
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) 

Η συνεισφορά των γονέων στην καλλιέργεια αυτοεκτίμησης έγκειται : 

• στην παροχή ενθάρρυνσης στον έφηβο, η οποία όμως δεν θα είναι επικεντρωμένη 

σε έναν συγκεκριμένο  τομέα, αλλά πολυδιάστατη, 

• στη δημιουργία ενός «αποθεματικού αυτοεκτίμησης», το οποίο θα λειτουργήσει ως 

αντίβαρο των αρνητικών εμπειριών που θα βιώσουν οι έφηβοι στο μέλλον. 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)  

Με την σύγκριση-αντίθεση η αρθρογράφος επιτυγχάνει : 

• να αναδείξει τις διαφορές που παρουσιάζουν τα παιδιά με αυτοεκτίμηση  σε σχέση 

με τα παιδιά που δεν τη διαθέτουν, 

• μέσα από τις διαφορές να αναδείξει τη σημασία της αυτοεκτίμησης. 

Με τα παραδείγματα:  

• να επεξηγήσει την θέση που διατυπώνει στο δεύτερο σκέλος της αντίθεσης ότι τα 

παιδιά χωρίς αυτοεκτίμηση βιώνουν τις προκλήσεις με μεγάλο άγχος και 

απογοήτευση και δυσκολεύονται να βρουν λύσεις στα προβλήματα, 

• να γίνει σαφής και κατανοητή στον αναγνώστη, παραθέτοντας  χαρακτηριστικές 

φράσεις παιδιών που στερούνται αυτοεκτίμησης. 

 



3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Το ύφος στις υπογραμμισμένες προτάσεις τείνει προς το προφορικό (χρησιμοποιούνται 

στοιχεία της καθημερινής ομιλίας). Πρόθεση της αρθρογράφου είναι η επίτευξη 

αμεσότητας και παραστατικότητας, ενώ, παράλληλα, θέλει να επηρεάσει συναισθηματικά 

τον δέκτη με στόχο την πειθώ. 

• σκέφτονται αμέσως «Δεν μπορώ»: αναλογίζονται αμέσως ότι αδυνατούν (τροπή 

του ευθέος λόγου σε πλάγιο) 

• στο να τα πάει καλά: να επιτύχει, να διακριθεί  

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

• Το ύφος του ποιήματος είναι σοβαρό, επαινετικό-εγκωμιαστικό για τη νεανική 

θυσία, ενώ απουσιάζει ο μελοδραματισμός, παρόλο που η λέξη «ελεγείο» του 

τίτλου παραπέμπει σε θρήνο. Συνάμα είναι και γλαφυρό (πολλά σχήματα λόγου και 

μεταφορική χρήση της γλώσσας). 

• Ο τόνος του ποιήματος υπηρετεί το περιεχόμενό του, καθώς στόχος του ποιητικού 

υποκειμένου είναι η ανάδειξη της νεανικής θυσίας ως υπέρτατης και διαχρονικής 

απόδειξης προσφοράς(στους πρώτους στίχους τονίζεται μέσω της αντίθεσης της 

κτητικής αντωνυμίας « δικό σου» και του α΄ πληθυντικού προσώπου), θάρρους και 

αυταπάρνησης («Το πρώτο σου παιχνίδι, Εσύ...Διγενή!»), πατριωτισμού ,αγάπης 

και υπεράσπισης των ιδανικών («Ήταν καιρός...Άνθρωπο!» ) 

• Αυτό το οποίο ενδιαφέρει το ποιητικό υποκείμενο είναι να τονίσει το ασυμβίβαστο 

της νεανικής ηλικίας με την μεγάλη θυσία (εξιδανίκευση της θυσίας). Γι αυτό ο 

θρήνος καθίσταται περιττός για μια τέτοια πράξη, αν και ο θάνατος ενός νέου 

παιδιού παραβιάζει τη φυσιολογική πορεία της ζωής. 

• Συναισθήματα: Αναμένεται οι μαθητές/τριες να εκφράσουν λύπη για το χαμό ενός 

νέου ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα θαυμασμό και περηφάνια για τη θυσία. 


