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Κείμενο 

Πώς διαμορφώνουμε την ταυτότητά μας; 

Το κείμενο είναι ανάρτηση στον ιστότοπο: https://www.sinaisthisi.gr. Προσπελάστηκε 

διαδικτυακά στις 14.12.2020 

 

Κάθε άνθρωπος δρα σε ένα κοινωνικό σύστημα με το οποίο αλληλεπιδρά και 

αλληλοεπηρεάζεται. Έτσι, στην εφηβεία, περίοδο κατά την οποία ο έφηβος γίνεται πιο 

αυτόνομος, αρχίζει να έρχεται σε άμεση επαφή και με άλλους παράγοντες του κοινωνικού 

του συστήματος πέρα από τους προστατευμένους που, μέχρι τώρα, του είχαν επιτρέψει οι 

γονείς του. Η πορεία του εφήβου επηρεάζεται πλέον και από ψυχοκοινωνικούς 

παράγοντες, εξαρτώμενος από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει.  

Αντίστοιχα με το περιβάλλον του, ο έφηβος θα έρθει πιο κοντά σε επαγγέλματα και 

ρόλους που σχετίζονται με αυτό. Για παράδειγμα, αν βρίσκεται σε απομακρυσμένες ή 

γεωργικές περιοχές, ενδέχεται να έχει περιορισμένες εναλλακτικές επιλογές για τους 

ρόλους που καλείται να λάβει στην ενήλικη ζωή. Από την άλλη, στις σύγχρονες αστικές 

κοινωνίες η ιεράρχηση σκοπών και αξιών και ο καθορισμός ενός σχεδίου δράσης γίνεται 

έργο δύσκολο και χρονοβόρο1. Ο έφηβος δέχεται ποικίλα ερεθίσματα από πολλές πηγές, με 

ασαφείς βάσεις που ενδεχομένως τον προβληματίζουν και του δημιουργούν σύγχυση στην 

τελική του επιλογή. 

Οι έφηβοι, για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, επηρεάζονται σε μεγάλο 

βαθμό από τα πρότυπα του κοντινού ή και μακρινού τους περιβάλλοντος. Ορισμένοι 

έφηβοι επηρεάζονται αποκλειστικά από τους γονείς και τους δασκάλους, βρίσκοντας σε 

αυτούς σταθερά πρότυπα. Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, η πληροφορία διαχέεται 

τόσο γρήγορα που οι νέοι, όχι μόνο δεν προλαβαίνουν να την αφομοιώσουν, αλλά 

ενδέχεται να βρίσκονται σε σύγχυση ακόμη περισσότερο, όταν προσπαθούν να 

                                                           
1
Χρονοβόρο: αυτό που απαιτεί πολύ χρόνο, για να ολοκληρωθεί 

https://www.sinaisthisi.gr/


ακολουθήσουν τις νέες τάσεις και τα πρότυπα, καθώς αλλάζουν πολύ γρήγορα. Τα πρότυπα 

που προβάλλονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τα ΜΜΕ βασίζονται περισσότερο σε 

επιφανειακά, ενθουσιώδη και βραχύχρονα στοιχεία, που δεν ενισχύουν τη διάθεση του 

εφήβου για τη δημιουργία σταθερής ταυτότητας. 

Οι συνομήλικοι του εφήβου είναι μία σταθερή πηγή επιρροής της ταυτότητάς του, 

καθώς η ανάγκη αποδοχής του από τους φίλους του είναι πολύ μεγάλη σε αυτή την 

περίοδο. Έτσι, ο έφηβος χρειάζεται να ακολουθεί ορισμένα πρότυπα (ντύσιμο, ομιλία, 

δραστηριότητες κτλ), για να ενταχθεί σε μία συγκεκριμένη παρέα, ταυτίζοντας την πιθανή 

ενσωμάτωσή του σε αυτήν με την αυτοεκτίμησή του. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

Αυτόνομος, άμεση, εναλλακτικές, ασαφείς, να αφομοιώσουν: Να γράψεις από μια 

συνώνυμη λέξη, στον ίδιο γραμματικό τύπο, προσέχοντας να μην αλλάξει η σημασία κάθε 

λέξης στο γλωσσικό περιβάλλον της πρότασης στην οποία βρίσκεται. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3  

Στο παραπάνω κείμενο αναφέρεται πως «η ανάγκη αποδοχής του εφήβου από τους φίλους 

του είναι πολύ μεγάλη σε αυτή την περίοδο». Σε άρθρο 250-300 λέξεων που θα 

δημοσιεύσεις στην εφημερίδα του σχολείου σου να εκφράσεις τεκμηριωμένα τη συμφωνία 

ή τη διαφωνία σου στην παραπάνω θέση, χρησιμοποιώντας και παραδείγματα από την 

προσωπική σου εμπειρία.  

Μονάδες 40  


