
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) 

 

Οι συνέπειες για τους έφηβους που ακολουθούν τις επιταγές της μόδας είναι οι εξής: 

Θετικές: 

• Η μόδα αποτελεί τρόπο έκφρασης της επαναστατικής τους ορμής προς τον «καθωσπρεπισμό» 

των μεγαλύτερων, συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίησή τους. 

• Είναι μέσο έκφρασης της προσωπικότητας, των ανησυχιών όπως και τρόπος, για να 

πειραματιστούν όσον αφορά τις αλλαγές στην εξωτερική τους εμφάνιση. 

Αρνητικές: 

• Η μόδας μπορεί να οδηγήσει σε μονοδιάστατη θεώρηση μιας εξιδανικευμένης εξωτερικής 

εμφάνισης ως μοναδικού προσόντος για τον άνθρωπο. 

• Είναι πιθανόν να ωθήσει σε αναπαραγωγή στερεοτύπων περί ομορφιάς και σε επιλογή 

συγκεκριμένου σωματότυπου ως μοναδικού, με αποτέλεσμα να ωθεί και σε διατροφικές 

διαταραχές.  

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10)  

Η πρώτη παράγραφος του κειμένου περιλαμβάνει τρεις επιμέρους ορισμούς της μόδας. 

Συγκεκριμένα:  

• «Η μόδα είναι . . . την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου» 

• «Αποτελεί ένα κομμάτι της ζωής που απασχολεί έντονα πολλούς ανθρώπους στη σύγχρονη 

περίοδο, . . .του ανθρώπου.  



• «Αποτελεί μέσο κοινωνικοποίησης, . . .και προσωπική έκφραση». 

Η σκοπιμότητα της αναλυτικής αναφοράς στην έννοια της μόδας έχει να κάνει αφενός με τη 

γνωστοποίηση στον πρόλογο του θέματος προβληματισμού του κειμένου και αφετέρου με τη 

συνεκτικότητα του κειμένου, καθώς στις αμέσως επόμενες παραγράφους αυτά που συνοπτικά 

αναφέρονται ως πτυχές της μόδας στον πρόλογο (λ.χ. η έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση, η μόδα 

ως  μέσο κοινωνικοποίησης ή ως σύμβολο κοινωνικών αντιλήψεων και προσωπική έκφραση) 

αναλύονται διεξοδικά. Οπότε, ο αναγνώστης ήδη από την προλογική παράγραφο ενημερώνεται 

αναφορικά με το τι θα διαβάσει παρακάτω. 

 

 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Οι μετασχηματισμοί σε ονοματικά σύνολα είναι οι εξής:  

• Τρόπος διάρρηξης (των δεσμών των κοινωνικών «πρέπει»). 

• Τρόπος ανάδειξης (της ξεχωριστής τους προσωπικότητας). 

• Δυνατότητα έκφρασης (της ορμής και της επαναστατικής τους φύσης). 

• Διάθεση αλλαγών. 

• Και (διάθεση) πειραματισμού 

Ο λόγος με την ονοματοποίηση καθίσταται πιο πυκνός και  αντικειμενικός και τα νοήματα αποκτούν 

πολυπλοκότητα, βάθος και ίσως ασάφεια, καθώς αφαιρούνται τα υποκείμενα της δράσης που 

υπάρχουν στη ρηματική διατύπωση. Επομένως, το ύφος του λόγου γίνεται πυκνό, απρόσωπο, πιο 

σύνθετο. 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

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

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

Ενδεικτικά: 

Η Σταματία είναι ένα κορίτσι που μεγάλωσε μέσα σ’ ένα αυστηρό οικογενειακό πλαίσιο με ποικίλα  

στερεότυπα για την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τον προορισμό των κοριτσιών, τα οποία υπακούει 

τυφλά και δεν αποκτά έτσι προσωπική ταυτότητα και φυσιολογική κοινωνικότητα. Συγκεκριμένα οι 

αξιοπρεπείς κοπέλες, σύμφωνα με αυτήν,  είναι πάντα σεμνά ντυμένες, χωρίς ίχνος μακιγιάζ «Παρότι 

είχα μόλις κλείσει τα δεκαεπτά . . .  ντυμένη σεμνά και προπάντων σοβαρή», «κακό λόγο για την Ελένη 

. . . και κοκκινάδι στο στόμα έβαζε ...», προσέχουν να έχουν κόσμια συμπεριφορά, γιατί αυτήν 

επιβάλλει η κοινωνική τους τάξη «το επιβάλλει η θέση μας Σταματία» και δεν έχουν δικαίωμα να 



νιώθουν, όπως οι έφηβοι, πιο ανέμελα «αλλά όπως έλεγε ο μπαμπάς . . .στα ψου ψου με τα αγόρια 

έχουν το μυαλό τους». Τελικός στόχος είναι πάντα ο γάμος μ’ έναν αντίστοιχων προδιαγραφών άντρα 

«η μητέρα συγκινήθηκε, όταν της είπε το νέο . . . που ήταν» 

Προφανώς ένας/ μία έφηβος/η σήμερα απέχει από αυτές τις συμπεριφορές και νοοτροπίες είτε 

είναι αγόρι και πολύ περισσότερο αν είναι κορίτσι. Σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ελεύθερη, 

πρέπει ωστόσο να αιτιολογείται.  

 


