
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) 

Με την επικοινωνία μέσα από «πλέγματα σχέσεων» ικανοποιούνται  οι βιοτικές ανάγκες 

των ανθρώπων και βελτιώνονται οι μεταξύ τους σχέσεις. Εξασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία της οικογένειας, της επαγγελματικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής. Οι 

άνθρωποι καλύπτουν προσωπικές τους επιθυμίες, χωρίς όμως να βλάπτουν το κοινωνικό 

σύνολο, επιτυγχάνουν τους στόχους τους και – παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν – 

ζουν ικανοποιημένοι.  

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10)  

Ο βασικός τρόπος ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου είναι το αίτιο και αποτέλεσμα, διότι 

ως αίτιο τίθεται η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ως αποτέλεσμα η δημιουργία ενός νέου 

πλέγματος σχέσεων […] χωρίς την οποία δε θα μπορούσαν να προαχθούν και να 

ευδοκιμήσουν ούτε οι ανθρώπινες σχέσεις ούτε καν και η στοιχειώδης ικανοποίηση των 

βιοτικών αναγκών. 

 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Γενικότερα, χωρίς επικοινωνία θα υπήρχαν άσχημες καταστάσεις, οι οποίες, βασικά, 

οδηγούν σε αδιέξοδο και σε πολλές αντιπαραθέσεις με αρνητικές συνέπειες στην 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων.   

 



ΘΕΜΑ 2 (μονάδες 30) 

Προσφώνηση: Φίλες και φίλοι… 

Με την ιδιότητά μου ως μαθητή/τριας… θα ήθελα να σας μιλήσω για την σημασία που έχει 

η αξιοποίηση του διαλόγου στο σχολείο μου…  

Θέση: Ο διάλογος βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών ή των 

μαθητών μεταξύ τους. Η ανάπτυξη του στο σχολείο συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό τόσο στη 

βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος όσο και στη μάθηση.  

Ενδεικτική τεκμηρίωση:  

• Ευδοκίμηση ανθρωπίνων σχέσεων (επίλυση παρεξηγήσεων, ενίσχυση φιλικών 

δεσμών κ.ά.) 

• Προώθηση εκπαιδευτικής διαδικασίας (επίλυση αποριών, έκφραση 

προβληματισμού, επικοινωνία με μαθητές άλλων σχολείων μέσα από τη λειτουργία 

διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.ά.) 

• Επίλυση προβλημάτων της λειτουργίας του σχολείου μέσα από τον διάλογο που 

αναπτύσσεται στα μαθητικά συμβούλια κ.ά.  

 

ΘΕΜΑ 3 (μονάδες 20) 

Η αφηγήτρια μεταφέρει προσωπικές της εμπειρίες και βιώματα μέσα από την ευρεία χρήση 

του πρώτου ενικού προσώπου (π.χ. ήθελα να πάω, ήμουν πάντα η πρώτη… κ.ά.) 

Αναφέρεται στην επιθυμία της να σπουδάσει Νομικά, στις επιδόσεις της στα μαθήματα κ.ά.  

Μια άλλη γλωσσική επιλογή με την οποία επιτυγχάνεται η αμεσότητα και η ζωντάνια στο 

κείμενο είναι η χρήση του διαλόγου. Σε αυτόν παρατηρούνται στοιχεία προφορικότητας , 

όπως καθημερινές ή λαϊκές εκφράσεις (π.χ. άστη μωρέ, ξεσκουριάσει το μυαλό της κ.ά.)   

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Η μητέρα:  

• Θεωρούσε ότι η θέση των γυναικών είναι στο σπίτι (γάμος, ανατροφή παιδιών) 

• Δεν ήθελε η κόρη της να εργάζεται  

• Δεν ήθελε η κόρη της να διαβάζει φιλοσοφικά βιβλία, για να μην γίνει 

«σουφραζέτα» και αποκτήσει επαναστατικές αντιλήψεις   



Από την άλλη, η αφηγήτρια: 

• Επιθυμούσε να σπουδάσει και θεωρούσε τη μόρφωση σημαντική για μια γυναίκα 

αναγνωρίζοντας όμως ότι η ζωή της μητέρας της ήταν σκληρή («είχε δουλέψει σαν 

άντρας») και κατανοούσε ως ένα βαθμό το ότι η μητέρα της θεωρούσε το γάμο ως 

την πιο εύκολη δουλειά για τη γυναίκα. (Αλλά δεν την αδικώ εντελώς, Ο μπαμπάς 

αναγκάστηκε να υποχωρήσει και με συμβούλευσε να κάνω κι εγώ το ίδιο) 

 


