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Κείμενο 1 

[Ο ρόλοσ του ςφγχρονου ζλληνα πατζρα] 

Το παρακάτω κείμενο με τον τίτλο «H οικογζνεια μπροςτά ςε ζναν διαρκϊσ μεταβαλλόμενο κόςμο: 

Μια διαδρομή γεμάτη μεταμορφϊςεισ και εκπλήξεισ, η περίπτωςη του ζλληνα άνδρα» είναι 

αντλημζνο από την ιςτοςελίδα του Κζντρου Συςτημικήσ ψυχοθεραπείασ και ζρευνασ. Έχει 

διαςκευαςτεί για τισ ανάγκεσ τησ εξζταςησ. 

 

Στο βιβλίο «Η επιςτροφι του άνδρα. Λφνοντασ τθ ςιωπι αιϊνων»1 αποδίδεται θ μεγάλθ 

ςφγχυςθ που ακολοφκθςε τισ μεταβολζσ, πλιττοντασ κυριολεκτικά τον κεςμό του γάμου 

και δθ2 τθσ οικογζνειασ. Εςτιάηοντασ ςτθ ςφγχυςθ αυτι είναι πικανό να κατανοιςουμε ότι 

πρόκειται για µια ιδιαίτερα επϊδυνθ μετάβαςθ τθσ οικογζνειασ ςε κάτι καινοφργιο. Τα µθ 

εφαρμοςμζνα δικαιϊµατα3 του ζλλθνα άνδρα για τθν πατρότθτα, για παράδειγμα, κακϊσ 

και µια γενικότερθ κοινωνικι αµφικυµία4 για το τι τελικά περιλαμβάνει ο ρόλοσ του ωσ 

πατζρασ, αποτελοφν μερικζσ µόνο ενδείξεισ για το αδιζξοδο που περιγράφουμε.  

Ζτςι από τθ µια μεριά παρατθροφμε, µε ιδιαίτερο ενδιαφζρον, τον ςφγχρονο 

ζλλθνα άνδρα να ξεπερνά ςτερεότυπα και ςτεγανά που περιλαμβάνει ο ρόλοσ του, όπωσ 

για παράδειγμα να ζχει αναγνωρίςει και να ζχει αναλάβει ζνα μεγάλο μζροσ τθσ 

ανατροφισ των παιδιϊν του, από τθν άλλθ, όμωσ, να διατθρεί και µια «απόςταςθ 

αςφαλείασ» από όλουσ μζςα ςτο ςπίτι, επιλζγοντασ ποιεσ ευκφνεσ κα αναλάβει εκείνοσ 

αποκλειςτικά και ποιεσ όχι.  

Ταυτιςμζνοσ µε τον κοινωνικά καταςκευαςμζνο ρόλο του δυςκολεφεται να 

επικοινωνιςει µε τθ ςφντροφό του και να ςυμμετάςχει ενεργά ςτθν οικογζνειά του, 

παραμζνοντασ εγκλωβιςμζνοσ ανάμεςα ςτον καινοφργιο αλλά άγνωςτο ακόμθ ρόλο που 
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2
 Και δθ: και μάλιςτα 

3
 Αντίκετο προσ τθν  εφαρμογι δικαιϊματοσ τθσ γυναίκασ ςτθ μθτρότθτα και με μθ ςυμβατικζσ 

μεκόδουσ.  

4
  ςυνφπαρξθ δφο αντίκετων, αντικρουόμενων ςυναιςκθμάτων τθν ίδια ςτιγμι για το ίδιο κζμα 



καλείται να αναλάβει, και ςτον παλιό αλλά οικείο και περιοριςτικό ρόλο που επιτελοφςε 

για χρόνια.  

Σιμερα πλζον ζχει χάςει τθν πρωτοκακεδρία που του ζδινε ο παραδοςιακόσ του 

ρόλοσ, κακϊσ θ ςφγχρονθ ςυηυγικι και οικογενειακι ηωι απαιτεί ςυνεργαςία, 

αλλθλοςεβαςμό και αλλθλοκατανόθςθ- ζννοιεσ ςχετικά καινοφργιεσ, που δεν είναι εφκολο 

να τισ εντάξει φυςιολογικά ςτον εςωτερικό του χάρτθ (Μπαρµπαλιοφ, 2017). 

 

Κείμενο 2  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΙΣΗΗ 

Το παρακάτω κείμενο είναι ποίημα του Χάρη Βλαβιανοφ το οποίο ζχει δημοςιευτεί ςτην ποιητική 

ςυλλογή με τίτλο Adieu, Νεφζλη 1996, ςελ. 36-37.  

 

Τι είναι αυτό το παρελκόν; 

Τι είναι αυτι θ ςυγκεκριμζνθ εικόνα 

που επανζρχεται για να επιβεβαιϊςει 

το ςθμερινό πρόςωπο 

τθν αλλαγι τθσ ζκφραςθσ  

τθ μεταςτροφι του βλζμματοσ; 

 

Θα ικελα να ςε ςυγχωριςω 

αλλά μεςολάβθςαν τόςεσ διαψεφςεισ 

ςωρεφτθκε τόςθ ςιωπι ανάμεςά μασ 

που δεν υπάρχουν τϊρα ςχιματα 

ν’ αρκρϊςουν το αίςκθμα τθσ οριςτικισ απϊλειασ. 

Η φφςθ είναι ελεφκερθ να παπαγαλίηει 

τα παράφωνα ςτιχάκια τθσ 

ι θ γραφομθχανι ν’αφθγείται τθν εποποιία 

άλλθσ μιασ χαμζνθσ ευκαιρίασ 

ωςτόςο εμείσ γνωρίηουμε πωσ το λίγο που μασ δόκθκε 

ςπαταλικθκε ςε χειρονομίεσ κι επιφωνιματα 

πωσ θ ζπαρςθ των δακρφων 

δεν αρκεί για να βάλει ςτα χείλθ μασ 

όςα πικρά για χρόνια δεν ομολογικθκαν. 

 

Δεν κυμάμαι πια πότε άκουςα 



για τελευταία φορά τθ φωνι ςου. 

Θα πρζπει να ιταν ςτισ 19 Ιουνίου 

όταν ο τθλεφωνθτισ μου ευχικθκε εκείνο το γνωςτό 

 «να ηιςεισ, γιζ μου» 

που επαναλαμβάνεται απαράλλακτο κάκε χρόνο 

 με μια θμζρα κακυςτζρθςθ 

-ςθμάδι κι αυτό μιασ μνιμθσ 

που ζμακε ν’ ατενίηει το ερειπωμζνο ςκθνικό 

 με αξιοκαφμαςτθ αδιαφορία. 

 

Θα ηιςω λοιπόν αφοφ το κζλεισ 

για να ςε δω όμωσ να πεκαίνεισ. 

Θα ηιςω για να ςε κλάψω όπωσ δεν κα ςε κλάψει κανείσ. 

Θα ηιςω, γιατί θ τελευταία λζξθ αυτισ τθσ άρνθςθσ 

κα είναι θ μόνθ που δεν κα με προδϊςει. 

 

ΘΕΜΑΣΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδεσ 35) 

 

1ουποερώτημα (μονάδεσ 10) 

Σε 50-60 περίπου λζξεισ να παρακζςεισ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ςφμφωνα με τον 

ςυντάκτθ του Κειμζνου 1, οι αλλαγζσ ςτθν οικογζνεια ζχουν προκαλζςει δυςκολίεσ ςτον 

Ζλλθνα άνδρα.  

Μονάδεσ 10 

2ουποερώτημα (μονάδεσ 10) 

Να εντοπίςεισ και να περιγράψεισ με ςυντομία ςτθν πρϊτθ παράγραφο του Κειμζνου 1 δφο 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ επιτυγχάνεται θ ςυνοχι ανάμεςα ςτισ περιόδουσ λόγου. 

Μονάδεσ 10 

3ουποερώτημα (μονάδεσ 15)  



Στο Κείμενο 1 ο ςυντάκτθσ επιλζγει ςε κάποια ςθμεία ζνα ακαδθμαϊκό/λόγιο λεξιλόγιο και 

ανάλογο τόνο/φφοσ τεκμθρίωςθσ των κζςεϊν του, τα οποία ταιριάηουν ςε ζνα αντίςτοιχο 

επικοινωνιακό πλαίςιο. Να εντοπίςεισ τρία ςτοιχεία του κειμζνου με τα παραπάνω 

χαρακτθριςτικά (μονάδεσ 9) και να αιτιολογιςεισ τθν επιλογι τουσ με κριτιριο το κζμα ςτο 

οποίο αναφζρεται (μονάδεσ 4) και το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται (μονάδεσ 2).  

Μονάδεσ 15 

ΘΕΜΑ 4 

Να περιγράψεισ και να ερμθνεφςεισ τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται 

το ποιθτικό υποκείμενο ςτο Κείμενο 2 και να διατυπϊςεισ τθν προςωπικι ςου τοποκζτθςθ 

ωσ προσ το κζμα/ερϊτθμα που αναδφεται ςτο ποίθμα. Ανάπτυξε τθν απάντθςι ςου ςε 120-

150 λζξεισ. 

Μονάδεσ 15 


