένων 

ανδρών και γυναικών ηλικίας 18 έως 32 ετών σε βάθος 15ετίας και 

διατυπώθηκε η σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της 

Αμερικανικής Κοινωνιολογικής Ένωσης. Αλλαγές που σημειώνονται στον 

τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται το μήνυμα/νόημα Στην ενεργητική 

σύνταξη εξαίρεται/τονίζεται το κύρος και η δράση των υποκειμένων των 

μεταβατικών ρημάτων, δηλ. των προσώπων που ενεργούν (οι ερευνητές 

και η επίκουρη καθηγήτρια ανέλυσαν τα στοιχεία και διατύπωσαν τις 

απόψεις τους σε μια σχετική ανακοίνωση), ενώ στην παθητική σύνταξη 

εξαίρεται/τονίζεται η δράση που προέρχεται από το ποιητικό αίτιο 

(αναλύθηκαν τα στοιχεία και διατυπώθηκε η σχετική ανακοίνωση από 

τους ερευνητές και την επίκουρη καθηγήτρια). Μ’ αυτό τον τρόπο το ύφος 

λόγου γίνεται πιο σοβαρό, δεν τονίζονται τα πρόσωπα, αλλά η πράξη, ο 

λόγος χάνει σε ενέργεια και ζωηρότητα. 
 


