
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) 

 Τα όρια λειτουργούν ως μέσο διαπαιδαγώγησης/ ως οδηγός για τον μετέπειτα 

ενήλικο βίο/ Ο έφηβος κοινωνικοποιείται. (Ενδεικτικά θεματικά κέντρα της 

απάντησης) 

 Με τα όρια αποφεύγονται συγκρούσεις. 

 Ο νέος κατανοεί τη σημασία του αλληλοσεβασμού. 

 Συνειδητοποιεί ότι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιούνται όλες του οι επιθυμίες. 

 Προετοιμάζεται ψυχολογικά και προστατεύεται από μελλοντικές απογοητεύσεις.  

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

 Στην παράγραφο υπάρχει ανακεφαλαίωση. 

 Ολοκλήρωση του κειμένου με γενίκευση – ανακεφαλαιωτική δήλωση της 

κατευθυντήριας ιδέας («Ο έφηβος χρειάζεται όρια»).  

 Επαναλαμβάνεται ο ίδιος παραλληλισμός της ζωής με διαδρομή/ πορεία σαν σχήμα 

κύκλου («να φτιάξει το δικό του χάρτη»,  «να χαράξει τον δικό του δρόμο»).  

 



3ουποερώτημα (μονάδες 15)  

1. μεταφορά 

2. κυριολεξία 

3. κυριολεξία 

4. κυριολεξία 

5. μεταφορά  

 

Με τη μεταφορική χρήση: 

 τονίζεται το περιεχόμενο (η ανάγκη του εφήβου να προχωρήσει μόνος του) 

 στοχαστικός ο λόγος 

 πιο οικείο ύφος 

 προβληματισμός του δέκτη 

 προκαλείται το ενδιαφέρον και η προσοχή στο νόημα 

 

ΘΕΜΑ 2 (μονάδες 30) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

              Θετικά αξιολογούνται: 

 Ο βαθμός στον οποίο ο/η μαθητής/-τρια επικεντρώνεται στο ακριβές ζητούμενο (η 

εστίαση σε περιπτώσεις). Ο εντοπισμός τουλάχιστον δύο περιπτώσεων θεωρείται 

επαρκής, καθώς δεν έχει σημασία η ποσότητα αλλά η ποιότητα των ιδεών. 

 Η τεκμηρίωση της επιλογής με την κατάλληλη επιχειρηματολογία. Στο πλαίσιο της 

επιχειρηματολογίας γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα μιας προβληματικής 

γονεϊκής στάσης, ώστε να αποδειχθεί ότι αυτά δεν είναι τα επιθυμητά.   

 Η χρήση κυρίως ουδέτερου, πληροφοριακού ύφους. 



       Αρνητικά αξιολογούνται: 

 Η εστίαση σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις που καταλήγουν να είναι 

παραδείγματα, χωρίς όμως η επιλογή αυτή να θεωρείται ότι κινείται εκτός 

ζητουμένου. 

 Η συχνή χρήση του α΄ ρηματικού προσώπου.  

 Ένας γενικής εστίασης δοκιμιακός πρόλογος. 

 Η απουσία τίτλου ή η αυτολεξεί επανάληψη του ζητουμένου στον τίτλο. 

 

 

Ενδεικτικές περιπτώσεις: 

 όρια που τίθενται χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση και εξήγηση (διότι 

εμπεδώνεται ένα κλίμα φόβου και τυφλής υποταγής που δε συνάδει με την ορθή 

κοινωνικοποίηση). 

 πλήθος κανόνων διατυπωμένων με ασάφεια (οπότε το παιδί δε διευκολύνεται στην 

τήρησή τους) 

 υπερβολική αντίδραση του κηδεμόνα (εκρήξεις θυμού) κατά την περίπτωση 

παράβασης (με αποτέλεσμα να διασαλεύεται η οικογενειακή ατμόσφαιρα) 

 αυστηρά πλαίσια- υπερβολική αυστηρότητα από την πλευρά των 

γονέων/κηδεμόνων (καθώς έτσι το παιδί καταπιέζεται ψυχολογικά και εντείνονται 

οι συγκρούσεις) κ.λπ.  

 

ΘΕΜΑ 3 (μονάδες 20) 

 θαυμαστικό: ανάδειξη των συναισθημάτων της Φρόσως (ο θυμός, η απόγνωση). Το 

σημείο στίξης οδηγεί τον αναγνώστη να φανταστεί ότι η Φρόσω μιλάει με ένταση. 

 μικροπερίοδος λόγος: τονίζεται ομοίως το πάθος της Φρόσως, η ένταση στον 

ψυχισμό της. Ο μικροπερίοδος λόγος λειτουργεί ως ένδειξη της σπασμωδικής 

ομιλίας της κοπέλας που παραπέμπει στο γεγονός ότι πνίγεται στο σπίτι της, ότι 



παρασύρεται από έναν καταιγισμό σκέψεων και παραπόνων, που βρήκε την 

ευκαιρία να εξωτερικεύσει. 

Επισήμανση: Απάντηση στην οποία δεν επιχειρείται σύνδεση της λειτουργίας των 

γλωσσικών επιλογών με το συγκεκριμένο απόσπασμα θεωρείται ημιτελής. 

 

 ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Οποιαδήποτε διαπίστωση από τους μαθητές/-τριες θεωρείται αποδεκτή, εφόσον 

μπορεί να συσχετιστεί/ τεκμηριωθεί με στοιχεία/ χωρία του κειμένου, χωρίς να δίνεται 

με τρόπο αυθαίρετο.  

Θετικά αξιολογείται η προσπάθεια του/της μαθητή/-τριας να εξηγήσει με συντομία 

γιατί απορρίπτει συγκεκριμένες επιλογές του πατέρα της Φρόσως και στη συνέχεια να 

ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του. 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:  

Ο πατέρας: 

 υποτιμά την αξία της μόρφωσης (Δεν ήθελε καν να σπουδάσω, να πάω στο 

Πανεπιστήμιο, γιατί θα ήμουν εκεί μαζί με αγόρια), 

 με υπερβολική αυστηρότητα απομονώνει το παιδί του από τον κοινωνικό περίγυρο,  

επεμβαίνει στην προσωπική του ζωή, το ελέγχει σε απόλυτο βαθμό, δεν του αφήνει 

κανένα περιθώριο αυτονομίας. (εδώ στο Ρέθυμνο δε μου επιτρέπει να καθίσω στο 

καφενείο ούτε να σεργιανίσω στην προκυμαία μαζί με συναδέλφους), 

 χαρακτηριστική είναι και η παρομοίωση του πατέρα με τύραννο στη φράση: «Είναι 

σωστός τύραννος, με μεσαιωνικές ιδέες για τις γυναίκες». Επίσης, ενδιαφέρον έχει 

η επιλογή του αξιολογικού επιθέτου «παράξενος», 



 αντιμετωπίζει το παιδί ως κτήμα- εγωιστικά (Δε θέλει ούτε και να παντρευτώ, για 

να μην αναγκαστεί να πάρει υπηρέτρια στο σπίτι... τέτοιος εγωιστής είναι), 

 προβαίνει σε διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά του (αγόρια και κορίτσια), τα 

ανατρέφει με έναν αναχρονιστικό τρόπο, αναπαράγοντας έμφυλα στερεότυπα  

κ.λπ. (Πρώτα είδα την προτίμηση και την αγάπη που έδειχνε πάντα ο πατέρας μου 

στα δυο μου αδέλφια, επειδή εκείνα ήταν αγόρια!). 

   Η στάση του πατέρα ερμηνεύεται από το γεγονός ότι : 

 η ιστορία διαδραματίζεται στην Κρήτη τη δεκαετία του 1930 

 επικρατούν στερεότυπα για την κατωτερότητα της γυναίκας  

 δεν είχαν ακόμα διασφαλιστεί βασικά γυναικεία δικαιώματα (μόρφωση, ψήφος) 

 στην επαρχιακή πόλη του Ρεθύμνου το κοινωνικό πλαίσιο είναι στενό, υπάρχει 

έντονη κοινωνική κριτική (κυρίως εις βάρος των γυναικών) 

Επισήμανση: Ο/Η μαθητής/τρια στην απάντηση μπορεί να αναφερθεί και σε γλωσσικές 

επιλογές της αφήγησης προσέχοντας ώστε να μην υπάρξει επικάλυψη με αυτές που 

ζητούνται στο Θέμα 3. Για παράδειγμα, η μεταφορά στην πρόταση «Την ένιωσα από μικρή 

αυτή την αδικία» δηλώνει την άνιση μεταχείριση που έχει η Φρόσω σε σχέση με τα 

αδέλφια της, η μεταφορά «έπρεπε να ζει με αλυσίδες στα πόδια» δηλώνει την άποψη του 

πατέρα για τη θέση της γυναίκας, στην τελευταία φράση της Φρόσως «Αχ, ελπίζω του 

χρόνου να μπορέσω να ελευθερωθώ, να φύγω από δω πέρα…»  δηλωτική της επιθυμίας 

της για μεγαλύτερη κοινωνική ελευθερία είναι η υποτακτική έγκλιση, το επιφώνημα «Αχ», η 

μεταφορική χρήση στο ρήμα «ελευθερωθώ», αλλά και η επεξήγηση που ακολουθεί 

διασαφηνίζοντας τι εννοεί (να φύγω από δω πέρα) κ.ά. 

  


