
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ  

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

(Επιςημαίνεται ότι οι απαντήςεισ που προτείνονται για τα θζματα είναι ενδεικτικζσ. Κάθε 

άλλη απάντηςη, κατάλληλα τεκμηριωμζνη, είναι αποδεκτή.) 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Η ςυντάκτρια διερωτάται αν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ γυναικϊν αφορά ο εορταςμόσ τθσ 8θσ 

Μαρτίου. Θεωρεί ότι είναι αναγκαία θ κατθγοροποίθςι τουσ που εκτείνεται από το ζνα 

άκρο γυναικϊν τθσ ανϊτερθσ τάξθσ μζχρι το άλλο των φτωχϊν και των απόρων· από εκείνεσ 

των οποίων το ςϊμα εμπορευματοποιείται μζχρι εκείνεσ που αμφιςβθτοφν ςτθν 

επαγγελματικι τουσ ηωι τα κακιερωμζνα ςτερεότυπα. Οι τελευταίεσ ζχουν αποδείξει ότι θ 

επιτυχία  είναι αποτζλεςμα ικανοτιτων ανεξαρτιτωσ φφλου.  

 

2ουποερώτημα(μονάδες 10)  

Οι τρεισ τελευταίεσ παράγραφοι του Κειμζνου 1 μποροφν να αποτελζςουν μια ξεχωριςτι 

νοθματικι ενότθτα, κακϊσ ςε αυτζσ θ ςυντάκτρια αναφζρεται ςε επιμζρουσ κοινωνικζσ, 

οικονομικζσ επαγγελματικζσ ομάδεσ γυναικϊν, για να τεκμθριϊςει με παραδείγματα τθ 

κζςθ τθσ ότι είναι επιτακτικι θ ανάγκθ διαφοροποίθςθσ των γυναικϊν (3θ παράγραφοσ). 

Γλωςςικά και νοθματικά θ ενότθτα των παραγράφων επιχειρείται με τθν επανάλθψθ τθσ 

ονοματικισ φράςθσ «κοινωνικό φάςμα», θ οποία παρατθρείται ςτθν αρχι τθσ τζταρτθσ 

παραγράφου και ςτθν ζκτθ παράγραφο του Κειμζνου 1 (Στθν άκρθ του φάςματοσ…). Η λζξθ 

«φάςμα» αποτυπϊνει το ςφνολο τθσ κοινωνίασ (τθ διαςτρωμάτωςι τθσ).  

 

3ουποερώτημα (μονάδες 15).  

1. δ  

2. γ 

3. δ 

4. α  

5. δ  

 



ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

 Η Μαρία ιταν «ακράτθτοσ» ςτθν παρόρμθςι τθσ να απολαφςουν τθν λίμνθ υπό 

βροχι, όπου ιταν «πολφ εφμορφα».  Ωςτόςο, θ πεκερά τθσ είχε άλλεσ ανάγκεσ και 

ενδιαφζροντα, διαφορετικό εντελϊσ τρόπο κζαςθσ του κόςμου: «Αυτι εςκζπτετο 

πϊσ κα επζςτρεφεν  εισ το Σταυροδρόμι με τασ τρομερζσ λάςπεσ των δρόμων και θ 

Μαρία ωμιλοφςε για φιλιά και δροςερά παλάτια».  

 Η Μαρία, θ οποία επαγγζλλεται και εκφράηεται ακόμθ και ςτθν κακθμερινότθτά 

τθσ μζςω τθσ τζχνθσ, ενϊ είχε πείςει το ςφηυγό τθσ για τθ μαγικι «δφναμιν τθσ 

Τζχνθσ… τα αιςκιματα τα οποία αφτθ αφυπνίηει…. τα φίλτρα και τα μαγικά τθσ 

μυςτιρια…» προςζκρουςε ςτον ακλόνθτο πραγματιςμό τθσ πεκεράσ τθσ  που δεν 

ζνιωκε τθν ανάγκθ να απολαφςει αιςκθτικζσ ςυγκινιςεισ από τθ βροχι και το 

κζαμα που προςφζρει ςτθν λίμνθ.  

 Η πεκερά τθσ ενδιαφερόταν περιςςότερο για τθν αυτοεικόνα τθσ, για τθν εντφπωςθ 

που κα προκαλοφςε: «Η μθτζρα του δεν ικελε να φανι ολιγϊτερον τθσ νφμφθσ τθσ 

θρωικι και να δείξθ ότι εφοβείτο τθν βροχιν, αλλά δεν θννόει και να βραχι. 

Φϊναξζ τθν να επιςτρζψθ, είπεν εισ τον υιόν...».  

 Η Μαρία φαίνεται, ωσ άνκρωποσ τθσ Τζχνθσ, να λειτουργεί περιςςότερο με το 

ςυναίςκθμα και όχι με τθ λογικι, όπωσ θ πεκερά τθσ. Είναι εμφανισ ςτθ ςκθνικι 

ενότθτα του Κειμζνου 2 θ διαφορετικι προςζγγιςθ τθσ ηωισ από τισ δφο γυναίκεσ. 


