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ΘΕΜΑ 2314
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Τα παιδιά μελετούν, αλλά δεν κατανοούν
«Πολλές φορές διαβάζω και δεν καταλαβαίνω. Όταν τα κείμενα είναι αρχαία με νέα
ελληνικά μαζί, μου φαίνονται πολύ περίεργα. Δυσκολεύομαι να καταλάβω, θέλει πολλή
ανάλυση» απαντάει σε σχετική ερώτηση η Ελ., μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου. Επίσης ο Β.,
μαθητής Γ΄ Λυκείου, δηλώνει: «Εκτός σχολείου, δεν μ’ αρέσει να διαβάζω. Αν εξαιρέσω
τα μαθήματα που μ’ ενδιαφέρουν για τις Πανελλαδικές, χρειάζομαι συνήθως αρκετό χρόνο
να κατανοήσω ένα κείμενο». Τέλος ο Στ., μαθητής Β΄ Λυκείου, αναφέρει: «Δυσκολεύομαι
να γράψω. Δεν έχω ιδέες ή όταν έχω, δεν μπορώ να τις αναπτύξω. Έκθεση, πάω
φροντιστήριο, μαθαίνω «πακέτα λέξεων», τα γράφω. Άλλα βιβλία, σχεδόν ποτέ. Προτιμώ
ταινίες».
Όταν τέθηκε το ερώτημα στους εκπαιδευτικούς, αν τα παιδιά καταλαβαίνουν όταν
μελετούν, οι απαντήσεις ήταν κατηγορηματικά αρνητικές. «Όχι όχι!», θα πει χωρίς δεύτερη
σκέψη η κ. Ε.Ρ., φιλόλογος και την άποψη αυτή συμμερίζονται πολλοί συνάδελφοί της με
πολυετή εμπειρία. Τα παιδιά είναι αρνητικά μπροστά στο συνεχές κείμενο. Βαριούνται και
φοβούνται. Η λεξιπενία είναι ιδιαίτερα αισθητή, ενώ πρόβλημα υπάρχει τόσο στην
κατανόηση, όσο και στην ορθογραφία. Το επίπεδο εγγραμματισμού διαρκώς υποβαθμίζεται
στην Ελλάδα. Βέβαια, αντίστοιχη περιγράφεται η κατάσταση και στα δημόσια σχολεία της
Γαλλίας, όπου μάλιστα καταργήθηκε η συγγραφή δοκιμίου από μαθητές, επειδή
αδυνατούσαν οι περισσότεροι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του είδους λόγου.
Οι ειδικοί αποδίδουν το πρόβλημα σε πολλούς παράγοντες. Αρχικά στο οικογενειακό
περιβάλλον. Τα παιδιά δεν είναι μυημένα στη λογοτεχνία, καθώς το περιβάλλον τους δεν
ευνοεί συνήθως τη φιλαναγνωσία. «Ούτε εφημερίδα δεν διαβάζουν τα παιδιά μας, πράγμα
που αποτυπώνεται και στο γράψιμό τους», αναφέρει μία μητέρα εφήβου. Οι εκπαιδευτικοί,
παραδέχονται πως ευθύνονται κι αυτοί, καθώς αρκετές φορές «κατεβάζουν τον πήχη».
Φυσικά, το πρόβλημα επιδεινώνεται και από τον μεγάλο όγκο της διδακτέας ύλης, ο
οποίος είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον διαθέσιμο χρόνο. Επίσης διάφοροι
πειραματισμοί στην εκπαίδευση και η απουσία συνέχειας ευθύνονται για τη φθίνουσα
πορεία του εγγραμματισμού. Ίσως όμως φταίει και η εικόνα, το Διαδίκτυο, τα greeklish και
γενικότερα οι νέοι τρόποι επικοινωνίας, στους οποίους έχουν εθιστεί τα παιδιά μας.

Έχοντας εξοικειωθεί με το επιφανειακό αδυνατούν να επεξεργαστούν ένα κείμενο και να
αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματά του.
«Η ικανότητα του μαθητή να διαβάζει, να κατανοεί και να συνθέτει κείμενα
διαφορετικού είδους, η έννοια δηλαδή του εγγραμματισμού, στη σχολική κοινότητα δεν
έχει κατακτηθεί από την πλειονότητα των παιδιών», επισημαίνουν αρκετοί καθηγητές
Πανεπιστημίου. «Αυτό δεν είναι μόνο απόρροια του δύσκολου λεξιλογίου, αλλά και της
εσωτερικής δομής και διάρθρωσης του κειμένου. Όσο απομακρυνόμαστε από τον
αφηγηματικό λόγο και εισάγεται στα σχολικά εγχειρίδια ο επιστημονικός, έστω
απλοποιημένος, τόσο δυσχεραίνει η προσπάθεια κατανόησης. Τα παιδιά μας δεν υστερούν
σε νοημοσύνη. Ορισμένες φορές όμως καλούνται να διαχειριστούν «ύλη», που είναι
δύσκολη για τον μέσο μαθητή, ενώ ο διαθέσιμος χρόνος αποτελεί πλέον αγαθό σε
ανεπάρκεια», διατείνονται οι ειδικοί.
Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να εστιάσουμε στην ικανότητα του παιδιού να
κατανοεί τις ερωτήσεις, να δίνει απαντήσεις, αλλά και να διατυπώνει το ίδιο ερωτήσεις. Να
επεξεργάζεται με αυτονομία τα δεδομένα του και να αντιλαμβάνεται τις μεταξύ τους
σχέσεις.
Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητη η
συνεχής επιμόρφωσή τους. Επίσης, είναι αναγκαίος ο σωστός προγραμματισμός, με βάση
τον οποίο θα υλοποιούνται οι καινοτομίες στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο των προκλήσεων
της εποχής.
Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραγνωρίσουμε και τον ρόλο των γονέων, οι οποίοι
οφείλουν να υποστηρίξουν την προαγωγή της γνώσης. Με ποιους τρόπους; «Μιλώντας από
την αρχή στο παιδί επεξηγηματικά, ερμηνευτικά και σχολιαστικά, όχι μόνο καθοδηγητικά.
Εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκθέτοντάς το σε προσλαμβάνουσες,
ανάλογες με την ηλικία του», συμπληρώνουν οι ειδικοί.
Β. Χρυσοστομίδου, από την ιστοσελίδα της εφ. Η Καθημερινή, 23.02.2013
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Σε ποιες αιτίες, σύμφωνα με τη συγγραφέα του κειμένου, αποδίδουν οι ειδικοί την
αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν ένα κείμενο; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)

Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τέταρτη παράγραφος (Η ικανότητα... οι ειδικοί) του
κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να γράψετε την αντιστοίχιση των λέξεων με έντονη γραφή της στήλης Α με τις
συνώνυμες λέξεις τους στη στήλη Β (περισσεύουν 2 λέξεις στη στήλη Β).
Στήλη Α

Στήλη Β

1. περίεργα
2. συμμερίζονται
3. επιδεινώνεται
4. συνθέτει (κειμένα)
5. απόρροια

α. αποτέλεσμα
β. παράξενα
γ. συγγράφει
δ. εύκολα
ε. υιοθετούν
στ. ανίκανα
ζ. χειροτερεύει
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Στη δεύτερη παράγραφο (Όταν τέθηκε....λόγου) του κειμένου:
1. Να επισημάνετε δύο ειδικούς όρους (ειδικό λεξιλόγιο).
(μονάδες 10)
2. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο κείμενο.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2314
[Τα παιδιά μελετούν, αλλά δεν κατανοούν]
Α1. [Υπόδειξη] Σύμφωνα με τη συγγραφέα του κειμένου οι ειδικοί
αποδίδουν την αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν ένα κείμενο στις
εξής αιτίες:
 Το οικογενειακό περιβάλλον δεν ευνοεί τη φιλαναγνωσία και δε μυεί τα
παιδιά στη λογοτεχνία.
 Οι εκπαιδευτικοί «κατεβάζουν τον πήχη», δηλαδή δεν έχουν υψηλές
απαιτήσεις από τους μαθητές.
 Μεγάλος ο όγκος της διδακτέας ύλης.
 Ο διαθέσιμος χρόνος για τους μαθητές είναι «αγαθό σε ανεπάρκεια».
 Γίνονται διάφοροι πειραματισμοί, δεν υπάρχει συνέχεια στα σχολικά
προγράμματα.
 Η εικόνα, το Διαδίκτυο, τα greeklish, οι τρόποι επικοινωνίας δεν ευνοούν
τον εγγραμματισμό.
 Το δύσκολο λεξιλόγιο και η εσωτερική δομή και διάρθρωση του κειμένου
επίσης δεν ευνοούν τον εγγραμματισμό.
 Ο επιστημονικός λόγος κάνει την ύλη δύσκολη.
Α2. Η δεύτερη παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της αιτιολόγησης
σε συνδυασμό με τη μέθοδο της σύγκρισης-αντίθεσης. Με την παράθεση
των σχολίων αιτιολογεί την άποψη που θέτει στη θεματική περίοδο,
δηλαδή την αδυναμία των μαθητών να κατανοούν ένα κείμενο. Η
ανάπτυξη με την αντίθεση φαίνεται από τη χρήση αντιθετικών λέξεων:
αλλά και, όμως, ενώ.
Β1. Αντιστοίχιση λέξεων:
1-β/ 2-ε/ 3-ζ/ 4-γ/ 5-α.
Β2. Ειδικό λεξιλόγιο:
1.  «λεξιπενία»
 «φιλαναγνωσία».
2. Η χρήση όρων ειδικού λεξιλογίου είναι απαραίτητη για την ανάλυση
θεμάτων που αφορούν τον επιστημονικό χώρο. Ένα κείμενο
επιστημονικό απαιτεί ακρίβεια λόγου, αντικειμενική προσέγγιση, έγκυρα
επιχειρήματα, σοβαρότητα. Τις απαιτήσεις αυτές θέλει να υπηρετήσει ο
συγγραφέας και με τη χρήση των παραπάνω ειδικών όρων. Η λέξη
«λεξιπενία» του επιτρέπει να προσδιορίσει μία πλευρά του θέματος – της
έλλειψης δυνατότητας κατανόησης - με ακρίβεια.

Επίσης, με τη λέξη «φιλαναγνωσία» προσδιορίζει εύστοχα μία αιτία του
προβλήματος. Με τους όρους αυτούς το κείμενο γίνεται ενδιαφέρον,
αποκτά αντικειμενικότητα και εξασφαλίζεται η συνοχή του.

ΘΕΜΑ 2334

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Τα παιδιά μελετούν, αλλά δεν κατανοούν
«Πολλές φορές διαβάζω και δεν καταλαβαίνω. Όταν τα κείμενα είναι αρχαία με νέα
ελληνικά μαζί, μου φαίνονται πολύ περίεργα. Δυσκολεύομαι να καταλάβω, θέλει πολλή
ανάλυση» απαντάει σε σχετική ερώτηση η Ελ., μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου. Επίσης ο Β.,
μαθητής Γ΄ Λυκείου, δηλώνει: «Εκτός σχολείου, δεν μ’ αρέσει να διαβάζω. Αν εξαιρέσω
τα μαθήματα που μ’ ενδιαφέρουν για τις Πανελλαδικές, χρειάζομαι συνήθως αρκετό χρόνο
να κατανοήσω ένα κείμενο». Τέλος ο Στ., μαθητής Β΄ Λυκείου, αναφέρει: «Δυσκολεύομαι
να γράψω. Δεν έχω ιδέες ή όταν έχω, δεν μπορώ να τις αναπτύξω. Έκθεση, πάω
φροντιστήριο, μαθαίνω “πακέτα λέξεων”, τα γράφω. Άλλα βιβλία, σχεδόν ποτέ. Μόνο
Χάρυ Πόττερ παλιότερα. Προτιμώ ταινίες».
Όταν τέθηκε το ερώτημα στους εκπαιδευτικούς, αν τα παιδιά καταλαβαίνουν όταν
μελετούν, οι απαντήσεις ήταν κατηγορηματικά αρνητικές. «Όχι όχι!», θα πει χωρίς δεύτερη
σκέψη η κ. Ε.Ρ., φιλόλογος και την άποψη αυτή συμμερίζονται πολλοί συνάδελφοί της με
πολυετή εμπειρία. Τα παιδιά είναι αρνητικά μπροστά στο συνεχές κείμενο. Βαριούνται και
φοβούνται. Η λεξιπενία είναι ιδιαίτερα αισθητή, ενώ πρόβλημα υπάρχει τόσο στην
κατανόηση, όσο και στην ορθογραφία. Το επίπεδο εγγραμματισμού διαρκώς υποβαθμίζεται
στην Ελλάδα. Βέβαια, αντίστοιχη περιγράφεται η κατάσταση και στα δημόσια σχολεία της
Γαλλίας, όπου μάλιστα καταργήθηκε η συγγραφή δοκιμίου από μαθητές, επειδή
αδυνατούσαν οι περισσότεροι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του είδους λόγου.
Οι ειδικοί αποδίδουν το πρόβλημα σε πολλούς παράγοντες. Αρχικά στο οικογενειακό
περιβάλλον. Τα παιδιά δεν είναι μυημένα στη λογοτεχνία, καθώς το περιβάλλον τους δεν
ευνοεί συνήθως τη φιλαναγνωσία. «Ούτε εφημερίδα δεν διαβάζουν τα παιδιά μας, πράγμα
που αποτυπώνεται και στο γράψιμό τους», αναφέρει μία μητέρα εφήβου. Οι εκπαιδευτικοί,
παραδέχονται πως ευθύνονται κι αυτοί, καθώς αρκετές φορές «κατεβάζουν τον πήχη».
Φυσικά, το πρόβλημα επιδεινώνεται1 και από τον μεγάλο όγκο της διδακτέας ύλης, ο
οποίος είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον διαθέσιμο χρόνο. Επίσης διάφοροι
1

επιδεινώνεται: χειροτερεύει

πειραματισμοί στην εκπαίδευση και η απουσία συνέχειας ευθύνονται για τη φθίνουσα
πορεία του εγγραμματισμού. Ίσως όμως φταίει και η εικόνα, το διαδίκτυο, τα greeklish και
γενικότερα οι νέοι τρόποι επικοινωνίας στους οποίους έχουν εθιστεί τα παιδιά μας.
Έχοντας εξοικειωθεί με το επιφανειακό αδυνατούν να επεξεργαστούν ένα κείμενο και να
αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματά του.
«Η ικανότητα του μαθητή να διαβάζει, να κατανοεί και να συνθέτει κείμενα
διαφορετικού είδους, η έννοια δηλαδή του εγγραμματισμού, στη σχολική κοινότητα δεν
έχει κατακτηθεί από την πλειονότητα των παιδιών», επισημαίνουν αρκετοί καθηγητές
Πανεπιστημίου. «Αυτό δεν είναι μόνο απόρροια του δύσκολου λεξιλογίου, αλλά και της
εσωτερικής δομής και διάρθρωσης του κειμένου. Όσο απομακρυνόμαστε από τον
αφηγηματικό λόγο και εισάγεται στα σχολικά εγχειρίδια ο επιστημονικός, έστω
απλοποιημένος, τόσο δυσχεραίνει η προσπάθεια κατανόησης. Τα παιδιά μας δεν υστερούν
σε νοημοσύνη. Ορισμένες φορές όμως καλούνται να διαχειριστούν «ύλη», που είναι
δύσκολη για τον μέσο μαθητή, ενώ ο διαθέσιμος χρόνος αποτελεί πλέον αγαθό σε
ανεπάρκεια», διατείνονται οι ειδικοί.
Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να εστιάσουμε στην ικανότητα του παιδιού να
κατανοεί τις ερωτήσεις, να δίνει απαντήσεις, αλλά και να διατυπώνει το ίδιο ερωτήσεις. Να
επεξεργάζεται με αυτονομία τα δεδομένα του και να αντιλαμβάνεται τις μεταξύ τους
σχέσεις.
Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητη η
συνεχής επιμόρφωσή τους. Επίσης, είναι αναγκαίος ο σωστός προγραμματισμός, Επίσης,
είναι αναγκαίος ο σωστός προγραμματισμός, με βάση τον οποίο θα υλοποιούνται οι
καινοτομίες στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο των προκλήσεων της εποχής.
Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραγνωρίσουμε και τον ρόλο των γονέων, οι οποίοι
οφείλουν να υποστηρίξουν την προαγωγή της γνώσης. Με ποιους τρόπους; «Μιλώντας από
την αρχή στο παιδί επεξηγηματικά, ερμηνευτικά και σχολιαστικά, όχι μόνο καθοδηγητικά.
Εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκθέτοντάς το σε προσλαμβάνουσες,
ανάλογες με την ηλικία του», συμπληρώνουν οι ειδικοί.
Β. Χρυσοστομίδου, από την ιστοσελίδα της εφ. Η Καθημερινή. 23.02.2013
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιες προσπάθειες πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με το κείμενο, ώστε να κατακτηθεί ο
«εγγραμματισμός» από τους μαθητές; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Οι ειδικοί αποδίδουν… τα
μηνύματά του) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας κάθε αντώνυμο των λέξεων του
κειμένου με έντονη γραφή: απουσία, ικανότητα, διαφορετικού, απομακρυνόμαστε,
ανεπάρκεια.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.«Η έννοια του εγγραμματισμού δεν έχει κατακτηθεί από την πλειονότητα των παιδιών».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από την αρθρογράφο.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 2334
[Τα παιδιά μελετούν, αλλά δεν κατανοούν]
Α1. [Υπόδειξη] Για να κατακτηθεί ο «εγγραμματισμός» οι μαθητές
πρέπει:
 Να εξασκηθούν, ώστε να κατανοούν τις ερωτήσεις, να δίνουν
απαντήσεις, να διατυπώνουν οι ίδιοι ερωτήσεις.
 Να αποκτήσουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται μόνοι τους τα
δεδομένα ενός κειμένου και να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις μεταξύ των
κειμένων.
Οι εκπαιδευτικοί:
 Να επιμορφώνονται συνεχώς.
Το υπουργείο:
 Να έχει σωστό προγραμματισμό για την υλοποίηση των καινοτομιών
στην εκπαίδευση.
Οι γονείς:
 Να μιλούν στα παιδιά τους επεξηγώντας, ερμηνεύοντας, σχολιάζοντας
τα διάφορα θέματα.
 Να φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με παραστάσεις εμπλουτίζοντας τις
γνώσεις τους.
Α2. Δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Οι ειδικοί αποδίδουν ... τα
μηνύματά του) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Οι ειδικοί αποδίδουν... παράγοντες».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Αρχικά ... τα μηνύματά του».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. Αντώνυμα:
 απουσία: παρουσία
 ικανότητα: αδυναμία
 διαφορετικού: όμοιου
 απομακρυνόμαστε: πλησιάζουμε
 ανεπάρκεια: επάρκεια
Προτάσεις:
 Στα εγκαίνια της έκθεσης η παρουσία των φιλότεχνων ήταν μαζική.
 Η αδυναμία πολλών μαθητών στην έκθεση οφείλεται στην έλλειψη
παραστάσεων.
 Του αντικατέστησαν την τηλεόραση με άλλη όμοιου τύπου.
 Οι μαθητές χαίρονται, όταν πλησιάζουμε στις διακοπές των
Χριστουγέννων.
 Με τις εξετάσεις ελέγχεται η επάρκεια γνώσεων των εξεταζομένων.

Β2. «Η έννοια του εγγραμματισμού δεν έχει κατακτηθεί από την
πλειονότητα των παιδιών»:
1. Η αρθρογράφος επέλεξε την παθητική σύνταξη, για να τονίσει την
ενέργεια που δηλώνει το ρήμα (δεν) έχει κατακτηθεί.
2. «Η πλειονότητα των παιδιών δεν έχει κατακτήσει την έννοια του
εγγραμματισμού».

ΘΕΜΑ 2691

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Τα παιδιά μελετούν, αλλά δεν κατανοούν
«Πολλές φορές διαβάζω και δεν καταλαβαίνω. Όταν τα κείμενα είναι αρχαία με νέα
ελληνικά μαζί, μου φαίνονται πολύ περίεργα. Δυσκολεύομαι να καταλάβω, θέλει πολλή
ανάλυση» απαντάει σε σχετική ερώτηση η Ελ., μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου. Επίσης ο Β.,
μαθητής Γ΄ Λυκείου, δηλώνει: «Εκτός σχολείου, δεν μ’ αρέσει να διαβάζω. Αν εξαιρέσω
τα μαθήματα που μ’ ενδιαφέρουν για τις Πανελλαδικές, χρειάζομαι συνήθως αρκετό χρόνο
να κατανοήσω ένα κείμενο». Τέλος ο Στ., μαθητής Β΄ Λυκείου, αναφέρει: «Δυσκολεύομαι
να γράψω. Δεν έχω ιδέες ή όταν έχω, δεν μπορώ να τις αναπτύξω. Έκθεση, πάω
φροντιστήριο, μαθαίνω “πακέτα λέξεων”, τα γράφω. Άλλα βιβλία, σχεδόν ποτέ. Μόνο
Χάρυ Πόττερ παλιότερα. Προτιμώ ταινίες».
Όταν τέθηκε το ερώτημα στους εκπαιδευτικούς, αν τα παιδιά καταλαβαίνουν όταν
μελετούν, οι απαντήσεις ήταν κατηγορηματικά αρνητικές. «Όχι όχι!», θα πει χωρίς δεύτερη
σκέψη η κ. Ε.Ρ., φιλόλογος και την άποψη αυτή συμμερίζονται πολλοί συνάδελφοί της με
πολυετή εμπειρία. Τα παιδιά είναι αρνητικά μπροστά στο συνεχές κείμενο. Βαριούνται και
φοβούνται. Η λεξιπενία είναι ιδιαίτερα αισθητή, ενώ πρόβλημα υπάρχει τόσο στην
κατανόηση, όσο και στην ορθογραφία. Το επίπεδο εγγραμματισμού διαρκώς υποβαθμίζεται
στην Ελλάδα. Βέβαια, αντίστοιχη περιγράφεται η κατάσταση και στα δημόσια σχολεία της
Γαλλίας, όπου μάλιστα καταργήθηκε η συγγραφή δοκιμίου από μαθητές, επειδή
αδυνατούσαν οι περισσότεροι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του είδους λόγου.
Οι ειδικοί αποδίδουν το πρόβλημα σε πολλούς παράγοντες. Αρχικά στο οικογενειακό
περιβάλλον. Τα παιδιά δεν είναι μυημένα στη λογοτεχνία, καθώς το περιβάλλον τους δεν
ευνοεί συνήθως τη φιλαναγνωσία. «Ούτε εφημερίδα δεν διαβάζουν τα παιδιά μας, πράγμα
που αποτυπώνεται και στο γράψιμό τους», αναφέρει μία μητέρα εφήβου. Οι εκπαιδευτικοί,
παραδέχονται πως ευθύνονται κι αυτοί, καθώς αρκετές φορές «κατεβάζουν τον πήχη».
Φυσικά, το πρόβλημα επιδεινώνεται1 και από τον μεγάλο όγκο της διδακτέας ύλης, ο
οποίος είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον διαθέσιμο χρόνο. Επίσης διάφοροι
1

επιδεινώνεται: χειροτερεύει

πειραματισμοί στην εκπαίδευση και η απουσία συνέχειας ευθύνονται για τη φθίνουσα
πορεία του εγγραμματισμού. Ίσως όμως φταίει και η εικόνα, το διαδίκτυο, τα greeklish και
γενικότερα οι νέοι τρόποι επικοινωνίας, στους οποίους έχουν εθιστεί τα παιδιά μας.
Έχοντας εξοικειωθεί με το επιφανειακό αδυνατούν να επεξεργαστούν ένα κείμενο και να
αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματά του.
«Η ικανότητα του μαθητή να διαβάζει, να κατανοεί και να συνθέτει κείμενα
διαφορετικού είδους, η έννοια δηλαδή του εγγραμματισμού, στη σχολική κοινότητα δεν
έχει κατακτηθεί από την πλειονότητα των παιδιών», επισημαίνουν αρκετοί καθηγητές
Πανεπιστημίου. «Αυτό δεν είναι μόνο απόρροια του δύσκολου λεξιλογίου, αλλά και της
εσωτερικής δομής και διάρθρωσης του κειμένου. Όσο απομακρυνόμαστε από τον
αφηγηματικό λόγο και εισάγεται στα σχολικά εγχειρίδια ο επιστημονικός, έστω
απλοποιημένος, τόσο δυσχεραίνει η προσπάθεια κατανόησης. Τα παιδιά μας δεν υστερούν
σε νοημοσύνη. Ορισμένες φορές όμως καλούνται να διαχειριστούν «ύλη», που είναι
δύσκολη για τον μέσο μαθητή, ενώ ο διαθέσιμος χρόνος αποτελεί πλέον αγαθό σε
ανεπάρκεια», διατείνονται οι ειδικοί.
Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να εστιάσουμε στην ικανότητα του παιδιού να
κατανοεί τις ερωτήσεις, να δίνει απαντήσεις, αλλά και να διατυπώνει το ίδιο ερωτήσεις. Να
επεξεργάζεται με αυτονομία τα δεδομένα του και να αντιλαμβάνεται τις μεταξύ τους
σχέσεις.
Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητη η
συνεχής επιμόρφωσή τους. Επίσης, είναι αναγκαίος ο σωστός προγραμματισμός, με βάση
τον οποίο θα υλοποιούνται οι καινοτομίες στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο των
προκλήσεων της εποχής.
Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραγνωρίσουμε και τον ρόλο των γονέων, οι οποίοι
οφείλουν να υποστηρίξουν την προαγωγή της γνώσης. Με ποιους τρόπους; «Μιλώντας από
την αρχή στο παιδί επεξηγηματικά, ερμηνευτικά και σχολιαστικά, όχι μόνο καθοδηγητικά.
Εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκθέτοντάς το σε προσλαμβάνουσες,
ανάλογες με την ηλικία του», συμπληρώνουν οι ειδικοί.
Β. Χρυσοστομίδου, από την ιστοσελίδα της εφ. Η Καθημερινή, 23.02.2013
(διασκευή).

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Βασιζόμενοι στο κείμενο, να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω
προτάσεις:
1. Το Διαδίκτυο βοηθάει τα παιδιά να αποκωδικοποιήσουν μηνύματα.
2. Οι περισσότεροι μαθητές κατανοούν όσα διαβάζουν και μπορούν να συνθέτουν
κείμενα διαφορετικού είδους.
3. Η λεξιπενία είναι ιδιαίτερα αισθητή, ενώ πρόβλημα υπάρχει στην κατανόηση και
στην ορθογραφία.
4. Οι γονείς πιστεύουν πως τα περισσότερα παιδιά διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία.
5. Το επίπεδο εγγραμματισμού είναι υψηλό στα δημόσια γαλλικά σχολεία.
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη (Όταν τέθηκε....λόγου) και την τρίτη
(Οι ειδικοί… τα μηνύματά του) παράγραφο του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: νέοι τρόποι επικοινωνίας, κείμενο,
να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα, εκπαίδευση, προκλήσεων της εποχής.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις/φράσεις του κειμένου
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
και
ποιες
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:

1. «κατεβάζουν τον πήχη»
2. «φθίνουσα πορεία του εγγραμματισμού»
3. «τα παιδιά μας δεν υστερούν σε νοημοσύνη»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2691
[Τα παιδιά μελετούν, αλλά δεν κατανοούν]
Α1. 1. Λάθος / 2. Λάθος / 3. Σωστό / 4. Λάθος / 5. Λάθος
Α2. Πλαγιότιτλοι:
2η παράγραφος (Όταν τέθηκε ... λόγου): Το επίπεδο εγγραμματισμού στην
Ελλάδα είναι χαμηλό.
3η παράγραφος (Οι ειδικοί ... τα μηνύματά του): Παράγοντες που
συντελούν στην υποβάθμιση του επιπέδου εγγραμματισμού.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. 1. Μεταφορική / συνυποδηλωτική
2. Μεταφορική / συνυποδηλωτική
3. Κυριολεκτική / δηλωτική

ΘΕΜΑ 2304
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Καθώς εκατομμύρια μαθητές σχολείων από όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται για τη
νέα σχολική χρονιά, η στατιστική διαπίστωση, ότι ένας στους πέντε δεκαπεντάχρονους
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στερείται των βασικών γνώσεων ανάγνωσης και
γραφής, δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή. Πρόκειται, βεβαίως, για ένα θέμα με
σοβαρότατες κοινωνικές προεκτάσεις, αφού πιθανότατα να αποτελέσει εμπόδιο για τη
μελλοντική απασχόληση αυτών των παιδιών ή και ακόμα να οδηγήσει στον κοινωνικό
αποκλεισμό τους. Η ανάγκη για άμεση δράση στο ζήτημα του αναλφαβητισμού έχει ήδη
επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ενδεικτικό μπορεί να θεωρηθεί ότι ποσοστό της τάξης του 20% των
δεκαπεντάχρονων στην ΕΕ, είχε κριθεί το 2009 ότι έχει πολύ χαμηλή επίδοση σε θέματα
ανάγνωσης. Μια διεθνής έκθεση που δημιουργήθηκε από το «Πρόγραμμα για Διεθνή
Αξιολόγηση των Μαθητών» (PISA) εξετάζει τις επιδόσεις δεκαπεντάχρονων μαθητών
στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες.
Η έκθεση αυτή, η οποία κάθε τρία χρόνια ανανεώνεται, έχει αναδείξει ότι σε σχέση
με άλλα συγκρίσιμα κράτη παγκοσμίως, σε αυτό το θέμα η ΕΕ έχει τις χαμηλότερες
επιδόσεις. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μαθητών, που χαρακτηρίζεται από τις πολύ
στοιχειώδεις γνώσεις ανάγνωσης και γραφής, δικαιολογημένα αναμένεται να αντιμετωπίσει
σοβαρά προβλήματα μετά το σχολείο.
Σύμφωνα με μελλοντικές εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, θα
αυξηθεί αρκετά το ποσοστό των θέσεων εργασίας που θα προϋποθέτουν εξειδικευμένη
κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τους αναλφάβητους
να βρουν εργασία, ενώ πολύ ορατός είναι ο κίνδυνος για τον επακόλουθο κοινωνικό τους
αποκλεισμό.
Η ανάγκη για δράση δεν αφορά μόνο μαθητές σχολείων, αλλά και ενήλικες.
Περίπου ογδόντα εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες, το ένα τρίτο δηλαδή του εργατικού
δυναμικού της ΕΕ, έχουν πολύ λίγες ή τις απαραίτητες γνώσεις. Σε έναν ραγδαία
μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο η διά βίου μάθηση θεωρείται πλέον το κλειδί για
επαγγελματική απασχόληση, οικονομική επιτυχία και ολοκληρωμένη συμμετοχή στην

κοινωνία, η απουσία των βασικών γνώσεων γραφής και ανάγνωσης μπορεί να αποδειχθεί
εξαιρετικά προβληματική. Μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού,
άλλωστε, θα μπορούσε να έχει θετικές συνέπειες σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως τη
φτώχεια, την ανεργία και την υγεία. Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, πολλοί οργανισμοί
έχουν αναλάβει δράση και κατά του αναλφαβητισμού που παρατηρείται στους ενήλικες.
Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του ποσοστού των αναλφάβητων
δεκαπεντάχρονων μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια. Πρόκειται για έναν από τους πέντε
κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους στο θέμα της εκπαίδευσης. Με το κάθε κράτος-μέλος να
είναι βεβαίως υπεύθυνο για το δικό του εκπαιδευτικό σύστημα, οι πολιτικές που
αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σκοπεύουν στο να υποστηρίξουν τις εθνικές δράσεις.
Για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού εντός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει προγραμματίσει μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, σχέδια και μελέτες. Πρώτη από
αυτές τις δράσεις θα είναι μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η οποία θα
σκοπεύει στο να δοθούν κίνητρα σε παιδιά, έφηβους, αλλά και ενήλικες, για να διαβάζουν,
αλλάζοντας το στυλ της ζωής τους και επομένως το κοινωνικό προφίλ τους. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει επίσης αρχίσει δύο έρευνες οι οποίες στοχεύουν στη συλλογή περισσότερων
στοιχείων σχετικών με την ανάγνωση, στη συμμετοχή των γονιών στο θέμα της
αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού και στη διδασκαλία του διαβάσματος. Σκοπός αυτών
των ερευνών είναι να εντοπιστούν από τη μία οι πιο σημαντικές παράμετροι που
επηρεάζουν την ικανότητα για ανάγνωση και από την άλλη να αναδειχθούν πετυχημένες
πρακτικές στο εθνικό επίπεδο κάθε χώρας μέλους της ΕΕ. Η μάχη, λοιπόν, κατά του
αναλφαβητισμού έχει ξεκινήσει.
Ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 23. 8. 2012 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, οι βασικές γνώσεις ανάγνωσης και γραφής
για έναν έφηβο δεν είναι αρκετές για τη μετέπειτα ζωή του; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)

Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου του κειμένου (Για την
αντιμετώπιση......έχει ξεκινήσει);
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1.α. Να αντικαταστήσετε τους δύο υπογραμμισμένους ξενόγλωσσους όρους με
σημασιολογικά ισοδύναμες ελληνικές λέξεις/φράσεις: καμπάνια, προφίλ.
(μονάδες 4)
Β1. β. Με τις σημασιολογικά ισοδύναμες ελληνικές λέξεις/φράσεις να δημιουργήσετε μία
περίοδο 20-30 λέξεων.
(μονάδες 6)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Στον τίτλο του κειμένου γίνεται μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας;
(μονάδες 5)
Β2.β. Να δώσετε έναν δικό σας κυριολεκτικό/δηλωτικό τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 2304
[Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό των νέων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση]
Α1. [Υπόδειξη] Οι βασικές γνώσεις ανάγνωσης και γραφής δεν είναι
αρκετές για έναν έφηβο για τη μετέπειτα ζωή του για τους εξής λόγους:
 Μελλοντικά θα δημιουργούνται θέσεις εργασίας που θα προϋποθέτουν
εξειδικευμένη κατάρτιση υψηλού επιπέδου.
 Η δυσκολία των νέων αυτής της κατηγορίας να βρουν εργασία θα είναι
μεγαλύτερη.
 Η διά βίου μάθηση το κλειδί για την επαγγελματική απασχόληση.
 Δύσκολα θα την ακολουθήσουν οι νέοι με τις στοιχειώδεις γνώσεις.
Α2. Δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου ( Για την αντιμετώπιση
...έχει ξεκινήσει ) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Για την αντιμετώπιση... και μελέτες».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Πρώτη από ... μέλους της ΕΕ».
Κατακλείδα: «Η μάχη, λοιπόν ... έχει ξεκινήσει».
Β1. α. Καμπάνια: εκστρατεία, εξόρμηση.
Προφίλ: φυσιογνωμία
β. Η προεκλογική εκστρατεία όλων των κομμάτων, για να
επηρεάσουν θετικά τους ψηφοφόρους, είναι ανάλογη με τη φυσιογνωμία
τους.
Β2. α. Στον τίτλο του κειμένου γίνεται μεταφορική / συνυποδηλωτική
χρήση της γλώσσας.
β. Κυριολεκτικός / δηλωτικός τίτλος: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με
συγκεκριμένες ενέργειες να μειώσει τον αναλφαβητισμό.

ΘΕΜΑ 2317

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Καθώς εκατομμύρια μαθητές σχολείων από όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται για τη
νέα σχολική χρονιά, η στατιστική διαπίστωση, ότι ένας στους πέντε δεκαπεντάχρονους
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στερείται των βασικών γνώσεων ανάγνωσης και
γραφής, δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή. Πρόκειται, βεβαίως, για ένα θέμα με
σοβαρότατες κοινωνικές προεκτάσεις, αφού πιθανότατα να αποτελέσει εμπόδιο για τη
μελλοντική απασχόληση αυτών των παιδιών ή και ακόμα να οδηγήσει στον κοινωνικό
αποκλεισμό τους. Η ανάγκη για άμεση δράση στο ζήτημα του αναλφαβητισμού έχει ήδη
επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ενδεικτικό μπορεί να θεωρηθεί ότι ποσοστό της τάξης του 20% των
δεκαπεντάχρονων στην ΕΕ, είχε κριθεί το 2009 ότι έχει πολύ χαμηλή επίδοση σε θέματα
ανάγνωσης. Μια διεθνής έκθεση που δημιουργήθηκε από το «Πρόγραμμα για Διεθνή
Αξιολόγηση των Μαθητών» (PISA) εξετάζει τις επιδόσεις δεκαπεντάχρονων μαθητών
στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες.
Η έκθεση αυτή, η οποία κάθε τρία χρόνια ανανεώνεται, έχει αναδείξει ότι σε σχέση
με άλλα συγκρίσιμα κράτη παγκοσμίως, σε αυτό το θέμα η ΕΕ έχει τις χαμηλότερες
επιδόσεις. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μαθητών, που χαρακτηρίζεται από τις πολύ
στοιχειώδεις γνώσεις ανάγνωσης και γραφής, δικαιολογημένα αναμένεται να αντιμετωπίσει
σοβαρά προβλήματα μετά το σχολείο.
Σύμφωνα με μελλοντικές εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, θα
αυξηθεί αρκετά το ποσοστό των θέσεων εργασίας που θα προϋποθέτουν εξειδικευμένη
κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τους αναλφάβητους
να βρουν εργασία, ενώ πολύ ορατός είναι ο κίνδυνος για τον επακόλουθο κοινωνικό τους
αποκλεισμό.
Η ανάγκη για δράση δεν αφορά μόνο μαθητές σχολείων, αλλά και ενήλικες.
Περίπου ογδόντα εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες, το ένα τρίτο δηλαδή του εργατικού
δυναμικού της ΕΕ, έχουν πολύ λίγες ή τις απαραίτητες γνώσεις. Σε έναν ραγδαία
μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο η διά βίου μάθηση θεωρείται πλέον το κλειδί για

επαγγελματική απασχόληση, οικονομική επιτυχία και ολοκληρωμένη συμμετοχή στην
κοινωνία, η απουσία των βασικών γνώσεων γραφής και ανάγνωσης μπορεί να αποδειχθεί
εξαιρετικά προβληματική. Μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού,
άλλωστε, θα μπορούσε να έχει θετικές συνέπειες σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως τη
φτώχεια, την ανεργία και την υγεία. Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, πολλοί οργανισμοί
έχουν αναλάβει δράση και κατά του αναλφαβητισμού που παρατηρείται στους ενήλικες.
Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του ποσοστού των αναλφάβητων
δεκαπεντάχρονων μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια. Πρόκειται για έναν από τους πέντε
κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους στο θέμα της εκπαίδευσης. Με το κάθε κράτος-μέλος να
είναι βεβαίως υπεύθυνο για το δικό του εκπαιδευτικό σύστημα, οι πολιτικές που
αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σκοπεύουν στο να υποστηρίξουν τις εθνικές δράσεις.
Για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού εντός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει προγραμματίσει μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, σχέδια και μελέτες. Πρώτη από
αυτές τις δράσεις θα είναι μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η οποία θα
σκοπεύει στο να δοθούν κίνητρα σε παιδιά, έφηβους, αλλά και ενήλικες, για να διαβάζουν,
αλλάζοντας το στυλ της ζωής τους και επομένως το κοινωνικό προφίλ τους. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει επίσης αρχίσει δύο έρευνες οι οποίες στοχεύουν στη συλλογή περισσότερων
στοιχείων σχετικών με την ανάγνωση, στη συμμετοχή των γονιών στο θέμα της
αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού και στη διδασκαλία του διαβάσματος. Σκοπός αυτών
των ερευνών είναι να εντοπιστούν από τη μία οι πιο σημαντικές παράμετροι που
επηρεάζουν την ικανότητα για ανάγνωση και από την άλλη να αναδειχθούν πετυχημένες
πρακτικές στο εθνικό επίπεδο κάθε χώρας μέλους της ΕΕ. Η μάχη, λοιπόν, κατά του
αναλφαβητισμού έχει ξεκινήσει.
Ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 30.4.2014 (διασκευή)

ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους η δράση για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού αφορά και
τους ενήλικες; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)

Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πέμπτης παραγράφου (Η ανάγκη για δράση
...ενήλικες) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Nα δημιουργήσετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις
πέντε παρακάτω λέξεις της τελευταίας παραγράφου με έντονη γραφή: κίνητρα,
στοχεύουν, συμμετοχή, αντιμετώπισης, επίπεδο.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Στις παρακάτω προτάσεις/φράσεις να χαρακτηρίσετε κυριολεκτική/δηλωτική ή
μεταφορική/συνυποδηλωτική τη χρήση της γλώσσας:
1. «στερείται των βασικών γνώσεων ανάγνωσης και γραφής»
2. «η διά βίου μάθηση θεωρείται πλέον το κλειδί για επαγγελματική απασχόληση»
3. «Η μάχη ...κατά του αναλφαβητισμού»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2317
[Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό των νέων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση]
Α1. [Υπόδειξη] Η δράση για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού
αφορά και τους ενήλικες για τους εξής λόγους:
 Το ένα τρίτο του ενήλικου εργατικού δυναμικού της ΕΕ έχει πολύ λίγες ή
τις απαραίτητες γνώσεις.
 Ο κόσμος μεταβάλλεται ραγδαία και η διά βίου μάθηση είναι
απαραίτητη για την εξασφάλιση επαγγελματικής απασχόλησης,
οικονομικής επιτυχίας, ολοκληρωμένης συμμετοχής στην κοινωνία. Άρα
αφορά και τους ενήλικες.
 Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού θα συντελέσει
στον περιορισμό της φτώχειας και της ανεργίας, ενώ θα είναι ωφέλιμη
και για την προστασία της υγείας.
Α2. Δομικά στοιχεία της πέμπτης παραγράφου (Η ανάγκη για δράση
...στους ενήλικες) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Η ανάγκη για δράση... και ενήλικες».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Περίπου ογδόντα εκατομμύρια ... και την υγεία».
Κατακλείδα: «Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν ... στους ενήλικες».
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. 1. Κυριολεκτική / δηλωτική
2. Μεταφορική / συνυποδηλωτική
3. Μεταφορική / συνυποδηλωτική

ΘΕΜΑ 2319

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Καθώς εκατομμύρια μαθητές σχολείων από όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται για τη
νέα σχολική χρονιά, η στατιστική διαπίστωση, ότι ένας στους πέντε δεκαπεντάχρονους
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στερείται των βασικών γνώσεων ανάγνωσης και
γραφής, δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή. Πρόκειται, βεβαίως, για ένα θέμα με
σοβαρότατες κοινωνικές προεκτάσεις, αφού πιθανότατα να αποτελέσει εμπόδιο για τη
μελλοντική απασχόληση αυτών των παιδιών ή και ακόμα να οδηγήσει στον κοινωνικό
αποκλεισμό τους. Η ανάγκη για άμεση δράση στο ζήτημα του αναλφαβητισμού έχει ήδη
επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ενδεικτικό μπορεί να θεωρηθεί ότι ποσοστό της τάξης του 20% των
δεκαπεντάχρονων στην ΕΕ, είχε κριθεί το 2009 ότι έχει πολύ χαμηλή επίδοση σε θέματα
ανάγνωσης. Μια διεθνής έκθεση που δημιουργήθηκε από το «Πρόγραμμα για Διεθνή
Αξιολόγηση των Μαθητών» (PISA) εξετάζει τις επιδόσεις δεκαπεντάχρονων μαθητών
στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες.
Η έκθεση αυτή, η οποία κάθε τρία χρόνια ανανεώνεται, έχει αναδείξει ότι σε σχέση
με άλλα συγκρίσιμα κράτη παγκοσμίως, σε αυτό το θέμα η ΕΕ έχει τις χαμηλότερες
επιδόσεις. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μαθητών, που χαρακτηρίζεται από τις πολύ
στοιχειώδεις γνώσεις ανάγνωσης και γραφής, δικαιολογημένα αναμένεται να
αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα μετά το σχολείο.
Σύμφωνα με μελλοντικές εκτιμήσεις, μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, θα
αυξηθεί αρκετά το ποσοστό των θέσεων εργασίας που θα προϋποθέτουν εξειδικευμένη
κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τους αναλφάβητους
να βρουν εργασία, ενώ πολύ ορατός είναι ο κίνδυνος για τον επακόλουθο κοινωνικό τους
αποκλεισμό.
Η ανάγκη για δράση δεν αφορά μόνο μαθητές σχολείων, αλλά και ενήλικες.
Περίπου ογδόντα εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες, το ένα τρίτο δηλαδή του εργατικού
δυναμικού της ΕΕ, έχουν πολύ λίγες ή τις απαραίτητες γνώσεις. Σε έναν ραγδαία
μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο η διά βίου μάθηση θεωρείται πλέον το κλειδί για

επαγγελματική απασχόληση, οικονομική επιτυχία και ολοκληρωμένη συμμετοχή στην
κοινωνία, η απουσία των βασικών γνώσεων γραφής και ανάγνωσης μπορεί να αποδειχθεί
εξαιρετικά προβληματική. Μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού,
άλλωστε, θα μπορούσε να έχει θετικές συνέπειες σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως τη
φτώχεια, την ανεργία και την υγεία. Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, πολλοί οργανισμοί
έχουν αναλάβει δράση και κατά του αναλφαβητισμού που παρατηρείται στους ενήλικες.
Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του ποσοστού των αναλφάβητων
δεκαπεντάχρονων μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια. Πρόκειται για έναν από τους πέντε
κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους στο θέμα της εκπαίδευσης. Με το κάθε κράτος-μέλος να
είναι βεβαίως υπεύθυνο για το δικό του εκπαιδευτικό σύστημα, οι πολιτικές που
αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σκοπεύουν στο να υποστηρίξουν τις εθνικές δράσεις.
Για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού εντός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει προγραμματίσει μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, σχέδια και μελέτες. Πρώτη από
αυτές τις δράσεις θα είναι μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η οποία θα
σκοπεύει στο να δοθούν κίνητρα σε παιδιά, έφηβους, αλλά και ενήλικες, για να διαβάζουν,
αλλάζοντας το στυλ της ζωής τους και επομένως το κοινωνικό προφίλ τους. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει επίσης αρχίσει δύο έρευνες οι οποίες στοχεύουν στη συλλογή περισσότερων
στοιχείων σχετικών με την ανάγνωση, στη συμμετοχή των γονιών στο θέμα της
αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού και στη διδασκαλία του διαβάσματος. Σκοπός αυτών
των ερευνών είναι να εντοπιστούν από τη μία οι πιο σημαντικές παράμετροι που
επηρεάζουν την ικανότητα για ανάγνωση και από την άλλη να αναδειχθούν πετυχημένες
πρακτικές στο εθνικό επίπεδο κάθε χώρας μέλους της ΕΕ. Η μάχη, λοιπόν, κατά του
αναλφαβητισμού έχει ξεκινήσει.
Ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 23.8.2012 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιους τρόπους, σύμφωνα με το κείμενο, προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να
αντιμετωπίσει το φαινόμενο του αναλφαβητισμού; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)

Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της πέμπτης παραγράφου (Η ανάγκη για δράση
...ενήλικες) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Η απουσία των βασικών γνώσεων γραφής και ανάγνωσης μπορεί να αποδειχθεί
εξαιρετικά προβληματική».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση, να δημιουργήσετε μία παράγραφο 60-80
λέξεων.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «Η ανάγκη για άμεση δράση στο ζήτημα του αναλφαβητισμού έχει ήδη επισημανθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»:
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της σύνταξης από τον αρθρογράφο.
(μονάδες 10)
2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2319
[Αντιμετωπίζοντας τον αναλφαβητισμό των νέων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση]
Α1. [Υπόδειξη] Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το
φαινόμενο του αναλφαβητισμού με τους εξής τρόπους:
 Έχει προγραμματίσει στοχευμένες δράσεις, σχέδια και μελέτες.
 Θα αρχίσει καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για να δοθούν
κίνητρα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, για να διαβάζουν, αλλάζοντας
το στυλ της ζωής τους και το κοινωνικό προφίλ τους.
 Πραγματοποιεί έρευνες για τη συμμετοχή των γονιών στην
αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού και στη διδασκαλία του διαβάσματος.
 Επιδιώκει με την έρευνα να εντοπίσει τις πιο σημαντικές παραμέτρους
που επηρεάζουν την ικανότητα για ανάγνωση.
 Επίσης επιδιώκει να αναδείξει πετυχημένες πρακτικές που θα
βοηθήσουν κάθε χώρα της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον αναλφαβητισμό.
Α2. Δομικά στοιχεία της πέμπτης παραγράφου (Η ανάγκη για δράση
...στους ενήλικες) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Η ανάγκη για δράση... και ενήλικες».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Περίπου ογδόντα εκατομμύρια ... και την υγεία».
Κατακλείδα: «Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν ... στους ενήλικες».
Β1. «Η απουσία των βασικών γνώσεων γραφής και ανάγνωσης μπορεί να
αποδειχθεί εξαιρετικά προβληματική»: [Υπόδειξη]
 Οι νέες θέσεις εργασίας απαιτούν κατάρτιση υψηλού επιπέδου.
 Μεγαλύτερη δυσκολία στην ανεύρεση εργασίας.
 Η έλλειψη εργασίας δημιουργεί κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού.
 Ο αναλφαβητισμός είναι επικίνδυνος για τους πολίτες, γιατί οδηγεί στη
φτώχεια, την ανεργία και βλάπτει την υγεία.
 Ο αναλφαβητισμός δημιουργεί προβλήματα και στην οικονομική
ανάπτυξη της κοινωνίας.
Β2. «Η ανάγκη για άμεση δράση στο ζήτημα του αναλφαβητισμού έχει
ήδη επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»:
1. Η αρθρογράφος επέλεξε την παθητική σύνταξη, για να τονίσει
την ενέργεια που δηλώνει το ρήμα έχει επισημανθεί, δηλαδή να τονίσει
ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον αναλφαβητισμό.
2. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη για
άμεση δράση στο ζήτημα του αναλφαβητισμού».

ΘΕΜΑ 4573

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Επιπτώσεις αναλφαβητισμού
Τα αναλφάβητα άτομα αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες τόσο σε
καθημερινές δραστηριότητες (κατανόηση εγγράφων, λογαριασμών, πινακίδων κ.ά.) και
στην επαγγελματική τους ζωή, όσο και στις σχέσεις τους με το κοινωνικό και
πολιτιστικό περιβάλλον. Αρχικά, το άτομο απομακρύνεται από τους γύρω του και
αποξενώνεται, καθώς νιώθει μειονεκτικά. Στη συνέχεια, νιώθει αδύναμο όσον αφορά
στην ενημέρωσή του, αλλά και εξαρτημένο από τους γύρω του, αφού χρειάζεται
μονίμως τη βοήθειά τους και συχνά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Επιπλέον, το
άτομο έχει σαφώς λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες από κάποιον μορφωμένο και
έτσι αυτομάτως εντάσσεται σε μια «κατώτερη» κοινωνική ομάδα.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά στον πνευματικό τομέα, σίγουρα το αναλφάβητο
άτομο γνωρίζει λιγότερα, άρα σκέφτεται διαφορετικά και έχει περιορισμένη αντίληψη
του κόσμου. Η κοινωνία για τον αναλφάβητο παύει να είναι δημοκρατική, αφού ο ίδιος
δεν μπορεί να ενημερωθεί, να γνωρίσει τα πολιτικά προγράμματα και άρα να επιλέξει
ορθά ή να αντιδράσει στην οποιαδήποτε πολιτική απόφαση. Τέλος, δεν έχει σαφή
αντίληψη των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
ενώ δυσχεραίνεται και η ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.
Εξάλλου, το πρόβλημα της σχολικής διαρροής και κατά συνέπεια του
αναλφαβητισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή επηρεάζει αρνητικά περισσότερο
τους φτωχούς μαθητές που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τους
εμποδίζει να εξελιχθούν κοινωνικά. Όμως, η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης δυσχεραίνει ακόμη και την ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά
εργασίας. Αποτέλεσμα είναι η ελλιπής αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, γεγονός
που συσχετίζεται με την οικονομική δυσπραγία1 των κοινωνιών. Επιπλέον, ο
αναλφαβητισμός οδηγεί στην περιθωριοποίηση και κατά συνέπεια στον κοινωνικό
αποκλεισμό και είναι μια ένδειξη καταπάτησης των βασικών δικαιωμάτων του ατόμου,
ενώ συνάμα θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το πρόβλημα του αναλφαβητισμού είναι μεγάλο,
τόσο σε έκταση όσο και σε βάθος, επειδή αποτελεί τροχοπέδη2 στην πρόοδο ενός λαού
1
2

δυσπραγία: στενότητα, δυσκολία.
τροχοπέδη: φρένο, εμπόδιο.

σε οικογενειακό, επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο.
Επιβραδύνει την τεχνολογική χειραφέτηση 1 και αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη,
διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών.
Καλλιεργεί τον κοινωνικό αποκλεισμό, προάγει την εργασιακή εκμετάλλευση, ενώ δρα
θετικά στην αναζωπύρωση του ρατσισμού. Τέλος, δεν ευνοεί σε καμία περίπτωση την
πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Σ. Ρούσσος κ.α.(χ.χ). Έρευνα Παν. Πελοποννήσου. Πολιτικές και οικονομικές
επιπτώσεις της σχολικής διαρροής σε τοπικό επίπεδο. Ζητήματα συμμετοχής σε
πολιτικούς θεσμούς και ένταξης στην αγορά εργασίας, 20-21. Από το διαδίκτυο.
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, ο αναλφαβητισμός δυσκολεύει την
οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2.α. Με ποιες διαρθρωτικές λέξεις επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και
τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου και ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη
παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 4)
Α2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 6)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με καθεμιά συνώνυμη λέξη ή ισοδύναμη
φράση των λέξεων με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο:
σοβαρές, δυσχεραίνεται, επηρεάζει, συσχετίζεται, πρόοδο.
(μονάδες 10)

1

χειραφέτηση: αποδέσμευση, απελευθέρωση.

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «Η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δυσχεραίνει την επιτυχή
ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας»:
1. Να αιτιολογήσετε τη χρήση της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 4573
[Επιπτώσεις αναλφαβητισμού]
Α1. [Υπόδειξη] Ο αναλφαβητισμός δυσκολεύει την οικονομική ανάπτυξη
των κοινωνιών για τους εξής λόγους:
 Δυσχεραίνει την ένταξη των αναλφάβητων στην αγορά εργασίας.
 Δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.
 Προάγει την εργασιακή εκμετάλλευση.
 Η αδυναμία των ατόμων συσχετίζεται με την οικονομική δυσκολία των
κοινωνιών.
 Επιβραδύνει την τεχνολογική απελευθέρωση.
 Αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη και διευρύνει το χάσμα ανάμεσα
στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες.
Α2. Διαρθρωτικές λέξεις:
α. Η συνοχή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του
κειμένου επιτυγχάνεται με τη λέξη επιπρόσθετα. Ανάμεσα στην τρίτη
και τέταρτη με τη λέξη λοιπόν.
β. Η λέξη επιπρόσθετα δηλώνει προσθήκη και εδώ προσθέτει μια
ακόμη αρνητική συνέπεια του αναλφαβητισμού. Η λέξη λοιπόν δηλώνει
συμπέρασμα που προκύπτει από όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω.
Β1. Συνώνυμα:
 σοβαρές: μεγάλες
 δυσχεραίνεται: δυσκολεύει
 επηρεάζει: επιδρά
 συσχετίζεται: συνδέεται
 πρόοδο: εξέλιξη
Προτάσεις:
 Μεγάλες είναι οι διαφορές ανάμεσα στους αναλφάβητους και τους
μορφωμένους.
 Η αύξηση των εισακτέων στα πανεπιστήμια δυσκολεύει τη λειτουργία
των εργαστηρίων.
 Η μόρφωση επιδρά θετικά στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
 Ο μέσος όρος ζωής του πληθυσμού μιας χώρας συνδέεται με την
οικονομική κατάσταση της.
 Η συνεργασία μεταξύ των λαών δημιουργεί συνθήκες που βοηθούν
στην εξέλιξής τους.
Β2. «Η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δυσχεραίνει την
επιτυχή ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας»:

1. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την ενεργητική σύνταξη, γιατί θέλει να
τονίσει το υποκείμενο της πρότασης «η (μη) ολοκλήρωση (της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης)».
2. «Η επιτυχής ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας δυσχεραίνεται
από τη μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ 4576

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Επιπτώσεις αναλφαβητισμού
Τα αναλφάβητα άτομα αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες τόσο σε καθημερινές
δραστηριότητες (κατανόηση εγγράφων, λογαριασμών, πινακίδων κ.ά.) και στην
επαγγελματική τους ζωή, όσο και στις σχέσεις τους με το κοινωνικό και πολιτιστικό
περιβάλλον. Αρχικά, το άτομο απομακρύνεται από τους γύρω του και αποξενώνεται,
καθώς νιώθει μειονεκτικά. Στη συνέχεια, νιώθει αδύναμο όσον αφορά στην ενημέρωσή
του, αλλά και εξαρτημένο από τους γύρω του, αφού χρειάζεται μονίμως τη βοήθειά
τους και συχνά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Επιπλέον, το άτομο έχει σαφώς
λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες από κάποιον μορφωμένο και έτσι αυτομάτως
εντάσσεται σε μια «κατώτερη» κοινωνική ομάδα.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά στον πνευματικό τομέα, σίγουρα το αναλφάβητο
άτομο γνωρίζει λιγότερα, άρα σκέφτεται διαφορετικά και έχει περιορισμένη αντίληψη
του κόσμου. Η κοινωνία για τον αναλφάβητο παύει να είναι δημοκρατική, αφού ο ίδιος
δεν μπορεί να ενημερωθεί, να γνωρίσει τα πολιτικά προγράμματα και άρα να επιλέξει
ορθά ή να αντιδράσει στην οποιαδήποτε πολιτική απόφαση. Τέλος, δεν έχει σαφή
αντίληψη των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
ενώ δυσχεραίνεται και η ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.
Εξάλλου, το πρόβλημα της σχολικής διαρροής και κατά συνέπεια του
αναλφαβητισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή επηρεάζει αρνητικά περισσότερο
τους φτωχούς μαθητές που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τους
εμποδίζει να εξελιχθούν κοινωνικά. Όμως, η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης δυσχεραίνει ακόμη και την ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά
εργασίας. Αποτέλεσμα είναι η ελλιπής αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, γεγονός
που συσχετίζεται με την οικονομική δυσπραγία 1 των κοινωνιών. Επιπλέον, ο
αναλφαβητισμός οδηγεί στην περιθωριοποίηση και κατά συνέπεια στον κοινωνικό
αποκλεισμό και είναι μια ένδειξη καταπάτησης των βασικών δικαιωμάτων του ατόμου,
ενώ συνάμα θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.

1

δυσπραγία: στενότητα, δυσκολία.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το πρόβλημα του αναλφαβητισμού είναι μεγάλο,
τόσο σε έκταση όσο και σε βάθος, επειδή αποτελεί τροχοπέδη1 στην πρόοδο ενός λαού
σε οικογενειακό, επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο.
Επιβραδύνει την τεχνολογική χειραφέτηση2 και αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη,
διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών.
Καλλιεργεί τον κοινωνικό αποκλεισμό, προάγει την εργασιακή εκμετάλλευση, ενώ δρα
θετικά στην αναζωπύρωση του ρατσισμού. Τέλος, δεν ευνοεί σε καμία περίπτωση την
πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Σ. Ρούσσος κ.α.(χ.χ). Έρευνα Παν. Πελοποννήσου. Πολιτικές και οικονομικές
επιπτώσεις της σχολικής διαρροής σε τοπικό επίπεδο. Ζητήματα συμμετοχής σε
πολιτικούς θεσμούς και ένταξης στην αγορά εργασίας, 20-21. Από το διαδίκτυο.
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιες επιπτώσεις, σύμφωνα με το κείμενο, έχει ο αναλφαβητισμός στην
επαγγελματική ζωή του ατόμου; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (επαγωγική ή παραγωγική) που ακολουθεί ο
συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο (Τα αναλφάβητα...ομάδα) του κειμένου; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με κάθε αντώνυμο των παρακάτω λέξεων του
κειμένου με έντονη γραφή: εξαρτημένο, περιορισμένη, γνωρίσει, σαφή,
επιβραδύνει.
(μονάδες 10)

1
2

τροχοπέδη: φρένο, εμπόδιο.
χειραφέτηση: αποδέσμευση, απελευθέρωση

Β2. «[Ο αναλφαβητισμός] αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη»:
1. Να αιτιολογήσετε τη χρήση της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 4576
[Επιπτώσεις αναλφαβητισμού]
Α1. [Υπόδειξη] Ο αναλφαβητισμός έχει αρνητικές συνέπειες στην
επαγγελματική ζωή του ατόμου, γιατί:
 Το άτομο έχει σαφώς λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες από έναν
μορφωμένο.
 Το άτομο με ελλιπή υποχρεωτική εκπαίδευση δυσκολεύεται να
ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας.
 Το αναλφάβητο άτομο αδυνατεί να ακολουθήσει την τεχνολογική
εξέλιξη και επομένως έχει περιορισμένα επαγγελματικά προσόντα.
 Το αναλφάβητο άτομο δε γνωρίζει τα δικαιώματά του και
περιθωριοποιείται.
 Το αναλφάβητο άτομο γίνεται αντικείμενο εργασιακής εκμετάλλευσης.
Α2. Η συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας στην πρώτη
παράγραφο είναι παραγωγική. Στη θεματική περίοδο θέτει τη γενική
θέση – σοβαρές δυσκολίες τόσο σε καθημερινές δραστηριότητες [...] και
στην επαγγελματική τους ζωή - την οποία αναλύει στη συνέχεια
αναφέροντας τα επιμέρους στοιχεία της.
Β1. Αντώνυμα:
 εξαρτημένο: ανεξάρτητο
 περιορισμένη: διευρυμένη
 γνωρίσει: αγνοήσει
 σαφή: συγκεχυμένη
 επιβραδύνει: επιταχύνει
Προτάσεις:
 Το οικονομικά ανεξάρτητο άτομο μπορεί να είναι ηθικά ελεύθερο.
 Η σύνθεση των δικαστηρίων για μερικές αποφάσεις είναι διευρυμένη.
 Στον διάλογο κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει τα επιχειρήματα των
άλλων.
 Η ανταπόκριση από τον τόπο των γεγονότων ήταν συγκεχυμένη.
 Η οικονομική κρίση επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις.
Β2. «[Ο αναλφαβητισμός] αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη»:
1. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την ενεργητική σύνταξη, γιατί θέλει να
τονίσει το υποκείμενο της πρότασης που εδώ είναι «ο
αναλφαβητισμός».
2. «Η οικονομική ανάπτυξη αναστέλλεται από τον αναλφαβητισμό».

ΘΕΜΑ 4577

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Επιπτώσεις αναλφαβητισμού
Τα αναλφάβητα άτομα αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες τόσο σε καθημερινές
δραστηριότητες (κατανόηση εγγράφων, λογαριασμών, πινακίδων κ.ά.) και στην
επαγγελματική τους ζωή, όσο και στις σχέσεις τους με το κοινωνικό και πολιτιστικό
περιβάλλον. Αρχικά, το άτομο απομακρύνεται από τους γύρω του και αποξενώνεται,
καθώς νιώθει μειονεκτικά. Στη συνέχεια, νιώθει αδύναμο όσον αφορά στην ενημέρωσή
του, αλλά και εξαρτημένο από τους γύρω του, αφού χρειάζεται μονίμως τη βοήθειά
τους και συχνά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Επιπλέον, το άτομο έχει σαφώς
λιγότερες επαγγελματικές ευκαιρίες από κάποιον μορφωμένο και έτσι αυτομάτως
εντάσσεται σε μια «κατώτερη» κοινωνική ομάδα.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά στον πνευματικό τομέα, σίγουρα το αναλφάβητο
άτομο γνωρίζει λιγότερα, άρα σκέφτεται διαφορετικά και έχει περιορισμένη αντίληψη
του κόσμου. Η κοινωνία για τον αναλφάβητο παύει να είναι δημοκρατική, αφού ο ίδιος
δεν μπορεί να ενημερωθεί, να γνωρίσει τα πολιτικά προγράμματα και άρα να επιλέξει
ορθά ή να αντιδράσει στην οποιαδήποτε πολιτική απόφαση. Τέλος, δεν έχει σαφή
αντίληψη των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
ενώ δυσχεραίνεται και η ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.
Εξάλλου, το πρόβλημα της σχολικής διαρροής και κατά συνέπεια του
αναλφαβητισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή επηρεάζει αρνητικά περισσότερο
τους φτωχούς μαθητές που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τους
εμποδίζει να εξελιχθούν κοινωνικά. Όμως, η μη ολοκλήρωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης δυσχεραίνει ακόμη και την ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά
εργασίας. Αποτέλεσμα είναι η ελλιπής αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, γεγονός
που συσχετίζεται με την οικονομική δυσπραγία 1 των κοινωνιών. Επιπλέον, ο
αναλφαβητισμός οδηγεί στην περιθωριοποίηση και κατά συνέπεια στον κοινωνικό
αποκλεισμό και είναι μια ένδειξη καταπάτησης των βασικών δικαιωμάτων του ατόμου,
ενώ συνάμα θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το πρόβλημα του αναλφαβητισμού είναι μεγάλο,
τόσο σε έκταση όσο και σε βάθος, επειδή αποτελεί τροχοπέδη2 στην πρόοδο ενός λαού
1
2

δυσπραγία: στενότητα, δυσκολία
τροχοπέδη: φρένο, εμπόδιο

σε οικογενειακό, επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο.
Επιβραδύνει την τεχνολογική χειραφέτηση 1 και αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη,
διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών.
Καλλιεργεί τον κοινωνικό αποκλεισμό, προάγει την εργασιακή εκμετάλλευση, ενώ δρα
θετικά στην αναζωπύρωση του ρατσισμού. Τέλος, δεν ευνοεί σε καμία περίπτωση την
πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Σ. Ρούσσος κ.α.(χ.χ). Έρευνα Παν. Πελοποννήσου. Πολιτικές και οικονομικές
επιπτώσεις της σχολικής διαρροής σε τοπικό επίπεδο. Ζητήματα συμμετοχής σε
πολιτικούς θεσμούς και ένταξης στην αγορά εργασίας, 20-21. Από το διαδίκτυο.
(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, ο αναλφαβητισμός έχει αρνητική
επίδραση στην άσκηση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων του ατόμου;
(60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. α. Να επισημάνετε δύο από τις διαρθρωτικές λέξεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η
συνοχή στην τρίτη παράγραφο (Εξάλλου ... συνοχή) του κειμένου.
(μονάδες 4)
Α2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 6)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο:
μειονεκτικά, επαγγελματικές ευκαιρίες, αναλφαβητισμός, χάσμα, ανάπτυξη.
(μονάδες 10)

1

χειραφέτηση: αποδέσμευση, απελευθέρωση

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε, στην τρίτη παράγραφο (Εξάλλου.....κοινωνική συνοχή) του
κειμένου, τρεις λέξεις ή φράσεις του ειδικού λεξιλογίου.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 4577
[Επιπτώσεις αναλφαβητισμού]
Α1. [Υπόδειξη] Ο αναλφαβητισμός έχει αρνητική επίδραση στην άσκηση
των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων του ατόμου, γιατί:
 Όσον αφορά στον πνευματικό τομέα το αναλφάβητο άτομο γνωρίζει
λιγότερα και έχει περιορισμένη αντίληψη του κόσμου.
 Το αναλφάβητο άτομο δεν μπορεί να ενημερωθεί και να γνωρίσει τα
πολιτικά προγράμματα, ώστε να πάρει ορθές αποφάσεις.
 Το αναλφάβητο άτομο νιώθει μειονεκτικά και αποξενώνεται από το
κοινωνικό περιβάλλον του.
 Το αναλφάβητο άτομο οδηγείται στην περιθωριοποίηση και στον
κοινωνικό αποκλεισμό, δείγμα καταπάτησης των κοινωνικών του
δικαιωμάτων.
Α2. α. Δύο διαρθρωτικές λέξεις της τρίτης παραγράφου είναι οι λέξεις
όμως και επιπλέον.
β. Η λέξη όμως δηλώνει αντίθεση και συνδέει αντιθετικά με τα
προηγούμενα. Η λέξη επιπλέον δηλώνει προσθήκη και το περιεχόμενο
της περιόδου που ακολουθεί προσθέτει μια ακόμη αρνητική συνέπεια του
αναλφαβητισμού.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Λέξεις / φράσεις του ειδικού λεξιλογίου στην τρίτη παράγραφο:
 «Το πρόβλημα της σχολικής διαρροής»
 «Ενσωμάτωση των ατόμων στην αγορά εργασίας»
 «Αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου».

ΘΕΜΑ 2309

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Οι αναλφάβητοι, οι εγγράμματοι και ο αλφαβητισμός
Υπάρχει η άποψη ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο
μεγαλύτερη είναι και η ζήτηση για επιμόρφωση. Αντίστροφα, το χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης δημιουργεί αρνητική στάση απέναντι στις ευκαιρίες επιμόρφωσης. Εξάλλου,
η υποεκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη φτώχεια και τη χαμηλή κοινωνικοεπαγγελματική θέση.
Όσον αφορά στη στάση των αναλφάβητων απέναντι στις ευκαιρίες εκπαίδευσης, το
σύνθημα της UNESCO1 «να νικήσουμε τη ντροπή» δεν είναι, βέβαια, καθόλου τυχαίο.
Προσανατολίζει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της υπέρβασης μιας από τις
κυριότερες δυσκολίες στις οποίες σκοντάφτουν τα προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων.
Ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες η ντροπή του αναλφάβητου αποτελεί
προσωπικό του βίωμα, που επικυρώνεται σε κάθε ευκαιρία από τον κοινωνικό περίγυρο.
Έτσι, οι αναλφάβητοι εξωθούνται από το εγγράμματο περιβάλλον τους να
συμπεριφέρονται «σαν να ήταν κοινωνικά απόβλητοι». Ο Άλι Χαμαντάσε, ειδικός της
UNESCO σε θέματα αλφαβητισμού ενηλίκων, αναφερόμενος στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι αναλφάβητοι στις βιομηχανικές χώρες υπογραμμίζει: «τους
αναλφάβητους δεν τους εκτιμά ούτε η κοινωνία στην οποία ζουν, ούτε και οι οικογένειές
τους. Τα παιδιά τους, που δεν μπορούν να τα βοηθήσουν στις σχολικές εργασίες τους,
καταλήγουν να τους περιφρονούν ή και να μην τους υπακούουν. Πολλοί αναλφάβητοι
ντρέπονται και θέλουν να κρύψουν από τους άλλους το γεγονός ότι δεν ξέρουν να
διαβάζουν και να γράφουν. Αυτή η ντροπή τους παραλύει, όταν τους παρουσιάζεται η
ευκαιρία να μάθουν γραφή και ανάγνωση».
Μέσα σ’ αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, οι αναλφάβητοι θα έπρεπε, όπως
προέκυψε από τη λειτουργία των τμημάτων του αλφαβητισμού, «… να βοηθηθούν
ψυχολογικά, να τονωθούν κοινωνικά και να πάψουν να αισθάνονται αγράμματοι».
1

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization):
Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, καλό θα ήταν να μην αισθάνονται ένοχοι από αυτό το κοινωνικό στίγμα, μιας
και δεν είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό οι μοναδικοί υπεύθυνοι. Όμως, οι εκπαιδευτικές
αρχές και γενικότερα ο κοινωνικός περίγυρος εξακολουθούν, δυστυχώς, να υιοθετούν σε
σημαντικό βαθμό παθητική στάση απέναντι στα προγράμματα αλφαβητισμού των
ενηλίκων.
Δ. Βεργίδης. (1999). Υποεκπαίδευση. Κοινωνικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές
Διαστάσεις, 185-187. Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια στάση υιοθετούν, σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου, οι ενήλικοι
αναλφάβητοι απέναντι στα προγράμματα αλφαβητισμού; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην τρίτη παράγραφο (Ιδιαίτερα… ανάγνωση) και
την τέταρτη παράγραφο (Μέσα… των ενηλίκων) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις
με έντονη γραφή: ευκαιρίες επιμόρφωσης, κοινωνικο-επαγγελματική θέση,
κυριότερες δυσκολίες, εγγράμματο περιβάλλον, κοινωνικός περίγυρος.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε στο κείμενο τρεις λέξεις/φράσεις που να χρησιμοποιούνται
μεταφορικά/συνυποδηλωτικά και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2309
[Οι αναλφάβητοι, οι εγγράμματοι και ο αναλφαβητισμός]
Α1. [Υπόδειξη] Οι ενήλικοι αναλφάβητοι υιοθετούν αρνητική στάση
απέναντι στα προγράμματα αλφαβητισμού, γιατί:
 Ντρέπονται για την έλλειψη μόρφωσης.
 Το εγγράμματο περιβάλλον τους οδηγεί να συμπεριφέρονται σαν
κοινωνικά απόβλητοι.
 Στις βιομηχανικές χώρες τους αναλφάβητους δεν τους εκτιμά ούτε η
κοινωνία ούτε η οικογένειά τους.
 Η ντροπή που αισθάνονται τους παραλύει και δεν εκμεταλλεύονται τις
ευκαιρίες να μάθουν ανάγνωση και γραφή.
 Αισθάνονται ένοχοι, γιατί θεωρούν κοινωνικό στίγμα την
αγραμματοσύνη τους.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
3η παράγραφος (Ιδιαίτερα ... ανάγνωση): Η συμπεριφορά του εγγράμματου
περιβάλλοντος παραλύει τους αναλφάβητους.
4η παράγραφος (Μέσα ... των ενηλίκων): Είναι αναγκαία η ψυχολογική
βοήθεια προς τους αναλφάβητους.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Φράσεις που χρησιμοποιούνται μεταφορικά / συνυποδηλωτικά: «να
νικήσουμε τη ντροπή» / «σαν να ήταν κοινωνικά απόβλητοι» / «από αυτό το
κοινωνικό στίγμα».
Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων αφορά την
ποιητική χρήση της γλώσσας και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον
αναγνώστη / ακροατή του κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές φράσεις
προσδιορίζουν κάποια από τα μηνύματα του κειμένου. Ο συγγραφέας,
για να τονίσει την κακή ψυχολογική κατάσταση του αναλφάβητου
χρησιμοποιεί τη φράση «να νικήσουμε τη ντροπή», ενώ με τη φράση «σαν
να ήταν κοινωνικά απόβλητοι» τονίζει τον τρόπο με τον οποίο τους
βλέπουν οι άλλοι. Έτσι δίνει ζωντάνια στο κείμενο, προκαλεί την
προσοχή του αναγνώστη και δημιουργώντας συγκινησιακή φόρτιση θέτει
σε κίνηση και τη διανοητική λειτουργία. Θέλει να προκαλέσει την
αντίδραση του αναγνώστη μπροστά στο σημαντικό πρόβλημα του
αναλφαβητισμού και παραθέτει άλλη μία έντονη φράση: «Από αυτό το
κοινωνικό στίγμα». Η εικόνα του προβλήματος είναι παραστατική,
περνάει στον αναγνώστη, τον συγκινεί και τον καλεί να βοηθήσει, στο
μέτρο που μπορεί, στη λύση. Το κείμενο επιτυγχάνει το στόχο του με
τρόπο ενδιαφέροντα και ελκυστικό.

ΘΕΜΑ 2329
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Οι αναλφάβητοι, οι εγγράμματοι και ο αλφαβητισμός
Υπάρχει η άποψη ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο
μεγαλύτερη είναι και η ζήτηση για επιμόρφωση. Αντίστροφα, το χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης δημιουργεί αρνητική στάση απέναντι στις ευκαιρίες επιμόρφωσης. Εξάλλου,
η υποεκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη φτώχεια και τη χαμηλή κοινωνικοεπαγγελματική θέση.
Όσον αφορά στη στάση των αναλφάβητων απέναντι στις ευκαιρίες εκπαίδευσης, το
σύνθημα της UNESCO «να νικήσουμε τη ντροπή» δεν είναι, βέβαια, καθόλου τυχαίο.
Προσανατολίζει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της υπέρβασης μιας από τις
κυριότερες δυσκολίες στις οποίες σκοντάφτουν τα προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων.
Ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες η ντροπή του αναλφάβητου αποτελεί
προσωπικό του βίωμα, που επικυρώνεται σε κάθε ευκαιρία από τον κοινωνικό περίγυρο.
Έτσι, οι αναλφάβητοι εξωθούνται από το εγγράμματο περιβάλλον τους να
συμπεριφέρονται «σαν να ήταν κοινωνικά απόβλητοι». Ο Άλι Χαμαντάσε, ειδικός της
UNESCO σε θέματα αλφαβητισμού ενηλίκων, αναφερόμενος στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι αναλφάβητοι στις βιομηχανικές χώρες υπογραμμίζει: «τους
αναλφάβητους δεν τους εκτιμά ούτε η κοινωνία στην οποία ζουν, ούτε και οι οικογένειές
τους. Τα παιδιά τους, που δεν μπορούν να τα βοηθήσουν στις σχολικές εργασίες τους,
καταλήγουν να τους περιφρονούν ή και να μην τους υπακούουν. Πολλοί αναλφάβητοι
ντρέπονται και θέλουν να κρύψουν από τους άλλους το γεγονός ότι δεν ξέρουν να
διαβάζουν και να γράφουν. Αυτή η ντροπή τους παραλύει, όταν τους παρουσιάζεται η
ευκαιρία να μάθουν γραφή και ανάγνωση».
Μέσα σ’ αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, οι αναλφάβητοι θα έπρεπε, όπως
προέκυψε από τη λειτουργία των τμημάτων του αλφαβητισμού, «… να βοηθηθούν
ψυχολογικά, να τονωθούν κοινωνικά και να πάψουν να αισθάνονται αγράμματοι».
Επιπλέον, καλό θα ήταν να μην αισθάνονται ένοχοι από αυτό το κοινωνικό στίγμα, μιας
και δεν είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό οι μοναδικοί υπεύθυνοι. Όμως, οι εκπαιδευτικές
αρχές και γενικότερα ο κοινωνικός περίγυρος εξακολουθούν, δυστυχώς, να υιοθετούν σε

σημαντικό βαθμό παθητική στάση απέναντι στα προγράμματα αλφαβητισμού των
ενηλίκων.
Δ. Βεργίδης. (1999). Υποεκπαίδευση. Κοινωνικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές
Διαστάσεις, 185-187Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, τα επιμορφωτικά προγράμματα για τον
αναλφαβητισμό θα πρέπει να υποστηρίζονται περισσότερο; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Υπάρχει… θέση) και την
τέταρτη παράγραφο (Μέσα… των ενηλίκων) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να γράψετε την αντιστοίχιση των λέξεων της Στήλης Α με τις συνώνυμές τους στη
Στήλη Β, με βάση τη σημασία που έχουν στο κείμενο (στη Στήλη Β περισσεύουν δύο
λέξεις).
Στήλη Α

Στήλη Β

1.φτώχεια
2.δυσκολίες
3.κυριότερες
4.τονωθούν
5.διανοητικά

α. πειθαρχούν
β. ένδεια
γ. δυσχέρειες
δ. πνευματικά
ε. ενισχυθούν
στ. σπουδαιότερες
ζ. αδυναμίες
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου χρησιμοποιούνται με
κυριολεκτική/δηλωτική και ποιες με μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1.
2.
3.
4.
5.

«να νικήσουμε τη ντροπή»
«δυσκολίες στις οποίες σκοντάφτουν τα προγράμματα»
«πολλοί αναλφάβητοι ντρέπονται
« η ντροπή τους παραλύει»
«να μάθουν γραφή και ανάγνωση»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2329
[Οι αναλφάβητοι, οι εγγράμματοι και ο αναλφαβητισμός]
Α1. [Υπόδειξη] Τα επιμορφωτικά προγράμματα για τον αναλφαβητισμό
πρέπει να υποστηρίζονται περισσότερο για τους εξής λόγους:
 Πρέπει οι αναλφάβητοι να βοηθηθούν να παρακολουθήσουν τα
προγράμματα, για να ξεπεράσουν τη ντροπή που αισθάνονται.
 Ο αναλφαβητισμός οδηγεί στη φτώχεια και την κοινωνική και
επαγγελματική υποβάθμιση. Η παρακολούθηση επιμόρφωσης μπορεί να
αλλάξει την κατάσταση αυτή.
 Οι αναλφάβητοι δεν είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την κατάστασή τους.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος (Υπάρχει ... θέση): Ο αναλφάβητος αποφεύγει τις
ευκαιρίες επιμόρφωσης.
4η παράγραφος ( Μέσα ... των ενηλίκων): Είναι αναγκαία η ψυχολογική
βοήθεια προς τους αναλφάβητους.
Β1. Αντιστοίχιση λέξεων: 1 – β / 2 – γ / 3 – στ / 4 – ε / 5 – δ.
Β2. Προτάσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία:
1. Μεταφορική / συνυποδηλωτική
2. Μεταφορική / συνυποδηλωτική
3. Κυριολεκτική / δηλωτική
4. Μεταφορική / συνυποδηλωτική
5. Κυριολεκτική / δηλωτική

ΘΕΜΑ 2330

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Οι αναλφάβητοι, οι εγγράμματοι και ο αλφαβητισμός
Υπάρχει η άποψη ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο
μεγαλύτερη είναι και η ζήτηση για επιμόρφωση. Αντίστροφα, το χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης δημιουργεί αρνητική στάση απέναντι στις ευκαιρίες επιμόρφωσης. Εξάλλου,
η υποεκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη φτώχεια και τη χαμηλή κοινωνικοεπαγγελματική θέση.
Όσον αφορά στη στάση των αναλφάβητων απέναντι στις ευκαιρίες εκπαίδευσης, το
σύνθημα της UNESCO1 «να νικήσουμε τη ντροπή» δεν είναι, βέβαια, καθόλου τυχαίο.
Προσανατολίζει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της υπέρβασης μιας από τις
κυριότερες δυσκολίες στις οποίες σκοντάφτουν τα προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων.
Ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες η ντροπή του αναλφάβητου αποτελεί
προσωπικό του βίωμα, που επικυρώνεται σε κάθε ευκαιρία από τον κοινωνικό περίγυρο.
Έτσι, οι αναλφάβητοι εξωθούνται από το εγγράμματο περιβάλλον τους να
συμπεριφέρονται «σαν να ήταν κοινωνικά απόβλητοι». Ο Άλι Χαμαντάσε, ειδικός της
UNESCO σε θέματα αλφαβητισμού ενηλίκων, αναφερόμενος στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι αναλφάβητοι στις βιομηχανικές χώρες υπογραμμίζει: «τους
αναλφάβητους δεν τους εκτιμά ούτε η κοινωνία στην οποία ζουν, ούτε και οι οικογένειές
τους. Τα παιδιά τους, που δεν μπορούν να τα βοηθήσουν στις σχολικές εργασίες τους,
καταλήγουν να τους περιφρονούν ή και να μην τους υπακούουν. Πολλοί αναλφάβητοι
ντρέπονται και θέλουν να κρύψουν από τους άλλους το γεγονός ότι δεν ξέρουν να
διαβάζουν και να γράφουν. Αυτή η ντροπή τους παραλύει, όταν τους παρουσιάζεται η
ευκαιρία να μάθουν γραφή και ανάγνωση».
Μέσα σ’ αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, οι αναλφάβητοι θα έπρεπε, όπως
προέκυψε από τη λειτουργία των τμημάτων του αλφαβητισμού, «… να βοηθηθούν
ψυχολογικά, να τονωθούν κοινωνικά και να πάψουν να αισθάνονται αγράμματοι».
1

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization):
Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, καλό θα ήταν να μην αισθάνονται ένοχοι από αυτό το κοινωνικό στίγμα, μιας
και δεν είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό οι μοναδικοί υπεύθυνοι. Όμως, οι εκπαιδευτικές
αρχές και γενικότερα ο κοινωνικός περίγυρος εξακολουθούν, δυστυχώς, να υιοθετούν σε
σημαντικό βαθμό παθητική στάση απέναντι στα προγράμματα αλφαβητισμού των
ενηλίκων.
Δ. Βεργίδης. (1999). Υποεκπαίδευση. Κοινωνικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές
Διαστάσεις, 185-187 Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς αντιμετωπίζονται οι αναλφάβητοι, σύμφωνα με το κείμενο, από τον κοινωνικό
τους περίγυρο; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Υπάρχει… θέση) και την
τρίτη παράγραφο (Ιδιαίτερα… ανάγνωση) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: κοινωνικο-επαγγελματική θέση,
προσπάθειες, αλφαβητισμός, να βοηθηθούν ψυχολογικά, εκπαιδευτικές αρχές.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις τρεις παρακάτω
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:

προτάσεις
και

του κειμένου
ποιες
με

1. «δυσκολίες στις οποίες σκοντάφτουν τα προγράμματα»
2. «πολλοί αναλφάβητοι ντρέπονται»
3. «η ντροπή τους παραλύει»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2330
[Οι αναλφάβητοι, οι εγγράμματοι και ο αναλφαβητισμός]
Α1. [Υπόδειξη] Οι αναλφάβητοι αντιμετωπίζονται από τον κοινωνικό
τους περίγυρο υποτιμητικά:
 Ο κοινωνικός περίγυρος επικυρώνει τη ντροπή που αισθάνεται ο
αναλφάβητος.
 Το εγγράμματο περιβάλλον κάνει τους αναλφάβητους να αισθάνονται
«κοινωνικά απόβλητοι».
 Ο κοινωνικός περίγυρος δεν εκτιμά τους αναλφάβητους.
 Η οικογένεια επίσης δεν εκτιμά τους αναλφάβητους. Τα παιδιά κάποιες
φορές περιφρονούν και δεν υπακούουν στους αναλφάβητους γονείς.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος (Υπάρχει ... θέση): Ο αναλφάβητος αποφεύγει τις
ευκαιρίες επιμόρφωσης.
3η παράγραφος (Ιδιαίτερα ... ανάγνωση): Η συμπεριφορά του εγγράμματου
περιβάλλοντος παραλύει τους αναλφάβητους.
Β1. Προτάσεις:
 Οι νέοι επιδιώκουν να κατακτήσουν μια πολύ καλή κοινωνικοεπαγγελματική θέση.
 Οι προσπάθειες για τη διάσωση των ναυαγών ήταν υπεράνθρωπες.
 Ο αλφαβητισμός των πολιτών των αναπτυγμένων χωρών έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί.
 Όλοι οι νέοι υπάλληλοι χρειάζεται να βοηθηθούν ψυχολογικά.
 Οι εκπαιδευτικές αρχές οφείλουν να μελετούν διαρκώς τα
προγράμματα σπουδών.
Β2. Προτάσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία:
1. Μεταφορική / συνυποδηλωτική
2. Κυριολεκτική / δηλωτική
3. Μεταφορική / συνυποδηλωτική

ΘΕΜΑ 2684
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Οι αναλφάβητοι, οι εγγράμματοι και ο αλφαβητισμός
Υπάρχει η άποψη ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο
μεγαλύτερη είναι και η ζήτηση για επιμόρφωση. Αντίστροφα, το χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης δημιουργεί αρνητική στάση απέναντι στις ευκαιρίες επιμόρφωσης. Εξάλλου,
η υποεκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη φτώχεια και τη χαμηλή κοινωνικοεπαγγελματική θέση.
Όσον αφορά στη στάση των αναλφάβητων απέναντι στις ευκαιρίες εκπαίδευσης, το
σύνθημα της UNESCO1 «να νικήσουμε τη ντροπή» δεν είναι, βέβαια, καθόλου τυχαίο.
Προσανατολίζει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της υπέρβασης μιας από τις
κυριότερες δυσκολίες στις οποίες σκοντάφτουν τα προγράμματα αλφαβητισμού ενηλίκων.
Ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες η ντροπή του αναλφάβητου αποτελεί
προσωπικό του βίωμα, που επικυρώνεται σε κάθε ευκαιρία από τον κοινωνικό περίγυρο.
Έτσι, οι αναλφάβητοι εξωθούνται από το εγγράμματο περιβάλλον τους να
συμπεριφέρονται «σαν να ήταν κοινωνικά απόβλητοι». Ο Άλι Χαμαντάσε, ειδικός της
UNESCO σε θέματα αλφαβητισμού ενηλίκων, αναφερόμενος στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι αναλφάβητοι στις βιομηχανικές χώρες υπογραμμίζει: «τους
αναλφάβητους δεν τους εκτιμά ούτε η κοινωνία στην οποία ζουν, ούτε και οι οικογένειές
τους. Τα παιδιά τους, που δεν μπορούν να τα βοηθήσουν στις σχολικές εργασίες τους,
καταλήγουν να τους περιφρονούν ή και να μην τους υπακούουν. Πολλοί αναλφάβητοι
ντρέπονται και θέλουν να κρύψουν από τους άλλους το γεγονός ότι δεν ξέρουν να
διαβάζουν και να γράφουν. Αυτή η ντροπή τους παραλύει, όταν τους παρουσιάζεται η
ευκαιρία να μάθουν γραφή και ανάγνωση».
Μέσα σ’ αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, οι αναλφάβητοι θα έπρεπε, όπως
προέκυψε από τη λειτουργία των τμημάτων του αλφαβητισμού, «… να βοηθηθούν
ψυχολογικά, να τονωθούν κοινωνικά και να πάψουν να αισθάνονται αγράμματοι».
1

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization):
Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, καλό θα ήταν να μην αισθάνονται ένοχοι από αυτό το κοινωνικό στίγμα, μιας
και δεν είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό οι μοναδικοί υπεύθυνοι. Όμως, οι εκπαιδευτικές
αρχές και γενικότερα ο κοινωνικός περίγυρος εξακολουθούν, δυστυχώς, να υιοθετούν σε
σημαντικό βαθμό παθητική στάση απέναντι στα προγράμματα αλφαβητισμού των
ενηλίκων.
Δ. Βεργίδης. (1999). Υποεκπαίδευση. Κοινωνικές, Πολιτικές και Πολιτισμικές
Διαστάσεις, 185-187 Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς αντιμετωπίζονται οι αναλφάβητοι, σύμφωνα με το κείμενο, από τον κοινωνικό
τους περίγυρο; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Υπάρχει… θέση) και την
τρίτη παράγραφο (Ιδιαίτερα… ανάγνωση) του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: κοινωνικο-επαγγελματική θέση,
προσπάθειες, αλφαβητισμός, να βοηθηθούν ψυχολογικά, εκπαιδευτικές αρχές.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις τρεις παρακάτω
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:

προτάσεις
και

του κειμένου
ποιες
με

1. «δυσκολίες στις οποίες σκοντάφτουν τα προγράμματα»
2. «πολλοί αναλφάβητοι ντρέπονται»
3. «η ντροπή τους παραλύει»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 2684
[Οι αναλφάβητοι, οι εγγράμματοι και ο αναλφαβητισμός]
Α1.[Υπόδειξη] Οι αναλφάβητοι αντιμετωπίζονται από τον κοινωνικό τους
περίγυρο υποτιμητικά:
 Ο κοινωνικός περίγυρος επικυρώνει τη ντροπή που αισθάνεται ο
αναλφάβητος.
 Το εγγράμματο περιβάλλον κάνει τους αναλφάβητους να αισθάνονται
«κοινωνικά απόβλητοι».
 Ο κοινωνικός περίγυρος δεν εκτιμά τους αναλφάβητους.
 Η οικογένεια επίσης δεν εκτιμά τους αναλφάβητους. Τα παιδιά κάποιες
φορές περιφρονούν και δεν υπακούουν στους αναλφάβητους γονείς.
Α2. Πλαγιότιτλοι:
1η παράγραφος (Υπάρχει ... θέση): Ο αναλφάβητος αποφεύγει τις
ευκαιρίες επιμόρφωσης.
3η παράγραφος (Ιδιαίτερα ... ανάγνωση): Η συμπεριφορά του εγγράμματου
περιβάλλοντος παραλύει τους αναλφάβητους.
Β1. Προτάσεις:
 Οι νέοι επιδιώκουν να κατακτήσουν μια πολύ καλή κοινωνικοεπαγγελματική θέση.
 Οι προσπάθειες για τη διάσωση των ναυαγών ήταν υπεράνθρωπες.
 Ο αλφαβητισμός των πολιτών των αναπτυγμένων χωρών έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί.
 Όλοι οι νέοι υπάλληλοι χρειάζεται να βοηθηθούν ψυχολογικά.
 Οι εκπαιδευτικές αρχές οφείλουν να μελετούν διαρκώς τα
προγράμματα σπουδών.
Β2. Προτάσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία:
1. Μεταφορική / συνυποδηλωτική
2. Κυριολεκτική / δηλωτική
3. Μεταφορική / συνυποδηλωτική

ΘΕΜΑ 10696

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
Η γλώσσα των νέων
Οι νέοι έχουν πάντοτε την τάση να διαφοροποιούνται με το ντύσιμο, την
αισθητική του σώματος, τη συμπεριφορά και τη γλώσσα. Η λεγόμενη «γλώσσα των
νέων» αποτελεί κώδικα εξατομικευτικό της ομάδας ηλικίας, γλωσσική παραλλαγή που
διαφοροποιεί τους χρήστες της κατασκευάζοντας συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας. Οι
αποκλίσεις της γλώσσας των νέων, οι νεολογισμοί και οι γραμματικές παραβιάσεις
εκφράζουν τις αλλαγές στα πρότυπα συμπεριφοράς, τις ιδέες, τις αξίες και τους κανόνες
της κοινωνίας. Με τους νεολογισμούς, τις ιδιωματικές εκφράσεις και λέξεις, οι νέοι
μεταδίδουν μηνύματα διάκρισης από τις παλιότερες γενιές, εκφράζουν αμφισβήτηση
αρχών και αξιών.
Η χρήση της γλώσσας από τους νέους ενοχλεί, επειδή ακριβώς μεταδίδει
έμμεσα αλλά ισχυρά τέτοια νοήματα αμφισβήτησης. Και είναι συνηθισμένη παρανόηση
να κρίνεται σαν «λαθεμένη», φτωχή» ή «κακής ποιότητας». Την άρνηση των αξιών, την
παραβίαση των απαγορεύσεων, την επιθετικότητα, και την καταστροφή της «καθώς
πρέπει» ομιλίας συχνά οι τυχαίοι ακροατές, κι όχι συνήθως οι συνομιλητές δέκτες, την
ακούνε σαν γλωσσική καταστροφή, ενώ είναι γλωσσική δημιουργικότητα.
Α. Φραγκουδάκη. (1987). Γλώσσα και ιδεολογία, 72-73. Αθήνα: Οδυσσέας
(διασκευή).
Κείμενο 2
[Γλώσσα και ηλικιωμένοι]
Οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι οι ηλικιωμένοι δεν καταφέρνουν να
προσαρμόσουν την ομιλία τους στα σύγχρονα δεδομένα. Επίσης, οι νέοι πιστεύουν πως
ο λόγος των ηλικιωμένων είναι παλιομοδίτικος και ξεπερασμένος. Επομένως, οι
γλωσσικές «συναντήσεις» νέων και ηλικιωμένων αλλά και γενικότερα η επικοινωνία
μεταξύ τους είναι πιθανό πολλές φορές να μην επιτυγχάνεται, ενισχύοντας έτσι
υφιστάμενα στερεότυπα.
Είναι γνωστές οι προσδοκίες που κυριαρχούν για τη συμπεριφορά των
ανθρώπων και τον τρόπο διαχείρισης του λόγου τους, όταν φτάσουν σε μια
συγκεκριμένη ηλικία. Οι αντιλήψεις αυτές υποχρεώνουν πολλές φορές τους
ηλικιωμένους ανθρώπους να συμπεριφέρονται γλωσσικά, όχι όπως επιθυμούν, αλλά

«σύμφωνα με την ηλικία τους». Επομένως, το κοινωνικό κόστος στις περιπτώσεις που
δεν «εκφράζεται» κάποιος σύμφωνα με την ηλικία του μπορεί να είναι μεγάλο. Ίσως,
γι’ αυτόν τον λόγο οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να χρησιμοποιούν «τη γλώσσα των
ηλικιωμένων», όχι τόσο εξαιτίας της ηλικίας τους όσο, επειδή αναγκάζονται να
συμμορφωθούν στις κοινωνικές προσδοκίες. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, η επικοινωνία
μεταξύ γενεών μπορεί να γίνει προβληματική και να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
ψυχολογική και σωματική υγεία των ανθρώπων.
M.A. Hogg - Gr. M. Vaughan. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία, 717-718. (μετ. Ερ.
Βασιλικός, Αλ. Αρβανίτης). Αθήνα: Gutenberg (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποια είναι, σύμφωνα με το πρώτο κείμενο, η στάση ορισμένων ανθρώπων απέναντι
στη γλώσσα των νέων και πού αποδίδεται η στάση τους αυτή; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο στην πρώτη παράγραφο (Οι νέοι ...αξιών) και τη
δεύτερη παράγραφο (Η χρήση... δημιουργικότητα) του πρώτου κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Οι νέοι πιστεύουν πως ο λόγος των ηλικιωμένων είναι παλιομοδίτικος και
ξεπερασμένος».
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω πρόταση
δημιουργήσετε μία παράγραφο 50-60 λέξεων.

του

δεύτερου

κειμένου,

να

(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Nα επισημάνετε στα κείμενα δύο παραδείγματα μεταφορικής/συνυποδηλωτικής
χρήσης της γλώσσας.
(μονάδες 10)

Β2.β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 10696
Κείμενο 1 [Η γλώσσα των νέων]
Κείμενο 2 [Γλώσσα και ηλικιωμένοι]
Α1. [Υπόδειξη] Η στάση ορισμένων ανθρώπων απέναντι στη γλώσσα των
νέων είναι αρνητική:
 Αυτοί στιγματίζουν τη γλώσσα των νέων.
 Χαρακτηρίζουν τη γλώσσα των νέων « λαθεμένη, φτωχή, κακής
ποιότητας»
 Κατακρίνουν τις αποκλίσεις που υπάρχουν στη γλώσσα των νέων.
Η στάση τους αποδίδεται:
 Στην ενόχλησή τους από τις γλωσσικές αλλαγές των νέων, γιατί τους
αμφισβητούν.
 Στην πίστη τους ότι η άρνηση των αξιών και η επιθετικότητα των νέων
είναι καταστροφή της «καθώς πρέπει» ομιλίας, δηλαδή άρνηση αρχών και
αξιών των παλαιότερων γενεών.
Α2. Πλαγιότιτλοι (1Ο κείμενο):
1η παράγραφος (Οι νέοι ... αξιών): Η γλώσσα των νέων εκφράζει την
αμφισβήτηση προς τους μεγαλύτερους.
2η παράγραφος (Η χρήση ... δημιουργικότητα): Οι μεγαλύτεροι
κατηγορούν τη γλώσσα των νέων. Αιτίες.
Β1. «Οι νέοι πιστεύουν πως ο λόγος των ηλικιωμένων είναι
παλιομοδίτικος και ξεπερασμένος»: [Υπόδειξη]
 Οι ηλικιωμένοι μιλούν με τρόπο που ταιριάζει στην ηλικία τους.
 Ακολουθούν κοινωνικά στερεότυπα και μιλούν με τρόπο αποδεκτό από
την κοινωνία.
 Οι νέοι απορρίπτουν αυτή τη γλώσσα, γιατί πιστεύουν ότι εκφράζει
αρχές και αξίες που έχουν ξεπεραστεί.
 Δε δέχονται τα στερεότυπα των ηλικιωμένων.
 Μιλούν με τη γλώσσα που εκφράζει τη δική τους οπτική για τη ζωή και
την κοινωνία.
Β2. Μεταφορική / συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας:
α. - Κατασκευάζοντας συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας.
- Γλωσσικές «συναντήσεις» νέων και ηλικιωμένων.
β. Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων αφορά την
ποιητική χρήση της γλώσσας και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον
αναγνώστη / ακροατή του κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές φράσεις
προσδιορίζουν κάποιους από τους στόχους του κειμένου. Η συγγραφέας
του πρώτου κειμένου τονίζει την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των νέων και

συγχρόνως αιτιολογεί τη δημιουργία της με τη φράση « κατασκευάζοντας
συγχρόνως τη συνοχή της ομάδας». Η φράση δίνει ζωντάνια στο κείμενο,
προκαλεί την προσοχή του αναγνώστη και θέτει σε κίνηση τη διανοητική
του λειτουργία. Θέλοντας να κάνουν το κείμενο ζωντανό και ελκυστικό οι
συγγραφείς του δεύτερου κειμένου χρησιμοποιούν τη φράση: «Γλωσσικές
συναντήσεις νέων και ηλικιωμένων». Η εικόνα του προβλήματος της
διαφορετικής ομιλίας είναι παραστατική και περνάει στον αναγνώστη.

ΘΕΜΑ 1956

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Σχέσεις γονέων-εφήβων
Μελετώντας κανείς τις σχέσεις των εφήβων και των γονέων μέσα από το πρίσμα
της επικράτησης ενός γενικότερου πνεύματος ελευθερίας αντιλαμβάνεται ότι ο διάλογος
αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ομαλής λειτουργίας της οικογένειας. Όταν
οι γονείς συζητούν με τους εφήβους για όλα σχεδόν τα θέματα που τους απασχολούν και
όταν οι τυχόν διαφοροποιήσεις ή και εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των μελών της
οικογένειας επιλύονται με τον εποικοδομητικό διάλογο, τότε οι έφηβοι δομούν με
μεγαλύτερη ευκολία και με αυτοπεποίθηση την ταυτότητά τους.
Κατ’ αρχάς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του ρόλου της
μητέρας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Η μητέρα αποτελεί για το παιδί,
ιδίως στην εφηβική του ηλικία, το κύριο πρόσωπο αναφοράς, τη δεσπόζουσα1 μορφή με
την οποία ο έφηβος αναπτύσσει έντονη αμφίδρομη2 σχέση, σχέση αλληλεπίδρασης και
αλληλοσυμπλήρωσης. Η σχέση του παιδιού με τη μητέρα είναι περισσότερο συνδεδεμένη
με τη φυσική και ψυχική υγεία του παιδιού για λόγους μερικώς βιολογικούς, αλλά κυρίως
κοινωνικούς, καθώς η μητέρα είναι βασικός φορέας κοινωνικοποίησης.
Αντίθετα, ο ρόλος του πατέρα είναι κοινωνικά περιορισμένος. Ασφαλώς, η
διαφορετική, και συνήθως μικρότερη χρονικά, εμπλοκή του πατέρα με το παιδί δεν
σημαίνει ότι ο ρόλος του είναι λιγότερο σημαντικός. Ο πατέρας κατέχει σημαντική θέση
στην εξελικτική πορεία του παιδιού. Η συνεισφορά του είναι πολύτιμη για τη διαμόρφωση
της προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησης του παιδιού. Επιπλέον, ο ρόλος του πατέρα
αναδεικνύεται ιδιαίτερα καθοριστικός κατά την περίοδο της εφηβείας, τόσο για την έφηβη
κόρη, στο υποσυνείδητο της οποίας καταγράφεται ως πρότυπο που θα καθορίσει τις
μελλοντικές επιλογές ως προς τον σύντροφό της, όσο και για τον γιο, ως ανδρικό πρότυπο
προς μίμηση.
Φυσικά, όταν και οι δυο γονείς είναι παρόντες, διαθέτουν σχεδόν ίσο χρόνο να
συζητήσουν, να ελέγξουν και να εκθέσουν τις απόψεις τους σε θέματα κυρίως
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δεσπόζουσα: κυρίαρχη
αμφίδρομη: αμφίπλευρη, από δύο πλευρές

επαγγελματικού προσανατολισμού. Ωστόσο, οι μητέρες είναι πιο πρόθυμες να επεκταθούν
και να συζητήσουν με τους εφήβους και πιο προσωπικά τους θέματα, όπως η επιλογή φίλων
ή η διασκέδασή τους. Οι έφηβοι, όμως, φαίνεται να δηλώνουν πως η άποψη του πατέρα είναι
πιο καθοριστική σε άλλους τομείς, όπως οι θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις. Οι
περισσότερες διαφοροποιήσεις αφορούν στην παρατήρηση μιας αυξημένης αυστηρότητας
κυρίως του πατέρα προς τις κόρες στον τομέα της διασκέδασης και της επιλογής φίλων.
Βέβαια στις μέρες μας, o θεσμός της οικογένειας με τη μορφή που τον γνωρίζαμε
στο παρελθόν έχει διαφοροποιηθεί. Δυστυχώς, ο χρόνος ενασχόλησης των γονέων με τους
εφήβους είναι σαφέστατα μειωμένος σε σχέση με το παρελθόν και συνεχίζει να μειώνεται
διαρκώς, λόγω του φόρτου εργασίας των γονέων και του πλήθους των λοιπών
ενασχολήσεων. Αλλά και οι ίδιοι οι έφηβοι με τη σειρά τους, εκτός από το εξαντλητικό
σχολικό ωράριο, είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν και σε ένα πλήθος ρόλων και
ασχολιών, γεγονός που ελαττώνει τον ελεύθερο χρόνο για ενδοοικογενειακές διαπροσωπικές
σχέσεις.
Ασφαλώς το επίπεδο και η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των γονέων
επηρεάζουν άμεσα τη συναισθηματική και κοινωνική έκφραση των εφήβων. Η εκτίμηση
και ο σεβασμός μεταξύ των γονέων έχουν σημαντικό αντίκτυπο και στον τρόπο έκφρασης
της εκτίμησης και του σεβασμού των εφήβων, τόσο προς τους γονείς τους, όσο και προς
τους άλλους συγγενείς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, έχει
παρατηρηθεί ότι η θετική συμπεριφορά του πατέρα προς τη μητέρα προσφέρει ιδιαίτερη
ικανοποίηση στους εφήβους. Επομένως, αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των
γονέων στη δόμηση μιας υγιούς και δημιουργικής σχέσης με τον επαναστατημένο και
σαστισμένο έφηβο των ημερών μας.
Ε. Μακρή-Μπότσαρη. (2008). Σύγχρονα προβλήματα εφήβων. Αθήνα: ΕΚΠΑΑΣΠΑΙΤΕ, από το διαδίκτυο (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί οι γονείς και οι έφηβοι, σύμφωνα με τη συγγραφέα του κειμένου, δεν
επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)

Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να επισημάνετε πέντε διαρθρωτικές λέξεις του κειμένου που συνδέουν τις
παραγράφους μεταξύ τους.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθεμιά συνώνυμη λέξη ή
ισοδύναμη φράση των λέξεων με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο
κείμενο: συζητούν, συνεισφορά, καθοριστική, διαφοροποιηθεί, μειώνεται.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να δημιουργήσετε τρεις δικές σας προτάσεις με τις λέξεις των παρακάτω προτάσεων
με έντονη γραφή (μία σε κάθε πρόταση) με την κυριολεκτική/δηλωτική ή τη
μεταφορική/συνυποδηλωτική τους σημασία.
1. Οι τυχόν διαφοροποιήσεις ή και εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των μελών της
οικογένειας επιλύονται με τον εποικοδομητικό διάλογο.
2. Οι έφηβοι δομούν με μεγαλύτερη ευκολία και αυτοπεποίθηση την ταυτότητά τους.
3. Η εκτίμηση και ο σεβασμός μεταξύ των γονέων έχουν σημαντικό αντίκτυπο και
στον τρόπο έκφρασης της εκτίμησης και του σεβασμού των εφήβων.
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 1956
[Σχέσεις γονέων-εφήβων]

Α1. [Υπόδειξη] Ο ι γονείς και οι έφηβοι δεν επικοινωνούν
αποτελεσματικά μεταξύ τους, γιατί:
 Ο χρόνος που διαθέτουν οι γονείς για την επικοινωνία με τα παιδιά
τους είναι πολύ λίγος και διαρκώς μειώνεται λόγω υπερεργασίας των
γονέων.
 Ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι έφηβοι για την ανάπτυξη
των σχέσεων μέσα στην οικογένεια είναι ελάχιστος, αφού πρέπει να
ανταποκριθούν σε πολλές σχολικές και εξωσχολικές υποχρεώσεις.
 Η επικοινωνία προϋποθέτει την ύπαρξη διαλόγου. Ο διάλογος
απαιτεί χρόνο, αλλά χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως η επικοινωνία
γονέων-εφήβων παρεμποδίζεται.
 Η ύπαρξη επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και εφήβους εξαρτάται
και από τις σχέσεις που έχουν οι γονείς μεταξύ τους. Η καλή σχέση
του πατέρα με τη μητέρα έχει θετική επίπτωση στον ψυχισμό των
εφήβων και στις ενδοοικογενειακές σχέσεις.
Α2. Διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις: κατ’αρχάς, δηλώνει σειρά /
αντίθετα, δηλώνει αντίθεση / φυσικά, δηλώνει επιβεβαίωση / βέβαια,
δηλώνει επιβεβαίωση / ασφαλώς, δηλώνει επιβεβαίωση.
Β1. Συνώνυμα:
 συζητούν: συνομιλούν
 συνεισφορά: βοήθεια
 καθοριστική: αποφασιστική
 διαφοροποιηθεί: αλλάξει
 μειώνεται: ελαττώνεται
Προτάσεις:
 Οι εσωστρεφείς άνθρωποι αποφεύγουν να συνομιλούν.
 Η βοήθεια του ΟΗΕ για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων
είναι απαραίτητη.
 Η αλλαγή οικονομικής πολιτικής ήταν αποφασιστική για τη
διάσωση της εταιρείας.
 Η εικόνα των ελληνικών πόλεων έχει αλλάξει σε σχέση με το
παρελθόν.
 Η εξάρτηση πολλών κρατών από το πετρέλαιο ελαττώνεται.

Β2. Δημιουργία προτάσεων:
1. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν για την οργάνωση της εκδήλωσης
ήταν εποικοδομητικές.
2. Οι κοινωνίες δομούν αξίες και αρχές, όταν διακρίνονται από τον
σεβασμό στον άνθρωπο και τους νόμους.
3. Οι ενέργειες της κυβέρνησης έχουν αντίκτυπο και στη συμπεριφορά
των πολιτών.

ΘΕΜΑ 1993

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Σχέσεις γονέων-εφήβων
Μελετώντας κανείς τις σχέσεις των εφήβων και των γονέων μέσα από το πρίσμα
της επικράτησης ενός γενικότερου πνεύματος ελευθερίας αντιλαμβάνεται ότι ο διάλογος
αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ομαλής λειτουργίας της οικογένειας. Όταν
οι γονείς συζητούν με τους εφήβους για όλα σχεδόν τα θέματα που τους απασχολούν και
όταν οι τυχόν διαφοροποιήσεις ή και εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των μελών της
οικογένειας επιλύονται με τον εποικοδομητικό διάλογο, τότε οι έφηβοι δομούν με
μεγαλύτερη ευκολία και με αυτοπεποίθηση την ταυτότητά τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του ρόλου της μητέρας στην
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Η μητέρα αποτελεί για το παιδί, ιδίως στην
εφηβική του ηλικία, το κύριο πρόσωπο αναφοράς, τη δεσπόζουσα1 μορφή με την οποία ο
έφηβος αναπτύσσει έντονη αμφίδρομη2 σχέση, σχέση αλληλεπίδρασης και
αλληλοσυμπλήρωσης. Η σχέση του παιδιού με τη μητέρα είναι περισσότερο συνδεδεμένη
με τη φυσική και ψυχική υγεία του παιδιού για λόγους μερικώς βιολογικούς, αλλά κυρίως
κοινωνικούς, καθώς η μητέρα είναι βασικός φορέας κοινωνικοποίησης.
Αντίθετα, ο ρόλος του πατέρα είναι κοινωνικά περιορισμένος. Ασφαλώς, η
διαφορετική, και συνήθως μικρότερη χρονικά, εμπλοκή του πατέρα με το παιδί δεν
σημαίνει ότι ο ρόλος του είναι λιγότερο σημαντικός. Ο πατέρας κατέχει σημαντική θέση
στην εξελικτική πορεία του παιδιού. Η συνεισφορά του είναι πολύτιμη για τη διαμόρφωση
της προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησης του παιδιού. Επιπλέον, ο ρόλος του πατέρα
αναδεικνύεται ιδιαίτερα καθοριστικός κατά την περίοδο της εφηβείας, τόσο για την έφηβη
κόρη, στο υποσυνείδητο της οποίας καταγράφεται ως πρότυπο που θα καθορίσει τις
μελλοντικές επιλογές ως προς τον σύντροφό της, όσο και για τον γιο, ως ανδρικό πρότυπο
προς μίμηση.
Φυσικά, όταν και οι δυο γονείς είναι παρόντες, διαθέτουν σχεδόν ίσο χρόνο να
συζητήσουν, να ελέγξουν και να εκθέσουν τις απόψεις τους σε θέματα κυρίως
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δεσπόζουσα: κυρίαρχη
αμφίδρομη: αμφίπλευρη, από δύο πλευρές

επαγγελματικού προσανατολισμού. Ωστόσο, οι μητέρες είναι πιο πρόθυμες να επεκταθούν
και να συζητήσουν με τους εφήβους και πιο προσωπικά τους θέματα, όπως η επιλογή φίλων
ή η διασκέδασή τους. Οι έφηβοι, όμως, φαίνεται να δηλώνουν πως η άποψη του πατέρα είναι
πιο καθοριστική σε άλλους τομείς, όπως οι θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις. Οι
περισσότερες διαφοροποιήσεις αφορούν στην παρατήρηση μιας αυξημένης αυστηρότητας
κυρίως του πατέρα προς τις κόρες στον τομέα της διασκέδασης και της επιλογής φίλων.
Βέβαια στις μέρες μας, o θεσμός της οικογένειας με τη μορφή που τον γνωρίζαμε
στο παρελθόν έχει διαφοροποιηθεί. Ο χρόνος ενασχόλησης των γονέων με τους εφήβους
είναι σαφέστατα μειωμένος σε σχέση με το παρελθόν και συνεχίζει να μειώνεται διαρκώς,
λόγω του φόρτου εργασίας των γονέων και του πλήθους των λοιπών ενασχολήσεων. Αλλά
και οι ίδιοι οι έφηβοι με τη σειρά τους, εκτός από το εξαντλητικό σχολικό ωράριο, είναι
υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν και σε ένα πλήθος ρόλων και ασχολιών, γεγονός που
ελαττώνει τον ελεύθερο χρόνο για ενδοοικογενειακές διαπροσωπικές σχέσεις.
Το επίπεδο και η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των γονέων επηρεάζουν
άμεσα τη συναισθηματική και κοινωνική έκφραση των εφήβων. Η εκτίμηση και ο
σεβασμός μεταξύ των γονέων έχουν σημαντικό αντίκτυπο και στον τρόπο έκφρασης της
εκτίμησης και του σεβασμού των εφήβων, τόσο προς τους γονείς τους, όσο και προς
τους άλλους συγγενείς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, έχει
παρατηρηθεί ότι η θετική συμπεριφορά του πατέρα προς τη μητέρα προσφέρει ιδιαίτερη
ικανοποίηση στους εφήβους. Επομένως, αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των
γονέων στη δόμηση μιας υγιούς και δημιουργικής σχέσης με τον επαναστατημένο και
σαστισμένο έφηβο των ημερών μας.
Ε. Μακρή-Μπότσαρη. (2008). Σύγχρονα προβλήματα εφήβων. Αθήνα: ΕΚΠΑΑΣΠΑΙΤΕ, από το διαδίκτυο (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί, σύμφωνα με το κείμενο, ο ρόλος της μητέρας είναι σημαντικός για τη
διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού την περίοδο της εφηβείας; (60-80
λέξεις)
(μονάδες 15)

Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με ποια διαρθρωτική λέξη επιτυγχάνεται η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη
παράγραφο του κειμένου; Τι δηλώνει η συγκεκριμένη διαρθρωτική λέξη;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να γράψετε την αντιστοίχιση των λέξεων της στήλης Α με τις λέξεις της στήλης Β, οι
οποίες είναι συνώνυμες ή σημασιολογικά ισοδύναμες (δύο λέξεις της στήλης Β
περισσεύουν):
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Πρότυπο
2. Σημαντικός
3. Εμπλοκή
4. Συζητούν
5. Εξαντλητικό

α. Προσδιοριστικός
β. Υπόδειγμα
γ. Σπουδαίος
δ. Ξεκούραση
ε. Ανάμειξη
στ. Διαλέγονται
ζ. Κουραστικό
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Να δώσετε έναν δικό σας κυριολεκτικό/δηλωτικό τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες 5)
Β2.β. Να δώσετε έναν δικό σας μεταφορικό/συνυποδηλωτικό τίτλο στο κείμενο.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 1993
[Σχέσεις γονέων-εφήβων]
Α1. [Υπόδειξη] Ο ρόλος της μητέρας είναι σημαντικός για τη
διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού την περίοδο της
εφηβείας, γιατί:
 Η μητέρα αποτελεί για το παιδί, ιδίως στην εφηβική ηλικία, το κύριο
πρόσωπο αναφοράς.
 Η μητέρα αποτελεί την κυρίαρχη μορφή με την οποία ο έφηβος
αναπτύσσει σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλοσυμπλήρωσης.
 Η φυσική και ψυχική υγεία του παιδιού είναι συνδεδεμένη με τη
μητέρα και για λόγους βιολογικούς, αλλά και κοινωνικούς, αφού η
μητέρα είναι βασικός φορέας κοινωνικοποίησης.
 Οι μητέρες είναι πρόθυμες να συζητήσουν με τους εφήβους τα
προσωπικά τους θέματα - επιλογή φίλων, διασκέδαση – και
οτιδήποτε άλλο.
Α2.Συνοχή παραγράφων:
Η συνοχή ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του
κειμένου επιτυγχάνεται με τη διαρθρωτική λέξη αντίθετα.
Η διαρθρωτική λέξη αντίθετα δηλώνει αντίθεση και συνδέει
αντιθετικά.
Β1. Αντιστοίχιση λέξεων: 1-β / 2-γ / 3-ε / 4-στ / 5-ζ.
Β2. α. Κυριολεκτικός/ δηλωτικός τίτλος: Και οι δύο γονείς βοηθούν
καθοριστικά τους εφήβους.
β. Μεταφορικός/ συνυποδηλωτικός τίτλος: Ο αλληλοσεβασμός
των γονιών υπόβαθρο, για να δομήσουν οι έφηβοι υγιή προσωπικότητα.

ΘΕΜΑ 1995

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Σχέσεις γονέων-εφήβων
Μελετώντας κανείς τις σχέσεις των εφήβων και των γονέων μέσα από το πρίσμα
της επικράτησης ενός γενικότερου πνεύματος ελευθερίας αντιλαμβάνεται ότι ο διάλογος
αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ομαλής λειτουργίας της οικογένειας. Όταν
οι γονείς συζητούν με τους εφήβους για όλα σχεδόν τα θέματα που τους απασχολούν και
όταν οι τυχόν διαφοροποιήσεις ή και εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των μελών της
οικογένειας επιλύονται με τον εποικοδομητικό διάλογο, τότε οι έφηβοι δομούν με
μεγαλύτερη ευκολία και με αυτοπεποίθηση την ταυτότητά τους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του ρόλου της μητέρας στην
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Η μητέρα αποτελεί για το παιδί, ιδίως στην
εφηβική του ηλικία, το κύριο πρόσωπο αναφοράς, τη δεσπόζουσα1 μορφή με την οποία ο
έφηβος αναπτύσσει έντονη αμφίδρομη2 σχέση, σχέση αλληλεπίδρασης και
αλληλοσυμπλήρωσης. Η σχέση του παιδιού με τη μητέρα είναι περισσότερο συνδεδεμένη
με τη φυσική και ψυχική υγεία του παιδιού για λόγους μερικώς βιολογικούς, αλλά κυρίως
κοινωνικούς, καθώς η μητέρα είναι βασικός φορέας κοινωνικοποίησης.
Αντίθετα, ο ρόλος του πατέρα είναι κοινωνικά περιορισμένος. Ασφαλώς, η
διαφορετική, και συνήθως μικρότερη χρονικά, εμπλοκή του πατέρα με το παιδί δεν
σημαίνει ότι ο ρόλος του είναι λιγότερο σημαντικός. Ο πατέρας κατέχει σημαντική θέση
στην εξελικτική πορεία του παιδιού. Η συνεισφορά του είναι πολύτιμη για τη διαμόρφωση
της προσωπικότητας και της κοινωνικοποίησης του παιδιού. Επιπλέον, ο ρόλος του πατέρα
αναδεικνύεται ιδιαίτερα καθοριστικός κατά την περίοδο της εφηβείας, τόσο για την έφηβη
κόρη, στο υποσυνείδητο της οποίας καταγράφεται ως πρότυπο που θα καθορίσει τις
μελλοντικές επιλογές ως προς τον σύντροφό της, όσο και για τον γιο, ως ανδρικό πρότυπο
προς μίμηση.

1
2

δεσπόζουσα: κυρίαρχη
αμφίδρομη: αμφίπλευρη, από δύο πλευρές

Φυσικά, όταν και οι δυο γονείς είναι παρόντες, διαθέτουν σχεδόν ίσο χρόνο να
συζητήσουν, να ελέγξουν και να εκθέσουν τις απόψεις τους σε θέματα κυρίως
επαγγελματικού προσανατολισμού. Ωστόσο, οι μητέρες είναι πιο πρόθυμες να επεκταθούν
και να συζητήσουν με τους εφήβους και πιο προσωπικά τους θέματα, όπως η επιλογή φίλων
ή η διασκέδασή τους. Οι έφηβοι, όμως, φαίνεται να δηλώνουν πως η άποψη του πατέρα είναι
πιο καθοριστική σε άλλους τομείς, όπως οι θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις. Οι
περισσότερες διαφοροποιήσεις αφορούν στην παρατήρηση μιας αυξημένης αυστηρότητας
κυρίως του πατέρα προς τις κόρες στον τομέα της διασκέδασης και της επιλογής φίλων.
Βέβαια στις μέρες μας, o θεσμός της οικογένειας με τη μορφή που τον γνωρίζαμε
στο παρελθόν έχει διαφοροποιηθεί. Δυστυχώς, ο χρόνος ενασχόλησης των γονέων με τους
εφήβους είναι σαφέστατα μειωμένος σε σχέση με το παρελθόν και συνεχίζει να μειώνεται
διαρκώς, λόγω του φόρτου εργασίας των γονέων και του πλήθους των λοιπών
ενασχολήσεων. Αλλά και οι ίδιοι οι έφηβοι με τη σειρά τους, εκτός από το εξαντλητικό
σχολικό ωράριο, είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν και σε ένα πλήθος ρόλων και
ασχολιών, γεγονός που ελαττώνει τον ελεύθερο χρόνο για ενδοοικογενειακές
διαπροσωπικές σχέσεις.
Το επίπεδο και η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των γονέων επηρεάζουν
άμεσα τη συναισθηματική και κοινωνική έκφραση των εφήβων. Η εκτίμηση και ο
σεβασμός μεταξύ των γονέων έχουν σημαντικό αντίκτυπο και στον τρόπο έκφρασης της
εκτίμησης και του σεβασμού των εφήβων, τόσο προς τους γονείς τους, όσο και προς
τους άλλους συγγενείς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, έχει
παρατηρηθεί ότι η θετική συμπεριφορά του πατέρα προς τη μητέρα προσφέρει ιδιαίτερη
ικανοποίηση στους εφήβους. Επομένως, αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των
γονέων στη δόμηση μιας υγιούς και δημιουργικής σχέσης με τον επαναστατημένο και
σαστισμένο έφηβο των ημερών μας.
Ε. Μακρή-Μπότσαρη (2008). Σύγχρονα προβλήματα εφήβων. Αθήνα: ΕΚΠΑΑΣΠΑΙΤΕ, από το διαδίκτυο (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Βασιζόμενοι στο κείμενο, να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις ακόλουθες
προτάσεις:

1. Ο διάλογος δεν αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ομαλής
λειτουργίας της οικογένειας.
2. Ο ρόλος της μητέρας δεν είναι κυρίαρχος στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του
εφήβου.
3. Ο θεσμός της οικογένειας με τη μορφή που τον γνωρίζαμε στο παρελθόν έχει
διαφοροποιηθεί.
4. Συγκριτικά με το παρελθόν ο χρόνος που αφιερώνουν οι σημερινοί γονείς στα
παιδιά τους δεν έχει μειωθεί.
5. Η εκτίμηση και ο σεβασμός μεταξύ των γονέων επηρεάζει καθοριστικά και τον
σεβασμό που εκδηλώνουν οι έφηβοι προς τους γονείς.
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Να γράψετε τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Αντίθετα,…... προς μίμηση)
του κειμένου.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: εποικοδομητικό διάλογο, θεσμός της
οικογένειας, εξαντλητικό σχολικό ωράριο, ελεύθερο χρόνο, διαπροσωπικές σχέσεις.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να
επισημάνετε
τρεις
λέξεις
του
κειμένου
που
μεταφορικά/συνυποδηλωτικά και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους.

χρησιμοποιούνται
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 1995
[Σχέσεις γονέων-εφήβων]
Α1. Χαρακτηρισμός προτάσεων με Σωστό ή Λάθος:
1. Ο διάλογος δεν αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της
ομαλής λειτουργίας της οικογένειας: Λάθος
2. Ο ρόλος της μητέρας δεν είναι κυρίαρχος στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας του εφήβου: Λάθος
3. Ο θεσμός της οικογένειας με τη μορφή που τον γνωρίζαμε στο
παρελθόν έχει διαφοροποιηθεί: Σωστό
4. Συγκριτικά με το παρελθόν ο χρόνος που αφιερώνουν οι σημερινοί
γονείς στα παιδιά τους δεν έχει μειωθεί: Λάθος
5. Η εκτίμηση και ο σεβασμός μεταξύ των γονέων επηρεάζει
καθοριστικά και τον σεβασμό που εκδηλώνουν οι έφηβοι προς τους
γονείς: Σωστό
Α2. Τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου (Αντίθετα,…... προς
μίμηση) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Αντίθετα ... περιορισμένος».
Λεπτομέρειες/ σχόλια: «Ασφαλώς, ηδιαφορετική ... προς μίμηση».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Τρεις λέξεις του κειμένου που χρησιμοποιούνται
μεταφορικά/συνυποδηλωτικά:
Λειτουργίας / συνεισφορά / επαναστατημένο.
Η χρήση μεταφορικών/ συνυποδηλωτικών φράσεων αφορά την ποιητική
χρήση της γλώσσας και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον
αναγνώστη/ ακροατή του κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές λέξεις
τονίζουν τη σημασία του διαλόγου ( λειτουργία) / το πόσο απαραίτητη
είναι η παρουσία του πατέρα στην οικογένεια ( συνεισφορά) / το πόσο
δύσκολη δουλειά είναι η απόκτηση επαφής με τον έφηβο (
επαναστατημένο). Με τη χρήση τέτοιων φράσεων το κείμενο προκαλεί
την προσοχή του αναγνώστη και θέτει σε κίνηση τη διανοητική του
λειτουργία. Ταυτόχρονα το κείμενο γίνεται ζωντανό, ελκυστικό και
ευκολονόητο.

ΘΕΜΑ 1951

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Εφηβεία: Συμβουλές για… γονείς σε απόγνωση
Έχετε περάσει την αγωνία των πρώτων ημερών της ζωής του παιδιού σας. Έχετε
(ξε)περάσει εκείνες τις νύχτες που έπρεπε να σηκώνεστε στις 3 τα ξημερώματα για
θηλασμό, ακόμη και το σοκ του πρώτου αποχωρισμού σας με το παιδί, την πρώτη ημέρα
του σχολείου του. Κι όμως, εκεί γύρω στα 12 -ή και νωρίτερα- ένα νέο άγχος μπαίνει στο
οικογενειακό τραπέζι.
Στο άκουσμα και μόνο της λέξης «εφηβεία» πολλοί γονείς τρομοκρατούνται.
Καβγάδες, κλάματα, οι πρώτοι έρωτες. Οι γονείς συνήθως παρακολουθούν εμβρόντητοι τις
αναπόφευκτες αλλαγές που επιφέρει στα παιδιά τους η εφηβεία.
Η μεταβατική περίοδος μεταξύ παιδικής ηλικίας και ενηλικίωσης περιλαμβάνει
προφανώς διαδικασίες ωρίμανσης, σωματικής, ηθικής και διανοητικής, του παιδιού. Στην
οικογένεια σημαίνει συναγερμός. Πώς πρέπει να διαχειριστούν οι γονείς αυτή την τόσο
«εύθραυστη» μεταβατική φάση της ζωής των παιδιών τους; Πώς επιλύονται οι καβγάδες;
Υπενθυμίζουμε στους γονείς πως χρειάζεται υπομονή.
«Η εφηβεία είναι μια περίοδος μεγάλων ψυχολογικών και σωματικών αλλαγών που
δεν περνά απαρατήρητη από κανέναν», μας λένε οι ψυχολόγοι. Πόσο μάλλον από τα ίδια
τα παιδιά: «Ο έφηβος προσπαθεί να κατανοήσει τις αλλαγές που βιώνει και να βρει την
καινούργια του ταυτότητα. Μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί αναπόφευκτες εντάσεις και
πιθανές συγκρούσεις με το περιβάλλον, ανασφάλεια, αλλά και συγχρόνως έξαψη και
διάθεση για πειραματισμούς», επισημαίνουν.
Οι σωματικές αλλαγές θα έρθουν, είτε το θέλετε είτε όχι. Η ψυχολογική διαχείριση
και ωρίμανση, όμως, σχετίζονται άμεσα με το είδος των σχέσεων που θα διαμορφωθούν
ενδοοικογενειακά. «Ενώ οι αλλαγές συμβαίνουν για όλους τους εφήβους, ο τρόπος που θα
τις βιώσει και θα τις διαχειριστεί κάθε έφηβος εξαρτάται από το οικογενειακό περιβάλλον,
την ποιότητα σχέσης με τους γονείς και την ψυχοσύνθεση του», τονίζoυν ψυχοθεραπευτές
και ψυχολόγοι.
Ποια είναι, επομένως, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας; Όπως μας λένε
οι ειδικοί, «πρόκειται για μια ηλικία που χαρακτηρίζεται από εξιδανίκευση και έντονα

συναισθήματα και δημιουργεί στους περισσότερους εφήβους την ανάγκη να ξεχωρίσουν,
να αμφισβητήσουν και να απορρίψουν τον κατεστημένο κόσμο των ενηλίκων». Και
πρώτα-πρώτα τη γονική εξουσία – εδώ ίσως είναι ένα καλό σημείο να εντοπίσουμε τον
«μίτο» των εντάσεων.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, «ένα διαφορετικό πρόσωπο της εφηβείας μπορεί να
είναι η τάση για απομόνωση, οι απαισιόδοξες σκέψεις, η έντονη αντιδραστικότητα μέχρι
και η παραβατική συμπεριφορά. Επίσης, καθώς η εφηβεία θεωρείται μια περίοδος υψηλού
κινδύνου για την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, οι γονείς και το περιβάλλον του έφηβου
πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε ανησυχητικές συμπεριφορές. Πίσω από κάθε
αρνητική και δύσκολη συμπεριφορά, κρύβεται πάντα ένα μήνυμα και ένα θέμα που
προσπαθεί να εκφραστεί και να επιλυθεί».
Γ. Κόκουβας, από το διαδίκτυο, Εφηβεία: Συμβουλές για… γονείς σε απόγνωση.
6.11.2012 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον συγγραφέα, η περίοδος της εφηβείας δεν περνά
από κανέναν απαρατήρητη; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου (Σύμφωνα με τους
ειδικούς...και να επιλυθεί) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: εφηβεία, αλλαγές, συγκρούσεις,
οικογενειακό περιβάλλον, εκφραστεί.
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Γιατί ο συντάκτης του άρθρου παραθέτει τις απόψεις των ειδικών σε εισαγωγικά;
Ποιος είναι ο στόχος του;
(μονάδες 5)
Β2.β. Να επισημάνετε σε ποια από τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου γίνεται
κυριολεκτική/δηλωτική, και σε ποια μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της
γλώσσας:
1. «Στο άκουσμα και μόνο της λέξης “εφηβεία” πολλοί γονείς τρομοκρατούνται».
2. «Στην οικογένεια σημαίνει συναγερμός».
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 1951
[Εφηβεία: Συμβουλές για ... γονείς σε απόγνωση]

Α1. [Υπόδειξη] Η περίοδος της εφηβείας δεν περνά από κανέναν
απαρατήρητη για τους εξής λόγους:
 Η εφηβεία είναι μια περίοδος μεγάλων ψυχολογικών και σωματικών
αλλαγών.
 Ο έφηβος προσπαθεί να κατανοήσει τις αλλαγές που βιώνει, να βρει την
καινούργια του ταυτότητα.
 Στη διάρκεια αυτής της προσπάθειας δημιουργούνται εντάσεις και
συγκρούσεις με το περιβάλλον του.
 Αισθάνεται ανασφάλεια και συγχρόνως έξαψη και διάθεση για
πειραματισμούς.
 Χαρακτηρίζεται από εξιδανίκευση και έντονα συναισθήματα. Αυτά
μπορεί να δημιουργήσουν στους εφήβους την ανάγκη να ξεχωρίσουν, να
αμφισβητήσουν και να απορρίψουν τον κόσμο των μεγάλων.
Α2. Δομικά στοιχεία της τελευταίας παραγράφου ( Σύμφωνα με τους
ειδικούς ...και να επιλυθεί ) του κειμένου:
Η παράγραφος αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι έρχεται ως συνέχεια της
προηγούμενης και δίνει επιπλέον χαρακτηριστικά της εφηβείας.
Επομένως:
Θεματική περίοδος: Δεν υπάρχει.
Λεπτομέρειες/ σχόλια: «Σύμφωνα με τους ειδικούς ... και να επιλυθεί».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. α. Ο συντάκτης του άρθρου παραθέτει τις απόψεις των ειδικών σε
εισαγωγικά, γιατί μεταφέρει τα λόγια τους κατά λέξη. Στόχος του είναι
να δώσει έμφαση και να αναδείξει τη σοβαρότητα του προβλήματος που
αφορά την εφηβεία.
β. 1. Κυριολεκτική / δηλωτική.
2. Μεταφορική / συνυποδηλωτική.

ΘΕΜΑ 1979

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Εφηβεία: Συμβουλές για… γονείς σε απόγνωση
Έχετε περάσει την αγωνία των πρώτων ημερών της ζωής του παιδιού σας. Έχετε
(ξε)περάσει εκείνες τις νύχτες που έπρεπε να σηκώνεστε στις 3 τα ξημερώματα για
θηλασμό, ακόμη και το σοκ του πρώτου αποχωρισμού σας με το παιδί, την πρώτη ημέρα
του σχολείου του. Κι όμως, εκεί γύρω στα 12 -ή και νωρίτερα- ένα νέο άγχος μπαίνει στο
οικογενειακό τραπέζι.
Στο άκουσμα και μόνο της λέξης «εφηβεία» πολλοί γονείς τρομοκρατούνται.
Καβγάδες, κλάματα, οι πρώτοι έρωτες. Οι γονείς συνήθως παρακολουθούν εμβρόντητοι τις
αναπόφευκτες αλλαγές που επιφέρει στα παιδιά τους η εφηβεία.
Η μεταβατική περίοδος μεταξύ παιδικής ηλικίας και ενηλικίωσης περιλαμβάνει
προφανώς διαδικασίες ωρίμανσης, σωματικής, ηθικής και διανοητικής, του παιδιού. Στην
οικογένεια σημαίνει συναγερμός. Πώς πρέπει να διαχειριστούν οι γονείς αυτή την τόσο
«εύθραυστη» μεταβατική φάση της ζωής των παιδιών τους; Πώς επιλύονται οι καβγάδες;
Υπενθυμίζουμε στους γονείς πως χρειάζεται υπομονή.
«Η εφηβεία είναι μια περίοδος μεγάλων ψυχολογικών και σωματικών αλλαγών που
δεν περνά απαρατήρητη από κανέναν», μας λένε οι ψυχολόγοι. Πόσο μάλλον από τα ίδια
τα παιδιά: «Ο έφηβος προσπαθεί να κατανοήσει τις αλλαγές που βιώνει και να βρει την
καινούργια του ταυτότητα. Μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί αναπόφευκτες εντάσεις και
πιθανές συγκρούσεις με το περιβάλλον, ανασφάλεια, αλλά και συγχρόνως έξαψη και
διάθεση για πειραματισμούς», επισημαίνουν.
Οι σωματικές αλλαγές θα έρθουν, είτε το θέλετε είτε όχι. Η ψυχολογική διαχείριση
και ωρίμανση, όμως, σχετίζονται άμεσα με το είδος των σχέσεων που θα διαμορφωθούν
ενδοοικογενειακά. «Ενώ οι αλλαγές συμβαίνουν για όλους τους εφήβους, ο τρόπος που θα
τις βιώσει και θα τις διαχειριστεί κάθε έφηβος εξαρτάται από το οικογενειακό περιβάλλον,
την ποιότητα σχέσης με τους γονείς και την ψυχοσύνθεση του», τονίζoυν ψυχοθεραπευτές
και ψυχολόγοι.
Ποια είναι, επομένως, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας; Όπως μας λένε
οι ειδικοί, «πρόκειται για μια ηλικία που χαρακτηρίζεται από εξιδανίκευση και έντονα

συναισθήματα και δημιουργεί στους περισσότερους εφήβους την ανάγκη να ξεχωρίσουν,
να αμφισβητήσουν και να απορρίψουν τον κατεστημένο κόσμο των ενηλίκων». Και
πρώτα-πρώτα τη γονική εξουσία – εδώ ίσως είναι ένα καλό σημείο να εντοπίσουμε τον
«μίτο» των εντάσεων.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, «ένα διαφορετικό πρόσωπο της εφηβείας μπορεί να
είναι η τάση για απομόνωση, οι απαισιόδοξες σκέψεις, η έντονη αντιδραστικότητα μέχρι
και η παραβατική συμπεριφορά. Επίσης, καθώς η εφηβεία θεωρείται μια περίοδος υψηλού
κινδύνου για την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, οι γονείς και το περιβάλλον του έφηβου
πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε ανησυχητικές συμπεριφορές. Πίσω από κάθε
αρνητική και δύσκολη συμπεριφορά, κρύβεται πάντα ένα μήνυμα και ένα θέμα που
προσπαθεί να εκφραστεί και να επιλυθεί».
Γ. Κόκουβας, από το διαδίκτυο, Εφηβεία: Συμβουλές για… γονείς σε απόγνωση.
6.11.2012 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιο ιδιαίτερο ψυχολογικό χαρακτηριστικό της εφηβείας, σύμφωνα με τον
συγγραφέα, συνδέονται οι εντάσεις μεταξύ εφήβου και γονέων; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η έκτη παράγραφος (Ποια είναι ... εντάσεων) του
κειμένου; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. «Πρόκειται για μια ηλικία που χαρακτηρίζεται από εξιδανίκευση και έντονα
συναισθήματα και δημιουργεί στους περισσότερους εφήβους την ανάγκη να
ξεχωρίσουν, να αμφισβητήσουν και να απορρίψουν τον κατεστημένο κόσμο των
ενηλίκων».

Να γράψετε μια παράγραφο (60-80 λέξεις) στην οποία να περιλαμβάνονται οι
υπογραμμισμένες λέξεις.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.«Μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί αναπόφευκτες εντάσεις και πιθανές συγκρούσεις με
το περιβάλλον, ανασφάλεια, αλλά και συγχρόνως έξαψη και διάθεση για
πειραματισμούς».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της ενεργητικής σύνταξης από τον συγγραφέα.
(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 1979
[Εφηβεία: Συμβουλές για ... γονείς σε απόγνωση]
Α1. [Υπόδειξη] Οι εντάσεις μεταξύ εφήβου και γονέων οφείλονται σ’ ένα
ιδιαίτερο ψυχολογικό χαρακτηριστικό των εφήβων: την εφηβεία:
 Η εφηβεία είναι μια ηλικία που χαρακτηρίζεται από εξιδανίκευση και
έντονα συναισθήματα.
 Δημιουργεί στους εφήβους την ανάγκη να ξεχωρίσουν, να
αμφισβητήσουν και να απορρίψουν τον κόσμο των ενηλίκων.
 Οι έφηβοι πρωτα-πρώτα αμφισβητούν και απορρίπτουν τη γονική
εξουσία.
 Στην απόρριψη αυτή εντοπίζεται και η αρχή των εντάσεων εφήβωνγονέων.
 Αφορμή για εντάσεις με το περιβάλλον δημιουργεί στον έφηβο και η
διαδικασία αναζήτησης της ταυτότητάς του.
Α2. Η έκτη παράγραφος [Ποια είναι, επομένως, ... τον «μίτο» των
εντάσεων] αναπτύσσεται με αιτιολόγηση. Ο συγγραφέας διατυπώνει την
άποψή του- οι νέοι έχουν ψυχολογικά χαρακτηριστικά- και τη δικαιολογεί
παραθέτοντας μαρτυρίες από ειδικούς.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί αναπόφευκτες εντάσεις και
πιθανές συγκρούσεις με το περιβάλλον, ανασφάλεια, αλλά και
συγχρόνως έξαψη και διάθεση για πειραματισμούς»:
1. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ενεργητική σύνταξη, γιατί θέλει να
τονίσει το υποκείμενο της πρότασης που εδώ είναι η φράση «μια
τέτοια διαδικασία».
2. Από μια τέτοια διαδικασία δημιουργούνται αναπόφευκτες εντάσεις
και πιθανές συγκρούσεις με το περιβάλλον, ανασφάλεια, αλλά και
συγχρόνως έξαψη και διάθεση για πειραματισμούς.

ΘΕΜΑ 1982
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Εφηβεία: Συμβουλές για… γονείς σε απόγνωση
Έχετε περάσει την αγωνία των πρώτων ημερών της ζωής του παιδιού σας. Έχετε
(ξε)περάσει εκείνες τις νύχτες που έπρεπε να σηκώνεστε στις 3 τα ξημερώματα για
θηλασμό, ακόμη και το σοκ του πρώτου αποχωρισμού σας με το παιδί, την πρώτη ημέρα
του σχολείου του. Κι όμως, εκεί γύρω στα 12 -ή και νωρίτερα- ένα νέο άγχος μπαίνει στο
οικογενειακό τραπέζι.
Στο άκουσμα και μόνο της λέξης «εφηβεία» πολλοί γονείς τρομοκρατούνται.
Καβγάδες, κλάματα, οι πρώτοι έρωτες. Οι γονείς συνήθως παρακολουθούν εμβρόντητοι τις
αναπόφευκτες αλλαγές που επιφέρει στα παιδιά τους η εφηβεία.
Η μεταβατική περίοδος μεταξύ παιδικής ηλικίας και ενηλικίωσης περιλαμβάνει
προφανώς διαδικασίες ωρίμανσης, σωματικής, ηθικής και διανοητικής, του παιδιού. Στην
οικογένεια σημαίνει συναγερμός. Πώς πρέπει να διαχειριστούν οι γονείς αυτή την τόσο
«εύθραυστη» μεταβατική φάση της ζωής των παιδιών τους; Πώς επιλύονται οι καβγάδες;
Υπενθυμίζουμε στους γονείς πως χρειάζεται υπομονή.
«Η εφηβεία είναι μια περίοδος μεγάλων ψυχολογικών και σωματικών αλλαγών που
δεν περνά απαρατήρητη από κανέναν», μας λένε οι ψυχολόγοι. Πόσο μάλλον από τα ίδια
τα παιδιά: «Ο έφηβος προσπαθεί να κατανοήσει τις αλλαγές που βιώνει και να βρει την
καινούργια του ταυτότητα. Μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί αναπόφευκτες εντάσεις και
πιθανές συγκρούσεις με το περιβάλλον, ανασφάλεια, αλλά και συγχρόνως έξαψη και
διάθεση για πειραματισμούς», επισημαίνουν.
Οι σωματικές αλλαγές θα έρθουν, είτε το θέλετε είτε όχι. Η ψυχολογική διαχείριση
και ωρίμανση, όμως, σχετίζονται άμεσα με το είδος των σχέσεων που θα διαμορφωθούν
ενδοοικογενειακά. «Ενώ οι αλλαγές συμβαίνουν για όλους τους εφήβους, ο τρόπος που θα
τις βιώσει και θα τις διαχειριστεί κάθε έφηβος εξαρτάται από το οικογενειακό περιβάλλον,
την ποιότητα σχέσης με τους γονείς και την ψυχοσύνθεση του», τονίζoυν ψυχοθεραπευτές
και ψυχολόγοι.

Ποια είναι, επομένως, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας; Όπως μας λένε
οι ειδικοί, «πρόκειται για μια ηλικία που χαρακτηρίζεται από εξιδανίκευση και έντονα
συναισθήματα και δημιουργεί στους περισσότερους εφήβους την ανάγκη να ξεχωρίσουν,
να αμφισβητήσουν και να απορρίψουν τον κατεστημένο κόσμο των ενηλίκων». Και
πρώτα-πρώτα τη γονική εξουσία – εδώ ίσως είναι ένα καλό σημείο να εντοπίσουμε τον
«μίτο» των εντάσεων.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, «ένα διαφορετικό πρόσωπο της εφηβείας μπορεί να
είναι η τάση για απομόνωση, οι απαισιόδοξες σκέψεις, η έντονη αντιδραστικότητα μέχρι
και η παραβατική συμπεριφορά. Επίσης, καθώς η εφηβεία θεωρείται μια περίοδος υψηλού
κινδύνου για την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, οι γονείς και το περιβάλλον του έφηβου
πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε ανησυχητικές συμπεριφορές. Πίσω από κάθε
αρνητική και δύσκολη συμπεριφορά, κρύβεται πάντα ένα μήνυμα και ένα θέμα που
προσπαθεί να εκφραστεί και να επιλυθεί».
Γ. Κόκουβας, από το διαδίκτυο, Εφηβεία: Συμβουλές για… γονείς σε απόγνωση,
6.11.2012 (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Ποιοι παράγοντες, σύμφωνα με τον συγγραφέα, καθορίζουν τον τρόπο που θα
διαχειριστεί ο ίδιος ο έφηβος τις αλλαγές που βιώνει; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της έκτης παραγράφου (Ποια είναι.....των εντάσεων)
του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση με τα αντώνυμα των λέξεων του κειμένου με
έντονη γραφή: νωρίτερα, εύθραυστη, άμεσα, απορρίψουν, κρύβεται.
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου χρησιμοποιούνται με
κυριολεκτική/δηλωτική και ποιες με μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1. «Ένα νέο άγχος μπαίνει στο οικογενειακό τραπέζι».
2. «Ενώ οι αλλαγές συμβαίνουν για όλους τους εφήβους».
3. «Κρύβεται πάντα ένα μήνυμα».
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 1982
[Εφηβεία: Συμβουλές για ... γονείς σε απόγνωση]
Α1. [Υπόδειξη] Παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο που θα
διαχειριστεί ο ίδιος ο έφηβος τις αλλαγές που βιώνει:
 Το οικογενειακό περιβάλλον.
 Η ψυχοσύνθεσή του.
 Το οικογενειακό περιβάλλον είναι υπεύθυνο για την ποιότητα σχέσεων
του εφήβου με τους γονείς του.
 Η ψυχοσύνθεση του εφήβου χαρακτηρίζεται από μια τάση
εξιδανίκευσης και έντονα συναισθήματα.
 Αισθάνεται την ανάγκη να ξεχωρίσει, να αμφισβητήσει και να
απορρίψει τον κόσμο των μεγάλων και τη γονική εξουσία.
Α2. Δομικά στοιχεία της έκτης παραγράφου (Ποια είναι ...των εντάσεων)
του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Ποια είναι ... της εφηβείας;».
Λεπτομέρειεςȱ/ σχόλια: «Όπως μας λένε ... τη γονική εξουσία».
Κατακλείδα: «εδώ ίσως είναι ... των εντάσεων».
Β1. Αντώνυμα:
 νωρίτερα: αργότερα
 εύθραυστη: άθραυστη
 άμεσα: έμμεσα
 απορρίψουν: αποδεχτούν
 κρύβεται: φανερώνεται
Προτάσεις:
 Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα εκδοθούν αργότερα.
 Η συμμαχία δεν ήταν άθραυστη, όπως φαινόταν.
 Πολλοί ηγέτες αφήνουν να φανούν οι επιθυμίες τους έμμεσα.
 Οι εγωιστές δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι κάνουν λάθος.
 Πολλές φορές η αλήθεια φανερώνεται αναλύοντας τις λεπτομέρειες
των γεγονότων.
Β2. Προτάσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία:
1. Μεταφορική / συνυποδηλωτική.
2. Κυριολεκτική / δηλωτική.
3. Μεταφορική / συνυποδηλωτική.

ΘΕΜΑ 1953

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η συμπεριφορά των γονιών και η επίπτωσή της στους εφήβους
Η διαδικασία του αποχωρισμού και της εξατομίκευσης με στόχο τη διαμόρφωση
μιας προσωπικής ταυτότητας, αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας και προϋποθέτει μια
αμοιβαία κίνηση με την οποία ο έφηβος απομακρύνεται από τους γονείς του και αυτοί από
τον έφηβο.
Σ’ αυτή την πορεία, οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την εφηβική φαντασία που
βρίσκεται στο απόγειό1 της, τη στιγμή κατά την οποία οι ίδιοι είναι συμβιβασμένοι με την
πραγματικότητα της ζωής. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάδυση της σωματικής ρώμης 2
των εφήβων, ενώ οι ίδιοι βιώνουν το τέλος της ακμής της. Επιχειρούν να κατανοήσουν τα
οράματα των εφήβων για το μέλλον, ενώ οι ίδιοι έχουν κυρίως παρελθόν και το μέλλον
τους μοιάζει με «άδεια φωλιά». Καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια του
«προστατευτικού» και «παντοδυναμικού» τους ρόλου με τον οποίο εξιδανικευτικά τους
έβλεπαν ως τότε τα παιδιά τους, ενώ τώρα αυτός ο ρόλος όχι μόνο είναι περιττός, αλλά και
εμποδιστικός. Και, τέλος, σε όλα αυτά προστίθεται πολύ συχνά και ο θάνατος των δικών
τους γονιών.
Είναι απόλυτα φυσικό, συνεπώς, αυτές οι αλλαγές να τους δημιουργούν αρνητικά
συναισθήματα, όπως ζήλεια, ανησυχία, έχθρα, θλίψη, που πολύ συχνά τους οδηγούν να
αντιμετωπίζουν την εφηβική ηλικία με αρνητικές φαντασιώσεις, οι οποίες ξεπηδούν είτε
από τις αναμνήσεις της δικής τους εφηβείας, είτε από ιστορίες τρόμου και φρίκης για
καταχρήσεις από τους εφήβους. Παρόμοιες συμπεριφορές είναι συχνά τόσο δραματικές,
ώστε δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις για την πραγματικότητα.
Αν, λοιπόν, οι γονείς κυριεύονται από τέτοιους φόβους για τον αποχωρισμό των
παιδιών και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ώριμα, δηλαδή με κατανόηση και
ενσυναίσθηση, αυτή την εξελικτική πορεία της οικογένειας, είναι πολύ πιθανό οι έφηβοι να
υιοθετήσουν ακραία πρότυπα συμπεριφοράς.
1
2

απόγειο: (μτφ) αποκορύφωμα
ρώμη: σωματική δύναμη

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τον γονιό που ως έφηβος είχε αναγκαστεί να καταπνίξει
όλες του τις επιθυμίες και την ανάγκη του για ανεξαρτησία, φαινόμενο αρκετά συχνό στις
προηγούμενες γενεές. Αντιμετωπίζοντας την εφηβεία των δικών του παιδιών, αναπολεί
αυτή την «τόσο ωραία εποχή» (τι καλά που ήταν τότε» λέει και ξαναλέει), μεταβάλλει την
τότε παθητική του στάση σε ενεργητική και τα βάζει με το παιδί του που προσπαθεί τώρα
με τη σειρά του να ανεξαρτητοποιηθεί. Υιοθετώντας, όμως, αυταρχική συμπεριφορά,
πυροδοτεί έναν φαύλο κύκλο συγκρούσεων με απρόβλεπτες συνέπειες.
Γ. Φράντζιος, από το διαδίκτυο, Ομιλία στον Δήμο Υμηττού, 26.4.1991(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με τον ομιλητή, κάποιοι γονείς συμπεριφέρονται
αυταρχικά στα παιδιά τους; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η συνοχή από τη δεύτερη στην τρίτη και από την τρίτη
στην τέταρτη παράγραφο του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων στην οποία να χρησιμοποιήσετε τις
λέξεις/φράσεις του κειμένου με έντονη γραφή: συμβιβασμένοι, αρνητικά
συναισθήματα, κατανόηση, πρότυπα συμπεριφοράς, ανεξαρτησία.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2.α. Να επισημάνετε, στην τελευταία παράγραφο του κειμένου, τη φράση που
φανερώνει χρήση προφορικού λόγου και να αιτιολογήσετε τη θέση της στο κείμενο.
(μονάδες 10)

Β2.β. Να επαναδιατυπώσετε τη φράση με τρόπο ώστε το ύφος να γίνει πιο επίσημο.
(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 1953
[Η συμπεριφορά των γονιών και η επίπτωσή της στους εφήβους]
Α1. [Υπόδειξη] Κάποιοι γονείς συμπεριφέρονται αυταρχικά στα παιδιά
τους για τους εξής λόγους:
 Οι γονείς αυτοί ως έφηβοι είχαν καταπνίξει τις δικές τους επιθυμίες και
την ανάγκη για ανεξαρτησία, γιατί έτσι γινόταν τότε.
 Θεωρούν εκείνη την εποχή, τη δική τους, ωραία.
 Αντιδρούν στην προσπάθεια των παιδιών τους να ανεξαρτητοποιηθούν
και συγκρούονται.
 Αυτοί οι γονείς δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, όπως ζήλεια,
ανησυχία, έχθρα, θλίψη, για τους εφήβους.
 Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με κατανόηση τις αλλαγές που φέρνει
η εφηβεία.
 Οι έφηβοι είναι δυνατοί, οι μεγάλοι προς την παρακμή.
 Οι έφηβοι έχουν μπροστά τους το μέλλον, οι μεγάλοι το παρελθόν.
 Οι μεγάλοι δεν μπορούν να δεχθούν την απώλεια του προστατευτικού
και «παντοδυναμικού» τους ρόλου.
Α2. Συνοχή παραγράφων:
Η συνοχή από τη δεύτερη προς την τρίτη παράγραφο επιτυγχάνεται
με τη χρήση της διαρθρωτικής λέξης συνεπώς, που δηλώνει συμπέρασμα
και συνδέει τις παραγράφους με συμπερασματική σχέση.
Η συνοχή από την τρίτη στην τέταρτη παράγραφο επιτυγχάνεται με
τη χρήση της διαρθρωτικής λέξης λοιπόν, που δηλώνει συμπέρασμα και
συνδέει τις παραγράφους με συμπερασματική σχέση.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Φράση που φανερώνει χρήση προφορικού λόγου:
α. «αναπολεί αυτή την «τόσο ωραία εποχή» («τι καλά που ήταν τότε» λέει
και ξαναλέει).
Με τη χρήση αυτής της φράσης το κείμενο αποκτά αμεσότητα,
ζωντανεύει και κερδίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη / ακροατή.
β. Επαναφέρει στη μνήμη του την «τόσο ωραία εποχή» («τι ωραία ήταν
εκείνη η εποχή» επαναλαμβάνει διαρκώς).

ΘΕΜΑ 1983
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η συμπεριφορά των γονιών και η επίπτωσή της στους εφήβους
Η διαδικασία του αποχωρισμού και της εξατομίκευσης με στόχο τη διαμόρφωση
μιας προσωπικής ταυτότητας, αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας και προϋποθέτει μια
αμοιβαία κίνηση με την οποία ο έφηβος απομακρύνεται από τους γονείς του και αυτοί από
τον έφηβο.
Σ’ αυτή την πορεία, οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την εφηβική φαντασία που
βρίσκεται στο απόγειό1 της, τη στιγμή κατά την οποία οι ίδιοι είναι συμβιβασμένοι με την
πραγματικότητα της ζωής. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάδυση της σωματικής ρώμης2
των εφήβων, ενώ οι ίδιοι βιώνουν το τέλος της ακμής της. Επιχειρούν να κατανοήσουν τα
οράματα των εφήβων για το μέλλον, ενώ οι ίδιοι έχουν κυρίως παρελθόν και το μέλλον
τους μοιάζει με «άδεια φωλιά». Καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια του
«προστατευτικού» και «παντοδυναμικού» τους ρόλου με τον οποίο εξιδανικευτικά τους
έβλεπαν ως τότε τα παιδιά τους, ενώ τώρα αυτός ο ρόλος όχι μόνο είναι περιττός, αλλά και
εμποδιστικός. Και τέλος, σε όλα αυτά προστίθεται πολύ συχνά και ο θάνατος των δικών
τους γονιών.
Είναι απόλυτα φυσικό, συνεπώς, αυτές οι αλλαγές να τους δημιουργούν αρνητικά
συναισθήματα, όπως ζήλεια, ανησυχία, έχθρα, θλίψη, που πολύ συχνά τους οδηγούν να
αντιμετωπίζουν την εφηβική ηλικία με αρνητικές φαντασιώσεις, οι οποίες ξεπηδούν είτε
από τις αναμνήσεις της δικής τους εφηβείας, είτε από ιστορίες τρόμου και φρίκης για
καταχρήσεις από τους εφήβους. Παρόμοιες συμπεριφορές είναι συχνά τόσο δραματικές,
ώστε δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις για την πραγματικότητα.
Αν, λοιπόν, οι γονείς κυριεύονται από τέτοιους φόβους για τον αποχωρισμό των
παιδιών και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ώριμα, δηλαδή με κατανόηση και
ενσυναίσθηση, αυτή την εξελικτική πορεία της οικογένειας, είναι πολύ πιθανό οι έφηβοι
να υιοθετήσουν ακραία πρότυπα συμπεριφοράς.
1

2

απόγειο: (μτφ) αποκορύφωμα
ρώμη: σωματική δύναμη

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τον γονιό που ως έφηβος είχε αναγκαστεί να καταπνίξει
όλες του τις επιθυμίες και την ανάγκη του για ανεξαρτησία, φαινόμενο αρκετά συχνό στις
προηγούμενες γενεές. Αντιμετωπίζοντας την εφηβεία των δικών του παιδιών, αναπολεί
αυτή την «τόσο ωραία εποχή» («τι καλά που ήταν τότε» λέει και ξαναλέει»), μεταβάλλει
την τότε παθητική του στάση σε ενεργητική και τα βάζει με το παιδί του που προσπαθεί
τώρα με τη σειρά του να ανεξαρτητοποιηθεί. Υιοθετώντας, όμως, αυταρχική συμπεριφορά,
πυροδοτεί έναν φαύλο κύκλο συγκρούσεων με απρόβλεπτες συνέπειες.
Γ. Φράντζιος, από το διαδίκτυο, Ομιλία στον Δήμο Υμηττού, 26.4.1991(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Πώς εξηγείται, σύμφωνα με τον ομιλητή, το γεγονός ότι κάποιοι γονείς
συμπεριφέρονται αυταρχικά στα παιδιά τους την περίοδο της εφηβείας; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Σ’ αυτή την πορεία …. των
γονιών) του κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μια παράγραφο (60-80 λέξεις) με θέμα την εφηβεία, χρησιμοποιώντας
τις λέξεις/φράσεις με έντονη γραφή: διαδικασία του αποχωρισμού, γονείς, μέλλον,
εξελικτική πορεία, ανάγκη για ανεξαρτησία.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. «Οι γονείς κυριεύονται από [….] φόβους για τον αποχωρισμό των παιδιών».
1. Να αιτιολογήσετε την επιλογή της παθητικής σύνταξης από τον ομιλητή.

(μονάδες 5)
2. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
(μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 1983
[Η συμπεριφορά των γονιών και η επίπτωσή της στους εφήβους]
Α1. [Υπόδειξη] Κάποιοι γονείς συμπεριφέρονται αυταρχικά στα παιδιά
τους την περίοδο της εφηβείας. Σύμφωνα με τον ομιλητή το γεγονός αυτό
εξηγείται με τα εξής:
 Οι γονείς αυτοί ως έφηβοι είχαν καταπνίξει τις δικές τους επιθυμίες και
την ανάγκη για ανεξαρτησία, γιατί έτσι γινόταν τότε.
 Θεωρούν εκείνη την εποχή, τη δική τους, ωραία.
 Αντιδρούν στην προσπάθεια των παιδιών τους να ανεξαρτητοποιηθούν
και συγκρούονται.
 Αυτοί οι γονείς δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, όπως ζήλεια,
ανησυχία, έχθρα, θλίψη, για τους εφήβους.
 Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με κατανόηση τις αλλαγές που φέρνει
η εφηβεία.
 Οι έφηβοι είναι δυνατοί, οι μεγάλοι προς την παρακμή.
 Οι έφηβοι έχουν μπροστά τους το μέλλον, οι μεγάλοι το παρελθόν.
 Οι μεγάλοι δεν μπορούν να δεχθούν την απώλεια του προστατευτικού
και «παντοδυναμικού» τους ρόλου.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Σ’ αυτή την πορεία ...των
δικών τους γονιών) του κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Σ’ αυτή την πορεία ... της ζωής».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάδυση ... των
δικών τους γονιών».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. «Οι γονείς κυριεύονται από [ ... ] φόβους για τον αποχωρισμό των
παιδιών»:
1. Ο ομιλητής επιλέγει την παθητική σύνταξη, γιατί θέλει να τονίσει την
ενέργεια που δηλώνει το ρήμα κυριεύονται, δηλαδή την κυριαρχία του
φόβου.
2. Ο φόβος για τον αποχωρισμό των παιδιών κυριεύει τους γονείς.

ΘΕΜΑ 1986

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο
Η συμπεριφορά των γονιών και η επίπτωσή της στους εφήβους
Η διαδικασία του αποχωρισμού και της εξατομίκευσης με στόχο τη διαμόρφωση
μιας προσωπικής ταυτότητας, αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας και προϋποθέτει μια
αμοιβαία κίνηση με την οποία ο έφηβος απομακρύνεται από τους γονείς του και αυτοί από
τον έφηβο.
Σ’ αυτή την πορεία, οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την εφηβική φαντασία που
βρίσκεται στο απόγειό1 της, τη στιγμή κατά την οποία οι ίδιοι είναι συμβιβασμένοι με την
πραγματικότητα της ζωής. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάδυση της σωματικής ρώμης2
των εφήβων, ενώ οι ίδιοι βιώνουν το τέλος της ακμής της. Επιχειρούν να κατανοήσουν τα
οράματα των εφήβων για το μέλλον, ενώ οι ίδιοι έχουν κυρίως παρελθόν και το μέλλον
τους μοιάζει με «άδεια φωλιά». Καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια του
«προστατευτικού» και «παντοδυναμικού» τους ρόλου με τον οποίο εξιδανικευτικά τους
έβλεπαν ως τότε τα παιδιά τους, ενώ τώρα αυτός ο ρόλος όχι μόνο είναι περιττός, αλλά και
εμποδιστικός. Και τέλος, σε όλα αυτά προστίθεται πολύ συχνά και ο θάνατος των δικών
τους γονιών.
Είναι απόλυτα φυσικό, συνεπώς, αυτές οι αλλαγές να τους δημιουργούν αρνητικά
συναισθήματα, όπως ζήλεια, ανησυχία, έχθρα, θλίψη, που πολύ συχνά τους οδηγούν να
αντιμετωπίζουν την εφηβική ηλικία με αρνητικές φαντασιώσεις, οι οποίες ξεπηδούν είτε
από τις αναμνήσεις της δικής τους εφηβείας, είτε από ιστορίες τρόμου και φρίκης για
καταχρήσεις από τους εφήβους. Παρόμοιες συμπεριφορές είναι συχνά τόσο δραματικές,
ώστε δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις για την πραγματικότητα.
Αν, λοιπόν, οι γονείς κυριεύονται από τέτοιους φόβους για τον αποχωρισμό των
παιδιών και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ώριμα, δηλαδή με κατανόηση και
ενσυναίσθηση, αυτή την εξελικτική πορεία της οικογένειας, είναι πολύ πιθανό οι έφηβοι να
υιοθετήσουν ακραία πρότυπα συμπεριφοράς.
1

2

απόγειο: (μτφ) αποκορύφωμα
ρώμη: σωματική δύναμη

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τον γονιό που ως έφηβος είχε αναγκαστεί να καταπνίξει
όλες του τις επιθυμίες και την ανάγκη του για ανεξαρτησία, φαινόμενο αρκετά συχνό στις
προηγούμενες γενεές. Αντιμετωπίζοντας την εφηβεία των δικών του παιδιών, αναπολεί
αυτή την «τόσο ωραία εποχή» («τι καλά που ήταν τότε» λέει και ξαναλέει), μεταβάλλει την
τότε παθητική του στάση σε ενεργητική και τα βάζει με το παιδί του που προσπαθεί τώρα
με τη σειρά του να ανεξαρτητοποιηθεί. Υιοθετώντας, όμως, αυταρχική συμπεριφορά,
πυροδοτεί έναν φαύλο κύκλο συγκρούσεων με απρόβλεπτες συνέπειες.
Γ. Φράντζιος, από το διαδίκτυο, Ομιλία στον Δήμο Υμηττού, 26.4.1991(διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Με ποιες καταστάσεις, σύμφωνα με τον ομιλητή, έρχονται αντιμέτωποι οι γονείς των
οποίων τα παιδιά βρίσκονται στην εφηβεία; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)
Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Με ποιον τρόπο αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος (Ας πάρουμε… συνέπειες) του
κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας κάθε αντώνυμο των παρακάτω
λέξεων του κειμένου με έντονη γραφή: αποχωρισμού, περιττός, συχνά,
λανθασμένες, ανεξαρτησία.
(μονάδες 10)

Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε σε ποιες από τις παρακάτω φράσεις γίνεται κυριολεκτική/δηλωτική
και σε ποιες μεταφορική/συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας:
1. «φαντασία που βρίσκεται στο απόγειό της»
2. «ενώ τώρα αυτός ο ρόλος όχι μόνο είναι περιττός»
3. «φαύλο κύκλο συγκρούσεων με απρόβλεπτες συνέπειες»
(μονάδες 15)

ΘΕΜΑ 1986
[Η συμπεριφορά των γονιών και η επίπτωσή της στους εφήβους]
Α1. [Υπόδειξη] Οι γονείς των οποίων τα παιδιά βρίσκονται στην εφηβεία
έρχονται αντιμέτωποι με τις εξής καταστάσεις:
 Έρχονται αντιμέτωποι με την εφηβική φαντασία, που είναι στο
αποκορύφωμά της, ενώ αυτοί είναι συμβιβασμένοι.
 Έρχονται αντιμέτωποι με τη σωματική δύναμη, ενώ αυτοί χάνουν
προοδευτικά τη δύναμή τους.
 Έρχονται αντιμέτωποι με τα οράματα των εφήβων για το μέλλον, ενώ
αυτοί έχουν μπροστά τους το παρελθόν.
 Χάνουν τον ρόλο του προστάτη και του παντοδύναμου, όπως τους
έβλεπαν τα παιδιά τους, και δεν είναι έτοιμοι γι’ αυτό.
 Έρχονται αντιμέτωποι με την προσπάθεια των παιδιών τους να
ανεξαρτητοποιηθούν.
Α2. Η τελευταία παράγραφος του κειμένου ( Ας πάρουμε ... συνέπειες )
αναπτύσσεται με σύγκριση και αντίθεση. Ο ομιλητής αντιθέτει τον γονιό
και τον νέο και συγκρίνει την περίοδο της εφηβείας του γονιού και του
παιδιού, αναφέροντας τη διαφορετική νοοτροπία των δύο εποχών.
Β1. Αντώνυμα:
 αποχωρισμού: ένωσης
 περιττός: αναγκαίος, άρτιος
 συχνά: σπάνια
 λανθασμένες: σωστές
 ανεξαρτησία: υποτέλεια
Προτάσεις:
 Οι προσπάθειες ένωσης των εκκλησιών συνεχίζονται.
 Ο νόμος είναι αναγκαίος για τη ρύθμιση αστικών υποθέσεων.
 Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας σπάνια χιονίζει.
 Οι σωστές επιλογές αποφέρουν κέρδη στις επιχειρήσεις.
 Η υποτέλεια δεν είναι ανεκτή σήμερα ούτε για κράτη όυτε για άτομα.
Β2. Φράσεις με κυριολεκτική /
συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας:
1. Μεταφορική / συνυποδηλωτική.
2. Μεταφορική / συνυποδηλωτική.
3. Μεταφορική / συνυποδηλωτική.

δηλωτική

και

μεταφορική

/

ΘΕΜΑ 2907

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κείμενο 1
[Η φιλία]
Τα παιδιά ωφελούνται πολύ από στενές φιλικές σχέσεις στις οποίες υπάρχει
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι φιλίες τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν κοινωνικές
έννοιες, να συνυπάρχουν αρμονικά με άλλους και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή
τους. Επίσης, οι φιλίες ενισχύουν και σταθεροποιούν τους κανόνες, τις στάσεις και τις
αξίες κάθε ομάδας συνομηλίκων, ενώ λειτουργούν και ως υπόβαθρο για τον ατομικό
και τον ομαδικό συναγωνισμό. Επιπρόσθετα, ένας στενός φίλος μπορεί να βοηθήσει το
παιδί να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες της αντιπάθειας και της απομόνωσης
από τους συνομηλίκους. Τέλος, τα παιδιά με σταθερές και «ικανοποιητικές» φιλίες
έχουν καλύτερη στάση απέναντι στο σχολείο και επιτυγχάνουν περισσότερα.
Τα παιδιά μπορούν με τον φίλο τους να μοιραστούν τα συναισθήματά τους, τους
φόβους και κάθε λεπτομέρεια της ζωής τους. Το να έχουν τουλάχιστον έναν καλό φίλο,
τον οποίο εμπιστεύονται, τους μαθαίνει με ποιον τρόπο να σχετίζονται με άλλους χωρίς
να νιώθουν αμήχανα. Ακόμη, τα καθιστά ικανά να κατανοούν τις σκέψεις, τις
προσδοκίες τα συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων. Επιπλέον, η ύπαρξη φίλων
επιτρέπει το μοίρασμα μυστικών, αν και τα είδη των μυστικών που μπορούν να
κατανοήσουν και να μοιραστούν τα παιδιά, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία
τους.
Ασφαλώς, και η φιλία διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία. Ειδικά στην
εφηβική ηλικία οι ομαδικές φιλίες είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Οι ομάδες
συνομηλίκων είναι γενικά μεγάλες, με αρκετά αγόρια ή κορίτσια τα οποία συμμετέχουν
τακτικά μαζί σε διάφορες δραστηριότητες.
Ορισμένες παιδικές φιλίες διαρκούν μια ολόκληρη ζωή. Σε τέτοιες μακροχρόνιες
φιλίες η σχέση συμβαίνει να είναι ισότιμη και κανένας φίλος να μην αναλαμβάνει έναν
πιο σαφή ή σταθερό ρόλο. Συνήθως, οι νέοι που συντηρούν τις φιλικές τους σχέσεις για
πολύ χρόνο έχουν κοινές αξίες, στάσεις και προσδοκίες. Η «κοινότητα» αυτή των
«πιστεύω» και των «οραμάτων» αποτελεί τον συνεκτικό ιστό της φιλίας τους.
Επομένως, οι άνθρωποι που διατηρούν μακροχρόνια φιλία σπάνια έχουν εντελώς
αντίθετους χαρακτήρες.
G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια
μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α΄, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή).

Κείμενο 2.
[Σχέσεις των εφήβων με τους συνομηλίκους]
Κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας συντελούνται αλλαγές και στις φιλικές
σχέσεις των νέων. Σε γενικές γραμμές, ο χρόνος που περνούν οι έφηβοι με τους φίλους
τους αυξάνεται σημαντικά, ενώ μειώνεται ο χρόνος που περνούν με την οικογένειά τους
ή μόνοι τους. Πολλοί παράγοντες συντελούν σε αυτό. Αρχικά, το ότι τα παιδιά στα
πρώτα χρόνια της εφηβείας αγωνίζονται να διαμορφώσουν προσωπικότητα ανεξάρτητη
από εκείνη των γονιών τους. Έτσι, στρέφονται όλο και περισσότερο προς τους
συνομηλίκους τους για ασφάλεια και κοινωνική στήριξη. Ενώ τα παιδιά του δημοτικού
αναμένουν από τους γονείς τους αυτήν τη στήριξη, στην ηλικία του γυμνασίου
αντιλαμβάνονται πως οι φίλοι τους μπορούν να τους υποστηρίξουν εξίσου με τους
γονείς τους. Κατά τη φοίτησή τους στο λύκειο, οι έφηβοι θεωρούν τους φίλους τους ως
πρωταρχική πηγή στήριξης.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εφηβείας τα παιδιά αποκτούν πολλές κοινωνικές
δεξιότητες. Μπορούν να κατανοήσουν τους άλλους και να καταλάβουν ότι οι άλλοι
είναι μοναδικά άτομα με δικά τους συναισθήματα. Μ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται
σημαντικά η οικειότητα και η αφοσίωση μεταξύ φίλων.
Οι περισσότεροι έφηβοι δίνουν μεγάλη αξία όχι μόνο στους στενούς τους
φίλους, αλλά και στην ευρύτερη ομάδα των συνομηλίκων, με τους οποίους μοιράζονται
κοινές ιδέες, αξίες, συντροφικότητα και διασκέδαση. Αυτό κάθε άλλο παρά
ανησυχητικό είναι, γιατί οι έφηβοι που έχουν ικανοποιητικές και αρμονικές φιλικές
σχέσεις είναι λιγότερο εσωστρεφείς και αποδίδουν καλύτερα στο σχολείο.
R.E. Slavin. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και Πράξη. (Επιστ.
επιμέλεια Κ. Κόκκινος), 132-133. Αθήνα: Μεταίχμιο (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Γιατί, σύμφωνα με τα κείμενα, είναι θετικό οι έφηβοι να αναπτύσσουν σχέσεις
εμπιστοσύνης με τους φίλους τους; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)

Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Πώς επιτυγχάνεται η συνοχή στην πρώτη
διάρκεια….στήριξης) του δεύτερου κειμένου;

παράγραφο

(Κατά

τη

(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε από μία πρόταση χρησιμοποιώντας καθεμιά συνώνυμη λέξη ή
ισοδύναμη φράση των λέξεων του δεύτερου κειμένου με έντονη γραφή, με βάση
τη σημασία που αυτές έχουν στο κείμενο: συντελούνται, αγωνίζονται, αναμένουν,
αντιλαμβάνονται, θεωρούν.
(μονάδες 10)
Β2. (μονάδες 15)
Β2. Να επισημάνετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ή φράσεις των κειμένων
χρησιμοποιούνται
με
κυριολεκτική/δηλωτική
και
ποιες
με
μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία:
1. «Οι φιλίες λειτουργούν ως υπόβαθρο»
2. «Ένας στενός φίλος»
3. «Τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν»
(μονάδες 15)
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Α1. [Υπόδειξη] Οι έφηβοι είναι θετικό να αναπτύσσουν σχέσεις
εμπιστοσύνης με τους φίλους τους, γιατί:
 Οι φιλίες τα βοηθούν να συνυπάρχουν αρμονικά με άλλους, να
αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους.
 Οι φιλίες ενισχύουν και σταθεροποιούν τους κανόνες, τις στάσεις και τις
αξίες κάθε ομάδας συνομηλίκων και ευνοούν τον ατομικό και ομαδικό
συναγωνισμό.
 Ο στενός φίλος συμπαραστέκεται στον φίλο του, όταν συνομήλικοι τον
αντιπαθούν και τον απομονώνουν.
 Ο φίλος δίνει αίσθημα ασφάλειας και κοινωνικής στήριξης.
 Οι έφηβοι που έχουν σταθερές, ικανοποιητικές και αρμονικές φιλικές
σχέσεις είναι λιγότερο εσωστρεφείς, αποδίδουν καλύτερα στο σχολείο και
επιτυγχάνουν περισσότερα.
 Ένας καλός φίλος τους δίνει την ευκαιρία να κατανοούν τις σκέψεις, τις
προσδοκίες, τις προθέσεις και τα συναισθήματα των άλλων.
 Με τους φίλους μπορούν να μοιράζονται μυστικά.
 Αυξάνεται η οικειότητα και η αφοσίωση μεταξύ φίλων.
Α2. Η συνοχή στην πρώτη παράγραφο (Κατά τη διάρκεια ... στήριξης) του
δεύτερου κειμένου επιτυγχάνεται με τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων και
φράσεων: Σε γενικές γραμμές (έχει περιοριστική έννοια), ενώ (δηλώνει
αντίθεση), αρχικά (δηλώνει σειρά), έτσι (δηλώνει συμπέρασμα), ενώ.
Β1. Συνώνυμα:
 συντελούνται: πραγματοποιούνται
 αγωνίζονται: πασχίζουν
 αναμένουν: περιμένουν
 αντιλαμβάνονται: καταλαβαίνουν
 θεωρούν: πιστεύουν
Προτάσεις:
 Στην οργάνωση των εφοριών πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές.
 Πολλοί άνθρωποι σήμερα πασχίζουν να καλύψουν τις ανάγκες της
οικογένειάς τους.
 Οι πολίτες που έπαθαν ζημιές απο τις βροχές περιμένουν την κρατική
βοήθεια.
 Όλοι οι μαθητές καταλαβαίνουν ότι οι εξετάσεις είναι δύσκολες.
 Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στην αξία της συνεργασίας.

Β2. Προτάσεις ή φράσεις με κυριολεκτική / δηλωτική και μεταφορική /
συνυποδηλωτική σημασία:
1. Μεταφορική / συνυποδηλωτική.
2. Μεταφορική / συνυποδηλωτική.
3. Κυριολεκτική / δηλωτική.
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Κείμενο 1
[Η φιλία]
Τα παιδιά ωφελούνται πολύ από στενές φιλικές σχέσεις στις οποίες υπάρχει
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι φιλίες τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν κοινωνικές
έννοιες, να συνυπάρχουν αρμονικά με άλλους και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή
τους. Επίσης, οι φιλίες ενισχύουν και σταθεροποιούν τους κανόνες, τις στάσεις και τις
αξίες κάθε ομάδας συνομηλίκων, ενώ λειτουργούν και ως υπόβαθρο για τον ατομικό
και τον ομαδικό συναγωνισμό. Επιπρόσθετα, ένας στενός φίλος μπορεί να βοηθήσει το
παιδί να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες της αντιπάθειας και της απομόνωσης
από τους συνομηλίκους. Τέλος, τα παιδιά με σταθερές και «ικανοποιητικές» φιλίες
έχουν καλύτερη στάση απέναντι στο σχολείο και επιτυγχάνουν περισσότερα.
Τα παιδιά μπορούν με τον φίλο τους να μοιραστούν τα συναισθήματά τους, τους
φόβους και κάθε λεπτομέρεια της ζωής τους. Το να έχουν τουλάχιστον έναν καλό φίλο,
τον οποίο εμπιστεύονται, τους μαθαίνει με ποιον τρόπο να σχετίζονται με άλλους χωρίς
να νιώθουν αμήχανα. Ακόμη, τα καθιστά ικανά να κατανοούν τις σκέψεις, τις
προσδοκίες τα συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων. Επιπλέον, η ύπαρξη φίλων
επιτρέπει το μοίρασμα μυστικών, αν και τα είδη των μυστικών που μπορούν να
κατανοήσουν και να μοιραστούν τα παιδιά, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία
τους.
Ασφαλώς, και η φιλία διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία. Ειδικά στην
εφηβική ηλικία οι ομαδικές φιλίες είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Οι ομάδες
συνομηλίκων είναι γενικά μεγάλες, με αρκετά αγόρια ή κορίτσια τα οποία συμμετέχουν
τακτικά μαζί σε διάφορες δραστηριότητες.
Ορισμένες παιδικές φιλίες διαρκούν μια ολόκληρη ζωή. Σε τέτοιες μακροχρόνιες
φιλίες η σχέση συμβαίνει να είναι ισότιμη και κανένας φίλος να μην αναλαμβάνει έναν
πιο σαφή ή σταθερό ρόλο. Συνήθως, οι νέοι που συντηρούν τις φιλικές τους σχέσεις για
πολύ χρόνο έχουν κοινές αξίες, στάσεις και προσδοκίες. Η «κοινότητα» αυτή των
«πιστεύω» και των «οραμάτων» αποτελεί τον συνεκτικό ιστό της φιλίας τους.
Επομένως, οι άνθρωποι που διατηρούν μακροχρόνια φιλία σπάνια έχουν εντελώς
αντίθετους χαρακτήρες.
G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια
μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α΄, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή).

Κείμενο 2
[Σχέσεις των εφήβων με τους συνομηλίκους]
Κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας συντελούνται αλλαγές και στις φιλικές
σχέσεις των νέων. Σε γενικές γραμμές, ο χρόνος που περνούν οι έφηβοι με τους φίλους
τους αυξάνεται σημαντικά, ενώ μειώνεται ο χρόνος που περνούν με την οικογένειά τους
ή μόνοι τους. Πολλοί παράγοντες συντελούν σε αυτό. Αρχικά, το ότι τα παιδιά στα
πρώτα χρόνια της εφηβείας αγωνίζονται να διαμορφώσουν προσωπικότητα ανεξάρτητη
από εκείνη των γονιών τους. Έτσι, στρέφονται όλο και περισσότερο προς τους
συνομηλίκους τους για ασφάλεια και κοινωνική στήριξη. Ενώ τα παιδιά του δημοτικού
αναμένουν από τους γονείς τους αυτήν τη στήριξη, στην ηλικία του γυμνασίου
αντιλαμβάνονται πως οι φίλοι τους μπορούν να τους υποστηρίξουν εξίσου με τους
γονείς τους. Κατά τη φοίτησή τους στο λύκειο, οι έφηβοι θεωρούν τους φίλους τους ως
πρωταρχική πηγή στήριξης.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εφηβείας τα παιδιά αποκτούν πολλές κοινωνικές
δεξιότητες. Μπορούν να κατανοήσουν τους άλλους και να καταλάβουν ότι οι άλλοι
είναι μοναδικά άτομα με δικά τους συναισθήματα. Αποκτούν δηλαδή την ικανότητα
ενσυναίσθησης. Μ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά η οικειότητα και η
αφοσίωση μεταξύ φίλων.
Οι περισσότεροι έφηβοι δίνουν μεγάλη αξία όχι μόνο στους στενούς τους
φίλους, αλλά και στην ευρύτερη ομάδα των συνομηλίκων, με τους οποίους μοιράζονται
κοινές ιδέες, αξίες, συντροφικότητα και διασκέδαση. Αυτό κάθε άλλο παρά
ανησυχητικό είναι, γιατί οι έφηβοι που έχουν φιλικές σχέσεις αποφεύγουν τον κίνδυνο
της περιθωριοποίησης, είναι λιγότερο εσωστρεφείς και αποδίδουν καλύτερα στο
σχολείο.
R.E. Slavin. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και Πράξη. (Επιστ.
επιμέλεια Κ. Κόκκινος), 132-133. Αθήνα: Μεταίχμιο (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Από πού επιζητούν, σύμφωνα με το δεύτερο κείμενο, κοινωνική στήριξη τα μικρά
παιδιά και από πού οι έφηβοι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)

Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Ορισμένες... χαρακτήρες)
του πρώτου κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να δημιουργήσετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων χρησιμοποιώντας τις
λέξεις/φράσεις του πρώτου κειμένου με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία που
αυτές έχουν στο κείμενο: στενός φίλος, απομόνωσης, προσδοκίες, μοιραστούν,
συμμετέχουν.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. Στο δεύτερο κείμενο να επισημάνετε τρεις λέξεις ή φράσεις ειδικoύ λεξιλογίου.
(μονάδες 15)
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Α1. [Υπόδειξη] Τα μικρά παιδιά επιζητούν κοινωνική στήριξη από τους
γονείς τους, γιατί:
 Η εικόνα του κόσμου είναι περιορισμένη.
 Δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για το ανθρώπινο περιβάλλον και τους
κινδύνους του.
 Φοβούνται.
 Έχουν εμπιστοσύνη στη δύναμη των γονέων.
Οι έφηβοι επιζητούν κοινωνική στήριξη από τους φίλους τους:
 Γνωρίζουν σιγά-σιγά τον κόσμο.
 Ωριμάζουν.
 Θέλουν να αποκοπούν από τον έλεγχο των γονέων.
 Αμφισβητούν τις αρχές, τις αξίες και γενικότερα τη ζωή των μεγάλων.
 Θέλουν να στηριχτούν στον εαυτό τους
 Δημιουργούν τον δικό τους κύκλο.
 Εμπιστεύονται τους φίλους, αφού έχουν κοινές ιδέες, αξίες,
συντροφικότητα και κοινούς τρόπους διασκέδασης.
Α2. Δομικά στοιχεία της τέταρτης παραγράφου (Ορισμένες ...χαρακτήρες)
του πρώτου κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Ορισμένες ... ολόκληρη ζωή».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Σε τέτοιες μακροχρόνιες ... της φιλίας τους».
Κατακλείδα: «Επομένως ... χαρακτήρες».
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Λέξεις ή φράσεις ειδικού λεξιλογίου ( από το δεύτερο κείμενο):
Πρωταρχική πηγή στήριξης / συντροφικότητα / εσωστρεφείς.
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Κείμενο 1
[Η φιλία]
Τα παιδιά ωφελούνται πολύ από στενές φιλικές σχέσεις στις οποίες υπάρχει
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι φιλίες τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν κοινωνικές
έννοιες, να συνυπάρχουν αρμονικά με άλλους και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή
τους. Επίσης, οι φιλίες ενισχύουν και σταθεροποιούν τους κανόνες, τις στάσεις και τις
αξίες κάθε ομάδας συνομηλίκων, ενώ λειτουργούν και ως υπόβαθρο για τον ατομικό
και τον ομαδικό συναγωνισμό. Επιπρόσθετα, ένας στενός φίλος μπορεί να βοηθήσει το
παιδί να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες της αντιπάθειας και της απομόνωσης
από τους συνομηλίκους. Τέλος, τα παιδιά με σταθερές και «ικανοποιητικές» φιλίες
έχουν καλύτερη στάση απέναντι στο σχολείο και επιτυγχάνουν περισσότερα.
Τα παιδιά μπορούν με τον φίλο τους να μοιραστούν τα συναισθήματά τους,
τους φόβους και κάθε λεπτομέρεια της ζωής τους. Το να έχουν τουλάχιστον έναν καλό
φίλο, τον οποίο εμπιστεύονται, τους μαθαίνει με ποιον τρόπο να σχετίζονται με άλλους
χωρίς να νιώθουν αμήχανα. Ακόμη, τα καθιστά ικανά να κατανοούν τις σκέψεις, τις
προσδοκίες τα συναισθήματα και τις προθέσεις των άλλων. Επιπλέον, η ύπαρξη φίλων
επιτρέπει το μοίρασμα μυστικών, αν και τα είδη των μυστικών που μπορούν να
κατανοήσουν και να μοιραστούν τα παιδιά, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία
τους.
Ασφαλώς, και η φιλία διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία. Ειδικά στην
εφηβική ηλικία οι ομαδικές φιλίες είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Οι ομάδες
συνομηλίκων είναι γενικά μεγάλες, με αρκετά αγόρια ή κορίτσια τα οποία συμμετέχουν
τακτικά μαζί σε διάφορες δραστηριότητες.
Ορισμένες παιδικές φιλίες διαρκούν μια ολόκληρη ζωή. Σε τέτοιες μακροχρόνιες
φιλίες η σχέση συμβαίνει να είναι ισότιμη και κανένας φίλος να μην αναλαμβάνει έναν
πιο σαφή ή σταθερό ρόλο. Συνήθως, οι νέοι που συντηρούν τις φιλικές τους σχέσεις για
πολύ χρόνο έχουν κοινές αξίες, στάσεις και προσδοκίες. Η «κοινότητα» αυτή των
«πιστεύω» και των «οραμάτων» αποτελεί τον συνεκτικό ιστό της φιλίας τους.
Επομένως, οι άνθρωποι που διατηρούν μακροχρόνια φιλία σπάνια έχουν εντελώς
αντίθετους χαρακτήρες.
G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια
μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α΄, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή).

Κείμενο 2
[Σχέσεις των εφήβων με τους συνομηλίκους]
Κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας συντελούνται αλλαγές και στις φιλικές
σχέσεις των νέων. Σε γενικές γραμμές, ο χρόνος που περνούν οι έφηβοι με τους φίλους
τους αυξάνεται σημαντικά, ενώ μειώνεται ο χρόνος που περνούν με την οικογένειά τους
ή μόνοι τους. Πολλοί παράγοντες συντελούν σε αυτό. Αρχικά, το ότι τα παιδιά στα
πρώτα χρόνια της εφηβείας αγωνίζονται να διαμορφώσουν προσωπικότητα ανεξάρτητη
από εκείνη των γονιών τους. Έτσι, στρέφονται όλο και περισσότερο προς τους
συνομηλίκους τους για ασφάλεια και κοινωνική στήριξη. Ενώ τα παιδιά του δημοτικού
αναμένουν από τους γονείς τους αυτήν τη στήριξη, στην ηλικία του γυμνασίου
αντιλαμβάνονται πως οι φίλοι τους μπορούν να τους υποστηρίξουν εξίσου με τους
γονείς τους. Κατά τη φοίτησή τους στο λύκειο, οι έφηβοι θεωρούν τους φίλους τους ως
πρωταρχική πηγή στήριξης.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εφηβείας τα παιδιά αποκτούν πολλές κοινωνικές
δεξιότητες. Μπορούν να κατανοήσουν τους άλλους και να καταλάβουν ότι οι άλλοι
είναι μοναδικά άτομα με δικά τους συναισθήματα. Μ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται
σημαντικά η οικειότητα και η αφοσίωση μεταξύ φίλων.
Οι περισσότεροι έφηβοι δίνουν μεγάλη αξία όχι μόνο στους στενούς τους
φίλους, αλλά και στην ευρύτερη ομάδα των συνομηλίκων, με τους οποίους μοιράζονται
κοινές ιδέες, αξίες, συντροφικότητα και διασκέδαση. Αυτό κάθε άλλο παρά
ανησυχητικό είναι, γιατί οι έφηβοι που έχουν ικανοποιητικές και αρμονικές φιλικές
σχέσεις είναι λιγότερο εσωστρεφείς και αποδίδουν καλύτερα στο σχολείο.
R.E. Slavin. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και Πράξη. (Επιστ.
επιμέλεια Κ. Κόκκινος), 132-133. Αθήνα: Μεταίχμιο (διασκευή).
ΘΕΜΑΤΑ
Α1. (Μονάδες 15)
Α1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το δεύτερο κείμενο, οι έφηβοι αφιερώνουν
περισσότερο χρόνο στους φίλους τους; (60-80 λέξεις)
(μονάδες 15)

Α2. (Μονάδες 10)
Α2. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Τα παιδιά... ηλικία τους)
του πρώτου κειμένου;
(μονάδες 10)
Β1. (Μονάδες 10)
Β1. Να συντάξετε μία παράγραφο 60-80 λέξεων χρησιμοποιώντας τις λέξεις/φράσεις
του πρώτου κειμένου με έντονη γραφή, με βάση τη σημασία τους στο κείμενο:
παιδιά, φίλο, συναισθήματα, εμπιστεύονται, μοίρασμα μυστικών.
(μονάδες 10)
Β2. (Μονάδες 15)
Β2. α. Να επισημάνετε δύο λέξεις ή φράσεις του πρώτου
χρησιμοποιούνται με μεταφορική/συνυποδηλωτική σημασία.

κειμένου

που

(μονάδες 10)
Β2. β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση τους στο κείμενο.
(μονάδες 5)
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Α1. [Υπόδειξη] Οι έφηβοι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους φίλους
τους για τους εξής λόγους:
 Οι έφηβοι προσπαθούν να διαμορφώσουν ανεξάρτητη προσωπικότητα
και οι φίλοι δίνουν αίσθημα ασφάλειας και κοινωνικής στήριξης.
 Οι έφηβοι που έχουν σταθερές, ικανοποιητικές και αρμονικές φιλικές
σχέσεις είναι λιγότερο εσωστρεφείς, αποδίδουν καλύτερα στο σχολείο και
επιτυγχάνουν περισσότερα.
 Οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη μοναδικότητα κάθε
ατόμου με δικά του συναισθήματα.
 Αυξάνεται η οικειότητα και η αφοσίωση μεταξύ φίλων.
Α2. Δομικά στοιχεία της δεύτερης παραγράφου (Τα παιδιά ...την ηλικία
τους) του πρώτου κειμένου:
Θεματική περίοδος: «Τα παιδιά ... της ζωής τους».
Λεπτομέρειες / σχόλια: «Το να έχουν ... την ηλικία τους».
Κατακλείδα: Δεν υπάρχει.
Β1. [Ελεύθερη απάντηση]
Β2. Μεταφορική / συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας:
α. - Να μοιραστούν τα συναισθήματά τους.
- Η «κοινότητα» αυτή των «πιστεύω».
β. Η χρήση μεταφορικών / συνυποδηλωτικών φράσεων αφορά την
ποιητική χρήση της γλώσσας και προσφέρει αισθητική ευχαρίστηση στον
αναγνώστη/ ακροατή του κειμένου. Οι παραπάνω μεταφορικές φράσεις
προσδιορίζουν κάποιους από τους στόχους του κειμένου. Οι συγγραφείς
του πρώτου κειμένου με τη φράση « να μοιραστούν τα συναισθήματά τους»
δικαιολογούν την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι έφηβοι στους φίλους τους,
αφού μπορούν να μοιράζονται κάτι το εντελώς δικό τους. Τον ίδιο σκοπό
υπηρετεί και η δεύτερη φράση «η κοινότητα αυτή των πιστεύω», δηλαδή το
να έχουν κοινές πεποιθήσεις. Με τη χρήση τέτοιων φράσεων το κείμενο
προκαλεί την προσοχή του αναγνώστη και θέτει σε κίνηση τη διανοητική
του λειτουργία. Ταυτόχρονα το κείμενο γίνεται ζωντανό, ελκυστικό και
ευκολονόητο.

