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εξετάσεων  2018 

 

Α. Περίληψη  

 

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στην αφομοίωση των ξένων λέξεων και 
στη συμβολή τους στον γλωσσικό πλούτο. Ειδικότερα, η συγγραφέας 
θεωρεί ότι οι κοινωνικοί παράγοντες και η ανάγκη αλληλεπίδρασης 
είναι οι αιτίες εμπλουτισμού της γλώσσας με ξένες λέξεις. 

Επιπρόσθετα, τεκμηριώνει τη θέση της μέσα από τις απόψεις του 
Τριανταφυλλίδη σχετικά με τις λεξιλογικές δυνατότητες που 
παρέχουν οι ξένοι όροι, με αποτέλεσμα να μη θεωρούνται επί της 
ουσίας λεκτικά στοιχεία απομονωμένα από το εθνικό λεξιλόγιο. 
Όπως υποστηρίζει, αντίθετα, μπορούν να ενσωματωθούν αρμονικά 
στην καθημερινή ομιλία. Τέλος, η συγγραφέας απορρίπτει την άποψη 
περί του αφανισμού των εθνικών γλωσσών  από τους ξένους όρους.  

 

Β1. 

α. Λάθος 

β. Σωστό 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος. 

ε. Σωστό 



Β2α) Επίκληση στη λογική (τρόπος πειθούς). Τεκμήριο (μέσο 

πειθούς) : παραδείγματα "παραδείγματα βιβλίο, βουνό, σαπούνι, 
λουλούδι, παπούτσι...κάρβουνο"(6η σειρά) 

Β2β) 

ωστόσο: αντίθεση 

όπως: αναλογία 

ώστε: αποτέλεσμα 

άλλωστε: Συμπέρασμα 

 

Β3. 

I. επιρροές 

II. συνθέτουν 

III. κατευθύνουν, συμβάλλουν 

IV. χαθεί 
V. ξεκάθαρες, εναργείς 

Β4α) Η συγγραφέας χρησιμοποιεί τα εισαγωγικά προκειμένου να 
παραθέσει αυτούσια τη ρήση του Εμίλ Μπενβενίστ. 

Β4β) 

- δεν υπάρχει καμία "καθαρή" γλώσσα ( 5η σειρά 1η 
παράγραφος) 

- πλούτος της γλώσσας (2η παράγραφος, 2η σειρά) 

- Ξένες είναι μόνο οι λέξεις..."αδιαφανείς" ως προς το νόημά 
τους(9η σειρά, 2η παράγραφος) 



- ...να οδηγήσουν στην εξαφάνισή της (2η σειρά , 3η 
παράγραφος) 

 

 

Παραγωγή λόγου 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία (Οι μαθητές θα έπρεπε να 
προσαρμόσουν το ύφος , τη γλώσσα και το πρόσωπο στην 
αντίστοιχη επικοινωνιακή περίσταση. Θα μπορούσαν, π.χ, να 
χρησιμοποιήσουν το α πληθυντικό πρόσωπο και το ύφος να είναι 
οικείο και άμεσο).  

Απαιτείται η προσφώνηση, αποφώνηση και η σύνδεση του 
προλόγου και επιλόγου με τα επικοινωνιακά δεδομένα. 

Δυνατότητες γλωσσομάθειας ως προς την προσωπική 
ανάπτυξη. 

Οι νέοι μπορούν να/ έχουν τη δυνατότητα να: 

 διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες 

 να εξοικειωθούν με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την 
κουλτούρα άλλων γλωσσών. Η αλληλεπίδραση με την 
πολιτισμική κουλτούρα άλλων λαών μπορεί να συμβάλει 
στην ευρυμάθεια και άρα στην προσωπική εξέλιξη του 
ατόμου. 

 Να παρακολουθήσουν τη διεθνή βιβλιογραφία και τις 
επιστημονικές εξελίξεις. 

 Να αποκτήσουν άμεση επαφή με τις πηγές πληροφόρησης, 

κυρίως των αναπτυγμένων κρατών. 
 Να  παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της μόδας και να 

αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. 



 Δυνατότητες γλωσσομάθειας ως προς την ένταξη στο 
διεθνοποιημένο περιβάλλον. 

Οι νέοι μπορούν να :  

- να διεκδικήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια 
αγορά εργασίας. 

- να καλλιεργήσουν αισθήματα σεβασμού προς τη 
διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. 

- να συνεργαστούν για την επίλυση διεθνών προβλημάτων που 
ταλανίζουν το σύγχρονο άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να 
κατανοήσουν την αξία του οικουμενισμού και του διεθνούς 
πνεύματος. Να συνειδητοποιήσουν, επίσης,  τη σημασία της 
δημιουργίας του πολίτη του κόσμου. 

- να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του εθνικισμού. 

- Με αφορμή τα ταξίδια που μπορούν να κάνουν σε όλο τον 
κόσμο , αποκτούν βιώματα και εμπειρίες κάτω από ρεαλιστικές 
συνθήκες. Διέπονται από οικουμενική θεώρηση για τον κόσμο 
και διαμορφώνουν πολιτική συνείδηση. 

 

 

 

  

 


