
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) 

Τρόποι αποτελεσματικής εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας: 

 Η γλώσσα μαθαίνεται μέσα από τη σύνδεση του νέου με το παλιό, την αναγνώριση 

μοτίβων, τη συνεχή εξάσκηση και τα λάθη που κάνουν οι χρήστες της, 

 Το μυαλό όσων μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα, για να νοηματοδοτήσουν τον κόσμο 

γύρω τους, εκτίθεται σε μοτίβα (οργάνωση του γλωσσικού υλικού σε κατηγορίες). 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)  

1η μέθοδος ανάπτυξης: αντίθεση («Η κλασική εκπαίδευση, όμως … ως τέτοιο»). Χρήση της 

συνδετικής λέξης όμως.  

2η μέθοδος ανάπτυξης: αιτιολόγηση («γιατί πολύ απλά… από όλα αυτά»). Χρήση της 

συνδετικής λέξης γιατί.  

ή 

συνδυασμός μεθόδων: αντίθεση και αίτιο αποτέλεσμα («Αντιθέτως … να πάει παρακάτω». 

Χρήση των λέξεων αντιθέτως και όταν (που δηλώνει προϋπόθεση και έμμεσα τον 

παράγοντα – αίτιο που θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα που δηλώνεται στην αρχή της 

περιόδου λόγου: «κάποιος οδηγείται στο να κατακτήσει μια γλώσσα».  

 



3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

μαθαίνει: διδάσκεται 

να μάθουμε (το 1ο): αποκτήσουμε/ κατακτήσουμε/ αφομοιώσουμε 

να μάθουμε (το 2ο): συνηθίσουμε 

να μαθαίνουμε: αποστηθίζουμε 

να μάθει: αποκτήσει γνώσεις/ διδαχθεί 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Περιγραφή δεσμών αίματος: 

 Η μητέρα αγαπάει τον μικρό της γιο και ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί, καθώς αυτός 

φτάνει με το πλοίο  

 Ο γιος σέβεται τη μητέρα του («φιλάει το χέρι της μητέρας του, με σεβασμό βαθύ») 

 Τα αδέρφια (ο Μηνάς και ο Γιάννης) «αγκαλιάζονται και φιλιούνται» δείχνοντας την 

αγάπη που έχουν ο ένας για τον άλλον.  

Κοινωνικά στερεότυπα ή αξίες: 

 Η Ελληνίδα μητέρα αγαπά τα παιδιά της και τα φροντίζει όποια ηλικία και αν έχουν  

(«Μα το φαινόμενο είναι ξεχωριστό; Ή μήπως αντιπροσωπεύει μια γενικότερη 

ελληνική πραγματικότητα;») 

 Τα παιδιά σέβονται τη μητέρα τους («Ο Μηνάς φιλάει πρώτα το χέρι της μητέρας 

του») 

 Οι άντρες έχουν πιο συγκρατημένες κοινωνικές αντιδράσεις, δεν είναι τόσο 

εκδηλωτικοί όσο οι γυναίκες και δεν εκφράζουν φανερά τα συναισθήματά τους 

(«Σαν άντρες, προσπαθούν να δώσουν συγκρατημένη τυπικότητα στις εκδηλώσεις 

τους»).  

Προσωπική άποψη:  



Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία ο ιερός δεσμός αίματος παραμένει, αλλά οι μανάδες 

επιδιώκουν τα παιδιά τους να είναι πιο ανεξάρτητα. Άλλωστε, οι περισσότερες είναι 

εργαζόμενες και τα παιδιά μαθαίνουν να αναλαμβάνουν ευθύνες και να φροντίζουν το 

σπίτι. Επίσης, οι άντρες σήμερα είναι πιο εκδηλωτικοί και εκφράζουν τα συναισθήματά 

τους, χωρίς να ντρέπονται. 


