
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ  

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

(Επιςημαίνεται ότι οι απαντήςεισ που προτείνονται για τα θζματα είναι ενδεικτικζσ. Κάθε 

άλλη απάντηςη, κατάλληλα τεκμηριωμζνη, είναι αποδεκτή.) 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Οι εργαηόμενεσ γυναίκεσ ςε αντροκρατοφμενεσ κζςεισ ζχουν μεγάλθ διάκεςθ και 

ικανότθτεσ, αλλά πλθρϊνουν βαρφ αντίτιμο ςτθν προςωπικι τουσ ηωι. Ο διχαςμόσ τουσ 

ανάμεςα ςτθ ςταδιοδρομία και ςτισ ςυναιςκθματικζσ τουσ ανάγκεσ αποτυπϊνεται ςτθν 

ταινία «Δεςποινίσ Διευκυντισ», ςτθν οποία θ πρωταγωνίςτρια δυςκολεφεται να ςυνδυάςει 

τουσ δφο διαφορετικοφσ τθσ ρόλουσ, αφοφ το επαγγελματικό τθσ κφροσ ζρχεται ςε 

αντίκεςθ με τθν κθλυκότθτά τθσ.  

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10)  

Η λογικι και νοθματικι αλλθλουχία ανάμεςα ςτθν δεφτερθ και ςτθν τρίτθ παράγραφο του 

Κειμζνου 1 επιτυγχάνεται με τθν επανάλθψθ του παραδείγματοσ τθσ ταινίασ «Δεςποινίσ 

Διευκυντισ». Στο τζλοσ τθσ δεφτερθσ παραγράφου διατυπϊνεται θ φράςθ «Αυτι θ 

ςφγκρουςθ επαγγζλματοσ και προςωπικισ ηωισ δθλϊνεται άμεςα με τον οξφμωρο τίτλο 

τθσ ταινίασ «Δεςποινίσ Διευκυντισ». Στθν επόμενθ παράγραφο παρατίκενται τα 

χαρακτθριςτικά που ςυνοδεφουν τισ δφο λζξεισ του τίτλου τθσ ταινίασ (Δεςποινίσ, 

Διευκυντισ) και οι αντιφάςεισ ανάμεςα ςτουσ δφο ρόλουσ τθσ πρωταγωνίςτριασ, όπωσ 

αποτυπϊνονται ςτθν ταινία. 

 

3ουποερώτημα  (μονάδες 15).  

Ενδεικτικά, δφο χωρία ςτα οποία παρατθρείται ςτο Κείμενο 1 αςφνδετο ςχιμα είναι: 

α. «…γυναικεία επαγγζλματα: μοδιςτροφλεσ, κομμϊτριεσ, καφετηοφδεσ, χαρτορίχτρεσ, 

δοςατηοφδεσ, κυρωρίνεσ, μαμζσ, λαϊκζσ τραγουδίςτριεσ και πολλζσ - πολλζσ υπθρζτριεσ.» 

(1θ παράγραφοσ) 



β. «Εκείνο που τονίηεται είναι ότι όςεσ εργάηονται ζχουν εξαιρετικά προςόντα, εκπλθκτικζσ 

ικανότθτεσ, είναι ςυνεπείσ, επιμελείσ, εργαςιομανείσ.» (2θ παράγραφοσ) 

 

Με το αςφνδετο ςχιμα (και ςε άλλα χωρία του Κειμζνου 1) ο λόγοσ γίνεται πιο 

περιγραφικόσ, γιατί αποδίδονται χαρακτθριςτικά ι επαγγελματικζσ ιδιότθτεσ/επαγγζλματα 

που χαρακτθρίηουν τισ γυναίκεσ ςτον ελλθνικό κινθματογράφο. Ο/Η αναγνϊςτθσ/-τρια 

κατατοπίηεται με ςαφινεια για τθ κζςθ και τον ρόλο τθσ γυναίκασ ςτον ελλθνικό 

κινθματογράφο. Επίςθσ, με το αςφνδετο ςχιμα επιτυγχάνεται θ ανάδειξθ των 

ςυγκροφςεων που βιϊνει θ γυναίκα λόγω των ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων που 

παραδοςιακά καλλιεργοφνται ςτθν κοινωνία (κφριο κζμα, προβλθματιςμόσ του κειμζνου). 

Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ είναι αυτι τθσ πρϊτθσ παραγράφου, αλλά και ςτθν τρίτθ 

παράγραφο, ςτθν οποία αναπτφςςεται το παράδειγμα μιασ ςυγκεκριμζνθσ ελλθνικισ 

ταινίασ. 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

   

Η κυρωρόσ μοιάηει να είναι μια γυναίκα που «καταναλϊνει» βιβλία φιλοςοφίασ, γεγονόσ 

όμωσ το οποίο κρφβει από το περιβάλλον τθσ, προτιμϊντασ να προςποιείται ότι είναι 

«ςυνθκιςμζνθ», ζτςι ϊςτε να περνά απαρατιρθτθ. Στο Κείμενο 2 δίνεται θ εντφπωςθ ότι 

κρφβει τθν αλθκινι προςωπικότθτά τθσ, που χαρακτθρίηεται από φιλαναγνωςία, γιατί 

κεωρεί ότι δεν ςυνάδει με τθν προκατάλθψθ των αςτϊν εργοδοτϊν τθσ, όπωσ φαίνεται ςτα 

χωρία: «χωρίσ καν να του περνάει απ’ το μυαλό ότι μποροφςα κάτι να καταλαβαίνω. Τι 

μποροφν να καταλάβουν οι εργατικζσ μάηεσ από το ζργο του Μαρξ; Η ανάγνωςι του είναι 

εξαιρετικά επίπονθ, θ γλϊςςα λόγια, θ γραφι δυςνόθτθ, θ κεωρία περίπλοκθ. Κι εκείνθ τθ 

ςτιγμι λίγο ζλειψε να προδοκϊ βλακωδϊσ», «Επιπλζον μια κυρωρόσ … ενδεχόμενο να 

διαβάηει Μαρξ για τθν καλλιζργεια του πνεφματόσ τθσ είναι μια αικθσ απρζπεια που 

κανείσ αςτόσ δε διανοείται», «Τθν καλθμζρα μου ςτθ μαμά ςασ» μουρμουρίηω κλείνοντάσ 

του τθν πόρτα ςτα μοφτρα και ελπίηοντασ ότι θ παραφωνία τθσ φράςθσ μου κα καλυφκεί 

πλιρωσ από τθ δφναμθ χιλιόχρονων προκαταλιψεων».    

Ο/Η μακθτισ/-τρια εκφράηει τθν προςωπικι του/τθσ τοποκζτθςθ με αφορμι τθν αφιγθςθ. 

Ενδεικτικά μπορεί να διατυπϊςει τθν ζκπλθξθ που προκαλεί θ φιλαγνωςία τθσ κυρωροφ, 

αν και δε ςυνθκίηεται άτομα με ανάλογθ επαγγελματικι ιδιότθτα να δείχνουν τζτοια 

διάκεςθ και φιλομάκεια. Η ςτάςθ αυτι προκαλεί καυμαςμό και ανατρζπει ςτερεοτυπικζσ 



αντιλιψεισ που επικρατοφν ςτθν κοινωνία ςυνδζοντασ τθ μόρφωςθ με το επάγγελμα και 

τθν κοινωνικι κζςθ των ανκρϊπων. 

 

 


