
Έκφραση - Έκθεση Α’ Λυκείου 

Απαντήσεις στο Κριτήριο Αξιολόγησης: Τα «αλαμπουρνέζικα» του 

Χριστιανόπουλου 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α.1.  

η κεντρική ιδέα του αποσπάσματος είναι η διαχρονική κακή χρήση της 

ελληνικής γλώσσας από μια μερίδα ανθρώπων, των «ψευτομορφωμένων». Η 

κακή χρήση έγκειται στην επιφανειακή και αποσπασματική χρήση των λέξεων 

και των νοημάτων τους. Στο κείμενο ο Χριστιανόπουλος αναφέρει πως : «Μόνο 

ένας ψευτομορφωμένος …δεν κατέχει τη γλώσσα και δεν την χρησιμοποιεί 

σωστά.». Παρακάτω εντοπίζουμε «Αυτά είναι ακατανόητα …με διάφορες 

ακαταλαβίστικες λέξεις και τρίτον, δεν έχουν χωνέψει καλά αυτό που λένε.» 

 

 

Α.2 

Ειδικό ονομάζουμε το λεξιλόγιο που συγκεντρώνει ιδιαίτερα σημασιολογικά 

χαρακτηριστικά ανάλογα με την επαγγελματική χρήση του συνόλου των 

λέξεων. 

Οι άνθρωποι των γραμμάτων κατά τον συγγραφέα είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι 

ασχολήθηκαν και ασχολούνται σε ευρύ θεωρητικό πλαίσιο με την ελληνική 

γλώσσα και όχι μόνο. Συνήθως, αυτή η κατηγορία ανθρώπων, αναπτύσσει ένα 

ειδικό λεξιλόγιο που αποξενώνει νοηματικά το ευρύτερο κοινό .  

 

[Το σχολικό βιβλίο για το ειδικό λεξιλόγιο: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5873/] 

 

 

Α.3. 

Δομή: 

 Θ.Π: «Αυτά είναι ακατανόητα... Είναι αλαμπουρνέζικα.» 

Λεπτομέρειες/ Σχόλια: «Και σκεφτείτε ότι σαν κι αυτή τη φράση …δεν έχουν 

χωνέψει καλά αυτό που λένε.» 

Κατακλείδα: Δεν έχει 

 

Τρόπος ανάπτυξης: Διαίρεση 

Απάντηση: Η παράγραφος διαιρείται… 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5873/


 

Β.1.α  

δυσφορία: ασφυξία 

 δήθεν: τάχα 

ακαταλαβίστικες: ακατανόητες  

κομπλεξάρουν: προβληματίσουν, αποθαρρύνουν 

Συντελούν: υποβοηθούν 

 

Β.1.β  

Νεόκοπες: νέος-α-ο + κόπτω 

Παρακολουθήσαμε την ταινία δράσης με κομμένη την ανάσα! 

Η κοπή της πίτας του συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στο 

αμφιθέατρο του δήμου μας. 

Μεταμοντέρνο: μετά + μοντέρνος-α-ο 

Ο μοντερνισμός είναι λογοτεχνικό ρεύμα των αρχών του περασμένου αιώνα. 

Η αρχιτεκτονική της παλιάς Αθήνας εκμοντερνίστηκε στα μέσα της δεκαετίας 

του ’60. 

Πρωτοσχολιάσει: πρώτος-η-ο + σχολιάζω 

Ο σχολιασμός του ποδοσφαιρικού αγώνα διακόπηκε κατά τη διάρκεια του 

ημιχρόνου. 

Το σχόλιο του δημοσιογράφου για την επικαιρότητα ήταν αιχμηρό. 

 

 

Β.2.  

• είναι ένα κουρκούτι : είναι ένα συνονθύλευμα 

• πρόκειται για μπαρούφες: πρόκειται για ανοησίες 

• Είναι αλαμπουρνέζικα: είναι δυσνόητα 



• δεν έχουν χωνέψει καλά: δεν έχουν εμπεδώσει 

• κατά διαόλου: έχει κακή προοπτική 

Β.3.  

Η κρίση της ελληνικής γλώσσας 

 

Γ.  Δεδομένα: Άρθρο 

Ζητούμενα: 

Ζ1: γιατί είναι ανάγκη και απαίτηση των καιρών μας η καλή χρήση της μητρικής 

μας γλώσσας (αξία της καλής χρήσης της ελληνικής γλώσσας). 

Ζ2: ποιοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν αν την αμελήσουμε/ αλλοιώσουμε. 

(προβλήματα κακής χρήσης της ελληνικής γλώσσας.) 

 

 

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΡΔΟΥΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 


