
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

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) 

Στο Κείμενο 1 οι αντιλήψεις των νέων, αναφορικά με την συνδρομή των ΜΜΕ στις 

επαγγελματικές τους βλέψεις, διαφοροποιούνται, αναλόγως του φύλου τους, ως εξής: 

• Τα αγόρια αντιμετωπίζουν, κατά κύριο λόγο, τα ΜΜΕ ως πηγή άντλησης γνωστικών 

και πληροφοριακών επαγγελματικών στοιχείων 

• Τα κορίτσια τα προσεγγίζουν, περισσότερο, ως χώρους ανάδειξης/καταξίωσης 

κάποιων επαγγελμάτων και ως πεδίο προώθησης υποδειγματικών επαγγελματικών 

επιλογών. 

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Οι δύο λέξεις είναι διαρθρωτικές, βοηθούν στην ομαλότερη μετάβαση στα νοήματα 

ανάμεσα στις περιόδους λόγου της δεύτερης παραγράφου του Κειμένου 1. Ειδικότερα: 

• «άλλωστε»: 

o Προστίθεται ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, αυτό της προθυμίας των νέων να 

ενημερωθούν πολύπλευρα για το επαγγελματικό τους μέλλον.  

o Λειτουργεί ενισχυτικά ως προς τη θέση της προηγούμενης περιόδου ότι τα  

ΜΜΕ (σε συνδυασμό με την εκπαίδευση) συνεισφέρουν θετικά στο να 

κατανοήσουν οι νέοι τις τρέχουσες επαγγελματικές συνθήκες.   

• «ωστόσο»: 

o Με αυτήν οριοθετείται η αντίθεση μεταξύ της αναγκαιότητας χρήσης των 

σύγχρονων ΜΜΕ και των σεξιστικών αξιών που προβάλλονται από αυτά.  

o Παρουσιάζονται και οι δύο αντιλήψεις των νέων για την χρήση των ΜΜΕ. 

3ουποερώτημα (μονάδες 15)  

1. Λ 



2. Σ 

3. Σ 

4. Λ 

5. Σ 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

 

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

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

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

• Το ποιητικό υποκείμενο σε νεαρή ηλικία ονειρευόταν να ασκήσει ένα επάγγελμα με 

μεγάλη αίγλη, ήθελε να γίνει «αξιωματικός», όπως το αντιλαμβανόταν από τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά «πάνω στο άλογο», «παράσημα», «επωμίδες» κτλ. 

• Όταν μεγάλωσε και είχε την εμπειρία «γνωρίζω» (δύο φορές στο κείμενο) του 

ρόλου του αξιωματικού και του «τι σημαίνουν» (τρεις φορές στο κείμενο) όλα όσα 

το είχαν εντυπωσιάσει αρχικά, επέρχεται η μεταστροφή στις επιλογές. 

• Το επάγγελμα του «προτιμά» είναι εντελώς αντίθετο συγκριτικά με την αρχική 

επιλογή «να ‘μαι βοσκός», κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες «βρέχει, χιονίζει», 

χωρίς λαμπρές στολές και άλογα, στο «δάσος». 

• Οι μαθητές/-τριες μπορούν να αναφέρουν ως λόγο της μεταστροφής, τη γνώση που 

έχει αποκτήσει το ποιητικό υποκείμενο για τον πόλεμο και τις πληγών που 

δημιουργεί «ματωμένες σάλπιγγες».  

 

Ανάλογα με την αναγνωστική ανταπόκριση και τις προσωπικές του προτιμήσεις ο/η 

μαθητής/-τρια μπορεί να εκφράσει τη συμφωνία ή τη διαφωνία του/της με την στάση που 

υιοθετεί το ποιητικό υποκείμενο. 


