
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) 

Ο ενεργητικός ακροατής: 

 αφήνει το περιθώριο στον άλλο, για να εκφραστεί,  

 διέπεται από ενσυναίσθηση (κατανοεί τα συναισθήματα, έρχεται στη θέση του, τον 

συμπονά), 

 δεν κρίνει την άλλη πλευρά, 

 αποδέχεται όσα ακούει χωρίς προκαταλήψεις/ αγκυλώσεις (είναι διαλλακτικός), 

 θέτει εύστοχα ερωτήματα,  

 δίνει συμβουλές, όποτε χρειάζεται. 

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

 Το β. 

 Στον τίτλο δίνονται με ακρίβεια όλοι οι άξονες του κειμένου: το ακριβές θέμα 

(«ενεργητική ακρόαση»), η ηλικιακή ομάδα («έφηβοι») αλλά και η παρότρυνση 

προς τους γονείς («Επικοινωνήστε»). 

3ουποερώτημα (μονάδες 15)  

 Είναι αναγκαίο/ Προτείνεται να τίθενται/γίνονται ουσιαστικές-διευκρινιστικές 

ερωτήσεις και να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος/ ο χρόνος που χρειάζεται, 

για να ερευνηθεί περισσότερο γιατί ο έφηβος νιώθει έτσι ή συμπεριφέρεται με 

αυτόν τον τρόπο και με εύστοχες ερωτήσεις (να διαπιστωθεί) τι τον κάνει να είναι 

θυμωμένος/η. 



 Το ύφος καθίσταται πλέον πιο επίσημο και αποστασιοποιημένο και χάνεται ο τόνος 

οικειότητας. Η σύνταξη έγινε πιο περίπλοκη και το εκφραστικό επίπεδο υψηλότερο 

(λόγω της συχνής χρήσης της παθητικής σύνταξης και της απαλοιφής του ευθέος 

λόγου). 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Άξονες της απάντησης:  

Η Μαρία οδηγείται σε αυτή τη δήλωση, καθώς:  

 συνειδητοποιεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω του φύλου της στην 

προσπάθεια να αυτοπροσδιοριστεί, να εντοπίσει τη δική της ταυτότητα. 

 είναι εγκλωβισμένη, αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο γυναικεία πρότυπα, αυτό 

της μητέρας της (1η παράγραφος) και εκείνο της φεμινίστριας Αντιγόνης.  

 η Αντιγόνη επιτίθεται σε κάθε περίσταση στο κυρίαρχο αντρικό πρότυπο, σε βαθμό 

που επιτακτικά αποτρέπει την αφηγήτρια από οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να 

παραπέμψει σε έμφυλα γυναικεία στερεότυπα. Αυτή η επιμονή φέρνει το μικρό 

κορίτσι σε ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία. 

 εν τέλει, βάσει των παραπάνω, θεωρεί ότι για έναν άνδρα οι συνθήκες είναι πιο 

ευνοϊκές όχι απαραιτήτως λόγω της κοινωνικής υπεροχής του αλλά, βάσει του 

αποσπάσματος, διότι ένας άνδρας μπορεί ευκολότερα να προσδιορίσει την 

ταυτότητα και τις επιλογές του σε σύγκριση με μία γυναίκα που καλείται να 

αντιταχθεί σε παγιωμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις και, κατ’ επέκταση, να 

απολογηθεί για οποιαδήποτε επιλογή της.  

Παρατηρήσεις:  

 Ζητείται η τεκμηρίωση με στοιχεία του κειμένου (είτε με τη μορφή παράφρασης 

είτε με παράθεση χωρίων). 

 Θετικά αξιολογείται η εστίαση του μαθητή/τριας σε κειμενικούς δείκτες, στον 

τρόπο γραφής χωρίων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στην περίπτωση που ως στοιχεία 

δεν αξιοποιήθηκαν στο Θέμα 3. Π.χ. ο ευθύς λόγος, η επιλογή της εσωτερικής 

εστίασης/ πρωτοπρόσωπης αφήγησης με την οποία προβάλλεται η οπτική ενός 

παιδιού κ.ά.  
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