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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) 

Ο ρόλος του συμβιβασμού στις σχέσεις βρίσκεται στη 2η απάντηση και οι προϋποθέσεις 

συνύπαρξης μεταξύ των ανθρώπων στην 3η :  

 Ο συμβιβασμός εκδηλώνεται με διαβαθμίσεις ∙ κάθε άνθρωπος, εφόσον αλλάζει με 

τον καιρό και έχει αντικρουόμενες επιθυμίες και παρορμήσεις, πρέπει να 

συμβιβάζεται μέχρι του σημείου να μη νιώθει δυστυχής.  

 Ο ιδανικός τρόπος συνύπαρξης μεταξύ των ανθρώπων τους διασφαλίζει  

α. από τη μία αγάπη και ασφάλεια και από την άλλη ανεξαρτησία ∙ 

β. εκτίμηση και αλληλοσεβασμό, ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις του καθενός.  

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Η επιλογή του παραδείγματος αποσκοπεί στη διασάφηση και αιτιολόγηση του 

αφηρημένου (της θεωρητικής θέσης). Στην προκειμένη περίπτωση, η αναφορά σε μουσικές 

προτιμήσεις (παραδείγματα) διασαφηνίζει και επεξηγεί την ανάγκη σεβασμού του ενός στις 

ιδιαιτερότητες του άλλου, η οποία προβάλλεται ως προϋπόθεση της επιτυχημένης σχέσης.  

 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

Η 1η απάντηση, μετά την αλλαγή του προσώπου, διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

«Συχνά οι άνθρωποι ερωτεύονται το λάθος πρόσωπο, που είτε δεν ενδιαφέρεται 

ιδιαίτερα είτε βρίσκεται ήδη σε μια σχέση. Είναι τόσες πολλές οι μεταβλητές, που τελικά 

κάνουν εκπτώσεις σ’ αυτό που θεωρούν ιδανικό και συμβιβάζονται με κάτι λιγότερο ή 

απλώς ελπίζουν ότι η καρδιά τους τούς οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση, αν και συνήθως δεν 



συμβαίνει αυτό. Είναι μια μόνιμη συζήτηση που έχουν με φίλους, το πόσο η ζωή και η 

ευτυχία των ανθρώπων εξαρτώνται από το τυχαίο. Δύο άνθρωποι πρέπει να σταθούν 

εξαιρετικά τυχεροί, για να ερωτευτούν, και να είναι συμβατοί στην καθημερινότητά τους». 

 

Το ύφος μεταβάλλεται σε τυπικό, απρόσωπο και αποστασιοποιημένο∙ ο αφηγητής δεν 

συμμετέχει στα αναφερόμενα ούτε εκφράζεται ως εκπρόσωπος ευρύτερης ομάδας, αλλά 

περιγράφει και σχολιάζει καταστάσεις της ζωής που μπορεί και να μην τον αφορούν.  

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

 

Ασφαλώς μπορούν να συνδεθούν οι λέξεις – σύμβολα , οι οποίες ανοίγουν και 

κλείνουν τις στροφικές ενότητες του ποιήματος. Θα μπορούσε να διαμορφωθεί μία ιστορία 

ή ένας βασικός  ιστός πλοκής:  

 ο έρωτας που εκφράζεται με τραγούδια ∙ 

 το καράβι που φεύγει και παίρνει τον αγαπημένο ∙ 

 η αρραβωνιαστικιά που περιμένει πάνω στον βράχο ∙ 

 η αμεριμνησία της νιότης ∙ 

 η ελπίδα για τον ερχομό.  

Η απάντηση στο β΄ ερώτημα εξαρτάται από τη συναισθηματική ανταπόκριση των 

μαθητών/τριών και είναι ελεύθερη. Εκείνο που αναμένεται να συνειδητοποιήσουν οι 

μαθητές/ τριες είναι ότι μέσα από εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού και του νησιωτικού 

περιβάλλοντος το ποιητικό υποκείμενο απευθύνει ύμνο στο συναίσθημα του έρωτα, στη 

χαρά της ζωής, την αισιοδοξία και την ελπίδα.  


