
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Β΄ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛ 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

(Επιςθμαίνεται ότι οι απαντιςεισ που προτείνονται για τα κζματα είναι ενδεικτικζσ. Κάκε 

άλλθ απάντθςθ, κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ, είναι αποδεκτι.) 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Ο ςφγχρονοσ ζλλθνασ άντρασ βιϊνει μια βακιά ςφγχυςθ ωσ προσ το τι εμπεριζχει ο ρόλοσ 

του ωσ πατζρασ, επειδι εξακολουκεί  να είναι ςυνδεδεμζνοσ με τισ παραδοςιακζσ 

κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ περί του πατρικοφ προτφπου. Φαίνεται ότι «παγιδεφεται» ςτθ 

μεκόριο ανάμεςα ςτο παλιό (γνωςτό, αλλά περιχαρακωμζνο πρότυπο) και ςτο νζο που 

απαιτεί τθν υιοκζτθςθ άλλων ςτάςεων και αξιϊν, αφινοντασ πίςω τουσ ποςοτικοφσ δείκτεσ 

αποτίμθςθσ τθσ επιτυχίασ και ςτρεφόμενοσ ςε ποιοτικζσ ςυνεργατικζσ ςχζςεισ.  

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

 «Εςτιάηοντασ ςτθ ςφγχυςθ αυτι…»: Η επανάλθψθ τθσ λζξθσ «ςφγχυςθ», θ οποία 

προςδιορίηεται και από τθ δεικτικι αντωνυμία «αυτι» ςυμβάλλει ςτθ ςυνοχι του 

λόγου ανάμεςα ςτθν πρϊτθ και ςτθ δεφτερθ περίοδο λόγου τθσ πρϊτθσ 

παραγράφου του Κειμζνου 1. 

 «Τα µθ εφαρμοςμζνα δικαιϊματα του ζλλθνα άνδρα για τθν πατρότθτα, για 

παράδειγμα…»:  Με τθ διαρκρωτικι φράςθ «για παράδειγμα» επεξθγείται το 

νόθμα τθσ δεφτερθσ περιόδου λόγου τθσ πρϊτθσ παραγράφου και ζτςι ενιςχφεται θ 

ςυνοχι του λόγου με τθν προθγοφμενθ περίοδο λόγου τθσ παραγράφου. 

 

3ουποερώτημα  (μονάδες 15) 

Το κζμα των μεταςχθματιςμϊν τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ και ειδικότερα του πατρικοφ 

ρόλου εγείρει απ-όψεισ που χριηουν διεπιςτθμονικισ μελζτθσ, όχι μόνο από τθν πλευρά 

τθσ Ψυχολογίασ, αλλά και τθσ Κοινωνιολογίασ. Οι υποςελίδιεσ παραπομπζσ ςε 

βιβλιογραφία, όπωσ και ςτο «ςϊμα» του κειμζνου, μζςα ςε παρζνκεςθ, θ ονοματοποίθςθ, 



θ ορολογία (κοινωνικι αμφικυμία, κοινωνικά καταςκευαςμζνοσ ρόλοσ, «απόςταςθ 

αςφαλείασ», εςωτερικόσ χάρτθσ, αςυνζχεια), θ πακθτικι ςφνταξθ, το δοκιμιακό φφοσ και ο 

ςοβαρόσ τόνοσ γραφισ προςιδιάηουν ςε ζναν ιςτότοπο όπου επιςτιμονεσ ανταλλάςςουν 

απόψεισ αναρτϊντασ άρκρα και (όπου) το κοινό ενθμερϊνεται ζγκυρα και αξιόπιςτα  από 

ειδικοφσ επί του κζματοσ. 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Η ςυναιςκθματικι εγγφτθτα ανάμεςα ςε γονείσ και παιδιά, θ οποία εκ φφςεωσ («Η φφςθ 

είναι ελεφκερθ να παπαγαλίηει/τα παράφωνα ςτιχάκια τθσ) κα ζπρεπε να είναι δεδομζνθ, 

δεν επιτεφχκθκε ςφμφωνα με το ποιθτικό υποκείμενο ςτθν απεφκυνςι του ςτο γονιό του 

(«μεςολάβθςαν τόςεσ διαψεφςεισ/ςωρεφτθκε τόςθ ςιωπι ανάμεςά μασ»). Αντίκετα, ο 

χρόνοσ που πζραςαν μαηί «ςπαταλικθκε ςε χειρονομίεσ κι επιφωνιματα/που θ ζπαρςθ 

των δακρφων/δεν αρκεί για να βάλει ςτα χείλθ μασ/όςα πικρά για χρόνια δεν 

ομολογικθκαν». Ο γιοσ δθλϊνει πωσ «Θα ικελα να ςε ςυγχωριςω», αλλά… κυμάται  να 

του εφχεται μζςω τθλεφωνθτι («να ηιςεισ, γιζ μου»/που επαναλαμβάνεται απαράλλακτο 

κάκε χρόνο/με μια θμζρα κακυςτζρθςθ/-ςθμάδι κι αυτό μιασ μνιμθσ/που ζμακε ν’ ατενίηει 

το ερειπωμζνο ςκθνικό/με αξιοκαφμαςτθ αδιαφορία.) Του καταλογίηει ςυνεπϊσ ζλλειψθ 

πατρικοφ ενδιαφζροντοσ, γι αυτό με ςκλθρότθτα, αλλά και τρυφερότθτα καταλιγει, 

λζγοντασ:  Θα ηιςω λοιπόν αφοφ το κζλεισ/για να ςε δω όμωσ να πεκαίνεισ./Θα ηιςω για 

να ςε κλάψω όπωσ δεν κα ςε κλάψει κανείσ. Το ποιθτικό υποκείμενο νιϊκει πικρία, ι 

καλφτερα « το αίςκθμα τθσ οριςτικισ απϊλειασ.». Γι’ αυτό θ γραφομθχανι του « αφθγείται 

τθν εποποιία/μιασ χαμζνθσ ευκαιρίασ».  

Θα μποροφςαμε να ποφμε ότι ο ςφγχρονοσ πατζρασ ςε γενικζσ γραμμζσ δεν 

διαιωνίηει, ςε ζνα διαγενεακό κφκλο, τισ «αποςτάςεισ» που τθροφςαν παραδοςιακά οι 

γονείσ και ιδίωσ ο πατζρασ ςε προγενζςτερα χρόνια και που τουσ ςτεροφςαν τθν ζκφραςθ 

των ςυναιςκθμάτων ςτοργισ. Η εκδιλωςθ των ςυναιςκθμάτων δεν είναι ζνδειξθ 

«αδυναμίασ», αλλά θ πραγματικι δφναμθ τθσ οικογζνειασ.   

 


