
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε άλλη 

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δύο αμερικανικών ερευνών για τις συνήθειες και τα χαρακτηριστικά 

της εφηβικής ηλικίας διαπιστώθηκε:  

➢ η μείωση των κοινωνικών συναναστροφών τους 

➢ η εξάρτηση από την οικογένεια 

➢ η απροθυμία συναισθηματικών δεσμών 

➢ 59% των εφήβων έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Η παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό. Συγκεκριμένα στον παρατιθέμενο ορισμό η οριστέα έννοια 

είναι η Generation Z, γένος αποτελεί η φράση «η γενιά των σημερινών εφήβων» και η ειδοποιός 

διαφορά δηλώνεται στο υπόλοιπο χωρίο «Είναι η πρώτη γενιά που δεν έχει μνήμες από έναν κόσμο 

χωρίς ίντερνετ, ...στα social media».». Με τον ορισμό αυτό αποσαφηνίζεται ο όρος προκειμένου να 

αναδειχθεί η σχέση των εφήβων με τα κινητά τηλέφωνα, καθώς είναι το θέμα που πραγματεύεται το 

κείμενο. Στην κατακλείδα της πρώτης παραγράφου αναφέρεται ότι πρόκειται για τη γενιά της νέας 

χιλιετίας που διαθέτει ηλεκτρονική συσκευή. Με τον ορισμό αποφεύγεται η σύγχυση με τις 

προηγούμενες γενιές.  

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

σημαντική μεταβολή, αίσθημα αδυναμίας, κοινωνική απόρριψη, επιβλαβή χαρακτήρα, 

επικοινωνιακές ικανότητες 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 



Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να απαντήσει ελεύθερα αξιοποιώντας στοιχεία του κειμένου. Ενδεικτικά 

μπορεί να αναφέρει ότι η νεότητα είναι αντιμέτωπη με μια σειρά προκλήσεων, αδιέξοδα και 

δυσκολίες («Αρχίζει μέρα συννεφιασμένη, μ’ αδιέξοδον ουρανό, βαρύ, φορτωμένο καταιγίδες 

φανερές κι ύπουλες»). Το ποιητικό υποκείμενο αναρωτιέται για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται οι νέοι στο ξεκίνημα της ζωής τους. Έχουν αντιληφθεί πλήρως («τόσο πολύ γνωρίζουν») 

ότι δεν υπάρχει ελπίδα («δεν μπορούν να ελπίζουν»), γεγονός τραγικό – αν αναλογιστεί κανείς – ότι 

χαρακτηριστικό της νιότης είναι η ελπίδα, η ξενοιασιά, η αισιοδοξία, η λαχτάρα για τη ζωή. Απορεί με 

τη στάση των μεγαλύτερων («Τι ξέρουν οι μεγάλοι και δεν μιλούν») αφού είναι σκληρό να τους 

μυήσουν στη ζωή με αυτό τον τρόπο. 


