
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) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

 Ο προφορικός λόγος υπάρχει όσο και ο άνθρωπος, ενώ ο νεότερος γραπτός λόγος 

λειτούργησε ως καταλύτης για την πνευματική εξέλιξη και πρόοδο. 

 Με την κριτική του διάσταση ο γραπτός λόγος κατέστησε δυνατή τη δημοκρατία, 

διατήρησε τη γνώση και διέδωσε τον πολιτισμό. 

 Ο προφορικός λόγος ενέχει καθολικότητα και ευθύτητα, ενώ τα στοιχεία που τον 

πλαισιώνουν εμπλουτίζουν την επικοινωνία.  

  

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)  

 Ο δομικός ρόλος της λέξης είναι ότι συνδέει την 2η με την 3η παράγραφο του 

Κειμένου 1. Η αρχή της 3ης παραγράφου λειτουργεί ως συμπέρασμα της 2ης, εφόσον 

η πρόταση του συγγραφέα είναι να αναγνωριστεί η σημαντικότητα των ποικίλων 

κειμένων που αναφέρονται στην 2η . 

 Νοηματική σχέση: Συμπέρασμα. 

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

1. Σ 

2. Λ 

3. Σ 

4. Σ 

5. Λ 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 



 Οποιαδήποτε διαπίστωση από τους μαθητές/-τριες θεωρείται αποδεκτή, εφόσον 

μπορεί να τεκμηριωθεί με στοιχεία/ χωρία του κειμένου, χωρίς να δίνεται με τρόπο 

αυθαίρετο. 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

 Η γιαγιά τηρεί πολύ θετική στάση για τη μόρφωση των κοριτσιών γενικά και της 

κόρης της ειδικότερα «Ας είναι … που είμαι εγώ!». Θετικά αξιολογείται και ο 

σχολιασμός των θαυμαστικών που επιτείνουν το νόημα και υπογραμμίζουν τη 

θέρμη των λεγομένων. 

 Εκδηλώνει έμπρακτα την υποστηρικτική της στάση με το να συνοδεύει την κόρη της 

ως το χάραμα, για να μη φοβάται «την ξέβγαζε ως μακριά η μάνα της» και με το να 

μεριμνά για τις σχολικές ανάγκες της «έχει υφάνει τη σάκα η μάνα της». 

 Ο παππούς έχει λιγότερο θερμή στάση, αν και όχι απολύτως απορριπτική. 

 Αποδέχεται, ως ένα σημείο, τη μόρφωση των κοριτσιών «τελειώνει και την τέταρτη 

τάξη» διευκολύνοντας, μάλιστα, τη διαδικασία «ο παππούς καβαλίκευε τ’ άλογο 

και πήγαινε να την πάρει», χωρίς, όμως, να είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδης «Αι, κυρά-

δασκάλα … η νύχτα!». 

 Αρνητική στάση τηρεί, όταν μεγαλώνει η κόρη του και θεωρεί ότι πρέπει να 

ασχοληθεί, πλέον, με τις οικιακές εργασίες «Κορίτσι πράμα … δεν της 

χρειάζουνται». 

 Θετικά αξιολογείται ο σχολιασμός της αντίθεσης της στάσης του παππού 

αναφορικά με τα αγόρια της οικογένειας που μορφώνονται «Κι ύστερα … στον 

Τύρναβο». 


