
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) 

Ο υγιισ ςκεπτικιςμόσ διακρίνεται από το ότι: 

 Προβάλλει βάςιμουσ λόγουσ και τεκμιρια, προκειμζνου να πείςει πωσ κάποιοσ 

πολιτικόσ είναι διεφκαρμζνοσ, ι πωσ κάποια εφθμερίδα ι ιςτοςελίδα 

παραπλθροφορεί με κάποιο απϊτερο ςκοπό. 

 Δεν είναι γενικευμζνοσ. 

 Είναι επιφυλακτικόσ και υιοκετεί τθν ίδια μζκοδο αμφιςβιτθςθσ ςε όλεσ τισ 

ιδεολογίεσ και απόψεισ. 

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Η αντίκεςθ ςτθν πρϊτθ παράγραφο του Κειμζνου 1 εντοπίηεται ανάμεςα ςτον 

πεφωτιςμζνο/υγιι ςκεπτικιςμό από τθ μια και ςτισ κεωρίεσ ςυνωμοςίασ από τθν άλλθ. Με 

τθν αντίκεςθ, που επιχειρεί, ο ςυγγραφζασ ζχει ωσ πρόκεςθ να διαςαφιςει τθν ζννοια του 

υγιοφσ ςκεπτικιςμοφ και τθ ςθμαςία του για τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ με δεδομζνθ τθν 

πλθκϊρα των πθγϊν ενθμζρωςθσ και τθ ςφγχυςθ που προκαλείται, με αποτζλεςμα να 

ωκοφνται πολλοί άνκρωποι ςε κεωρίεσ ςυνωμοςίασ. Παράλλθλα, με τθν αντίκεςθ 

ενιςχφεται αποδεικτικά ο προτρεπτικόσ τόνοσ που διακρίνεται ςτθν αρχι τθσ παραγράφου, 

κακϊσ ο ςυγγραφζασ τονίηει τθν αναγκαιότθτα να ενεργοποιοφμε τον ςκεπτικιςμό μασ εκεί 

που χρειάηεται. (Ζνδειξθ του προτρεπτικοφ τόνου είναι και το πρϊτο πλθκυντικό ρθματικό 

πρόςωπο που επιλζγει, κακϊσ και θ δεοντολογικι διατφπωςθ με τθν επανάλθψθ του 

ριματοσ «πρζπει») 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

1. γ 

2. β 

3. β 



4. α 

5. δ 

 

ΘΕΜΑ 4. 

Στο Κείμενο 2 το ποιθτικό υποκείμενο απευκφνεται ςε δεφτερο ενικό πρόςωπο ςτον/ςτθν 

αναγνϊςτθ/-τρια με τρόπο που υποδθλϊνει μια διάκεςθ εκμυςτιρευςθσ και 

εξωτερίκευςθσ τθσ ψυχικισ του διάκεςθσ. Νιϊκει ζντονα το αίςκθμα τθσ απειλισ και τοφτο 

αναδεικνφεται από τθ χριςθ τθσ προςωποποίθςθσ ςτθν παράκεςθ των αναμνιςεων 

(Συνωςτίηονται αλλθλοκυνθγιοφνται) και τθν απειλθτικι διάκεςθ με τθν οποία 

αναςφρονται από τθ ςυνείδθςθ (Όταν εκείνεσ το κζλουν να ςε καταςπαράξουν, Όταν 

ακάκεκτεσ ορμοφν τθν ψυχι να ξεςκίςουν). Τισ παρομοιάηει με άγρια κθρία (Nα! θ τίγρθσ θ 

φαινα το λιοντάρι), για να δείξει το μζγεκοσ τθσ απειλισ που νιϊκει, ο ίδιοσ αιςκάνεται ωσ 

ηωντανόσ νεκρόσ (Σε κυνθγοφν ηωντανό-πεκαμζνο). Τα ψυχικά του τραφματα δεν μποροφν 

να ξεπεραςτοφν και επανζρχονται ςτοιβαγμζνεσ ωσ πλθγζσ που ξανανοίγουν απειλθτικά για 

τθ μνιμθ (Πλθγζσ που γιατρεφτθκαν ξανανοίγουν). 

Οι ςυμβουλζσ που δίνει ςτον/ςτθν αναγνϊςτθ/-τρια είναι ότι πρζπει να τικαςευτοφν αυτζσ 

οι αναμνιςεισ (Kαι είναι ανάγκθ να τισ τικαςζψεισ, Nα κυριαρχιςεισ ς' αυτζσ, 

Kαι γίνεςαι κθριοδαμαςτισ). Ο/Η μακθτισ/-τρια καλείται να εκφράςει τθν προςωπικι 

ςυμφωνία ι διαφωνία του/τθσ ς’ αυτζσ τισ ςυμβουλζσ. 

 


