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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
Ν. ΓΛΩΣΣΑΣ Α´ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Γενικές παρατηρήσεις: 
1) Το ερώτημα Α2 αφορά στην οργάνωση των κειμένων που περιέχονται στην Τράπεζα 
Θεμάτων και βαθμολογείται με 10 μονάδες. 
2) Από τους μαθητές ζητείται:  

Ø να εντοπίσουν τα δομικά μέρη μιας παραγράφου (θεματική περίοδο-λεπτομέρειες- 
κατακλείδα), 

Ø να δώσουν πλαγιότιτλους σε μία ή περισσότερες παραγράφους, 
Ø να σχολιάσουν τη συνοχή στο εσωτερικό μιας παραγράφου  
Ø να επισημάνουν διαρθρωτικές λέξεις που συνδέουν τις παραγράφους, 
Ø να εντοπίσουν και να αιτιολογήσουν τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου, 
Ø να εξηγήσουν τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας (παραγωγική – 

επαγωγική), 
Ø να χωρίσουν μία παράγραφο σε δύο και να αιτιολογήσουν τη διαφορετική 

παραγραφοποίηση. 
 

3) Εκτός από τους δύο τρόπους που έχουν διδαχθεί φέτος και εμπεριέχονται στο σχολικό βιβλίο, 
δηλαδή την ανάπτυξη με αιτιολόγηση (βλ. Σχολικό βιβλίο σ. 70) και την ανάπτυξη με αναλογία 
(βλ. Σχολικό βιβλίο σ. 200), οι συντάκτες των θεμάτων θεωρούν γνωστούς και τρόπους 
ανάπτυξης που εμπεριέχονται στο βιβλίο της Β´ Λυκείου.  
 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

«Ποια είναι, εποµένως, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας; Όπως µας λένε οι ειδικοί, 
«πρόκειται για µια ηλικία που χαρακτηρίζεται από εξιδανίκευση και έντονα συναισθήµατα και 
δηµιουργεί στους περισσότερους εφήβους την ανάγκη να ξεχωρίσουν, να αµφισβητήσουν και να 
απορρίψουν τον κατεστηµένο κόσµο των ενηλίκων». Και πρώτα-πρώτα τη γονική εξουσία – εδώ 
ίσως είναι ένα καλό σηµείο να εντοπίσουµε τον «µίτο» των εντάσεων.» Ανάπτυξη µε ορισµό 
 
«Ας πάρουµε ως παράδειγµα τον γονιό που ως έφηβος είχε αναγκαστεί να καταπνίξει όλες του 
τις επιθυµίες και την ανάγκη του για ανεξαρτησία, φαινόµενο αρκετά συχνό στις προηγούµενες 
γενεές. Αντιµετωπίζοντας την εφηβεία των δικών του παιδιών, αναπολεί αυτή την «τόσο ωραία 
εποχή» («τι καλά που ήταν τότε» λέει και ξαναλέει), µεταβάλλει την τότε παθητική του στάση σε 
ενεργητική και τα βάζει µε το παιδί του που προσπαθεί τώρα µε τη σειρά του να 
ανεξαρτητοποιηθεί. Υιοθετώντας, όµως, αυταρχική συµπεριφορά, πυροδοτεί έναν φαύλο κύκλο 
συγκρούσεων µε απρόβλεπτες συνέπειες.»  Ανάπτυξη µε παράδειγµα 
 
«Η ικανότητα του µαθητή να διαβάζει, να κατανοεί και να συνθέτει κείµενα διαφορετικού είδους, η 
έννοια δηλαδή του εγγραµµατισµού, στη σχολική κοινότητα δεν έχει κατακτηθεί από την 
πλειονότητα των παιδιών», επισηµαίνουν αρκετοί καθηγητές Πανεπιστηµίου. «Αυτό δεν είναι 
µόνο απόρροια του δύσκολου λεξιλογίου, αλλά και της εσωτερικής δοµής και διάρθρωσης του 
κειµένου. Όσο αποµακρυνόµαστε από τον αφηγηµατικό λόγο και εισάγεται στα σχολικά 
εγχειρίδια ο επιστηµονικός, έστω απλοποιηµένος, τόσο δυσχεραίνει η προσπάθεια κατανόησης. 
Τα παιδιά µας δεν υστερούν σε νοηµοσύνη. Ορισµένες φορές όµως καλούνται να διαχειριστούν 
«ύλη», που είναι δύσκολη για τον µέσο µαθητή, ενώ ο διαθέσιµος χρόνος αποτελεί πλέον αγαθό 
σε ανεπάρκεια», διατείνονται οι ειδικοί.» Ανάπτυξη µε αιτιολόγηση 
 
«Η κρίση στην εκπαίδευση αφήνει πίσω της µια κληρονοµιά αναλφαβητισµού, η οποία είναι 
περισσότερο από ό,τι είχε εκτιµηθεί, αναφέρει στην ετήσια έκθεσή του, το 2013-2014, ο 
Εκπαιδευτικός, Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός του ΟΗΕ. Από τα 250 εκατοµµύρια 
ανεκπαίδευτα σε όλο τον κόσµο παιδιά, µόλις τα 130 εκατοµµύρια ολοκλήρωσαν τα τέσσερα 
πρώτα σχολικά έτη, ενώ τα υπόλοιπα φοίτησαν για µικρότερο χρονικό διάστηµα ή και καθόλου, 
δήλωσε στους δηµοσιογράφους ο επικεφαλής της UNESCO Νέας Υόρκης. Περίπου 175 
εκατοµµύρια άνθρωποι ηλικίας από 15 έως και 24 ετών δεν µπορούν να διαβάσουν ολόκληρη ή 
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µέρος µιας πρότασης. Το ένα τρίτο του ποσοστού αυτού είναι γυναίκες από τη Νότια και Δυτική 
Ασία. Πιο ανησυχητικό είναι το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε χώρες της Αφρικής, γιατί, 
παρόλο που στην πλειονότητά τους τελειώνουν το δηµοτικό, δεν έχουν µάθει τα βασικά στην 
ανάγνωση και τα µαθηµατικά.»  Ανάπτυξη µε παραδείγµατα 

 
«Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να αλλοιώνεται το γλωσσικό αίσθηµα που διαµόρφωσε ο 
Νεοέλληνας µιλώντας και ακούοντας τη µητρική του γλώσσα. Δεχτήκαµε, για παράδειγµα, 
πλήθος λέξεων που συνδέονται µε τη χρήση του υπολογιστή, τον οποίο εντάξαµε στο λεξιλόγιό 
µας ως computer. Επίσης εκατοντάδες λέξεις που συνδέονται µε το φαγητό, όπως φαστ φουντ, 
σπαγγέτι, χάµπουργκερ, τοστ, ή το ντύσιµο, όπως τζιν, µίνι και άλλες, εντάχθηκαν στο λεξιλόγιο 
µας. Ακόµα, πλήθος πινακίδων ελληνικών καταστηµάτων και εµπορικών κέντρων φέρουν 
ξενόγλωσσες επιγραφές. Το χειρότερο µάλιστα είναι ότι κατασκευάσαµε λέξεις που δείχνουν ότι 
χάσαµε το γλωσσικό αισθητήριό µας, όπως σουβλακερί, γυράδικο, φαστφουντάδικο κ.ά.» 
Ανάπτυξη µε παραδείγµατα 
 
«Η έµφαση, συνεπώς, που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στη διατήρηση της γλωσσικής 
ποικιλότητας είναι αποτέλεσµα της αλλαγής στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε την 
πολυγλωσσία και τον σηµαντικό ρόλο των γλωσσών στην ανάπτυξη των ανθρώπινων 
κοινωνιών. Γιατί ο σεβασµός της γλωσσικής ποικιλότητας όχι µόνο ευνοεί τη διατήρηση της 
πολιτιστικής πολυµορφίας και την ανάπτυξη ενός υγιούς διαλόγου και συνεργασίας ανάµεσα στις 
κοινωνίες, αφού η γλώσσα είναι ο κύριος φορέας των πολιτιστικών αξιών µιας κοινωνίας, αλλά 
ακόµη συµβάλλει θετικά στην οικονοµική, τεχνολογική και επιστηµονική ανάπτυξη του καθενός, 
αφού η δυνατότητα να εκφράζεται στη µητρική του γλώσσα τού επιτρέπει να αναπτύξει 
περίπλοκη σκέψη και νοήµατα.» Ανάπτυξη µε αιτιολόγηση 
 
«Σε τι, όµως, χρησιµεύει το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνοµάθειας; Είναι απαραίτητο για 
πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα αξιολογεί αντικειµενικά τις γνώσεις στην ελληνική γλώσσα ως 
ξένη και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώµη ενός πιο ειδικού και 
αντικειµενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του. Υπάρχουν όµως και άλλοι λόγοι, όπως 
επαγγελµατικοί σκοποί, καθώς το άτοµο µπορεί να αποδείξει στην αγορά εργασίας το επίπεδο 
της επάρκειάς του στη γνώση της ελληνικής. Για παράδειγµα, σε πολλές περιπτώσεις η γνώση 
της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη, για να αποκτήσει κάποιος άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος, αφού αναγνωρίσει τα επαγγελµατικά του προσόντα.» Ανάπτυξη µε αιτιολόγηση 
(υπάρχει και παράδειγµα στο τέλος) 
 
«Ωστόσο, παρόµοια φαινόµενα έχουν επισηµανθεί και σε άλλες γλώσσες και χώρες. Αν δούµε το 
ζήτηµα κάπως ευρύτερα, θα διαπιστώσουµε ότι ανάλογες συζητήσεις διεξάγονται και για την 
αγγλική γλώσσα, οι οποίες µάλιστα είναι το ίδιο έντονες, όπως οι ελληνικές. Μεγάλο µέρος του 
Τύπου και των µέσων ενηµέρωσης γενικότερα επισηµαίνει µε έντονη ανησυχία ότι η γραπτή 
αγγλική γλώσσα µεταβάλλεται, ενώ δεν λείπουν και δηµοσιεύµατα που επισηµαίνουν ότι «η 
Τεχνολογικά Διαµεσολαβηµένη Επικοινωνία σηµατοδοτεί τον σταδιακό θάνατο της αγγλικής 
γλώσσας». Εποµένως, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι αλλαγές που έχουµε δεν αφορούν µόνο 
κάποιες γλώσσες.» Ανάπτυξη µε παραδείγµατα 
 
«Ο έφηβος έχει ανάγκη να του αναγνωρίζουν ελευθερία και αυτονοµία. Χρειάζεται το δικό του 
χώρο, ο οποίος συµβολίζει την ατοµικότητα και τη διαφορετικότητά του. Οι προσωπικές επιλογές 
στο ντύσιµο, η διευθέτηση του προσωπικού χώρου και χρόνου, η επιλογή των φίλων, του 
τρόπου διασκέδασης, της ελευθερίας λόγου και πράξεων, η ανάληψη ορισµένων ευθυνών και η 
αναγνώριση από τους γονείς των ικανοτήτων του είναι τα στοιχεία που συντελούν στην 
απόκτηση ξεχωριστής αυτόνοµης ταυτότητας και συνθέτουν την αλλαγή της σχέσης του παιδιού 
µε τους γονείς του. » Ανάπτυξη µε παραδείγµατα 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
«Γενικά, από τα αρχαία ακόµη χρόνια, τα ρούχα δεν ικανοποιούσαν µόνο την ανάγκη 
προστασίας από το κρύο και τη ζέστη, αλλά εξυπηρετούσαν εκφραστικούς και κοινωνικούς 
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σκοπούς. Στις µέρες µας ειδικότερα, τα ρούχα δίνουν την πρώτη εντύπωση για ένα άτοµο και 
εκφράζουν στοιχεία της προσωπικότητάς του. Η εξωτερική εµφάνιση ενός ατόµου µας δίνει 
πληροφορίες για την καταγωγή του, το επάγγελµά του, για την οικονοµική του κατάσταση και 
την κοινωνική του θέση.» [η συγκεκριµένη ερώτηση εµφανίζεται σε τρία θέµατα] 
 
Απάντηση: Παραγωγική πορεία: η συγγραφέας ξεκινά από μία γενική θέση για τη σημασία της 
ενδυμασίας (γενικά από τα αρχαία χρόνια... σκοπούς) που στη συνέχεια εξειδικεύεται (τα 
ρούχα δίνουν πληροφορίες για την προσωπικότητα, την καταγωγή, το επάγγελμα, την 
οικονομική κατάσταση και την κοινωνική θέση του ατόμου). Οι λέξεις «γενικά – ειδικότερα» 
μας παραπέμπουν στη συγκεκριμένη συλλογιστική πορεία. 
 
«Τα αναλφάβητα άτοµα αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες τόσο σε καθηµερινές 
δραστηριότητες (κατανόηση εγγράφων, λογαριασµών, πινακίδων κ.ά.) και στην επαγγελµατική 
τους ζωή, όσο και στις σχέσεις τους µε το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Αρχικά, το 
άτοµο αποµακρύνεται από τους γύρω του και αποξενώνεται, καθώς νιώθει µειονεκτικά. Στη 
συνέχεια, νιώθει αδύναµο όσον αφορά στην ενηµέρωσή του, αλλά και εξαρτηµένο από τους 
γύρω του, αφού χρειάζεται µονίµως τη βοήθειά τους και συχνά γίνεται αντικείµενο 
εκµετάλλευσης. Επιπλέον, το άτοµο έχει σαφώς λιγότερες επαγγελµατικές ευκαιρίες από 
κάποιον µορφωµένο και έτσι αυτοµάτως εντάσσεται σε µια «κατώτερη» κοινωνική οµάδα. » 
 
Απάντηση: Παραγωγική πορεία: ο συγγραφέας ξεκινά από μία γενική τοποθέτηση για τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναλφάβητοι στη ζωή και στις σχέσεις τους (τα αναλφάβητα 
άτομα... περιβάλλον) και στη συνέχεια αναφέρονται συγκεκριμένες δυσκολίες (το άτομο 
αποξενώνεται...νιώθει αδύναμο και εξαρτημένο.... έχει λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες) 
 
«Ο έφηβος έχει ανάγκη να του αναγνωρίζουν ελευθερία και αυτονοµία. Χρειάζεται το δικό του 
χώρο, ο οποίος συµβολίζει την ατοµικότητα και τη διαφορετικότητά του. Οι προσωπικές επιλογές 
στο ντύσιµο, η διευθέτηση του προσωπικού χώρου και χρόνου, η επιλογή των φίλων, του 
τρόπου διασκέδασης, της ελευθερίας λόγου και πράξεων, η ανάληψη ορισµένων ευθυνών και η 
αναγνώριση από τους γονείς των ικανοτήτων του είναι τα στοιχεία που συντελούν στην 
απόκτηση ξεχωριστής αυτόνοµης ταυτότητας και συνθέτουν την αλλαγή της σχέσης του παιδιού 
µε τους γονείς του. »  
 
Απάντηση: Παραγωγική πορεία: ο συγγραφέας ξεκινά από μία γενική τοποθέτηση για την 
ανάγκη του εφήβου για ελευθερία και αυτονομία (ο έφηβος ...αυτονομία) και στη συνέχεια 
αναφέρει επιμέρους περιπτώσεις (ντύσιμο, προσωπικός χρόνος και χώρος, φίλοι, διασκέδαση 
κλπ) που την επιβεβαιώνουν. 

 
«Η κοινωνιολογία, και ιδιαίτερα η κοινωνική ψυχολογία ενδιαφέρεται για τις αλλαγές που 
υφίσταται η κοινωνική οµάδα των ηλικιωµένων στις σχέσεις της µε τις άλλες κοινωνικές οµάδες. 
Ειδικότερα, παρατηρεί ότι αλλάζει ο ρόλος των ηλικιωµένων µέσα στην οικογένεια και η σχέση 
τους µε τον χώρο της εργασίας τους, εφόσον µετά τη συνταξιοδότηση αποµακρύνονται από 
αυτόν και συχνά ζουν στο περιθώριο. Ακόµη, µελετά το πώς µεταβάλλεται η συµπεριφορά της 
κοινωνίας απέναντι στους ηλικιωµένους και αυτών απέναντι στην κοινωνία, γεγονός που 
οφείλεται κυρίως στον περιορισµό των δραστηριοτήτων τους. » 
 
Απάντηση: Παραγωγική πορεία: η συγγραφέας ξεκινά από μία γενική τοποθέτηση για τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα της κοινωνικής ψυχολογίας όσον αφορά την Τρίτη ηλικία (η 
κοινωνιολογία ... ομάδες) και στη συνέχεια τα εξειδικεύει (ρόλος μέσα στην οκογένεια, σχέση 
με χώρο εργασίας, συμπεριφορά κοινωνίας κλπ) 

 
«Ας πάρουµε την περίπτωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε 
αυτήν την ηλικία ίσως έχουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αρκετό ελεύθερο χρόνο, για να τον 
χρησιµοποιήσουν, όπως επιθυµούν. Θα µπορούσαν, όµως, όλοι να περάσουν ευχάριστα τον 
χρόνο τους σε µια πλατεία; Σίγουρα κάποιοι και κάποιες το κάνουν. Μάλλον όσοι και όσες έχουν 
ήδη ένα κύκλο γνωστών βρίσκονται µεταξύ τους στις πλατείες. Κάποιος παππούς όµως ή 
κάποια γιαγιά που δεν έχει έναν τέτοιο κύκλο, πόσο εύκολο είναι να κοινωνικοποιηθεί σε µια 
πλατεία, να γνωρίσει άλλους ανθρώπους και να αναπτύξει σχέσεις φιλίας; » 
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Απάντηση: παραγωγική πορεία: η συγγραφέας ξεκινά από µία γενική θέση, ότι οι περισσότεροι 
ηλικιωµένοι έχουν ελεύθερο χρόνο και µπορούν να τον αξιοποιήσουν όπως θέλουν και καταλήγει 
προβληµατιζόµενη για το αν κάποιος ηλικιωµένος που δεν έχει κύκλο γνωστών µπορεί το ίδιο εύκολα 
να κοινωνικοποιηθεί.  
 
«Ο άνθρωπος από παµπάλαιους χρόνους έχει επινοήσει τις «λέξεις» και την πλοκή τους, ως 
αληθινές απεικονίσεις ή ως συµβολικές παραστάσεις πραγµάτων και γεγονότων, για να 
συνεννοείται µε τους οµοίους του. Να εκφράζει τις σκέψεις και τα αισθήµατα, τις επιδιώξεις, τις 
διαθέσεις και τις επιθυµίες του, και να επικοινωνεί µαζί τους. Οι λέξεις όµως έγιναν όχι µόνο για 
να αποκαλύπτουν, αλλά και για να κρύβουν από τον άλλο τα ψυχικά µας βιώµατα, όταν από 
ντροπή, συµφέρον ή δόλο θέλουµε να τα αποσιωπήσουµε ή να τα παραµορφώσουµε. » 
 
Απάντηση: Παραγωγική πορεία: ο συγγραφέας ξεκινά από τη γενική αρχή ότι ο άνθρωπος 
επινόησε τις λέξεςι για να συνεννοείται (ο άνθρωπος ... ομοίους του) και στη συνέχεια 
εξειδικεύει την έννοια της συνεννόησης (έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων, επιδιώξεων, 
διαθέσεων...) 

  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
Παράδειγμα από την Τράπεζα 
Να χωρίσετε την παρακάτω παράγραφο σε δύο και να δικαιολογήσετε τη διαφορετική 
παραγραφοποίηση.  
 
«Η κωµωδία είναι µία µίµηση των πιο συνηθισµένων ανθρώπων, όχι όµως σε όλα τους τα 
ελαττώµατα, αλλά σε ένα, στο κωµικό. Το κωµικό δηλαδή, είναι ένα λάθος και µια ασχήµια, 
ανώδυνη και αβλαβής. Προκαλείται όταν διαψεύδεται ξαφνικά µια έντονη προσδοκία µας. Η 
διάψευση αφορά ένα αντικείµενο που δεν µας ενδιαφέρει σοβαρά, γιατί διαφορετικά προκαλείται 
θλίψη και όχι ευθυµία. Όµως, στοιχείο κωµικό µπορεί να αποτελέσει και κάτι µικρό και ασήµαντο, 
όταν του προβάλλουµε την αξίωση ότι είναι κάτι µεγάλο και γεµάτο σηµασία. Ξαφνικά και 
απρόοπτα αποκαλύπτεται αυτό που πραγµατικά είναι. Η διάψευση αυτή προκαλεί το γέλιο. §Το 
κωµικό δεν έχει µόνο ως αντικείµενο τη σάτιρα και τα αστεία θέµατα, αλλά και πένθιµα, ώστε να 
αφαιρεθεί κάπως το βάρος της θλίψης από ένα θλιβερό γεγονός και να δειχθεί µια καλοκάγαθη 
διάθεση παρήγορης συµπόνιας στους θλιµµένους και στους πονεµένους.» 
 
Απάντηση: 1η παράγραφος: “Η κωµωδία ... προκαλεί το γέλιο”, ορίζει το κωµικό ως κάτι που προκύπτει 
από ασήµαντα θέµατα. 
2η παράγραφος: “Το κωµικό ...πονεµένους”, εξηγεί ότι το κωµικό προκύπτει και από πένθιµα θέµατα. 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Παραδείγματα από την Τράπεζα 
 
Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της παραγράφου; 
«Στην Ελλάδα παρατηρείται σηµαντική αύξηση του αριθµού των ατόµων που διδάσκονται την 
ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Γι’ αυτό σήµερα προσφέρονται µαθήµατα ελληνικής γλώσσας 
σχεδόν από όλα τα πανεπιστήµια της χώρας, από ιδιωτικούς φορείς σε διάφορα µέρη της 
Ελλάδας καθώς και στα κέντρα υποδοχής των οµογενών. Επιπλέον, η ελληνική διδάσκεται ως 
δεύτερη γλώσσα και σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα οποία 
φοιτούν παιδιά οµογενών και αλλοδαπών. » 
 
Απάντηση:  
Θεµατική περίοδος: “Στην Ελλάδα ... δεύτερη γλώσσα” 
Λεπτοµέρειες: “Γι᾽ αυτό σήµερα ...αλλοδαπών” 
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Κατακλείδα: δεν έχει 
 

Με ποιες λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή στο εσωτερικό της παρακάτω παραγράφου; 
 
“Η ενδυμασία έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή του ανθρώπου. Καταρχάς, είναι απαραίτητη 
για την υγεία, γιατί προστατεύει το σώμα από τις άσχημες καιρικές συνθήκες. ΌΌμως, 
συνδέεται και με τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Καθένας διαλέγει τον τρόπο με τον οποίο 
ντύνεται ανάλογα με την προσωπικότητά του. Ακόμη, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 
ενδυμασίας και ανθρώπινης συμπεριφοράς. Γι’ αυτό, όταν κάποιος θέλει να κάνει μια 
σημαντική αλλαγή στη ζωή του, φροντίζει να αλλάξει το ντύσιμό του προς το καλύτερο. 
Εκφράζει μ’ αυτόν τον τρόπο τη διάθεσή του για αλλαγή και βελτίωση του εαυτού του. 
Εξάλλου, όταν κάποιος είναι ωραία ντυμένος, νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γεγονός που 
αντανακλάται στη συμπεριφορά του. Τέλος, τα χρώματα που διαλέγει ο άνθρωπος για το 
ντύσιμό του όχι μόνο αποκαλύπτουν την προσωπικότητά του, αλλά επιδρούν και στη διάθεσή 
του.” 
 
Απάντηση: (στην παράγραφο υπογραμμίζονται οι διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις) 
1η – 2η περίοδος: με τη διαρθωτική λέξη «καταρχάς» (δηλώνει απαρίθμηση). Επίσης 
παραλείπεται η λέξη “ενδυμασία” που αναφέρεται στην 1η περίοδο και εννοείται στη 2η. 
2η – 3η περίοδος: με τη διαρθρωτική λέξη «όμως» (δηλώνει αντίθεση). Επίσης παραλείπεται η 
λέξη “ενδυμασία” που αναφέρεται στην 1η περίοδο και εννοείται και στη 3η. 
3η – 4η περίοδος: με αντικατάσταση της λέξης «άνθρωπος» από την αντωνυμία «καθένας» και 
με χρήση συνώνυμης λέξης («προσωπικότητα» αντί «χαρακτήρας») 
4η – 5η περίοδος: με τη διαρθρωτική λέξη «ακόμη» (δηλώνει προσθήκη) 
5η – 6η περίοδος: με τη διαρθωτική φράση «γι᾽ αυτό» (δηλώνει αιτιολόγηση) και με χρήση 
συνώνυμης λέξης («ντύσιμο» αντί «ενδυμασία») 
6η – 7η περίοδος: με τη διαρθρωτική φράση «μ᾽ αυτόν τον τρόπο» (δηλώνει συνέπεια). Επίσης 
παραλείπεται η λέξη «κάποιος» που αναφέρεται στην 6η περίοδο και εννοείται στην 7η. 
7η – 8η περίοδος: με τη διαρθωτική λέξη «εξάλλου» (δηλώνει προσθήκη) 
8η – 9η περίοδος: με τη διαρθωτική λέξη «τέλος» (δηλώνει απαρίθμηση). 
 

 
Επιμέλεια: 

Βασιλική Γεωργούλα – Ειρήνη Παναγιωτοπούλου 


