
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, είναι αποδεκτή.) 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Η συντάκτρια του Κειμένου 1 ξεχωρίζει τη Νουτζίν από τους υπόλοιπους ομιλητές της εκδήλωσης, 

γιατί διατηρεί την αισιοδοξία και τη δύναμή της, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η αναπηρία της. 

Η νεαρή κοπέλα έχει χιούμορ, δεν έχει οδηγηθεί στην αυτολύπηση και αποδέχεται τη 

διαφορετικότητα, χωρίς διάθεση διδακτισμού προς τους άλλους. Είναι ανοιχτή σε νέες εμπειρίες 

και με το παράδειγμά της καταρρίπτει τα στερεότυπα. 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στην 3η και στην 4η παράγραφο του Κειμένου 1 παρουσιάζονται οι εμπειρίες της Νουτζίν  και οι 

απόψεις της. Πιο συγκεκριμένα, στην 3η παράγραφο η Νουτζίν αναφέρει στοιχεία από τη σχέση με 

τη μητέρα της και τη στάση της απέναντι στη διαφορετικότητα, ενώ στην επόμενη παράγραφο η 

κοπέλα εκθέτει τον τρόπο που έφτασε στην Ελλάδα. Η συνοχή των δύο παραγράφων επιτυγχάνεται 

με την αντωνυμία «η ίδια» και νοηματικά συνδέονται με τις απόψεις της Νουτζίν που 

παρουσιάζονται αυτούσια μέσα σε εισαγωγικά. 

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Η συντάκτρια στο Κείμενο 1 επιλέγει γλωσσικά να παρουσιάσει μέσα σε εισαγωγικά, αυτούσια, τα 

λόγια και τις απόψεις της Νουτζίν. Το επικοινωνιακό αποτέλεσμα από τη χρήση του α΄ προσώπου 

είναι η αμεσότητα που δημιουργείται στο λόγο, καθώς το ύφος λόγου γίνεται πιο οικείο προς τον 

αναγνώστη και ο λόγος αποκτά εξομολογητικό τόνο. Σε περίπτωση που η συντάκτρια επέλεγε να 

παρουσιάσει τις απόψεις της Νουτζίν σε γ΄ ρηματικό πρόσωπο, το ύφος λόγου θα γινόταν πιο 

ουδέτερο και αποστασιοποιημένο, σοβαρό και ο λόγος θα έχανε την επικοινωνιακή αμεσότητα και 

αποτελεσματικότητά του.  

 

ΘΕΜΑ 2 (μονάδες 30) 



 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Σε περίπτωση συμφωνίας: 

Δεν έχουμε περιέργεια να γνωρίσουμε το διαφορετικό και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί 

προβλήματα, διότι: 

 Η διαφορετικότητα προκαλεί φόβο (π.χ. ξενοφοβία, ομοφοβία). 

 Δεν έχουμε μάθει από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον να χειριζόμαστε το 

διαφορετικό και οτιδήποτε αποκλίνει από την κοινωνική σύμβαση. 

 Θεωρούμε πως αυτό που βιώνουμε και ισχύει κατά κανόνα είναι και το ορθό (ζήτημα 

εσφαλμένης παιδείας). 

Σε περίπτωση διαφωνίας: 

Δεν είναι απλώς θέμα περιέργειας η αποφυγή γνωριμίας με το διαφορετικό, αλλά πολύ βαθύτερο, 

διότι: 

 η διαφορετικότητα προβάλλεται ως κατώτερη από τα Μέσα ενημέρωσης, οπότε κάθε τι 

διαφορετικό θεωρείται και εσφαλμένο, 

 τα σχολικά εγχειρίδια εντείνουν την άποψη πως οτιδήποτε ξένο, ως προς τα εθνικά στοιχεία 

και χαρακτηριστικά, φέρει αρνητικό πρόσημο και είναι εχθρικό, 

 για να πιστεύει ένα άτομο στη διάκριση και στην κατωτερότητα άλλων φυλών, λαών, 

κοινωνικών ομάδων έναντι της ομάδας στην οποία το ίδιο εντάσσεται, σημαίνει πως 

υποκρύπτονται ψυχολογικές ανασφάλειες και δικά του σύνδρομα κατωτερότητας τα οποία 

προβάλλει στους άλλους. 

Άλλοι παράγοντες που δημιουργούν στερεοτυπικές αντιλήψεις: 

(Αρκετά στοιχεία από αυτά που προαναφέρθηκαν στη συμφωνία/διαφωνία μπορούν να 

θεωρηθούν αίτια στερεοτυπικών αντιλήψεων) 

 Ιστορικές συγκυρίες που φέρνουν σε σύγκρουση λαούς, δημιουργώντας κλίμα 

αντιπαλότητας μεταξύ τους. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο) λαμβάνουμε υπόψη: 

Δομή: απαιτείται Τίτλος, στον Πρόλογο: αφόρμηση από το απόσπασμα, παρουσίαση του θέματος 

(συμφωνία ή διαφωνία με την άποψη της Νουτζίν και παρουσίαση επιπλέον παραγόντων που 

οδηγούν σε στερεοτυπικές αντιλήψεις). 

Ύφος λόγου: απλό και οικείο, εφόσον γράφεται στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

Γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία, απλό λεξιλόγιο. 

 



 Εσωτερικά κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, όπως οικονομική κρίση και ανεργία, που 

αποδίδονται σκοπίμως σε ξένους (μετανάστες/πρόσφυγες), καλλιεργώντας τη λογική του 

«αποδιοπομπαίου τράγου». 

 

ΘΕΜΑ 3 (μονάδες 20) 

Ο αφηγηματικός τρόπος του διαλόγου βοηθάει να παρουσιαστούν οι χαρακτήρες και τα πρόσωπα 

της συνομιλίας με τρόπο άμεσο και εύληπτο. Ο αναγνώστης κατανοεί καλύτερα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε προσώπου μέσα από τις απαντήσεις που δίνονται στη διάρκεια της 

συνομιλίας. Το επικοινωνιακό αποτέλεσμα είναι η δραματοποίηση του γεγονότος, εφόσον ο 

αναγνώστης νιώθει σαν να διαδραματίζεται μπροστά του ο διάλογος.  

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Στο Κείμενο 2 προβάλλονται ορισμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις, όπως ότι οι ζητιάνοι δεν έχουν 

λόγο συμβίωσης με τους άλλους ανθρώπους (Τι το θες; Ζητιανάκι θα ‘ναι), η εξομοίωση ζητιάνων 

και προσφύγων, ως ανθρώπων ακατάλληλων για συναναστροφή («Τι ζητιανάκι, τι προσφυγάκι», 

μουρμουρίζει ο καφετζής). Υπονοείται η αντίληψη πως άτομα με κοινή καταγωγή (συμπατριώτες) 

αξίζουν καλύτερης μεταχείρισης (Στο Αξάρι είπες; Δηλαδή είμαστε συμπατριώτες. -Είσαι κι εσύ απ’ 

τ’ Αξάρι;), ενώ χρησιμοποιούνται συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις για τις ενέργειες των 

αντιπάλων (Τους σφάξανε οι Τούρκοι στο Αξάρι). Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που 

προηγήθηκαν, η στάση του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι αρνητική ως προς τα ξένα άτομα ή τα 

άτομα χαμηλής οικονομικής τάξης και θετική ως προς τα άτομα του ίδιου έθνους. Οι βαθύτερες 

αιτίες της αρνητικής ή της θετικής στάσης εδράζονται στις παγιωμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις 

των ανθρώπων. 


