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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 
Α1 
 
 Το κείµενο αναφέρεται στο µυθιστόρηµα της Μόνικας Αλί, που κυκλοφόρησε 
και στην Ελλάδα µετά την επιτυχία που σηµείωσε στην Αγγλία. Η συγγραφέας 
γεννήθηκε στο Μπαγκλαντές, µεγάλωσε στην Αγγλία και συγκαταλέγεται στους 
καλύτερους λογοτέχνες της δεκαετίας. Ενώ το θέµα του φαίνεται να είναι ο έρωτας, 
βασικά πραγµατεύεται τις ανισότιµες σχέσεις ανδρών και γυναικών στις 
µουσουλµανικές κοινωνίες και τις δυσκολίες προσαρµογής που συναντούν οι 
µετανάστες στις Ευρωπαικές χώρες. Ουσιαστικά είναι ένα έργο το οποίο αναφέρεται 
στον άνθρωπο που µέσα στην πορεία της ζωής αναζητά την ολοκλήρωσή του. 
 
        (87 λέξεις) 
 
Β1 
 
 Το συγκεκριµένο κείµενο είναι βιβλιοκριτική και µάλιστα λογοτεχνική 
κριτική. Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη συγγραφέα (όνοµα, καταγωγή, 
ηλικία, συνθήκες ζωής) τον τίτλο («Εφτά θάλασσες και δεκατρία ποτάµια»), το είδος 
του κειµένου (µυθιστόρηµα), τον εκδοτικό οίκο («Ωκεανίδα»), τον τόπο και το χρόνο 
έκδοσης (πρώτα στην Αγγλία και τώρα στην Ελλάδα). 
∆εν µένει όµως στην απλή βιβλιοπαρουσίαση γιατί παραθέτει και σχόλια είτε της 
κριτικού («εύνοια της τύχης και ταλέντο») είτε της ίδιας της Μόνικα Αλί («το βιβλίο 
µου είναι στοχασµός πάνω στη µοίρα, την ελεύθερη βούληση και τις καθηµερινές 
επιλογές µας») είτε άλλων («Νιου Γιορκ Τάιµς», “Granta”). 
 H κριτικός φαίνεται να έχει µελετήσει το αντικείµενο και να αξιολογεί 
υπεύθυνα το έργο. Άλλωστε το κείµενο είναι ενυπόγραφο και µας επιτρέπει να το 
κατατάξουµε στην βιβλιοκριτική και όχι στη βιβλιοπαρουσίαση παρ’ όλο που τα όρια 
µεταξύ τους δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. 
 
      (σχολικό βιβλίο, σελ. 158 και 163) 
 
 
Β2. α. 
   ΘΕΜΑΤΑ    ΣΧΟΛΙΑ 
1η παράγραφος παρουσίαση βιβλίου   η επιτυχία του βιβλίου 
        και της συγγραφέως 
 
2η παράγραφος παρουσίαση συγγραφέως  διάσηµη, µια από τους 
        καλύτερους λογοτέχνες 
        της δεκαετίας 
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3η παράγραφος θέµα βιβλίου    εύνοια τύχης και ταλέντο 
        που βρήκαν το στόχο τους 
 
 
Β2. β. 
 
 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙ∆ΟΣ:   «Το πολιτικό χάσµα … 
          … βιβλίο». 
 ΣΧΟΛΙΑ/ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:  «Από τη µια … 
         … φίλους». 
 ΚΑΤΑΚΛΕΙ∆Α:   «Είναι άνθρωποι … 
         … ευτυχία». 
 
Η παράγραφος αναπτύσσεται µε σύγκριση και αντίθεση. 
 
 
Β3. α. 
 
 Είναι εγωιστής: διακρίνεται από ατοµικισµό και όχι από ανιδιοτέλεια 
 Είναι φιλόδοξος: ενδιαφέρεται για την αυτοπροβολή και τη διάκρισή του σε  
       υψηλές θέσεις 
 Είναι αναγνωρισµένος: κατέχει κοινωνικό γόητρο και κύρος 
 Είναι πλούσιος: έχει υψηλό βιοτικό επίπεδο 
 
       (σχολικό βιβλίο, σελ. 219) 
 
Β3. β. 
 
 Οι µαθητές µπορούν να αναφερθούν στην ελεύθερη βούληση ως τη βασική 
προσδιοριστική ικανότητα του ανθρώπου, που δεν υποτάσσεται αναγκαιοκρατικά στα 
ένστικτά του αλλά λειτουργεί λογικά και συναισθηµατικά. Μπορούν επιπλέον να 
επεξηγήσουν τη φράση µε αναφορές στην ελευθερία επιλογών, στις αυτόβουλες 
ενέργειες, στην ηθική ελευθερία, στην αυτοπραγµάτωση και όχι τον 
ετεροπροσδιορισµό, στα προσωπικά κριτήρια και στις προσωπικές αξιολογήσεις, που 
οφείλει να κάνει ο άνθρωπος χωρίς να υποτάσσεται στις επιταγές των ισχυρών, της 
µόδας, της πολιτιστικής βιοµηχανίας και της προπαγάνδας. 
 
 
Γ. Επειδή το είδος του κειµένου είναι εισήγηση πρέπει οι µαθητές να εντάξουν 
το λόγο τους στο αντίστοιχο επικοινωνιακό πλαίσιο, δηλαδή να γράψουν 
προσφώνηση, να αναφερθούν σύντοµα στη σχολική συγκέντρωση και να «κλείσουν» 
µε ευχαριστίες προς το ακροατήριο. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: *Αναφορά στο µεταναστευτικό κύµα που παρατηρείται έντονα 
  την τελευταία δεκαετία από τις αναπτυσσόµενες προς τις ανε- 
  πτυγµένες χώρες. 
  *Ορισµός µετανάστευσης. 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ¨: 
Ι) προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες 
    Οικονοµικά: ανεργία 
   χαµηλό βιοτικό επίπεδο 
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   χαµηλές οικονοµικές απολαβές 
   παράνοµη εργασία 
    Κοινωνικά:   ρατσισµός 
   περιθωριοποίηση 
   θρησκευτικός φανατισµός 
   ανισότητα – αδικία 
    Πολιτικά:  έλλειψη πληροφόρησης και αδυναµία συµµετοχής στην πολι- 
   τική ζωή (λόγω γλώσσας) 
   πολιτική αποξένωση 
   προβλήµατα συναλλαγής µε τους κρατικούς φορείς 
    Πολιτιστικά: διαφορά νοοτροπίας –κουλτούρας- αξιών  
   προβλήµατα στην εκπαίδευση → αναλφαβητισµός, ηµιµάθεια 
ΙΙ) προτάσεις για την οµαλή ένταξη 
 Α. το άτοµο:  προσαρµοστικότητα στα νέα δεδοµένα 
            αυτοπεποίθηση 
            αισιοδοξία 
            εργατικότητα – τιµιότητα 
            φιλική διάθεση – καλή προαίρεση 
 Β. η κοινωνία: ανθρωπιστικά ιδανικά 
   σεβασµός ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
   ανεκτικότητα στο διαφορετικό 
   πολυπολιτισµικότητα (από τα Μ.Μ.Ε., από την εκπαί- 
      δευση) 
   απεµπόληση του ρατσισµού και του φανατισµού 
   δίκαιη µεταχείριση (π.χ. στην εργασία) 
   σεβασµός της ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας 
   ανεξιθρησκία 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:   Η µετανάστευση είναι φαινόµενο της εποχής µας. Οφεί- 
   λουµε να την αξιοποιήσουµε για να εµπλουτίσουµε τις 
   κοινωνίες µας µε νέες ιδέες, δηµιοργικότητα και πολι- 
   τιστική ποικιλοµορφία κι όχι να οδηγηθούµε σε συµ- 
   πλεγµατικές και φοβικές καταστάσεις που πλήττουν την 
   ίδια την κοινωνία. 
 
 

Παρουσιάζονται απλώς κάποιες γενικές κατευθύνσεις. 
Βεβαίως είναι δεκτές και άλλες διαφορετικές προσεγγίσεις.  


