
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Δηζαγσγηθό ζεκείσκα: Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη απόζπαζκα από ην βηβιίν ησλ Π. 

Χαηδεκσπζηάδε θαη Μ. Αζαλαζίνπ Η Νεοελληνική Γλώσσα.  

 

Η ιαθσληθή έθθξαζε 

[…] Η θαηαιιειόηεηα ηεο γισζζηθήο δηαηύπσζεο θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζθέςεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο: ν αζαθήο, γηα παξάδεηγκα, ιόγνο 

δεκηνπξγεί εκπόδηα, ελώ ν ζαθήο ηα αίξεη. Πνηα όκσο δηαηύπσζε ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί 

θαηάιιειε;  

Γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ε ιαθσληθή ήηαλ ε έθθξαζε πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηε ιηηή θαη 

επηγξακκαηηθή δηαηύπσζε ησλ ζθέςεσλ. Τέηνηα ήηαλ ε γιώζζα ησλ Λαθώλσλ – απ’ όπνπ θαη ν 

όξνο – πνπ δώληαο ζθιεξνηξάρεια θαη αζθεηηθά ζπλήζηδαλ λα είλαη εγθξαηείο ζηνλ ιόγν ηνπο. Η 

εγθξάηεηα απηή ζεσξήζεθε θαη εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη αλώηεξε γισζζηθή αξεηή. 

Πξώηα απ’ όια γηα ηελ απιόηεηα θαη ηε ζαθήλεηά ηεο. Η ιαθσληθή έθθξαζε πξνηάζζεη ηελ 

νξζνέπεηα έλαληη ηεο θαιιηέπεηαο, ηελ αθξίβεηα έλαληη ηεο επηηήδεπζεο θαη ηε βξαρπινγία έλαληη 

ηεο πεξηηηνινγίαο. Με άιια ιόγηα, ππνηηκά ηε κνξθή ηεο δηαηύπσζεο έλαληη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, 

πξνβάιινληαο ηελ αξρή πσο ε ιεθηηθή έλδπζε κηαο ζθέςεο πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ εύξεζε θαη 

ηε κεηάδνζε ηεο αιήζεηαο θαη όρη ζηελ απόθξπςή ηεο ή ηνλ εληππσζηαζκό θαη ηελ αηζζεηηθή 

επραξίζηεζε ηνπ δέθηε. Σπλάκα, ε ελάξγεηα ηεο ιαθσληθήο δηαηύπσζεο είλαη ζηνηρείν πνπ 

εμαζθαιίδεη ηε δηαύγεηα ηεο πλεπκαηηθήο θαη ηελ ακεζόηεηα ηεο επηθνηλσληαθήο πξάμεο. Τν πξώην 

ζπκβαίλεη γηαηί ε επηδίσμε ηεο ζαθήλεηαο ζηελ έθθξαζε κεηαθξάδεηαη ζε επηδίσμε ηεο ζαθήλεηαο 

ζηελ ζθέςε θαη ην δεύηεξν γηαηί ε αμίσζε ηεο επζύηεηαο ζηνλ ιόγν ηζνδπλακεί κε αμίσζε ηεο 

επζύηεηαο ζηελ επηθνηλσλία. 

Ωζηόζν, ε ιαθσληθόηεηα δελ είλαη θαη’ αλάγθε απνδεηθηηθό πλεπκαηηθήο σξηκόηεηαο. Μπνξεί 

κάιηζηα λα νθείιεηαη θαη ζε ιόγνπο πλεπκαηηθήο έλδεηαο, όπσο ν Καβάθεο έδεημε ζην «Ηγεκώλ εθ 

Γπηηθήο Ληβύεο» ή θαη εζσζηξέθεηαο, νπόηε θαη ε επηθαηλόκελε απιόηεηά ηεο δελ είλαη παξά 

απιντθόηεηα θαη νη απνθζεγκαηηθέο δηαηππώζεηο δελ πεξηέρνπλ ηίπνηα άιιν από θνηλνηνπίεο. 

Σπλάκα, δελ είλαη πάληα ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζε όιεο ηηο επηθνηλσληαθέο αιιαγέο θαη λα 

εμππεξεηήζεη όινπο ηνπο επηθνηλσληαθνύο ζθνπνύο. Γηα παξάδεηγκα, νη ιεπηέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

απνρξώζεηο θαη νη ζύλζεηεο ηδέεο, απόξξνηα ελόο θόζκνπ πνιππινθόηεξνπ από ηνλ αξραίν, δελ 

κπνξνύλ λα απνδνζνύλ κε επάξθεηα από ηελ βξαρπινγηθή έθθξαζε. Οκνίσο, ην έξγν ηεο 



δηδαζθαιίαο, ηεο θξηηηθήο θ.ιπ. πινπνηείηαη απνηειεζκαηηθόηεξα κε ηνλ αλαιπηηθό θαη όρη ηνλ 

ιαθσληθό ιόγν. 

Οη ελζηάζεηο απηέο δελ απνβιέπνπλ ζηελ ππνηίκεζε ηεο ιαθσληθόηεηαο. Η ζπληνκία θαη ε 

ιηηόηεηα ζπληζηνύλ πξάγκαηη αξεηέο ηεο έθθξαζεο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ θαη δελ 

πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηνλ θαλόλα θαη ην ππόδεηγκά ηεο. Καη από ηε δηαηύπσζε απηή κπνξνύκε λα 

εμάγνπκε ηελ απάληεζε ζην αξρηθό εξώηεκα: θακία δηαηύπσζε δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ 

απόιπηε θαηαιιειόηεηα ζε όιεο ηηο πλεπκαηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ. Τν 

είδνο ηεο πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη νη ζπλζήθεο ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο, ηειηθά, 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηαιιειόηεηά ηεο, θαη όρη ην πόζν πξνζεγγίδεη ή απνθιίλεη από έλα νξηζκέλν 

πξόηππν ιόγνπ. 

Π. Χαηδεκσπζηάδεο – Μ. Αζαλαζίνπ, «Η ιαθσληθή έθθξαζε»  

ζην: Η Νεοελληνική Γλώσσα, εθδ. Μεηαίρκην 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Θέμα 1ο 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σωστό, αλ ε πξόηαζε ζπκθσλεί κε ην λόεκα ηνπ 

θεηκέλνπ, ή ηε ιέμε Λάθος, αλ δελ ζπκθσλεί.  

α. Η ζαθήλεηα ζηε δηαηύπσζε ζπλδέεηαη κε ηελ θαζαξόηεηα ηεο ζθέςεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

β. Η γισζζηθή εγθξάηεηα θαη ε ιαθσληθόηεηα ζηελ έθθξαζε ραξαθηήξηδαλ όινπο ηνπο 

αξραίνπο Έιιελεο. 

γ. Η ιαθσληθή έθθξαζε δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηελ αθξίβεηα θαη ηελ επηηήδεπζε ηνπ ιόγνπ. 

δ. Η αξεηή ηεο ιαθσληθόηεηαο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ πλεπκαηηθή θαη εθθξαζηηθή 

πελία. 

ε. Η ιαθσληθόηεηα απνηειεί θαηάιιειν εθθξαζηηθό πξόηππν γηα όιεο ηηο επηθνηλσληαθέο 

πεξηζηάζεηο. 

[Μνλάδεο 15]  

 

Α2. Να απνδώζεηε πεξηιεπηηθά ζε κία παξάγξαθν 60-70 ιέμεσλ ηηο απόςεηο ηνπ ζπγγξαθέα 

γηα ηελ αμία ηεο ιαθσληθήο έθθξαζεο θαη ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο απηή δελ απνηειεί γισζζηθή 

αξεηή θαη απνηειεζκαηηθό κέζνλ επηθνηλσλίαο.  

[Μνλάδεο 15]  

 



Θέμα 2ο 

Α3. «Καη από ηε δηαπίζησζε απηή κπνξνύκε λα εμάγνπκε ηελ απάληεζε ζην αξρηθό εξώηεκα: 

θακία δηαηύπσζε δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ απόιπηε θαηαιιειόηεηα ζε όιεο ηηο πλεπκαηηθέο 

θαη επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ. Τν είδνο ηεο πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη νη ζπλζήθεο 

ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο, ηειηθά, πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηαιιειόηεηά ηεο». 

Να κεηαθέξεηε ην παξαπάλσ ρσξίν ζηελ παζεηηθή ζύληαμε. Πνηα από ηηο δύν ζπληάμεηο ζα 

ρξεζηκνπνηνύζαηε εζείο απεπζπλόκελνο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ζηελ ηάμε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.  

[Μνλάδεο 15]  

 

Α4. Οη παξαθάησ ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο αλήθνπλ ζε έλα ιεμηιόγην ιόγην θαη επίζεκν. Να 

γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο παξαθάησ θξάζεηο αληηθαζηζηώληαο θάζε ππνγξακκηζκέλε ιέμε κε 

κία ζπλώλπκε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλόηεξα ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία.  

α. Σπλάκα, ε ελάξγεηα ηεο ιαθσληθήο δηαηύπσζεο […] 

β. Η ιαθσληθή έθθξαζε πξνηάζζεη […] ηε βξαρπινγία έλαληη ηεο πεξηηηνινγίαο. 

γ. Μπνξεί κάιηζηα λα νθείιεηαη θαη ζε ιόγνπο πλεπκαηηθήο έλδεηαο […] 

δ. […] νη ιεπηέο ζπλαηζζεκαηηθέο απνρξώζεηο θαη νη ζύλζεηεο ηδέεο, απόξξνηα ελόο θόζκνπ 

πνιππινθόηεξνπ […] 

ε. […] θαη όρη ην πόζν πξνζεγγίδεη ή απνθιίλεη από έλα νξηζκέλν πξόηππν ιόγνπ.  

[Μνλάδεο 15]  

 

Α5. «Η ζπληνκία θαη ε ιηηόηεηα ζηνλ ιόγν ζπληζηνύλ πξάγκαηη αξεηέο ηεο έθθξαζεο, αιιά ζε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ θαη δελ πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηνλ θαλόλα θαη ην ππόδεηγκά ηεο». 

Παίξλνληαο αθνξκή από ην θείκελν πνπ δηαβάζαηε θαη ην ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα, λα 

γξάςεηε έλα άξζξν 300-350 ιέμεσλ γηα ην πεξηνδηθό ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζην νπνίν λα αλαθεξζείηε: 

α. Σηα νθέιε ηεο ιηηήο θαη ζύληνκεο έθθξαζεο. 

β. Σε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε ιαθσληθή έθθξαζε δελ είλαη θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή. 

(Δλλνείηαη όηη ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν όρη ε απιή θαηαγξαθή πεξηπηώζεσλ αιιά ε αηηηνιόγεζε 

ηεο άπνςεο ζαο.)  

[Μνλάδεο 40] 

 

 

 

 

 



Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δηζαγσγηθό ζεκείσκα: Ο Κ. Π. Καβάθεο ππήξμε έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Έιιελεο 

πνηεηέο. Έγξαςε πνηήκαηα θηινζνθηθά/δηδαθηηθά, ηζηνξηθά θαη εξσηηθά. 

 

Ηγεκώλ εθ Γπηηθήο Ληβύεο 

Άξεζε γεληθώο ζηελ Αιεμάλδξεηα, 

ηεο δέθα κέξεο πνπ δηέκεηλελ απηνύ, 

ν εγεκώλ εθ Γπηηθήο Ληβύεο 

Αξηζηνκέλεο, πηόο ηνπ Μελειάνπ. 

Ωο η’ όλνκά ηνπ, θ’ ε πεξηβνιή, θνζκίσο, ειιεληθή. 

Γέρνληαλ επραξίζησο ηεο ηηκέο, 

αιιά δελ ηεο επηδεηνύζελ· ήηαλ κεηξηόθξσλ. 

Αγόξαδε βηβιία ειιεληθά, 

ηδίσο ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά. 

Πξν πάλησλ δε άλζξσπνο ιηγνκίιεηνο. 

Θάηαλ βαζύο ζηεο ζθέςεηο, δηεδίδεην, 

θ’ νη ηέηνηνη ηόρνπλ θπζηθό λα κε κηινύλ πνιιά. 

Μήηε βαζύο ζηεο ζθέςεηο ήηαλ, κήηε ηίπνηε. 

Έλαο ηπραίνο, αζηείνο άλζξσπνο. 

Πήξε όλνκα ειιεληθό, ληύζεθε ζαλ ηνπο Έιιελαο, 

έκαζ’ επάλσ, θάησ ζαλ ηνπο Έιιελαο λα θέξεηαη· 

θ’ έηξεκελ ε ςπρή ηνπ κε ηπρόλ 

ραιάζεη ηελ θαινύηζηθελ εληύπσζη 

κηιώληαο κε βαξβαξηζκνύο δεηλνύο ηα ειιεληθά, 

θ’ νη Αιεμαλδξηλνί ηνλ πάξνπλ ζην ςηιό, 

σο είλαη ην ζπλήζεην ηνπο, νη απαίζηνη. 

 

Γη’ απηό θαη πεξηνξίδνληαλ ζε ιίγεο ιέμεηο, 

πξνζέρνληαο κε δένο ηεο θιίζεηο θαη ηελ πξνθνξά· 

θ’ έπιεηηελ νπθ νιίγνλ έρνληαο 

θνπβέληεο ζηνηβαγκέλεο κέζα ηνπ. 

 

Κσλζηαληίλνο Π. Καβάθεο, Τα ποιήματα, εθδ. Ίθαξνο 

 

 



 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

Θέμα 1ο  

Β1. Σην πνίεκα παξνπζηάδεηαη ε θιαζηθή θηινζνθηθή αληίζεζε αλάκεζα ζην «θαίλεζζαη» θαη 

ην «είλαη». Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο Σηήιεο Α (θαίλεζζαη – είλαη) κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Σηήιεο Β (ρσξία ηνπ πνηήκαηνο). 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

 

 

1. «θαίλεζζαη» 

 

 

2. «είλαη» 

 

 

 

 

α. έκαζ’ επάλσ, θάησ ζαλ ηνπο Έιιελαο λα θέξεηαη· 

β. θ’ έπιεηηελ νπθ νιίγνλ έρνληαο  θνπβέληεο ζηνηβαγκέλεο κέζα ηνπ. 

γ. Πξν πάλησλ δε άλζξσπνο ιηγνκίιεηνο. 

δ. κηιώληαο κε βαξβαξηζκνύο δεηλνύο ηα ειιεληθά 

ε. Αγόξαδε βηβιία ειιεληθά 

ζη. Θάηαλ βαζύο ζηεο ζθέςεηο, δηεδίδεην 

δ. Έλαο ηπραίνο, αζηείνο άλζξσπνο. 

 

[Μνλάδεο 20] 

 

Β2. Να παξνπζηάζεηε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πνηήκαηνο ηε ζηάζε δσήο ηνπ Αξηζηνκέλε θαη 

λα εμεγήζεηε ηα θίλεηξα θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο (60-70 ιέμεηο).  

[Μνλάδεο 20] 

 

Θέμα 2ο  

Αλ θαη ε ιηηή/ιαθσληθή έθθξαζε ζεσξείηαη ζπρλά έλδεημε πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, ζε 

θάπνηεο πεξηζηάζεηο είλαη απόξξνηα πλεπκαηηθήο θαη γισζζηθήο έλδεηαο. Πνηα από ηηο δύν εθδνρέο 

ηζρύεη ζην πνίεκα; Από πνηα ζηνηρεία ηνπ ιόγνπ ελόο αλζξώπνπ ζηελ θαζεκεξηλή ζαο επηθνηλσλία 

κπνξείηε λα δηαθξίλεηε αλ ε ιαθσληθή έθθξαζε απνηειεί αξεηή θαη όρη αδπλακία; (150 πεξίπνπ 

ιέμεηο)  

[Μνλάδεο 60] 


