
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) 

Oρθές: α και γ. 

• Ο έφηβος στην προσπάθειά του να διαμορφώσει την προσωπική του ταυτότητα 

είναι λογικό να απορρίπτει γνωρίσματα της προσωπικότητας των γονιών του.  

• Πρόκειται για ένα φυσιολογικό στάδιο της εξελικτικής του πορείας... 

• το οποίο δεν πρέπει να θορυβεί τους γονείς, καθώς παρέρχεται ... 

• και ακολουθεί η εξομάλυνση της σχέσης του με τους κηδεμόνες.  

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

• Με το παράδειγμα αποσαφηνίζεται η τάση των παιδιών να απορρίπτουν στοιχεία 

της συμπεριφοράς των κηδεμόνων τους...  

• φαινόμενο το οποίο αποτελεί το κεντρικό θέμα του κειμένου... 

• με έναν τρόπο παραστατικό/ μέσω της συσχέτισης του θέματος της αντιδραστικής 

στάσης των παιδιών με ένα καθημερινό βίωμα 

• Αντίστοιχα, με τις ερωτήσεις επιτυγχάνεται η γενίκευση του παραδείγματος (με τα 

παπούτσια) στο επίπεδο των ενδυματολογικών επιλογών και ευρύτερα η σύνδεση 

με το θέμα του κειμένου, την απόρριψη στοιχείων της γονεϊκής συμπεριφοράς από 

τα παιδιά. 

• Με τις ερωτήσεις που τίθενται προετοιμάζεται η κεντρική θέση (η «αλλεργική» 

αντίδραση των παιδιών δεν είναι ανησυχητική). Έτσι, με τα ερωτήματα 

εξασφαλίζεται η ροή του κειμένου... 

• αλλά και ωθείται ο/η αναγνώστης/τρια σε προβληματισμό. 

3ουποερώτημα (μονάδες 15)  



• Χρησιμοποιείται μεταφορικά. 

• Με τη χρήση αυτή αισθητοποιείται/αναδεικνύεται/τονίζεται... 

•  με έναν τρόπο περισσότερο γλαφυρό, ελκυστικό και ίσως υπερβολικό... 

•  η τάση των παιδιών να αντιδρούν με ακραίο τρόπο απέναντι στη συμπεριφορά των 

γονιών τους και να τους αποφεύγουν τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και με μία 

αλλεργία.  

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Ενδεικτικοί άξονες: 

• η Μαρίνα, μοιάζοντας στον πατέρα της, ήταν διαφορετική, ήταν εσωστρεφής, σε 

αντίθεση με την εξωστρεφή μητέρα της, 

• δεν μπορούσε να αναγνωρίσει στη μητέρα της το δικαίωμα να ορίζει τη ζωή της 

όπως επιθυμεί, μετά τον θάνατο του συζύγου της, 

• έβλεπε τη μητέρα της ως την πηγή των δικών της προβλημάτων (λόγω της 

κοροϊδίας που υφίστατο στο σχολείο) κ.λπ. 

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. ερμηνεία της «ανώτερης δύναμης», του 

χωρίου: «Τα δύο αίματα πολεμούσαν άγρια εντός της» κ.ο.κ. 

Β΄ σκέλος: Οποιαδήποτε επιλογή κρίνεται αποδεκτή, αρκεί να τεκμηριωθεί. 


