
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)

Τα προβλήματα που παρατηρούνται στη συνομιλία των ανθρώπων:

 Συνηθίζουμε να μιλούμε όλοι μαζί, χωρίς ο ένας να προσέχει τον άλλο.

 Οι απαντήσεις δεν έχουν συνέπεια και ενότητα.

 Ο καθένας επιβάλλει τη γνώμη του με τη δύναμη της φωνής του και όχι με την ισχύ

των επιχειρημάτων.

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Τρόπος με τον οποίο γίνεται η νοηματική σύνδεση 1ης και 2ης παραγράφου: 

Γίνεται αντιθετικά με τη χρήση της συνδετικής λέξης «ωστόσο». Η ιδέα της 1 ης παραγράφου

ότι η συνομιλία πρέπει να έχει ως χαρακτηριστικό να «Ξετυλίγεται με κάποιο ρυθμό, με

κάποια  προσοχή,  χωρίς  αυθάδεις  διακοπές,  χωρίς  αποκλίσεις.»  ανατρέπεται  στην  2η

παράγραφο με την διαπίστωση ότι «Ωστόσο, σήμερα συνηθίζουμε να μιλούμε όλοι μαζί,

χωρίς ο ένας να προσέχει τον άλλο.»

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Πέντε φράσεις που χρησιμοποιούνται με μεταφορική σημασία:

 Ξετυλίγεται με κάποιο ρυθμό (η συνομιλία)

 Οι καιροί δεν αφήνουν την καρδιά να φτάσει στα χείλη

 να γίνουν «άνθη του λόγου»

 κάποιους ψυχρούς τεχνικούς όρους

 ( Το σύγχρονο λεξιλόγιο) όλο και πιο πολύ φτωχαίνει



Δικαιολόγηση της επιλογής του συγγραφέα: ο μεταφορικός λόγος δημιουργεί παραστατικές

εικόνες  και  απευθύνεται  στο  συναίσθημα  του  δέκτη,  με  αποτέλεσμα  να  είναι

αποτελεσματικότερη  η  εσωτερίκευση  του  μηνύματος  του  κειμένου,  ότι  δηλαδή  την

σύγχρονη εποχή η συνομιλία έχει χάσει την αυθεντικότητα και την δυναμική της.

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Στερεότυπες αντιλήψεις σε βάρος των γυναικών διατυπώνονται στο κείμενο:

 «Οι  άντρες  δε  βλέπουν  ποτέ  τέτοια  προνόμια,  όπως  η  αφεντιά  τους.  Και  τι

σπουδαίο έχουν οι  δικές μας  οι  γυναίκες;  Εδώ που τα λέμε είναι  συνηθισμένα

θηλυκά, μυαλά καθυστερημένα.» Είναι γυναίκες άρα δεν έχουν μυαλό - υποτίμηση

και υποβάθμιση της γυναικείας νοημοσύνης και οντότητας.

 «Οι γυναίκες παντού και πάντα τύχη. Ούτε φαντάροι πάνε, ούτε πληρώνουν στους

χορούς.» «Σε μισή ώρα κουκουλώνει ένα Σύμβουλο Επικρατείας.  Και  νάτο,  σου

γίνεται  αμέσως  προσωπικότητα.»  Οι  γυναίκες  αποκτούν  προνόμια  και

απολαμβάνουν ευνοϊκή μεταχείριση με αθέμιτα μέσα, εξαιτίας της γοητείας τους

και της ευαίσθητης γυναικείας φύσης τους - άποψη υποτιμητική και προσβλητική.

Ποια συναισθήματα ή σκέψεις προκαλούν:

 Θλίψη – η κοινωνική συμπόρευση των δύο φύλων δεν έχει ισορροπία εξαιτίας των

στερεοτύπων.

 Έμφυλες διακρίσεις- κυρίαρχος ο λόγος των ανδρών – διαιώνιση των διακρίσεων –

εσωτερίκευση αυτών των διακρίσεων από τις γυναίκες- αρνητική αυτοεικόνα.


