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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΘΕΜΑ 11710 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ 2β 

Η αναφορά του αφηγητή στη μάνα γίνεται με αξιοποίηση επαναλαμβανόμενου 

ασύνδετου σχήματος. Πώς ερμηνεύεις τη χρήση του και τι δηλώνει για τον χαρακτήρα 

της; 

 

Ασύνδετο σχήμα: «Σάρωνε την αυλή, ασβέστωνε τις ξερολιθιές της μάντρας, έλιωνε και 

ξανάλιωνε τα νύχια της σφουγγαρίζοντας το πάτωμα με καρυδόφυλλα», «Σηκωνότανε πρωί, 

ζύμωνε, σκέπαζε το ψωμί να γίνει…», «…μας έλουζε, μας έδινε μια βρεγμένη φέτα στρωμένη 

με ζάχαρη…».  

Λειτουργία: Παραθέτοντας μια σειρά ενεργειών ο συγγραφέας δίνει ροή/ ταχύτητα/ ρυθμό/ 

πυκνότητα στον λόγο του και προσδίδει στο κείμενο ζωντάνια, αμεσότητα, παραστατικότητα. 

Το ύφος γίνεται λιτό, απλό, σαφές/ κατανοητό, ανεπιτήδευτο, οικείο.  

Σύνδεση με τον χαρακτήρα της μητέρας: Με τη χρήση του ασύνδετου σχήματος επιχειρεί να 

μεταδώσει στον δέκτη την ένταση/ ανησυχία/ άγχος της μητέρας, όποτε πλησίαζε η ώρα της 

επιστροφής του συζύγου της. Κύριο μέλημά της ήταν η φροντίδα του σπιτιού και της 

οικογένειας. Παρουσιάζεται νοικοκυρεμένη, προκομμένη, τελειομανής, ακούραστη, 

υπομονετική, αφοσιωμένη στα παιδιά και τον άντρα της.  

 

ΘΕΜΑ 3 

Παρουσιάστε το πρόσωπο του πατριού σύμφωνα με τις αναφορές του αφηγητή σε 

αυτόν (180-200 λέξεις). 

Χαρακτηρισμός πατριού: 
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 επαγγελματικά – οικονομικά σταθερός  Μπορούσε να αποκαταστήσει τη χήρα με τα 

τέσσερα παιδιά της και να τους συντηρήσει, απέπνεε αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας, 

αξιοπρεπής ζωή (Έχω τη δουλειά μου, της είπε). 

 εργατικός  Έλλειπε καιρό από το σπίτι τα καλοκαίρια (Κάθε καλοκαίρι, κατά τα μέσα 

Αυγούστου… Ύστερα, με το τέλειωμα της εποχής, γύριζε πάλι στο χωριό). 

 εκδηλωτικός, στοργικός, υπεύθυνος  νοιαζόταν και πρόσεχε τα παιδιά της γυναίκας του, 

των οποίων είχε αναλάβει την ευθύνη (…μας αγόραζε παπούτσια δυο φορές το χρόνο και, 

όταν αρρωσταίναμε, μας κουβαλούσε στο γιατρό).  Ως πατριός δεν φαίνεται να ήταν 

αυστηρός, αντιθέτως είχε καλή σχέση με τα θετά παιδιά του (Κι εμείς στο τέλος, μην 

αντέχοντας άλλο να δακρύζουν τα μάτια μας από την ένταση, το ρίχναμε στο παιγνίδι./ 

Άρπαζε την Όλγα από τις μασχάλες, […], την κάθιζε στο μπράτσο του). 

 σεβασμός - εκτίμηση προς το πρόσωπο της μητέρας (Πάμε τώρα, γιατί θα μας σκοτώσει η 

μάνα σας). 

 συμπαθής φυσιογνωμία στο χωριό/ δημοφιλής (Όλοι όσους απαντάγαμε στη διαδρομή 

ήθελαν να καλωσορίσουν τον πατριό μας… όλοι επέμεναν να τον κεράσουν και να 

αλλάξουν δυο κουβέντες μαζί του). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


