
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) 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

 Η οικογένεια ασκεί σημαντική επίδραση.  

 Όταν η οικογένεια στηρίζει τη σχέση, ο νέος νιώθει πιο ικανοποιημένος στη 

σχέση του και αφοσιώνεται / επενδύει σε αυτήν. 

 Στον ενήλικο βίο και στην περίπτωση των μακροχρόνιων σχέσεων επιζητείται 

η αλληλεπίδραση ενός ατόμου με μέλη της οικογένειας του/της συντρόφου 

του/της. 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

α. Σωστό: Εισαγωγή στη θεματική του εφηβικού έρωτα. Αναφορά συνολικά στο κοινωνικό 

περιβάλλον και τις επιδράσεις του. 

β. Σωστό: Πρώτη ενότητα: φίλοι, δεύτερη ενότητα: γονείς 

γ. Λάθος: Δηλώνεται η μετάβαση στη δεύτερη ενότητα 

δ. Λάθος: Δηλώνεται αποτέλεσμα/ συμπέρασμα 

ε. Σωστό: Ανακεφαλαίωση, με ταυτόχρονη αναφορά σε γονείς και φίλους. 

3ουποερώτημα (μονάδες 15)  

 Για να νιώσει σίγουρος για την επιλογή του, να του επιβεβαιώσουν την ορθότητα 

της επιλογής του 

 Το άτομο αφήνεται να νιώσει συναισθήματα στη σχέση του, θεωρεί ότι η σχέση του 

θα διαρκέσει 



 να γνωριστεί με συγγενείς του/της συντρόφου του/της, να τους συναναστρέφεται/ 

να τους συναντά  

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Άξονες της απάντησης:  

Ο Βρανάς:  

 ήταν παράφορα ερωτευμένος με τη νεαρή σύζυγό του 

 το ερωτικό συναίσθημα τον φθείρει εσωτερικά, τον εξωθεί στον παραλογισμό, σε 

ακρότητες, σε ανεξέλεγκτες εκρήξεις θυμού και ζήλειας, σε ζωώδεις αντιδράσεις 

 βιώνει μία εσωτερική σύγκρουση (όντας περήφανος συνειδητοποιεί τον 

εξευτελισμό στη σχέση του)  

 Αιτία: η επίγνωση ότι το δυνατό ερωτικό του συναίσθημα δεν ήταν αμοιβαίο 

Παρατηρήσεις:  

 Ζητείται η τεκμηρίωση με στοιχεία του κειμένου (είτε με τη μορφή παράφρασης 

είτε με παράθεση χωρίων). 

 Θετικά αξιολογείται η εστίαση του μαθητή/τριας σε κειμενικούς δείκτες, στον 

τρόπο γραφής χωρίων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στην περίπτωση που ως στοιχεία 

δεν αξιοποιήθηκαν στο Θέμα 3.  Π.χ. «Μου φερνότανε σκληρά» -  «έκλαιγε σαν 

μωρό» (αντίθεση, παρομοίωση μέσω των οποίων αναδεικνύεται ο διπολισμός και η 

παρανοϊκή συμπεριφορά του Βρανά), «αγάπη βαριά», «βάρβαρη», «σαν ένας 

βράχος», «αρρώστια»).   
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