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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε άλλη απάντηση, 

κατάλληλα τεκμηριωμένη, είναι αποδεκτή) 

ΘΕΜΑ 1α  

α) ΛΑΘΟΣ 

β) ΣΩΣΤΟ 

γ) ΛΑΘΟΣ 

δ) ΣΩΣΤΟ 

ε) ΣΩΣΤΟ  

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

α) Ένιωθε άκεφη και κουρασμένη· θα προτιμούσε να τριγύριζε με τα χέρια ελεύθερα σαν άντρας. Από τότε που 

κληρονόμησε το μαγαζί του πατέρα της κι αποφάσισε να πάρει σύζυγο και συνεταίρο, έχασε το βάδισμα του νέου 

κοριτσιού, το στήθος της είχε μεγαλώσει, τα μαλλιά της θαμπώσει.  

β) Το μαγαζί, η μικρή βιοτεχνία υαλικών, στεγαζόταν στο ισόγειο ενός δίπατου σπιτιού, στη συμβολή Πειραιώς και 

Ιεράς Οδού, εκεί όπου παλιότερα ήταν η λαχαναγορά και τώρα ο δήμος είχε φυτέψει ένα παρκάκι. Ακριβώς 

απέναντι, κάπου τριάντα στρέμματα τοιχισμένα, βρισκόταν το Γκάζι.   

γ) Το μαγαζί, η μικρή βιοτεχνία υαλικών, στεγαζόταν στο ισόγειο ενός δίπατου σπιτιού …  

δ) Περνούσε τα δέματα μπροστά απ’ τους σκοπούς προκλητικά, κι εκείνοι την έγδυναν με το μάτι. Φορούσε 

φορέματα ανοιχτά στο στήθος … 

ε) Η πρώτη γνωριμία στους διαδρόμους της Σχολής, ο Βλάσης τρέχοντας στη γραμματεία να διεκπεραιώσει 

κάποιες διατυπώσεις του πτυχίου, η Μπέμπα δευτεροετής, με τις μικρές φροντίδες των υπογραφών. Έσμιγαν στα 

καφενεία της οδού Σίνα, παρέα με συμφοιτητές της που συνδικαλίζονταν, οργάνωναν απεργίες και προέβαιναν 

σε διαβήματα. 

  

ΘΕΜΑ 1β 

1 [Σε συνεχή λόγο, με επισήμανση κάποιων βασικών στοιχείων στο πλαίσιο του ορίου των λέξεων]  

Ο Βλάσης Ταντής παρουσιάζεται ως ένας μεσόκοπος άντρας, με τα σημάδια του χρόνου πάνω του αλλά και κά πως 

αρρωστημένη όψη («Τους κρόταφους … φλεβίτσες»). Η ζωή του δείχνει τυποποιημένη και μονότονη, ο ίδιος 

κινείται ανάμεσα στις υποχρεώσεις της δουλειάς και την καθημερινή παρακολούθηση της τηλεόρασης μέσα στο 



σπίτι, και οι έξοδοί του με τη γυναίκα του αφορούν συγκεκριμένο προορισμό και ακολουθούν πάντα ένα 

«τελετουργικό» τυπικό. 

2 [Ενδεικτικό περίγραμμα απάντησης με λέξεις – κλειδιά και σχολιασμό ΟΛΩΝ των σχετικών στοιχείων]  

▪ μεσόκοπος άντρας, με τα σημάδια του χρόνου πάνω του αλλά και κάπως αρρωστημένη όψη («Τους 

κρόταφους … φλεβίτσες») 

▪ η στάση και η κίνηση του σώματός του αποκαλύπτουν την κόπωση και παραίτησή του  («το πρόσωπο σκυμμένο 

… τα πόδια μαζεμένα», «βούλιαζε στην πολυθρόνα») 

▪ η συμπεριφορά του διακρίνεται σταθερά από έλλειψη πρωτοβουλίας  και ενεργητικότητας - αφήνει τον 

ηγετικό ρόλο στην Μπέμπα («έπαιρνε τα κλειδιά του σπιτιού … τιμόνι»)  

▪  δεν παρατηρεί ούτε αντιδρά στα ερωτικά καλέσματα της γυναίκας του («η Μπέμπα ξυπολιόταν … καθρέφτη», 

«Όση ώρα η Μπέμπα άλλαζε φόρεμα … ειδήσεις», «Με κινήσεις αργές …») 

▪ υποκύπτει σε ποικίλους εθισμούς  («τσιγάρα», «τηλεόραση») 

▪ ακολουθεί μία αδιέξοδη, τυποποιημένη και αδιάφορη για αυτόν ζωή ανάμεσα στην εργασία, το σπίτι και την 

τελετουργικά επαναλαμβανόμενη «διασκέδαση» με ένα περιορισμένο κύκλο φίλων.  

ΘΕΜΑ 2α 

Το ασύνδετο σχήμα εμφανίζεται για πρώτη φορά στο τμήμα της αφήγησης «Μιλούσαν … έκλειναν ταμείο». Ο 

σκοπός του συγγραφέα είναι να αποδώσει με αμεσότητα, παραστατικότητα αλλά και εκφραστική λιτότητα τις 

ενέργειες του ζευγαριού στην καθημερινότητά τους. Πρόκειται για πράξεις επαναλαμβανόμενες, που αφορούν τη 

διαχείριση της βιοτεχνίας, και δείχνουν πόσο δεδομένη και προβλέψιμη είναι η συμπεριφορά του ζευγαριού. 

Πόσο τυποποιημένη είναι η ζωή τους, μία ζωή ρουτίνας που μένει αδιατάρακτη μέσα στα χρόνια.  

 

Εναλλακτικά, οι μαθητές / μαθήτριες θα μπορούσαν να σχολιάσουν το χωρίο «Τραβούσαν μέσα …τσιγάρα» με 

παρόμοια ανάπτυξη και αναφορά στην καθημερινή επιστροφή των προσώπων στο σπίτι.  

 

ΘΕΜΑ 2β 

Η περιοχή («Γκάζι») στην οποία βρίσκεται η μικρή βιοτεχνία υαλικών είναι μία λαϊκή συνοικία, πνιγμένη στους 

ατμούς από το φωταέριο (γκάζι) που παραγόταν στο παρακείμενο εργοστάσιο, όπως δηλώνει πολύ παραστατικά 

ο αφηγητής με τη μεταφορική φράση «οι ατμοί ανέβαιναν» («Μέσα από τους λέβητες και τις καμινάδες, οι ατμοί 

ανέβαιναν τυλίγοντας το τετράγωνο σε ομίχλη»). Το τοπίο είναι θολό και αφήνει μία αίσθηση παρακμής ενώ 

ταυτόχρονα το σχόλιο του αφηγητή, που ακολουθεί («της φαινόταν πως από ώρα σε ώρα ένα κύμα βίας θα 

ξεσπούσε στην πόλη») δίνει την εντύπωση ότι η πόλη με δυσκολία κρύβει τα αδιέξοδά της και ίσως δεν αργήσουν 

να ξεσπάσουν ταραχές, ο χώρος μοιάζει να απειλείται από κάποιο απροσδιόριστο κίνδυνο (κύμα βίας, μεταφορά). 

Το σχόλιο αυτό του αφηγητή αποτελεί πιθανό υπαινιγμό για την ένταση που χαρακτηρίζει την πολιτικοκοινωνική 

ζωή της Ελλάδας στα μεταπολεμικά χρόνια.  



Εναλλακτικά, οι μαθητές / μαθήτριες θα μπορούσαν να αναφέρουν τη μεταφορά στο χωρίο  «οι ατμοί ανέβαιναν 

τυλίγοντας το τετράγωνο …»: υποδηλώνει μία αίσθηση ασφυξίας, παρουσιάζει το τοπίο ως ολότελα παραδομένο 

και αιχμάλωτο στα απόβλητα του εργοστασίου.  

ΘΕΜΑ 3 

Το συγκεκριμένο χωρίο του κειμένου προβάλλει τον κοινότοπο και σταθερά επαναλαμβανόμενο τρόπο με τον 

οποίο στην ώριμη ηλικία τα δύο κεντρικά πρόσωπα περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης, την απουσία 

ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσά τους, καθώς αναλώνονται σε ατελείωτες και αδιέξοδες συζητήσεις με τους 

συνδαιτυμόνες. Η σχέση του ζευγαριού θυμίζει μάλλον τυπική και απρόσωπη συμβίωση παρά θερμή και 

ουσιαστική συζυγική ατμόσφαιρα. Στα πρώτα τους χρόνια, ο Βλάσης και η Μπέμπα χαίρονταν τον έρωτά τους 

παράλληλα με τις σπουδές αλλά και τη θητεία του Βλάση. Από τη στιγμή όμως που στήθηκε η επιχείρηση και 

έγιναν ζευγάρι και συνέταιροι, τα πράγματα άλλαξαν.  

Υπάρχουν πάντως λόγοι που εξηγούν αυτή τη διαφοροποίηση. Η φυσική κατάσταση του Βλάση δεν φαίνεται, σ’ 

αυτή τη φάση της ζωής του, να είναι η καλύτερη δυνατή. Ο ίδιος δείχνει κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, μάλλον 

παραιτημένος και προτιμά τη μοναξιά της τηλεόρασης. Η Μπέμπα, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να έχει 

ενεργητικότητα και να εκπέμπει ερωτισμό, έχει ανάγκη να ζήσει και να απολαύσει, και μάλλον η κατάσταση του 

Βλάση την αποθαρρύνει. Στην όχι και τόσο καλή ποιότητα της σχέσης τους συμβάλλει οπωσδήποτε και η μίζερη, 

κατά τα υπονοούμενα του αφηγητή, καθημερινότητά τους. Ασχολούνται με τη δουλειά, συζητούν μόνο για τη 

δουλειά και όχι για τη σχέση τους, επαναλαμβάνουν τα ίδια πάντα και τυποποιημένα στον τρόπο της διασκέδασής 

τους. Η σχέση τους έτσι φαίνεται να τους γεμίζει ανία και πλήξη.  

 

Εναλλακτικά, οι μαθητές/ μαθήτριες μπορούν να αναφερθούν  

▪ στην αποστασιοποίησή τους από τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, για τις οποίες ο Βλάσης φαίνεται να 

τρέφει πλέον ένα αφηρημένο ενδιαφέρον.  

▪ στην κοινή μοιρολατρική αίσθηση ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτί μία νεανική φάση ζωής ενδιαφέρουσα και 

έντονη.  

▪ στην  μίζερη και ταυτόχρονα απειλητική πραγματικότητα που τους περιβάλλει και τους διαβρώνει 

καθημερινά.  


