
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) 

Τι είναι η εφηβεία; 

 Μεταβατική περίοδος από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση με ασαφή όρια. 

 Μοιάζει με τη αποκοπή του μωρού από τον πλακούντα κατά τη γέννηση (ο έφηβος 

αναπτύσσει διαφορετικές, λιγότερο εξαρτημένες σχέσεις με τους γονείς του). 

 Μοιάζει με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο αστακός από το μουγγρί, όταν 

αλλάζει το εξωτερικό του περίβλημα. 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)  

1η αναλογία: «Αυτό με το οποίο μοιάζει … πλακούντα»  

Εφηβεία και γέννηση (απομάκρυνση από τους γονείς / αποκοπή από τον πλακούντα) 

2η αναλογία: «οι αστακοί … ενήλικος εαυτός μας»  

Εφηβεία και αστακός (ευάλωτοι οι έφηβοι από εξωτερικές απειλές / ευάλωτος ο αστακός 

όταν αλλάζει εξωτερικό περίβλημα και απειλείται από το μουγγρί) 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

α. Κόμματα: προσδιορισμός όρου, διευκρίνηση (επεξήγηση) 

β. ερωτηματικό: προβληματισμός, κινητοποίηση του ενδιαφέροντος 

γ. διπλή παύλα: προϋπόθεση, σχόλιο, διευκρίνηση  



δ. θαυμαστικό: έκπληξη, έμφαση 

ε. εισαγωγικών: μεταφορά 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Συναισθηματικό κλίμα για τον χαμό του εφήβου: θλίψη, οδύνη, λύπη, στενοχώρια, 

έκπληξη, θαυμασμό κ.ά.  

Αντιδράσεις για τον χαμό του εφήβου: 

 Θλίβονται ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν βιώσει τον πόνο («αρίζωτους 

ανθρώπους στον πόνο») 

 Θλίβονται οι γυναίκες, καθώς βλέπουν τον Δαίδαλο να πέφτει στη θάλασσα 

 Η θάλασσα φαίνεται στους ανθρώπους ότι μοιάζει με ένα δάκρυ εκφράζοντας τη 

λύπη και τον θρήνο για τον χαμό του εφήβου.  

Προσωπική άποψη:  

Η θυσία του Δαίδαλου είναι δικαιολογημένη, γιατί θυσιάστηκε για το ιδανικό της 

Ελευθερίας («τις φοβερές της λευτεριάς φτερούγες»). Ο εφηβικός ενθουσιασμός τον 

οδήγησε να αψηφήσει τον κίνδυνο και να σκοτωθεί. Μπορεί το γεγονός του χαμού ενός 

νέου ανθρώπου να μας δημιουργεί μεγάλη λύπη, αλλά ο λόγος του χαμού του μάς γεμίζει 

ελπίδα και αισιοδοξία για το γεγονός ότι κάποιοι νέοι άνθρωποι αγωνίζονται για τα ιδανικά 

και τις αξίες τους. 


