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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ Ν. ΓΛΩΣΣΑΣ Α´ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Γενικές παρατηρήσεις: 
1) Το ερώτημα Β1 αφορά σε σημασιολογικά στοιχεία των κειμένων που περιέχονται στην 
Τράπεζα Θεμάτων. 
Από τους μαθητές ζητείται:  

Ø να δώσουν συνώνυμα ή αντώνυμα λέξεων ή φράσεων των κειμένων, 
Ø να σχηματίσουν φράσεις με λέξεις του κειμένου ή με τα συνώνυμα/αντώνυμά τους, 
Ø να συντάξουν μια παράγραφο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις των κειμένων, 
Ø να αναπτύξουν σε παράγραφο το περιεχόμενο μιας φράσης του κειμένου. 

 
2) Το ερώτημα Β2 αφορά στη λειτουργία μορφοσυντακτικών δομών και υφολογικών 
στοιχείων των κειμένων που περιέχονται στην Τράπεζα Θεμάτων. 
Συγκεκριμένα από τους μαθητές ζητείται:  

Ø να εντοπίσουν λέξεις που ανήκουν σε ειδικό λεξιλόγιο ή ξένους όρους και να 
αιτιολογήσουν τη χρήση τους, 

Ø να αιτιολογήσουν την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από το συγγραφέα και να τη 
μετατρέψουν σε παθητική ή το αντίστροφο, 

Ø να εντοπίσουν παραδείγματα αναφορικής και ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας και 
να αιτιολογούν τη χρήση της από το συγγραφέα, 

Ø να επισημάνουν την κυριολεκτική/δηλωτική ή τη μεταφορική/συνυποδηλωτική 
σημασία συγκεκριμένων φράσεων ή τίτλων των κειμένων, 

Ø να δώσουν ένα δικό τους τίτλο στο κείμενο (κυριολεκτικό ή μεταφορικό) 
Ø να αιτιολογήσουν τη χρήση σημείων στίξης, τη λειτουργία ερωτήσεων ή ρηματικών 

προσώπων στα κείμενα, 
Ø να εντοπίσουν στοιχεία προφορικού λόγου. 

 
3) Σε περίπτωση που η εκφώνηση ζητά τη σύνταξη μιας παραγράφου οι μαθητές πρέπει να 
προσέξουν να γράψουν μία παράγραφο που τεκμηριώνει τη θεματική περίοδο και έχει 
πλήρη δομή (θεματική περίοδο, λεπτομέρειες και κατακλείδα). 
 
4) Το δεύτερο θέμα (ερωτήματα Β1 και Β2) βαθμολογείται με 25 μονάδες.  

 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
1) Στοιχεία προφορικού λόγου, επίσημο και ανεπίσημο ύφος 
Παράδειγμα από την Τράπεζα: 
 
Α) Ο συγγραφέας, στην παρακάτω παράγραφο του κειμένου, χρησιμοποιεί σε ορισμένες 
προτάσεις στοιχεία προφορικού λόγου. 
α. Να επισημάνετε τις προτάσεις αυτές.  
β. Να επαναδιατυπώσετε τις προτάσεις με τρόπο ώστε το ύφος να γίνει πιο επίσημο.  
 
 «Ο πρώτος κώδικας επικοινωνίας, δηλαδή η µητρική γλώσσα, είναι κοινωνικός θεσµός. Αυτό 
σηµαίνει ότι η γνώση της µητρικής γλώσσας και η καλή χρήση της είναι το κυριότερο µέσο 
ένταξης στην κοινότητα, εφόσον αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για επικοινωνία και για 
δηµιουργία σωστών και ολοκληρωµένων σχέσεων µε τα υπόλοιπα µέλη. Χρησιµοποιούµε την 
οµιλία για να έρθουµε σε επαφή µε τους άλλους. Για να µην είµαστε µόνοι ή αποξενωµένοι. Και 
από την άποψη αυτή, η κατάκτηση της γλώσσας µας βοηθάει να αποφύγουµε την 
αποµόνωση.» 
 
Απάντηση: Η παράγραφος δεν έχει έντονα στοιχεία προφορικότητας. Μπορούμε όμως να 
απομονώσουμε τις φράσεις: 
1) Για να μην είμαστε μόνοι ή αποξενωμένοι  
Επαναδιατύπωση σε πιο επίσημο ύφος: “για να αποφευχθεί η μοναξιά και η απομόνωση” 
Π.χ. η κατάκτηση της γλώσσας μας βοηθάει να αποφύγουμε την απομόνωση 
2) Επαναδιατύπωση σε πιο επίσημο ύφος: “Η κατάκτηση της γλώσσας συντελεί στην αποφυγή 
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της απομόνωσης” 
Παρατήρηση: οι φράσεις προφορικού λόγου προσδίδουν αμεσότητα, ζωντάνια και 
παραστατικότητα στο λόγο, καθιστούν το ύφος πιο οικείο και κεντρίζουν το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη. 
 
Β) Να επισημάνετε τρεις λέξεις ή φράσεις που δίνουν στο κείμενο επίσημο ύφος και να τις 
αποδώσετε με τρόπο ώστε το ύφος να γίνει ανεπίσημο: 
«Αν τώρα σκεφθεί κανείς ότι η γλώσσα συµβαδίζει µε τον πολιτισµό, αντιλαµβάνεται ότι το 
πολιτιστικό στοιχείο είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στη διαδικασία εκµάθησης των 
ξένων γλωσσών. Έχοντας επίγνωση του δεδοµένου αυτού, οι συγγραφείς των εγχειριδίων 
διδασκαλίας των ξένων γλωσσών περιλαµβάνουν πολλές πληροφορίες που αναφέρονται στο 
φυσικό περιβάλλον, στην οικονοµία, στην ιστορία, στη θρησκεία, στη λογοτεχνία, στους 
θεσµούς, στις αντιλήψεις, στον τρόπο ζωής, στα ήθη, τα έθιµα και τις αξίες της κοινότητας η 
οποία χρησιµοποιεί τη διδασκόµενη γλώσσα... » 
 
Απάντηση: η γλώσσα συμβαδίζει με τον πολιτισμό=η γλώσσα ακολουθεί τον πολιτισμό 
ΈΈχοντας επίγνωση του δεδομένου αυτού = γνωρίζοντας αυτό το δεδομένο 
οι συγγραφείς των εγχειριδίων= οι συγγραφείς των βιβλίων 
 
2) Ενεργητική και παθητική σύνταξη (βλ. σχολικό βιβλίο ΈΈκφραση-ΈΈκθεση σ. 150) 
Παραδείγματα από την Τράπεζα: 
Α) Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον ομιλητή.  Να μετατρέψετε 
την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.  
«Η σάτιρα από τη µια µεριά ξεσκεπάζει την ανοησία και από την άλλη καυτηριάζει το κακό ». 
 
Απάντηση: με την ενεργητική σύνταξη, δίνεται έμφαση στο υποκείμενο που ενεργεί (τονίζεται 
η σάτιρα και ο ρόλος της) και το ύφος είναι πιο ζωντανό και άμεσο.  
Παθητική σύνταξη: “Από τη μια μεριά ξεσκεπάζεται η ανοησία και από την άλλη 
καυτηριάζεται το κακό από τη σάτιρα”. 
 
Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον ομιλητή.  Να μετατρέψετε 
την σύνταξη σε ενεργητική.  
«Θα πρέπει να αναζητηθούν συστηµατικά νέοι τρόποι εκµάθησης ξένων γλωσσών». 
 
Απάντηση: με την παθητική σύνταξη τονίζεται ότι το υποκείμενο παθαίνει κάτι ή δέχεται το 
αποτέλεσμα μιας ενέργειας, δηλαδή δίνεται έμφαση στην πράξη, το αποτέλεσμα της ενέργειας 
(η αναζήτηση νέων τρόπων εκμάθησης) και το ύφος είναι πιο τυπικό, απρόσωπο και επίσημο. 
Ενεργητική σύνταξη: “Θα πρέπει να αναζητήσουμε/αναζητήσουν συστηματικά νέους τρόπους 
εκμάθησης ξένων γλωσσών”.  
 
3) Αναφορική – ποιητική λειτουργία, μεταφορική και κυριολεκτική χρήση της γλώσσας (βλ. 
σχολικό βιβλίο ΈΈκφραση-ΈΈκθεση σσ. 44-47 και σ. 153) 
 
Παράδειγμα από την Τράπεζα: 
Να επισημάνετε στο κείμενο δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής χρήσης της 
γλώσσας. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.  
“Ορισµένες παιδικές φιλίες διαρκούν µια ολόκληρη ζωή. Σε τέτοιες µακροχρόνιες φιλίες η 
σχέση συµβαίνει να είναι ισότιµη και κανένας φίλος να µην αναλαµβάνει έναν πιο σαφή ή 
σταθερό ρόλο. Συνήθως, οι νέοι που συντηρούν τις φιλικές τους σχέσεις για πολύ χρόνο 
έχουν κοινές αξίες, στάσεις και προσδοκίες. Η «κοινότητα» αυτή των «πιστεύω» και των 
«οραµάτων» αποτελεί τον συνεκτικό ιστό της φιλίας τους. Εποµένως, οι άνθρωποι που 
διατηρούν µακροχρόνια φιλία σπάνια έχουν εντελώς αντίθετους χαρακτήρες.” 
 
Απάντηση: “η κοινότητα αυτή των πιστεύω ” “τον συνεκτικό ιστό της φιλίας” 
Με τη μεταφορική χρήση της γλώσσας ο λόγος γίνεται πιο παραστατικός, άμεσος και 
ενεργοποιείται το ενδιαφέρον του δέκτη, γιατί ο λόγος απευθύνεται στο συναίσθημα και 
προκαλεί συγκίνηση και αισθητική απόλαυση. 
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4) Ειδικό λεξιλόγιο (βλ. σχολικό βιβλίο ΈΈκφραση-ΈΈκθεση σσ. 60-65) 
Παράδειγμα από την Τράπεζα: 
Να επισημάνετε στο παρακάτω κείμενο λέξεις ή φράσεις ειδικού λεξιλογίου που να αφορούν 
στη γλώσσα.  Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. 
«Οι νέοι έχουν την τάση να διαφοροποιούνται µε το ντύσιµο, την αισθητική του σώµατος, τη 
συµπεριφορά και τη γλώσσα. Η λεγόµενη γλώσσα των νέων αποτελεί κώδικα εξατοµικευτικό 
της οµάδας ηλικίας, γλωσσική παραλλαγή που διαφοροποιεί τους χρήστες της 
κατασκευάζοντας συγχρόνως τη συνοχή της οµάδας. Οι αποκλίσεις της γλώσσας των νέων, οι 
νεολογισµοί και οι γραµµατικές παραβιάσεις εκφράζουν τις αλλαγές στα πρότυπα 
συµπεριφοράς, τις ιδέες, τις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας. Με τους νεολογισµούς, τις 
ιδιωµατικές εκφράσεις και λέξεις, οι νέοι µεταδίδουν µηνύµατα διάκρισης από τις παλιότερες 
γενιές, εκφράζουν αµφισβήτηση αρχών και αξιών. » 
 
Απάντηση: νεολογισμοί, κώδικας, ιδιωματικές εκφράσεις. 
Οι παραπάνω λέξεις ανήκουν στο ειδικό λεξιλόγιο της γλωσσολογίας. Η χρήση τους προσδίδει 
επιστημονική ακρίβεια στο περιεχόμενο του κειμένου και επισημότητα στο ύφος.    
 
5) Λειτουργία ερωτήσεων, α´ και β´ προσώπου 
Παραδείγματα από την Τράπεζα: 
Α) Για ποιους λόγους ο συγγραφέας χρησιμοποιεί α´ πληθυντικό και β´ ενικό πρόσωπο; 
 
«Από την άλλη πλευρά, οι µεγαλύτεροι πρέπει να προβληµατιστούν και να πείσουν! Ποιον; Τη 
νεολαία. Μια νεολαία που τα µέλη της δεν ενθουσιάζονται πάντα από το σχολείο, που ανάγουν 
µερικές φορές την παρέα σε κέντρο της ζωής τους και που κάποτε φυλακίζονται σε ευτελείς 
φοβίες και κοινοτοπίες. Είναι, αλήθεια, δύσκολο εµείς οι µεγαλύτεροι να πείσουµε τους νέους 
ότι η ανάπτυξη του πολιτισµού µας δηµιούργησε αξίες αναντικατάστατες και αξιοσέβαστες. 
Πρέπει, όµως, να πείσουµε τους νέους ότι µόνο, όταν σέβεσαι την ιστορική διαδροµή της 
κοινωνίας σου, τους θεσµούς, τις αρχές της δηµοκρατίας, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
σου και, ότι µόνο όταν υπεύθυνα και γόνιµα αµφισβητείς, µπορείς να ελπίζεις και να 
αισιοδοξείς. Πρέπει, λοιπόν, εµείς οι µεγαλύτεροι να δώσουµε το παράδειγµα, γιατί το µήνυµα 
για το µέλλον το µεταφέρει η νεολαία.» 
 
Απάντηση: το  α´ πληθυντικό πρόσωπο δίνει ζωντάνια και οικειότητα. Ο συγγραφέας εντάσσει 
τον εαυτό του στη γενιά εκείνων που έχουν χρέος να καθοδηγήσουν τους νέους, εκφράζει 
συλλογικότητα. Το  β´ ενικό πρόσωπο προσδίδει ζωντάνια και αμεσότητα. Η χρήση και των 
δύο προσφέρει ποικιλία στο κείμενο και κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 
 
Β) Γιατί ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ερωτήσεις; 
«Βεβαίως, γνωρίζουµε ότι συνήθως εξουσία και χαµόγελο δεν πάνε µαζί! Υπευθυνότητα όµως 
και χαµόγελο ταιριάζουν απόλυτα και αυτό είναι, ίσως, που θα πρέπει να µάθουν οι πολίτες. 
Θα ήταν χρήσιµο να εξετάζαµε το προφίλ του ηγέτη. Πώς τον θέλουµε; Άκαµπτο, σκληρό και 
αυστηρό; Ή εύστροφο, γνώστη, ευέλικτο και µε τάσεις βελτίωσης των λαθών του; Το δεύτερο 
µοντέλο αρχηγού σαφέστατα προτιµάει τον «κόσµο του γέλιου», ως µέθοδο κριτικής και 
αυτοκριτικής. Αυτό είναι γεγονός και η ιστορία το έχει καταγράψει.» 

 
Απάντηση: οι ερωτήσεις δίνουν ζωντάνια, αμεσότητα στο κείμενο και κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη. Συγκεκριμένα διεγείρουν τον προβληματισμό του γύρω από τα 
χαρακτηριστικά του ηγέτη. Οι ρητορικές ερωτήσεις κατευθύνουν τον αναγνώστη στην 
αυτονόητη απάντηση. 
 
6) Σχολιασμός της λειτουργίας σημείων στίξης  
Παρατήρηση: τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται είτε για να δηλώσουν στο συγκεκριμένο 
σημείο μεταφορική χρήση του λόγου, είτε για να εκφράσουν σχόλιο του συγγραφέα (ειρωνικό, 
αποδοκιμαστικό, επικριτικό). Επίσης χρησιμοποιούνται, όταν μεταφέρονται αυτούσια τα λόγια 
κάποιου, όταν παραθέτουμε έναν τίτλο ή λέξεις/φράσεις που ανήκουν στο ειδικό λεξιλόγιο, σε 
κάποιο γλωσσικό ιδίωμα ή είναι νεολογισμοί. 
Τα θαυμαστικά δηλώνουν συναίσθημα (θαυμασμό, ειρωνεία, απαξίωση, ενθουσιασμό). 
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Παράδειγμα από την Τράπεζα:  
Να αιτιολογήσετε τη χρήση εισαγωγικών στα παρακάτω αποσπάσματα: 
«Όπως, όµως, έχει επισηµάνει ο Μ. Τριανταφυλλίδης «οι διάλεκτοι ενός λαού είναι κι αυτές µια 
από τις πολυτιµότερες πηγές για τον πλουτισµό της γραφόµενης γλώσσας του και θα ήταν 
λάθος και ασυχώρετη στενοκεφαλιά, αν ήθελε κανείς να αποκλείσει από την κοινή γλώσσα 
καθεµιά όµορφη λέξη, έναν τύπο που εκφράζει κάτι ξεχωριστό, έναν ιδιωµατισµό, µόνο και 
µόνο γιατί έτυχε να είναι διαλεκτικός, Όλες οι ξένες γλώσσες έχουν πλουτιστεί από τα ιδιώµατα 
και πολλές φορές µάλιστα µεγάλοι λογοτέχνες συνειδητά εργάστηκαν γι' αυτόν τον σκοπό». 
(Αυτούσια µεταφορά των λόγων του Μ. Τριανταφυλλίδη) 
 
«Αν και δεν είναι δυνατή η συστηµατική και γενικευµένη διδασκαλία των νεοελληνικών 
γλωσσικών διαλέκτων, όπως η ποντιακή ή η διδασκαλία των «ειδικών γλωσσών»..., δεν θα 
έπρεπε να αποκλειστούν από τη γλωσσική διδασκαλία ορισµένες ιδιωµατικές ή διαλεκτικές 
φράσεις των οποίων η χρήση έχει γενικευθεί.» (Ειδική ορολογία) 
 
7) Το κείμενο κλείνει με τα λόγια του ποιητή Διονυσίου Σολωμού: «μήγαρις πως έχω άλλο τι 
στον νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Ποιο είναι το νόημα των λόγων του ποιητή;  Γιατί 
ο συγγραφέας επιλέγει αυτόν τον τρόπο για να κλείσει το κείμενό του;  
Ο Δ. Σολωμός δηλώνοντας ότι στο νου του δεν έχει τίποτα άλλο παρά την ελευθερία και τη 
γλώσσα, επισημαίνει τη σημασία και τη σπουδαιότητα των δύο εννοιών καθώς και την 
αλληλεξάρτησή τους. Η διαφύλαξη της γλώσσας είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της 
ελευθερίας και η ελευθερία από κάθε είδους εξαρτήσεις, εθνικές, πολιτικές, πολιτιστικές είναι 
απαραίτητη για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της γλώσσας ενός έθνους.   
Ο συγγραφέας του κειμένου χρησιμοποιεί τα λόγια του ποιητή, για να κλείσει το κείμενό του, 
γιατί η αυθεντία του ποιητή ενισχύει την αποδεικτική ισχύ των λόγων του, καθώς και το κύρος 
και την αξιοπιστία του ως συγγραφέα (επίκληση στην αυθεντία).  
 
 

Επιμέλεια: 
Βασιλική Γεωργούλα – Ειρήνη Παναγιωτοπούλου 

 
 
 

 
 


