
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Α΄ 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)

Συμβουλές ομιλητή σε όποιον θέλει να ξεκινήσει την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας

 να ερωτευτεί  τη γλώσσα και τον πολιτισμό της,

 να γνωρίσει την ιστορία και τους αγώνες του λαού που ομιλεί τη γλώσσα,

 να εξοικειωθεί με την τέχνη του λαού αυτού,

 να αναπτύξει δεσμούς με την ξένη κουλτούρα,

 να ξεπεράσει την ξενοφοβία και τις προκαταλήψεις για μια βαθιά και ουσιαστική

γνωριμία με την ξένη γλώσσα.

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

α. Το αν δηλώνει Ι) υπόθεση

Ο ομιλητής διατυπώνει έναν υποθετικό συλλογισμό, για να καταδείξει ότι η σχέση με την

ξένη γλώσσα είναι επιφανειακή, αν δεν επικοινωνεί κάποιος με τους φυσικούς ομιλητές

της.

β. Το Γι'αυτό δηλώνει ΙΙ) αίτιο-αποτέλεσμα

Ο ομιλητής θεωρεί ότι τα ταξίδια συντελούν στην καλύτερη γνωριμία με την ξένη γλώσσα

και τα άτομα που την ομιλούν.

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

 Οι γλώσσες ξεπλένουν από μέσα μου την ξενοφοβία



με παραστατικό τρόπο το ρήμα «ξεπλένω» τονίζει τη θετική συμβολή των γλωσσών στην

αποβολή της ξενοφοβίας (σαν λεκές που ξεπλένεται)

Αντικατάσταση: Οι γλώσσες αποβάλλουν από μέσα μου την ξενοφοβία

 πρέπει να είσαι ανοιχτός και ανοιχτή στο να εισπράξεις τα βιώματα των ανθρώπων

που είναι φορείς της γλώσσας αυτής

το ρήμα «εισπράξεις» αποδίδει τη διαδικασία αλληλεπίδρασης με άτομα που ομιλούν την

ξένη γλώσσα.

Αντικατάσταση: πρέπει να είσαι ανοιχτός και ανοιχτή στο να δεχτείς/ νιώσεις/κατανοήσεις

τα βιώματα των ανθρώπων που είναι φορείς της γλώσσας αυτής

 Πώς ξεπερνάς τις παρωπίδες που μας βάζει η ξενοφοβία;

Η λέξη αποδίδει εμφατικά και παραστατικά τη στενότητα πνεύματος και τη μονομέρεια της

σκέψης όσων κυριεύονται από την ξενοφοβία

Πώς ξεπερνάς τις προκαταλήψεις/ τη μονομέρεια που μας βάζει η ξενοφοβία 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Σημεία του κειμένου στα οποία θα βασιστεί η απάντηση: 

  Μητέρα, η Μαρίνα δεν είναι σαν τις δικές μας τις γυναίκες. Σκέφτεται αλλιώτικα, νιώθει

αλλιώτικα 

  -Έτσι φαίνεται είναι οι  ξένες.  Δεν έχουν την καρδιά στο χέρι,  διαφεντεύουν τη γλώσσα

τους… 

 Η Μαρίνα την άκουγε με ενδιαφέρον, πολλές φορές και με συγκίνηση. Μα όλ’ αυτά ήταν

ξώπετσα, μην μπορώντας ν’ αγγίξουν το βάθος της καρδιάς. 

  Τις χώριζε ένα απέραντο διάστημα από χώρες, φυλές και κλίματα. Η μία ήταν κόρη ...

 Όταν μπορέσω -συλλογιζόταν η Μαρίνα- να βρω εκείνο που κρύβεται κάτω από τα λόγια

της, τότε θα  καταλάβω πως γίνηκα ένα με τούτη τη γη και τους ανθρώπους της

 Εκείνο που θα ’λεγα σε μία γυναίκα που ’χει το ίδιο αίμα με μας, σε τούτη δεν μπορώ να το

πω. Δεν θα με καταλάβει. 

Οι δύο γυναίκες έχουν διαφορετική προέλευση, καταγωγή, κοινωνική θέση, συνήθειες και

παρελθόν.



Η  γριά  Ρεΐζαινα,  νησιώτισσα,  σύζυγος  ναυτικού,  κλασική  Ελληνίδα  μητέρα,

εκδηλωτική και ομιλητική, αντιμετωπίζει επιφυλακτικά και καχύποπτα τη Γαλλίδα νύφη της.

Της αρέσει να διηγείται τις θαλασσινές περιπέτειες της οικογένειάς της, για τις οποίες είναι

περήφανη, καθώς έχουν σημαδέψει και διαμορφώσει τη ζωή της . Θα προτιμούσε ίσως μια

Ελληνίδα νύφη, που θα την καταλάβαινε περισσότερο.

Η Μαρίνα, Γαλλίδα που μετακομίζει σε ένα ελληνικό νησί, κλειστή και εσωστρεφής,

δοκιμασμένη από τη μοίρα,  δεν καταφέρνει να «νιώσει» τα λόγια της πεθεράς της. Δεν

είναι μαθημένη στις φουρτούνες της θάλασσας , αν και έχει ζήσει άλλες φουρτούνες στο

παρελθόν, για τις οποίες αρνείται να μιλήσει, μάλλον από ντροπή. Ευγενής αλλά σιωπηλή,

νιώθει ξένη στο νησιωτικό περιβάλλον της Σύρου και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί.

Ο/Η μαθητής/-τρια καλείται  να επιλέξει  με ποια από τις ηρωίδες θα ταυτιζόταν

περισσότερο  και  να  αιτιολογήσει  τη  θέση  του/της  με  τα  κατάλληλα  επιχειρήματα/  με

αναφορά στα κοινά χαρακτηριστικά, που θα την τεκμηριώσουν.


