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)
Τα όρια είναι απαραίτητα στη ζωή του εφήβου γιατί :
•

τον τοποθετούν στην πραγματικότητα, που σημαίνει ότι αποδέχεται και σέβεται
τους κανόνες του οικείου και ευρύτερου περιβάλλοντος, ώστε να γίνει και εκείνος
αποδεκτός ,

•

αποκτά έναν ηθικό κώδικα που θα κάνει την ζωή του ποιοτικότερη,

•

αν δεν υπάρξουν όρια από τους γονείς του στην ικανοποίηση των επιθυμιών του,
θα βιώσει την απόρριψη στην ζωή του, θα κλονιστεί συναισθηματικά και θα
καταφύγει σε ψευδαισθήσεις.

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)
Η επιλογή της αρθρογράφου να οργανώσει τον λόγο της στην πρώτη παράγραφο του
κειμένου 1 με αναλογία στοχεύει στο:
•

να διαφωτίσει τον αναγνώστη για τις δυσκολίες της νεότητας, παραβάλλοντάς τη
μεταφορικά με μιαν άγνωστη διαδρομή που χρειάζεται «χαρτογράφηση»,

•

να κάνει πιο εύληπτο το περιεχόμενο προσδίδοντας στον λόγο παραστατικότητα
και αφορμή για κριτικό στοχασμό.

Η χρήση του παραδείγματος στη δεύτερη παράγραφο έχει στόχο:
•

να επεξηγήσει την γενικόλογη και ασαφή έννοια του «χάρτη» που τέθηκε στην
πρώτη παράγραφο,

•

να γίνει πιο σαφής και κατανοητή στον αναγνώστη η ανάγκη καθορισμού των
ορίων.

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)
Η χρήση της γλώσσας είναι μεταφορική/συνυποδηλωτική
•

δύσβατη περιοχή : δύσκολη ηλικιακή φάση

•

για να φτιάξει το δικό του χάρτη : να δημιουργήσει τις δικές του αρχές

•

για να χαράξει τον δικό του δρόμο: να προσδιορίσει την πορεία του

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)
•

Το κυρίαρχο συναίσθημα του ποιητικού υποκειμένου είναι η δίψα για ζωή, καθώς
βιώνει την ακραία και οριακή εμπειρία του πολέμου. Όλο το ποίημα έχει έντονο
εξομολογητικό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για μια επιστολή του
ποιητικού υποκειμένου προς τη μητέρα του. Σε αυτή την εξομολόγησή του νιώθει
την ανάγκη να τονίσει πως, παρά τις τραγικές συνθήκες στις οποίες ζει, η λαχτάρα
για ζωή παραμένει ακλόνητη και ανυποχώρητη στις κάθε είδους σωματικές και
ψυχικές κακουχίες, ενώ στηρίγματά του στον εσωτερικό του αγώνα είναι η μητέρα
του και η αγαπημένη του. Τέλος, επισημαίνει πως την αξία της ζωής την
συνειδητοποιεί ο άνθρωπος, όταν βρίσκεται κοντά στον θάνατο.

•

Το συναίσθημα του ποιητικού υποκειμένου δικαιολογείται, καθώς ο κάθε
άνθρωπος , όταν βιώνει ακραίες και φρικτές καταστάσεις ,αναλογίζεται το δώρο
της ζωής. Τότε κάνει την αυτοκριτική του, αναλογίζεται τα λάθη του και εκτιμά ό,τι
έχασε.

