
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) 

Η ισότιμη συμμετοχή των προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται αναγκαία  

 για την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών. 

 για την αποφυγή του αναλφαβητισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού, της 

φτώχειας. 

 για την έγκαιρη εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων: ανάγνωση, γραφή, κατανόηση 

κειμένου, αριθμητική. 

 για την καλλιέργεια της ανεκτικότητας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, τον 

εκδημοκρατισμό της κοινωνίας μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνικοπολιτική 

ζωή. 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)  

Στην 1η παράγραφο αναφέρεται η έννοια του «κλασικού» αναλφαβητισμού που συνδέεται 

με τη φτώχεια και τις προκαταλήψεις, ενώ στη 2η παράγραφο επισημαίνεται η σύγχρονη 

διάστασή του, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Οι δύο παράγραφοι έχουν νοηματική 

συνάφεια στη βάση της έννοιας του αναλφαβητισμού, γι’ αυτό δίνονται και σχετικοί 

ορισμοί. 

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

οξύ= έντονο, μεγάλο 

ανθούν = αναπτύσσονται, κυριαρχούν 

όγκο = σύνολο, πληθώρα 



ροών = κινήσεων 

πλουραλιστική = πολυφωνική, πολυδιάστατη. 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Βασικά σημεία του κειμένου στα οποία θα στηριχθεί η απάντηση: 

 Τη μόρφωση την ήθελε, για να μπορέσει να ικανοποιήσει τα ερωτηματικά που είχε μέσα της. 

 Αμέτη-μουαμέτη τόβαλε να μορφωθεί, για να καταλάβει τι γίνεται στο γύρο της. Γιατί να 

υπάρχει τέτοια ανισότητα, τέτοια σκληρότητα, τέτοια απανθρωπιά. Ποιος φταίει; Και τι 

κάνει επιτέλους αυτός ο πανάγαθος Πλάστης που στέκεται και σεργιανά αυτή την 

ασυναρτησία που δημιούργησε; Και τι μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις σε τίποτα;  

Στις αρχές του 20ου αιώνα (1920) η μόρφωση δεν ήταν δεδομένη για μια γυναίκα, αφού 

κύριος στόχος ήταν ένας καλός γάμος.  

Η Άννα επιθυμεί να μορφωθεί 

 για να απαντήσει στα ερωτηματικά που τη βασανίζουν 

 για να ερμηνεύσει τον κόσμο γύρω της 

 για να κατανοήσει τους λόγους που επικρατεί η ανισότητα και η απανθρωπιά 

 για να ξεπεράσει τις προλήψεις και τις προκαταλήψεις της εποχής της 

 για να μπορέσει να αναλάβει δράση και να βοηθήσει τους γύρω της 

Ο μαθητής μπορεί να  

 συμμεριστεί την επιθυμία της Άννας, καθώς αντιλαμβάνεται τους προβληματισμούς 

της, αναγνωρίζει τη σημασία της μόρφωσης για την ερμηνεία κάποιων κοινωνικών 

φαινομένων , για την κοινωνική πρόοδο και την απαλλαγή από προκαταλήψεις και 

στερεότυπα που κρατούσαν δέσμιους τους ανθρώπους της εποχής της. 

 θαυμάσει την Άννα για την τόλμη της να ξεπεράσει το κατεστημένο της εποχής και 

να διεκδικήσει το δικαίωμα στη μόρφωση που θα διευρύνει τους ορίζοντές της. 

 αναγνωρίσει την έμφυτη περιέργειά της και την έντονη επιθυμία της για μόρφωση 

για κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς λόγους κι όχι για οικονομική ή επαγγελματική 

αποκατάσταση, κριτήρια με τα οποία αντιμετωπίζεται σήμερα η μόρφωση. 


