
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, είναι αποδεκτή.) 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Το γέλιο: 

•  συνιστά κυρίως  συλλογική εμπειρία, 

• αποτελεί μηχανισμό ενίσχυσης και σύσφιξης των διαπροσωπικών σχέσεων και των 

κοινωνικών δεσμών, 

• μπορεί να παρεμποδίσει ή και να σταματήσει τις αψιμαχίες, να εξομαλύνει τις εντάσεις 

και να μας βοηθήσει να δούμε και να κατανοήσουμε την οπτική γωνία των άλλων 

ανθρώπων. 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Οι ερωτήσεις: 

•  λειτουργούν συνεκτικά, συνδέοντας νοηματικά τη δεύτερη με την τρίτη παράγραφο (στη 

δεύτερη παράγραφο επισημαίνεται η θετική επίδραση του γέλιου και στην τρίτη εξηγείται 

ο λόγος  για τον οποίο οι άνθρωποι δε γελούν συχνά μεγαλώνοντας),  

•  εισάγουν τον/την  αναγνώστη /-τρια στο θέμα της τρίτης παραγράφου, 

•  δίνουν αμεσότητα και ζωντάνια στον λόγο, 

•  καθιστούν την οργάνωση του κειμένου πιο εύληπτη και το νόημα πιο κατανοητό για τον 

αναγνώστη, 

• διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον του/ της  αναγνώστη / -τριας. 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

«Όμως αν επιτρέπεις στον εαυτό σου να μην χάνει την παιγνιώδη διάθεση - ακόμα και 

μπροστά σε πραγματικά μεγάλες δυσκολίες και απώλειες - στην πραγματικότητα του 

επιτρέπεις να μένει συνδεδεμένος με την χαρά και το νόημα της ζωής.» 

Η χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου προσδίδει στο κείμενο  την αίσθηση της καθολικής, 

συλλογικής εμπειρίας, ενισχύοντας την οικειότητα και την ταύτιση του συντάκτη και των 

αναγνωστών / -τριών. 



Με τη χρήση του β’ ενικού προσώπου (είτε πρόκειται για αποστροφή στον /στην αναγνώ-

στη /-τρια  είτε για «νόθο» β’ ενικό) το ύφος γίνεται πιο παραινετικό, συμβουλευτικό, διδα-

κτικό. 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Οποιαδήποτε άποψη διατυπώνεται 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 αναδείξει μέσα από την 

απάντησή του/της κάποια από τις παρακάτω ιδιότητες που αποδίδονται  από το ποιητικό 

υποκείμενο στο γέλιο της αγαπημένης του: 

• το γέλιο της αγαπημένης του είναι ζωτικής σημασίας για το ποιητικό υποκείμενο, 

απαραίτητο για την επιβίωσή του, σημαντικότερο και από την τροφή και τον αέρα (Πάρε 

μου το ψωμί, αν θέλεις, /πάρε μου τον αέρα, /αλλά μη μου παίρνεις το γέλιο σου.), 

• ομορφαίνει απρόσμενα την κάθε στιγμή (το ρόδο/άξαφνα σκάει / το ασημένιο κύμα το 

ξαφνικό),  

• δίνει στο ποιητικό υποκείμενο τη δύναμη να αγωνιστεί και να αντεπεξέλθει στις 

δυσκολίες της ζωής, χαρίζει νόημα στη ζωή του (Η πάλη μου είναι σκληρή και γυρίζω με τα 

μάτια κουρασμένα /κι αν ξαφνικά βλέπεις πως το αίμα μου λεκιάζει τις πέτρες του 

δρόμου, γέλα, γιατί το γέλιο σου θα είναι για τα χέρια μου σαν δροσερό σπαθί κ.ά.). 

Ανάλογα με τον βαθμό πρόσληψης του ποιήματος, ο/η μαθητής/-τρια μπορεί να εκφράσει 

την προσωπική του/της τοποθέτηση σε επίπεδο συναισθημάτων που δημιουργήθηκαν από 

την ανάγνωση.


