
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Β΄ 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)

Η στερεοτυπική εικόνα της κοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες:

 εικόνα ελλειμματικότητας

 κατωτερότητας

 θεωρούνται εξωπραγματικοί και απόμακροι

 αντιμετώπιση με οίκτο, απαξίωση, απόρριψη, άρνηση. 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Λειτουργία παρομοίωσης: μια παραστατική αναλογία, το άτομο με ειδικές ανάγκες μοιάζει

με παιδί που έχει ανάγκη της προστασίας των άλλων, άρα είναι αδύναμος και κατώτερος

άνθρωπος. Με παραστατικό τρόπο δείχνει την εικόνα υποτίμησης που έχει διαμορφωθεί,

ώστε να γίνει κατανοητή η αντίδραση της συντάκτριας του κειμένου απέναντι σε αυτή την

απόρριψη που βιώνουν τα άτομα με ειδικές  ανάγκες.  Με την παρομοίωση –  αναλογία

ενισχύεται  η  αρχική  θέση  που  διατυπώνεται  στην  παράγραφο:  «Παραδομένοι  καθώς

είμαστε στην ηγεμονία του κανονικού, όταν αναφερόμαστε στον ανάπηρο, είναι συνήθως

μέσα  από  μια  εικόνα  ελλειμματικότητας.»  Με  αυτό  τον  τρόπο  ενισχύεται  η  δομική

οργάνωση, η ενότητα θέματος της παραγράφου και η αλληλουχία των νοημάτων σε αυτήν.

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)



Όχι διαφορετικός αλλά κατώτερος. Άλλος. Εξώκοσμος. 

Στις ελλειπτικές προτάσεις η έμφαση δίνεται στις λέξεις που απαρτίζουν τις προτάσεις, οι

οποίες με εύγλωττο τρόπο τονίζουν τη θέση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις σύγχρονες

κοινωνίες. Με τον τρόπο αυτό επιτονίζεται η εικόνα που επικρατεί στην κοινωνία για τα

άτομα αυτά, η κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη. Πρόθεση της πομπού είναι να προβληματίσει

και να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη και την αναγνώστρια.

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Αιτία που προκάλεσε κρίση στον γάμο της Αντιγόνης:

Η στερεοτυπική και απόλυτη υπεράσπιση της υπεροχής που νιώθει ο καθένας από τους 

δύο συζύγους για την καταγωγή και τη θρησκεία του και συνακόλουθα η υποτίμηση της 

καταγωγής του άλλου.

Προσωπική τοποθέτηση (ενδεικτικά):

 Εκείνη την εποχή όπου τοποθετείται το κείμενο οι άνθρωποι επέτρεπαν αυτές τις 

αντιλήψεις να κατευθύνουν τη ζωή τους.

 Δεν  είναι  σωστή  η  υποτίμηση  του  άλλου  και  η  υπερβολική  προσήλωση  στα

στερεότυπα και τα πατροπαράδοτα ήθη.

 Η καταγωγή και η θρησκεία δεν πρέπει να αποτελούν παράγοντες που χωρίζουν

τους ανθρώπους.

 Κίνδυνος συγκρουσιακών καταστάσεων εξαιτίας του πείσματος που δημιουργούν

στερεότυπες αντιλήψεις.. 

 Αναγκαίες οι αμοιβαίες υποχωρήσεις.


