
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΧΝΙΑ) 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

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) 

Κάποιοι νέοι αποδέχονται τις απαιτήσεις των γονέων και επιλέγουν επαγγέλματα που είτε 

δεν ανταποκρίνονται στις κλίσεις είτε δεν έχουν μέλλον με συνέπεια να αποτυγχάνουν, 

αποδίδοντας την ευθύνη για την αποτυχία αυτή στους γονείς τους. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι 

νέοι πιο ανεξάρτητοι αντιδρούν. Αυτοί οι νέοι επιλέγουν το επάγγελμα που θα 

ακολουθήσουν – χωρίς να επηρεάζονται από τους γονείς τους –  συνειδητοποιώντας τις 

κλίσεις και τις επιθυμίες τους, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της επαγγελματικής τους 

επιλογής και οδηγώντας τους γονείς τους να αποδεχτούν αυτή τους την επιλογή, παρά την 

επίγνωση των δυσκολιών που μπορεί να συναντήσουν.  

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Η συνοχή στο χωρίο εξασφαλίζεται: 

 Με την αντωνυμία αυτό, η οποία αποδίδει το γεγονός ότι οι γονείς διακρίνονται για 

υπερπροστατευτική συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά τους, 

 Με αντίθεση/εναντίωση (αν και), για να εκφραστεί η αλλαγή στη συμπεριφορά των 

γονέων απέναντι στα παιδιά τους τα τελευταία χρόνια, 

 Με αιτιολόγηση και έμφαση (οφείλεται κυρίως), καθώς καταγράφονται οι λόγοι της 

μεταστροφής αυτής.  

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

1. α 

2. β 

3. β 



4. δ 

5. α 

ΘΕΜΑ 2 (μονάδες 30) 

Άρθρο: Τίτλος 

Επιχειρηματολογικό κείμενο: τεκμηριωμένη διατύπωση συμφωνίας ή διαφωνίας 

 

Συμφωνώ ότι οι γονείς διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επαγγελματική επιλογή 

των παιδιών τους, γιατί: 

 αγαπούν και ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, 

 διατυπώνουν τη γνώμη τους, αν όχι την επιβάλλουν, έχοντας το άγχος της 

επαγγελματικής αποκατάστασης των παιδιών τους, 

 έχουν μια επιχείρηση την οποία θέλουν να κληροδοτήσουν στα παιδιά τους κ.ά.  

ή 

Διαφωνώ ότι οι γονείς διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επαγγελματική επιλογή 

των παιδιών τους, γιατί: 

 οι νέοι ενημερώνονται από διάφορες πηγές (π.χ. σχολείο, φίλοι, διαδίκτυο κ.ά.) και 

όχι μόνο από τους γονείς για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, 

 οι οικογένειες έχουν πιο ελεύθερη και δημοκρατική λειτουργία συγκριτικά με το 

παρελθόν με συνέπεια τα παιδιά να γίνονται πιο ανεξάρτητα, 

 οι επαγγελματικές επιλογές και οι επιλογές για σπουδές είναι περισσότερες και πιο 

προσβάσιμες σήμερα κ.ά.  

 

ΘΕΜΑ 3 (μονάδες 20) 

Γλωσσικές επιλογές αντικειμενικής αφήγησης: 

 Καταγραφή του χρόνου (1865, θέρος) και του τόπου (ανατολικής Ευρώπης, εν 

Ελλάδι κ.ά.) 

 Τρίτο ρηματικό πρόσωπο (π.χ. εκομίσθη, διετάχθησαν κ.ά.) 

 Οριστική έγκλιση (π.χ. ήσαν, οφείλεται κ.ά.) 

 Κυριολεκτική γλώσσα (π.χ. Θα έλεγε τις… αυτοδιοίκησιν κ.ά.) 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Στάση του αφηγητή για πράξεις κερδοσκόπων και συνέπειες συμπεριφοράς:  



 αποδοκιμαστική (οφείλεται στην ανικανότητα της ελληνικής διοικήσεως, είχαν 

ελαστική συνείδηση, απέθανον πραγματικώς εκ πείνης, υπήρξε τύφλωσις και 

αθλιότης και συμφορά ανήκουστος),  

 χλευαστική ή ειρωνική (π.χ. Η χολέρα δυνατόν να κολλά εις κάθε πράγμα, αλλ’ εις 

τα χρήματα όχι). 

Προσωπική στάση:ίδια ή διαφορετική με τη στάση του αφηγητή και τεκμηρίωση με έναν 

συλλογισμό. 


