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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2β
Η συνεχώς παρούσα αντίθεση εντοπίζεται στα παρακάτω σημεία:
τη νύχτα και τη μέρα μου
για να ΄ναι πάντα ίδια αλλάζουν όλα
το «έλα» και το «αντίο» σου
ωραία, νέα και ατυχής
Και τέλειωσα με άριστα/ αλλά δεν έχω ευχάριστα

ΔΗ







ΟΥ

[Αντίθεση υπονοείται και στον στίχο :Τα ρούχα που δεν έμαθα να πλένω
(ενώ λογικά θα έπρεπε‐αλλά δεν προκύπτει ευθέως)]

ΣΠ

Η εντύπωση που δημιουργεί η αντίθεση στον αναγνώστη είναι ότι στη ζωή δεν
είναι όλα ομοιόμορφα ούτε όσα προκύπτουν είναι τα αναμενόμενα. Η συνύπαρξη
των αντιθέτων είναι ο νόμος της εξέλιξης ενώ ο άνθρωπος τελικά συμφιλιώνεται
με τις αντιθέσεις και αντιλαμβάνεται ότι απλώς πρέπει να τις διαχειριστεί αφού δεν
μπορεί να είναι όλα στη ζωή ούτε συνολικά θετικά ούτε συνολικά αρνητικά.

ΘΕΜΑ 3

[Τόπος, Χρόνος, π.χ. Αθήνα,9 Ιανουαρίου 2021]

Αγαπητό μου ημερολόγιο

Βρίσκομαι σε μια οριακή ηλικία, σε αλλαγή δεκαετίας. Μόλις συμπλήρωσα τα
τριάντα. Τις τελευταίες μέρες σκέφτομαι έντονα τη μητέρα μου και νιώθω την
ανάγκη να της δώσω μερικές απαντήσεις, ίσως και κάποιες εξηγήσεις. Άραγε σε
κείνη μόνο ή και στον εαυτό μου, δεν το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου…Η αλήθεια
είναι ότι δεν εξελίχθηκα, όπως περίμενε. Δεν είμαι τόσο πειθαρχημένη και
νοικοκυρά όπως θα ήθελε ούτε κατάφερα να αναδειχθώ επαγγελματικά. Το
καταλαβαίνω ότι αγωνιά για μένα και με ρωτά ξανά και ξανά πώς πάνε τα
πράγματα στη δουλειά, τι πρόκειται να κάνω με την προσωπική μου ζωή, τα
υπόλοιπα περί νοικοκυροσύνης δεν τα ρωτά γιατί τα βλέπει….

Όμως το σημαντικότερο απ΄ όλα δεν είναι τι θα πω στη μητέρα μου – έτσι κι αλλιώς
πάντα ήθελα να ανεξαρτητοποιηθώ‐ αλλά τι θα πω στον εαυτό μου. Όσο μεγαλώνω,
φοβάμαι. Φοβάμαι αν θα τα καταφέρω, αν θα ισορροπήσω ως άτομο, αν
προλαβαίνω. Δεν ξέρω αν κατάφερα να πετύχω όλα όσα ήθελα, μάλλον όχι. Όμως
σε κάθε περίπτωση αυτό που νιώθω είναι ότι ο κάθε άνθρωπος διαγράφει τη δική
του μοναδική πορεία στη ζωή, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του. Τελικά μπορεί
να έχω ακόμα καιρό…Εξάλλου είμαι μόνο τριάντα!

ΣΠ

ΟΥ

ΔΗ
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