
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) 

1. Σ 

2. Λ 

3. Σ 

4. Λ 

5. Λ 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)  

Πού οφείλεται; Με το ερώτημα τίθεται ο προβληματισμός, καθώς αναζητούνται οι αιτίες 

του φαινομένου και στη συνέχεια δίνεται η απάντηση «Ο κυριότερος λόγος είναι γιατί μέσα 

μας κάπου έχουμε απαξιώσει τη γλώσσα». 

Επομένως: Η διαρθρωτική λέξη εισάγει το συμπέρασμα του ομιλητή που ανακεφαλαιώνει 

τις θέσεις που παρουσίασε στην παράγραφο. 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

1. 1ο χωρίο/ β΄ενικό πρόσωπο : αμεσότητα, ζωντάνια, επικοινωνία/ διάλογος με τον 

αναγνώστη, συμβουλευτικός τόνος. 

2. 2ο χωρίο/ α΄πληθυντικό πρόσωπο : το πρόβλημα αφορά και τον ομιλητή, εντάσσει 

και τον εαυτό του, αποδίδει τη συλλογική ευθύνη.  

Μετασχηματισμός: 



«Έχεις ένα πρόβλημα ποιότητας στη χρήση της γλώσσας, στα ελληνικά που μιλάς και 

γράφεις. Έλυσες το γλωσσικό ζήτημα και έμεινες με ένα γλωσσικό πρόβλημα. Δεν είσαι ο 

μόνος.» 

Το ύφος έγινε πιο οικείο, άμεσο, απευθύνεται στον αναγνώστη. Χάνεται όμως η έννοια της 

συλλογικής ευθύνης και ο λόγος γίνεται πιο επιθετικός, επικριτικός και προσβλητικός προς 

τον αποδέκτη του μηνύματος, καθώς το μήνυμα εξατομικεύεται. 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Συναισθήματα ποιητικού υποκειμένου:  

Το ποιητικό υποκείμενο θαυμάζει,  αναγνωρίζει το έργο του δασκάλου, τον ενθαρρύνει, του 

συμπαραστέκεται (προστακτική έγκλιση «σμίλεψε, σκάψε κλπ», θαυμαστικά, επανάληψη 

«σοφέ», «σαν Άτλαντας»). 

Συμφωνία με το ποιητικό υποκείμενο: παιδαγωγικός ρόλος δασκάλου, αποτελεί πρότυπο, 

εμπνέει τους μαθητές του, φέρει μεγάλη ευθύνη για τη διαπαιδαγώγηση των νέων, 

προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες της κοινωνίας, επιτελεί λειτούργημα, κοπιώδες έργο, 

είναι ακάματος, οπλισμένος με υπομονή, κ.ά. 

Διαφωνία με το ποιητικό υποκείμενο : έχει χαθεί ο παιδαγωγικός ρόλος του δασκάλου, 

ασκεί μικρή επιρροή στους μαθητές του, το έργο του έχει απαξιωθεί, τα μέσα ενημέρωσης 

έχουν υποκαταστήσει πλέον το ρόλο του, δεν συνιστά πρότυπο για τους νέους, σπανίζουν 

οι αξιόλογοι εμπνευσμένοι δάσκαλοι κ.ά. 


