
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε 

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή) 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

1. Σ 

2. Λ 

3. Σ 

4. Λ 

5. Σ 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

 Πρώτη θεματική ενότητα: Τα χαρακτηριστικά/ οι προϋποθέσεις του διαλόγου- Τα 

ζητούμενα στο διάλογο 

 Δεύτερη θεματική ενότητα: Ο δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα της κρίσης (την 

εποχή κατά την οποία γράφτηκε το κείμενο) 

 Νοηματική σχέση: Στην πρώτη ενότητα παρατίθενται οι βασικές αρχές του 

διαλόγου διαχρονικά, με στόχο, στη δεύτερη ενότητα, να ελεγχθεί/ διαπιστωθεί σε 

ποιο βαθμό ισχύουν 

3ουποερώτημα (μονάδες 15)  

 Προτροπή/προτρεπτική υποτακτική (ας…) και α΄ πληθυντικό πρόσωπο 

 Με τη χρήση τους το ύφος καθίσταται πιο οικείο. Ο συγγραφέας φανερώνει τη 

διάθεσή του να επικοινωνήσει με πιο άμεσο τρόπο με τον αναγνώστη του. 

Εκφράζει μια καθολικότητα στο νόημα, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον 

δέκτη.  

 



ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

 Α΄υποερώτημα: Οποιαδήποτε διαπίστωση από τους μαθητές/-τριες θεωρείται 

αποδεκτή, εφόσον μπορεί να συσχετιστεί/ τεκμηριωθεί με στοιχεία/ χωρία του 

ποιήματος, χωρίς να δίνεται με τρόπο αυθαίρετο.  

 Ενδεικτικά: Αποκαλύπτονται τα επίπεδα της συνύπαρξης- «συνάντησης» των δύο 

φύλων: η καθημερινότητα και η οικογένεια, οι σχέσεις εξουσίας, η υπεροχή του 

άνδρα, ο φόβος του ενός για τον άλλο, ο ανταγωνισμός, η επιφυλακτική στάση («Κι 

ο άντρας είπε: πεινώ … κι όμως φοβάμαι»), η ερωτική έλξη/ το ερωτικό 

συναίσθημα  («Κι ο άντρας έδειξε το κρεβάτι … η γυναίκα επληρώθη»), η 

συντροφικότητα, η τρυφερότητα («η γυναίκα ακούμπησε ταπεινά το κεφάλι της στα 

πλευρά του»), οι διαφορές στην κοινωνική τους ταυτότητα μέσω της εστίασης στη 

φιλοδοξία του άνδρα και στη φροντίδα της οικογένειας στη γυναίκα(«Κι ο άντρας 

είπε: θα ’θελα να ’μαι θεός. Κι η γυναίκα είπε: θα γεννήσω σε λίγο») κ.λπ. 

 Β΄υποερώτημα: η δια-χρονία και α-χρονία στα γνωρίσματα της σχέσης τους(η ουσία 

της συνύπαρξης των δύο φύλων παραμένει αναλλοίωτη) 
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