
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) 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Η αναζήτηση της αυτονομίας από την πλευρά του εφήβου διαφοροποιεί τη σχέση του με 

τους γονείς του καθώς : 

 Η ανάγκη για να εκφράσει τη διαφορετικότητά του θα τον οδηγήσει σε σύγκρουση 

και ρήξη με τους γονείς του, 

 Παρά την αναζήτηση της απομάκρυνσης από τα γονεϊκά δεσμά, ο έφηβος δεν 

επιθυμεί να νιώσει συναισθήματα απόρριψης και εγκατάλειψης από τους γονείς. 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Η τέταρτη παράγραφος του κειμένου 1 αναπτύσσεται με διαίρεση. Διαιρείται η έννοια της 

«αυτονομίας» στα είδη της και προκύπτουν ως μέλη η «αυτονομία των συναισθημάτων», η 

«αυτονομία των παρορμήσεων και των ορίων» και η «αυτονομία της συμπεριφοράς».  Η 

αρθρογράφος επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης,  γιατί:  

 Θέλει να δείξει ότι δεν πρόκειται για μια μονοδιάστατη έννοια, αλλά παρουσιάζει 

πολλές πτυχές, 

 Αποσαφηνίζει την έννοια της αυτονομίας, 

 Επιδιώκει να επισημάνει ότι ο έφηβος πρέπει να την αναπτύξει σε όλο της το εύρος 

της (όπως επισημαίνει στη θεματική πρόταση της παραγράφου). 

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 10) 



Βιώνουν: ζουν, γνωρίζουν 

Αυτονομία: αυτοδυναμία, ανεξαρτησία 

Κρίσιμο: καθοριστικό, σημαντικό 

Ρήξεις: συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις 

Κηδεμονία: φροντίδα, έλεγχο 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Το ποίημα τού Τάσου Λειβαδίτη είναι ένα εγκώμιο της αγάπης . Η αγάπη αυτή 

χαρακτηρίζεται από: 

 διαχρονικότητα (ξεκίνησε από την παιδική ηλικία του ποιητικού υποκειμένου και 

τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή), 

 αγνότητα και εξιδανίκευση (καθαρό αίσθημα αγάπης που εκφράζεται με όλη τη 

δύναμη της ψυχής τού ποιητικού υποκειμένου), 

 αμοιβαιότητα (το ποιητικό υποκείμενο εκφράζει με σιγουριά ότι η αγαπημένη του 

ανταποκρίθηκε στο αίσθημά του σαν να τον γνώριζε από χρόνια) , 

 διαφορετικότητα (το ξεχωριστό σημείο αυτής της αγάπης είναι πως υπήρχε προτού 

εμφανιστεί στην ζωή του ποιητικού υποκειμένου το πρόσωπο που θα την 

δημιουργήσει). 

 

Τα συναισθήματα που προκαλούνται στον αναγνώστη είναι : χαρά, τρυφερότητα, 

αγάπη, νοσταλγία, συγκίνηση για ένα τόσο δυνατό αίσθημα . 

 


