
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) 

Οι θετικές συνέπειες από τη στήριξη των «σημαντικών άλλων» για τους εφήβους, σύμφωνα 

με το Κείμενο 1: 

 Η δημιουργία θετικής αυτοεικόνας και η αύξηση της αυτοεκτίμησής τους, ώστε να 

μπορέσουν να αναπτυχθούν φυσιολογικά και να δοµήσουν φυσιολογικές 

διαπροσωπικές κοινωνικές σχέσεις 

 Η στήριξη της οικογένειας: η ψυχική ισορροπία και η υγιής κοινωνική συμπεριφορά 

 Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών: α) η αναπλήρωση των κενών στις σχέσεις των 

εφήβων µε την οικογένειά τους, β) η ενθάρρυνση της ανακάλυψης των 

δυνατοτήτων τους, της στοχοθεσίας, της λήψης αποφάσεων, η βελτίωση του 

επιπέδου της αυτοεκτίμησής τους, η σχολική επιτυχία, η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων τους  

 Η στήριξη των συνομηλίκων τους: το ψυχολογικό ευ ζην των εφήβων, η υψηλή 

αυτοεκτίμηση, οι θετικότερες αυτοαντιλήψεις, τα χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης 

και η καλύτερη προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στη δεύτερη παράγραφο του Κειμένου 1 ο συγγραφέας μετά την αρχική διατύπωση της 

θέσης του επιστρατεύει δύο υποθετικούς λόγους. Ο πρώτος βρίσκεται στο χωρίο: «Αν όμως 

αποτύχουν στο ρόλο αυτό, οι έφηβοι δυσκολεύονται να διαμορφώσουν θετική αυτοεικόνα 

και να αναπτύξουν εποικοδομητικές διαπροσωπικές σχέσεις.» και ο δεύτερος στο αμέσως 

επόμενο χωρίο: «Αν, μάλιστα, βιώσουν απόρριψη, παραμέληση και εχθρότητα από τους 



γονείς, αυξάνονται οι πιθανότητες να εκδηλώσουν ποικίλες ψυχοπαθολογικές διαταραχές, 

µε πιθανό επακόλουθο την αντικοινωνική συμπεριφορά.» Οι υποθετικοί λόγοι εμπεριέχουν 

τα νοήματα που συνιστούν τις λεπτομέρειες/σχόλια της παραγράφου και βοηθούν στην 

οργάνωση του λόγου και της επιχειρηματολογίας. Τα επιχειρήματα που διατυπώνονται με 

τους υποθετικούς λόγους δηλώνουν πιθανές περιπτώσεις δυσχερειών στην ανάπτυξη των 

εφήβων στην περίπτωση που δεν εισπράττουν την αγάπη και προστασία των γονέων. 

Επομένως,  με αυτό τον τρόπο ο λόγος στην παράγραφο αποκτά συνοχή και αποδεικτική 

ισχύ. 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

 Αυτοεικόνας, αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθηση, αυτοαντιλήψεις. 

 Το πρώτο συνθετικό «αυτο» στις παραπάνω λέξεις προσδίδει έμφαση 

στον εαυτό και στις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά που συνδέονται 

με αυτόν. 

 Η συχνή χρήση των παραπάνω λέξεων οδηγεί τον αναγνώστη να 

αντιληφθεί τη σημασία που έχει η θεώρηση του εαυτού και το χτίσιμο 

της αυτοεικόνας από τους ανθρώπους κατά τη νεαρή τους ηλικία. 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Οποιαδήποτε διαπίστωση από τους/τις μαθητές/-τριες θεωρείται αποδεκτή, εφόσον 

μπορεί να συσχετιστεί/ τεκμηριωθεί με στοιχεία/ χωρία του κειμένου, χωρίς να δίνεται με 

τρόπο αυθαίρετο.  

Ο γάτος Κρου είναι κυριευμένος από τη θλίψη, τη νοσταλγία και την επιθυμία να έχει ένα 

σπίτι με κάθε κόστος, ακόμη και «σβήνοντας» την παρουσία του, καταργώντας τον εαυτό 

του. Η λαχτάρα του οφείλεται στο ότι είναι μοναχικός και ορφανός, διωγμένος από το σπίτι 

όπου μεγάλωσε. Αυτό του το παράπονο δηλώνει και η φωνή του που του δίνει και το όνομά 

του. Οι μαθητές/τριες μπορούν να απομονώσουν λέξεις ή φράσεις του κειμένου που 

παραδειγματικά αποδεικνύουν τις παραπάνω διαπιστώσεις (Έναν ήχο σαν λυγμό, Είναι 

μοναχικός, έμεινε ορφανός, Οι άλλοι ζητιανεύουν φαΐ αυτός, σπίτι, κι όταν πλησιάζεις κάνει 

πως δεν υπάρχει … Να μείνει στο σπίτι, Είδα το Χαμένο Παράδεισο, ένιωσα τη Νοσταλγία 

του Γυρισμού στην αγωνία του Κρου … στην κραυγή του Κρου  … στη λαχτάρα του Κρου 

όταν κοιτάει το σπίτι κ.λπ.)  



Ακολούθως, οι μαθητές/τριες  εκφράζουν τις σκέψεις ή/και τα συναισθήματά τους, ενώ 

μπορούν να σχολιάσουν και τη διάσταση του συμβόλου που αποκτά ο ορφανός και 

έκπτωτος από το κοινωνικό σύνολο γάτος Κρου. 

 

 


