
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, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Η χρησιμότητα των γονεϊκών μπλογκ μπορεί να εντοπιστεί στα εξής: 

• Δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών ως γονείς. 

• Πεδίο συζητήσεων/επικοινωνίας για ζητήματα γονεϊκότητας. 

• Μέσο κοινωνικοποίησης διαδικτυακής και, σε μερικές περιπτώσεις, φυσικής. 

• Ανταλλαγή συμβουλών για την αγωγή των παιδιών. 

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

• Η ομαλή μετάβαση μεταξύ των παραγράφων 2 & 3 επιχειρείται: 

o με την επανάληψη των όρων «γονεϊκά μπλογκ» και «μητέρες» 

o με την νοηματική συνέχεια των χαρακτηριστικών των γονεϊκών ιστολογίων 

(στην 2η παράγραφο τα αριθμητικά στοιχεία/κοινωνικό δίκτυο στην 3η, πιο 

συγκεκριμένα, η αριθμητική υπεροχή στην Ελλάδα των 

μητέρων/διαχειριστριών μπλογκ) 

• για την παράγραφο 3, η θεματική περίοδος: 

o αποτελεί το α’ σκέλος της αντίθεσης (μητέρων-μπλόγκερ – πατέρων-μπλόγκερ)  

o δηλώνει τη σχέση της παραπάνω αντίθεσης, δηλαδή, την αριθμητική υπεροχή 

των μητέρων σε σχέση με τις αυξητικές τάσεις των πατέρων που διαχειρίζονται 

ιστολόγια. 

 

3ουποερώτημα (μονάδες 15)  

1. Λ 

2. Σ 

3. Σ 



4. Λ 

5. Σ 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Οποιαδήποτε διαπίστωση από τους/τις μαθητές/-τριες θεωρείται αποδεκτή, εφόσον 

μπορεί να τεκμηριωθεί με στοιχεία/ χωρία του κειμένου, χωρίς να δίνεται με τρόπο 

αυθαίρετο. 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης  

• Η σχέση πατέρα-γιου, όπως παρουσιάζεται στο ποίημα, χαρακτηρίζεται από: 

o Μιας μορφής «παρεξήγηση» (Ας λένε με τις μάνες τους/πως δένονται τ’ αγόρια) 

o Μυστική συμπάθεια (οι άντρες χαμογελάνε/-κρυφά μην πληγωθούν-/πάει 

στους μπαμπάδες μας ο νους) 

o Προστασία (βρέφη γινόμαστε ξανά/ γέρνουμε στο σακάκι τους) 

o Τρυφερότητα (έτσι όπως μας σηκώνουν/στον αέρα) 

o Αγάπη (με λαχτάρα/ανοίγουμε αγκαλιά) 

• Στο β΄ σκέλος του ερωτήματος η διατύπωση επιτρέπει την προσωπική τοποθέτηση. 

Θετικά αξιολογούνται η σαφήνεια της απάντησης και η αιτιολόγησή της σε σχέση με 

όσα έχουν αναφερθεί στο α’ μέρος. 

 


