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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΘΕΜΑ: 11712 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 2β.  

Να παρουσιάσετε το ύφος της τελευταίας παραγράφου δίνοντας έμφαση στο 

συναίσθημα του αφηγητή.  

 

Ύφος: απλό - ανεπιτήδευτο (κατανοητό λεξιλόγιο, α’ ρηματικό πρόσωπο, παρατακτική 

σύνδεση), προσωπικό – εξομολογητικό – ζωντανό  (α’ ρηματικό πρόσωπο, λόγος 

υποκειμενικός, χαρακτήρας προσωπικής μαρτυρίας, ενεργητική σύνταξη), παραστατικό – 

ζωντανό (εικόνες, χρήση ιστορικού ενεστώτα). 

Συναίσθημα αφηγητή: άγχος και φόβος αποχωρισμού - εγκατάλειψης, πικρία, αγωνία 

ενδεχόμενης απώλειας και κατά την ενήλικη ζωή, την οποία τρέμει να παραδεχτεί, 

απελπισία. 

 

ΘΕΜΑ 3. Ερμηνεία και παραγωγή λόγου (150 - 200 λέξεις)  

Πώς συνδέει το παιδί – αφηγητής τη μητέρα του με τη νεράιδα και κατ’ επέκταση με τη 

ζωή του; Πώς σας φαίνεται αυτή η σύνδεση; 

 

Η αδυναμία που έτρεφε ο Καζαντζάκης ως μικρό παιδί στη μητέρα του είναι διάχυτη σε όλο 

το απόσπασμα. Φαίνεται πως οι δυο τους περνούσαν πολλές ώρες μαζί και είχαν μια πολύ 

ξεχωριστή σχέση, που βασιζόταν στην αμοιβαία αγάπη και κατανόηση. Σύμφωνα με τις 

εικόνες που ανασύρει από τη μνήμη του, η μητέρα του ήταν άνθρωπος καλοσυνάτος και 

ήσυχος. Περιφερόταν σαν «αγαθό πνεύμα» μέσα στο σπίτι και με έναν μαγικό, στα μάτια του 

αφηγητή, τρόπο προλάβαινε πάντα να ολοκληρώσει τις οικιακές δουλειές και να ασχοληθεί 

μαζί του, γι’ αυτό κι εκείνος την επαινεί για όλα όσα είχε προσφέρει αδιαμαρτύρητα στην 



Ειρήνη Καραλευθέρη Σελίδα 2 
 

οικογένεια. Ως μικρό παιδί, είναι φανερό ότι την θαύμαζε ιδιαίτερα, τόσο που την εξύψωσε σε 

κάτι ανώτερο, σε ένα πλάσμα βγαλμένο απ’ τα παραμύθια.  

Η βαθιά αυτή πίστη πως η μητέρα του δεν μπορεί παρά να είναι νεράιδα, τον έκανε να 

καρδιοχτυπά κάθε φορά που την έβλεπε «να πηγαινοέρχεται, ν’ ανοίγει τα ντουλάπια και τις 

κασέλες, να ξεσκεπάζει τα πιθάρια, να σκύβει κάτω από το κρεβάτι». Θεωρούσε πως έψαχνε 

το μαγικό της κεφαλομάντηλο, το οποίο αν έβρισκε θα έφευγε και θα την έχανε για πάντα 

από κοντά του.  

Αυτό που στην ουσία φοβήθηκε η παιδική ψυχή του ήταν η απώλεια του αγαπημένου 

προσώπου της μητέρας, μαζί με την απύθμενη αγάπη που έτρεφε για εκείνον. Η παρουσία 

αυτή λοιπόν σηματοδότησε τη ζωή του αφηγητή, ο οποίος αιχμαλώτισε το πρόσωπο και κάθε 

ανάμνηση που είχε από εκείνη μέσα στην καρδιά του. Ο φόβος της εγκατάλειψης – απώλειας, 

όμως, τον σημάδεψε και τον συνόδευσε και στην ενήλικη ζωή του, με γενικευμένη πια μορφή.  

Η ανασφάλεια που ένιωθε δεν περιοριζόταν μόνο στην απουσία αγαπημένων προσώπων 

αλλά και ιδεών/ αναμνήσεων, τις οποίες έτρεμε πως με την πάροδο του χρόνου θα ξεχάσει.  

(Η απάντηση στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης εναπόκειται στην προσωπική κρίση του 

μαθητή).  

Ενδεικτικά μπορεί να σχολιάσει:  

Αν του φαίνεται λογική η σύνδεση, επειδή πρόκειται για παιδί μικρής ηλικίας κατά τη 

διάρκεια της οποίας η φαντασία καλπάζει, αν τον καταλαβαίνει μπαίνοντας στη θέση του, 

αν του φαίνεται παράλογο / παράξενο που η ανησυχία – φοβία του αυτή συνέχισε να τον 

βασανίζει και κατά την ενήλικη ζωή και δεν μπόρεσε να την τιθασεύσει / εκλογικεύσει κ.λπ. 

 

 

 

 


