
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) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Λόγοι που υπαγορεύουν την ανάγκη διαφύλαξης της μητρικής γλώσσας: 

• διευκολύνει την έκφραση της νόησης ως επικοινωνιακό εργαλείο, 

• αποκαλύπτει την ευελιξία της σκέψης και την ποικιλία που υπάρχει στο περιβάλλον του 

ανθρώπου, 

• προστατεύει τα  πολιτισμικά αγαθά, 

• χαρίζει μια άτυπη ταυτότητα. 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Ορισμός : Η γλώσσα… παραμένει το βασικό εργαλείο επικοινωνίας και μετάδοσης της πληροφορίας 

μετά την εικόνα.  

Σύγκριση – αντίθεση: Σε αντίθεση με τη δεύτερη, η πρώτη μπορεί να διασώσει την πληροφορία και 

να τη μεταφέρει, όπου υπάρχει ανάγκη και ενδιαφέρον, γρηγορότερα και πιο αξιόπιστα, διατηρώντας 

την για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Επιλέγοντας τους παραπάνω τρόπους ανάπτυξης ο συντάκτης επιδιώκει να: 

● οριοθετήσει την έννοια της γλώσσας, ώστε να διαμορφώσει, εξ αρχής, κοινό πλαίσιο 

αναφοράς με τους αναγνώστες, 

● εισάγει στο θέμα που θα αναπτύξει και να πληροφορήσει τους αναγνώστες, 

● παρουσιάσει την έννοια που συνιστά το θέμα σε αντίθεση με την έννοια της 

πληροφορίας και να αναδείξει τη διαφορά τους. 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

1. β 

2. α 



3. β 

4. α 

5. α 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

H στάση των κοριτσιών υπαγορεύεται από το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής που επιτάσσει τα 

κορίτσια εύπορων οικογενειών να επιστρέφουν στις οικίες τους μετά τη φοίτηση στο «Κεντρικό 

Παρθεναγωγείο». Υπήρχε η διάχυτη αντίληψη πως η μεγαλούπολη και η μόρφωση μπορεί να 

ξεμυαλίσουν ένα κορίτσι και να το κάνουν να εκτραπεί από τον προορισμό του («Κι όταν του χρόνου 

. . . τέτοια ζωή στη Σμύρνη;» ).Στόχος είναι να γίνουν καλές νοικοκυρές και να παντρευτούν γαμπρούς 

από την ίδια κοινωνική τάξη («οι εύποροι γονείς θεωρούσαν υποτιμητικό να χάνουν τα κορίτσια τους 

καιρό πιο πέρα απ’ το εξατάξιο Δημοτικό· σκοπός τους ήταν να γίνουν καλές νοικοκυρές»). Η επιλογή 

γαμπρού και ο γάμος της κόρης ήταν αποκλειστική φροντίδα της οικογένειας («Ο ένας γαμπρός θα 

σου . . . βρούμε παλληκάρι από τη Σμύρνη»).Πεποίθησή τους είναι ότι οι σπουδές δεν αρμόζουν στην 

τάξη τους, η εργασία δεν θεωρούνταν προνόμιο αλλά υποτιμητική επιλογή για μια κόρη καλής 

οικογενείας, καθώς αποτελούσε αναγκαστική επιλογή των φτωχοκόριτσων ( «Μα στην Μικρά Ασία . 

. . που θέλανε να γίνουν δασκάλες .»). Για αυτό οι σκέψεις της Τασώς να μείνει στη Σμύρνη και να 

εργαστεί «ως ιδιαιτέρα γραμματεύς» δημιουργούν εύλογη απορία στα έξι κορίτσια.  


