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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΘΕΜΑ 11711 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2β  

Ποιο θέμα αναδεικνύει η κουβέντα μεταξύ των τριών κοριτσιών του κειμένου και πώς 

ανταποκρίνεστε σε αυτό; 

 

Στο παρατιθέμενο απόσπασμα οι τρεις πρωταγωνίστριες κουβεντιάζουν για την 

Πολωνέζα γιαγιά, της οποίας οι πράξεις εκλαμβάνονται διαφορετικά από την καθεμιά. Η 

Κατερίνα γοητεύεται και εμπνέεται από εκείνη θεωρώντας τη θαρραλέα που κατάφερε να 

κυνηγήσει την ευτυχία. Η Μαρία, από την άλλη, πιστεύει πως θα ήταν γενναία αν 

συνέχιζε να ζει στο πλευρό του παππού αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα και 

δυσκολίες. Στα μάτια της, η φυγή της Πολωνέζας γιαγιάς ήταν η εύκολη λύση. 

Μεγαλώνοντας η Κατερίνα φαίνεται να προσπαθεί να συμμεριστεί και την οπτική της 

αδερφής της, Μαρίας. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να παραγνωρίσει το γεγονός πως η γιαγιά 

ήταν δυστυχισμένη έτσι κι αλλιώς μακριά από τον τόπο της, πόσο μάλλον στην προσωπική 

της ζωή. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως μέσα από την κουβέντα τους αναδεικνύεται το ζήτημα 

της εγκατάλειψης της οικογενειακής εστίας  και αν και κατά πόσο αυτή η πράξη αποτελεί 

ένδειξη γενναιότητας. Παράλληλα, θίγονται τα θέματα της υποταγής μιας γυναίκας στον 

άντρα μέσω του γάμου αλλά και αυτό της ελευθερίας και του έρωτα σε παλαιότερες 

εποχές. Οι αναγνώστες μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν τις σχέσεις των συζύγων 

μεταξύ τους, την πίεση που δεχόταν μια γυναίκα από τον κοινωνικό περίγυρο να 

παντρευτεί κάποιον τον οποίο ενδεχομένως δεν αγαπούσε και την κατακραυγή που 

αντιμετώπιζε όταν αποφάσιζε να πάρει τη ζωή της στα χέρια της. Η Κατερίνα είδε πέρα 

από τα κοινωνικά στερεότυπα που ήθελαν μια γυναίκα – τρόπαιο, αιώνια πιστή στον 

σύζυγό της, γι’ αυτό και θαύμαζε τη γιαγιά της. Σίγουρα η συμβίωση επιφυλάσσει 

δυσκολίες και χρειάζεται πολλή προσπάθεια, για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που 

μπορεί να ανακύψουν. Η προσπάθεια, όμως, από μόνη της δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται να 

υπάρχουν άρρηκτοι δεσμοί αγάπης, ώστε κανένας από τους δύο συζύγους να μη νιώθει 

εγκλωβισμένος. Από αυτή την οπτική, ίσως η Πολωνέζα γιαγιά να ήταν όντως γενναία, 
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αφού επέλεξε να ακολουθήσει τον δύσκολο δρόμο και πάλεψε για την ευτυχία της 

αγνοώντας τα κακεντρεχή σχόλια του κοινωνικού της περίγυρου.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άνωθεν προσέγγιση αποτελεί ενδεικτική πρόταση με ιδέες που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται οι απαντήσεις των μαθητών 

να έχουν αντίστοιχη έκταση.  

 

ΘΕΜΑ 3 

Γράψτε στο ημερολόγιό σας, σε ένα κείμενο 150 περίπου λέξεων, τις σκέψεις σας για 

την Πολωνέζα γιαγιά των τριών κοριτσιών, χρησιμοποιώντας και στοιχεία του 

κειμένου ως υποστηρικτικό υλικό. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Κειμενικό είδος: Ημερολόγιο 

Γλώσσα: απλή, άμεση, ελλειπτική, συνθηματική 

Ύφος: απλό, ανεπιτήδευτο, εξομολογητικό, προσωπικό, στοχαστικό, φυσικό 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

1. Δήλωση τόπου και χρόνου: π.χ Αθήνα, 13/01/21 

 

2. Προσφώνηση: Αγαπητό ημερολόγιο 

 

3. Πρόλογος: Αφόρμηση από το απόσπασμα του βιβλίου – Προβληματισμός  

π.χ Πρόσφατα διάβασα ένα απόσπασμα από τα «Ψάθινα Καπέλα» της Μαργαρίτας 

Λυμπεράκη και το βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και διαχρονικό. Γίνεται αναφορά στην 

γιαγιά των πρωταγωνιστριών, η οποία διέφερε σε μεγάλο βαθμό από την πλειοψηφία των 

γυναικών της εποχής της…/ Εγκατέλειψε την οικογένειά της… / Αναρωτιέμαι πώς τα 

κατάφερε…  

4. Κυρίως θέμα: Σκέψεις για την Πολωνέζα γιαγιά των τριών κοριτσιών 

 

 πανέμορφη γυναίκα/ καλλονή, με πράσινα μάτια (τα κορίτσια είχαν ανακαλύψει μια 

φωτογραφία της μέσα σε μια παλιά κονσόλα) 

 δυναμική προσωπικότητα, χειραφετημένη γυναίκα, πήρε τη ζωή στα χέρια της 

 εναντιώθηκε στα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής/ παραβίασε τις συμβάσεις της 

εποχής, δεν υποτάχτηκε στον θεσμό του γάμου, αντιτάχθηκε στη φαινομενική ενότητα 

της οικογένειας 
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  ακολούθησε την καρδιά της και αφέθηκε στον πραγματικό έρωτα, ο οποίος αποτέλεσε 

την κινητήρια δύναμή της (ερωτεύτηκε έναν μουσικό που είχε έρθει στην Αθήνα για 

δύο κονσέρτα)  

 επέλεξε την ευτυχία, διεκδίκησε την ελευθερία της (έφυγε με τον μουσικό) 

 διέλυσε με παρορμητισμό την οικογένειά της, ωστόσο, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, 

πιθανότατα βρισκόταν από καιρό σε αδιέξοδο/ σε έναν γάμο που δεν ήθελε/ που δεν 

επέλεξε η ίδια/ που μετάνιωσε  η ασφυκτική πίεση, οι νόρμες της εποχής και 

ενδεχομένως οι λανθασμένες της επιλογές την οδήγησαν σε βεβιασμένες αποφάσεις 

που είχαν  αντίκτυπο στα παιδιά της, διότι έμειναν χωρίς μητέρα από πολύ μικρή 

ηλικία (η μητέρα των κοριτσιών και η θεία Τερέζα ήταν πέντε και επτά ετών αντίστοιχα 

όταν την είδαν για τελευταία φορά) 

 το γεγονός ότι ταίριαξε με τον μουσικό, που ήταν επίσης ξένος, δεν είναι τυχαίο  

μπορεί να ένιωθε μόνη, να της έλειπε η χώρα της και η πρότερη ζωή της εκεί, να μην 

είχε σε κάποιον να μιλήσει, να μην την καταλάβαινε κανείς, να μην είχε συνηθίσει στον 

τρόπο ζωής της Ελλάδας (Η Κατερίνα αναφέρει τη φράση «Ξένοι, βλέπεις, και 

ταιριάξανε»)  

 

5. Επίλογος: Γενικά συμπεράσματα 

π.χ Η περίπτωση της Πολωνέζας γιαγιάς των κοριτσιών πιθανότατα δεν ήταν 

μεμονωμένη εκείνη την εποχή, ωστόσο λίγες είχαν το κουράγιο και την πυγμή να 

θέσουν ως προτεραιότητα τον εαυτό και την ευτυχία τους. Η εγκατάλειψη του συζύγου 

και ειδικά των παιδιών της πρέπει να ήταν σκληρή απόφαση για εκείνη, ωστόσο 

επέδειξε δυναμισμό/ αναζήτησε μια καλύτερη ζωή...  

 

 

 

 

 

 
 


