
1 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΤΥΠΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΤΑΞΗ: Α  ́

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΟΙΗΣΗ 

Νίκος Δήμου (1935-) 

Ο γάτος Κρου 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. 

Κάθε άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, είναι αποδεκτή) 

ΘΕΜΑ 2β 

Η επανάληψη της λέξης «σπίτι» εντοπίζεται στους στίχους 11, 16, 17, 26. Επιπλέον, 

με τη λέξη αυτή τελειώνουν οι στροφές 3, 4, 5, αλλά και όλο το ποίημα. Αποτελεί, 

συνεπώς, λέξη-κλειδί για την ερμηνεία του κειμένου. Η επανάληψη, ως επωδός, 

δίνει έμφαση, στον πόθο του γάτου Κρου, στην ανάγκη του για οικογένεια, στοργή, 

θαλπωρή, αναίρεση της μοναξιάς του, επιστροφή στον «Χαμένο Παράδεισο» του 

σπιτιού όπου έζησε μικρός και από το οποίο «εξορίστηκε» όταν μεγάλωσε. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3 

Α. Δειγματικό κείμενο σε συνεχή λόγο: 

Βρίσκομαι στην εφηβεία και πολλά είναι τα θέματα που με απασχολούν, 

όπως η οικογένειά μου, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. 

Ευγνώμονα δέχομαι την αγάπη, τη στοργή, την προστασία και την εξασφάλιση που 

μου προσφέρουν οι γονείς μου και νιώθω τυχερή που μοιράζομαι με τη μεγάλη μου 

αδελφή τις ανάγκες, τα όνειρα, τις χαρές, τις θλίψεις, τις ανασφάλειές μου. 

Ωστόσο, συχνά ασφυκτιώ, ενώ άλλες φορές νιώθω ότι δε με καταλαβαίνουν. 

Οι γονείς μου πιστεύουν σε μένα αλλά οι προσδοκίες τους με πνίγουν και φοβάμαι 
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μήπως τους απογοητεύσω. Συχνά η μητέρα μου μου παρουσιάζει ως παράδειγμα 

προς μίμηση την αδελφή μου και τις ακαδημαϊκές της επιτυχίες. Εγώ, όμως, αγαπώ 

την τέχνη και θέλω να ακολουθήσω άλλους δρόμους που πιστεύω πως οι δικοί μου 

δε θα εγκρίνουν. 

Ξέρω πως είναι νωρίς, αλλά συχνά σκέπτομαι αν θα κάνω οικογένεια 

αργότερα. Με προβληματίζει το ότι πρέπει να επιλέξω έναν σύντροφο για να ζήσω 

όλη τη ζωή μαζί του και να φέρω παιδιά σε έναν σκληρό κόσμο. Πολλά με φοβίζουν, 

όπως οι ευθύνες ενός οικογενειάρχη ή η περίπτωση να μην αντέξει ο γάμος των 

γονέων στον χρόνο και η οικογένεια να περάσει πολλές δοκιμασίες ή να διαλυθεί. 

Ευελπιστώ ότι η ζωή θα μου δώσει τις απαντήσεις που χρειάζομαι. 

Β. Περίγραμμα απάντησης: Οι μαθητές/τριες αναμένεται να καταγράψουν σε ένα 

οργανωμένο σύντομο κείμενο το νόημα και τον ρόλο της οικογένειας στη ζωή τους. 

Μπορούν να  παρουσιάσουν, σε πρώτο ή σε τρίτο πρόσωπο, το πώς βλέπουν την 

υφιστάμενη οικογένειά τους ή/και πώς σκέπτονται για τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια στο μέλλον. Μπορούν να εκφράσουν τους 

φόβους, τους περιορισμούς, τους προβληματισμούς, τις αναζητήσεις τους ως 

σύγχρονων νέων στο θέμα της οικογένειας, το νόημα που δίνουν στον θεσμό της 

οικογένειας γενικά κλπ. 

Μονάδες 40 

 

 


