
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) 

Το ερωτικό συναίσθημα αναπτύσσεται με ταχύτητα και με την πάροδο του χρόνου 

εξασθενεί. Συνδυάζει τη συμπάθεια, τη στοργή και την έλξη προς τον άλλο, αλλά προκαλεί 

και εμμονές και πάθη. Ο έρωτας παρασέρνει και εξανεμίζει τη λογική αστραπιαία, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις και απογοητεύσεις, συχνά με ακραία 

κατάληξη, ιδίως στην εφηβική ηλικία ή σε ειδικές περιπτώσεις αλληλεξάρτησης και 

υπερβολικών προσδοκιών.  

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

ενώ: αντίθεση 

εντούτοις: αντίθεση 

επίσης: προσθήκη 

γι΄ αυτό: αίτιο – αποτέλεσμα 

όταν: χρονική σχέση (προϋπόθεση) 

 

3ουποερώτημα (μονάδες 15) 

1. Η χαρά και η ευτυχία που προσφέρονται από τις ερωτικές σχέσεις συνήθως 

επιδιώκονται από την συντριπτική πλειοψηφία των ενηλίκων. 

2. Άγχος, αγωνία, ανασφάλεια και έμμονες ιδέες δημιουργούνται συχνά στους 

ερωτευμένους από το έντονο επίπεδο διέγερσης. 

3. Η ένταση του ερωτικού συναισθήματος είναι δυνατό, ωστόσο, να ενδυναμωθεί από 

τα συναισθήματα αυτά. 

4. Από πολλούς σημαντικούς ερευνητές των ανθρωπίνων αισθημάτων υποστηρίζεται 

ότι οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ του έρωτα και της φιλίας … 



 Το ύφος μετά την μετατροπή γίνεται πιο σοβαρό και επίσημο, απρόσωπο. 

 Πριν τη μετατροπή αποδίδεται έμφαση στο Υποκείμενο, ενώ μετά τη μετατροπή  

στην ενέργεια του υποκειμένου, δηλαδή στην πράξη –γεγονός. 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Στο πρώτο ερώτημα ο/η μαθητής/-τρια μπορεί να αναφέρει το ερωτικό 

συναίσθημα που εμπνέει το ποιητικό υποκείμενο, καθώς η ανάμνησή του γίνεται η αιτία 

καλλιτεχνικής έκφρασης (1η στροφή). Τραγουδά κάθε εποχή και νιώθει όμορφη σαν 

λουλούδι, ενώ συγκλονίζεται η ψυχή της μόνο και μόνο στην ανάμνηση της επαφής που 

είχε με τον σύντροφό της (2η στροφή). Νιώθει να αυτοπραγματώνεται και να δικαιώνεται η 

ύπαρξή της μόνο και μόνο επειδή το βλέμμα του την διαπέρασε (3η στροφή), ενώ η αγάπη 

που της χάρισε την έκανε να νιώθει ολοκληρωμένη και πλήρης (4η στροφή). Αισθάνεται, 

τέλος, πως έζησε μόνο για να πληθαίνει τα όνειρα του συντρόφου της και να τον κάνει 

ευτυχισμένο, ενώ την ίδια στιγμή αισθάνεται να εξοικειώνεται με την ιδέα του θανάτου, ως 

μια φυσική κατάληξη (5η στροφή). 

Στο δεύτερο ερώτημα ο/η μαθητής –τρια μπορεί να εκφραστεί πιο ελεύθερα και να 

βασιστεί στα προσωπικά του/της βιώματα και εμπειρίες. 

 


