
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 το Κείμενο 1, όταν η κατάσταση στην οικογένεια είναι ασταθής, είναι πιθανότερο τα 

παιδιά να αναπτύξουν παραβατική συμπεριφορά. Η οικογένεια έχει καταλυτικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του νεανικού ήθους με τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που προσφέρει και 

επηρεάζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση του νέου. Όταν στην οικογένεια δεν υπάρχει ισορροπία 

και υγιές περιβάλλον, τότε γίνεται προβληματική η κοινωνική συμπεριφορά του νέου. 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Η σύγκριση - αντίθεση στην 3η παράγραφο του Κειμένου 1 έχει ως σκέλη:  

α. Η αντίληψη που ίσχυε στο παρελθόν, ως τις αρχές της δεκαετίας του 60, ότι τα παιδιά που 

προέρχονταν από φτωχικό και εργατικής τάξης υπόβαθρο κατατάσσονταν σε µια «τάξη υψηλού 

κινδύνου»  

β. Η αμφισβήτηση αυτής της αντίληψης από τη δεκαετία του 60 και έπειτα, καθώς οι ειδικοί πλέον 

τάσσονται με την άποψη ότι η εγκληματικότητα αποτελεί, επίσης, συχνό φαινόμενο μεταξύ των νέων 

της μεσαίας τάξης. 

Με τη σύγκριση – αντίθεση, η οποία έχει ως βάση της τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών, ο 

συγγραφέας επιδιώκει να αποδείξει ότι δεν είναι η κοινωνική θέση του ατόμου κύρια αιτία για την 

εκδήλωση της νεανικής παραβατικότητας, αλλά το οικογενειακό περιβάλλον, όπως ανέπτυξε στην 

προηγούμενη παράγραφο.  

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)  

Αναγνώριση είδους σύνταξης: 



α. Παθητική σύνταξη.  

β. Ενεργητική σύνταξη 

γ. Παθητική σύνταξη 

Μετατροπή:  

α. Μια σειρά ποικίλων παραγόντων επηρεάζουν τη νεανική παραβατική συμπεριφορά. 

β. Αντίθετα, από ένα αντικοινωνικό και νοσηρό οικογενειακό περιβάλλον διαπαιδαγωγούνται τα 

µέλη του σύμφωνα µε δυσλειτουργικούς κανόνες συμπεριφοράς. 

γ. (Οι ειδικοί) έχουν αμφισβητήσει έντονα έκτοτε αυτό το τεκμήριο. 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Ο/η μαθητής/μαθήτρια, με αφόρμηση το Κείμενο 2, αναμένεται να: 

• σχολιάσει και ερμηνεύσει τη στάση και την επιμονή της μητέρας και των συγγενών, 

προκειμένου ο κυρ-Γιώργης να αλλάξει άποψη (και να παντρευτεί) 

• αναπτύξει την αναγνωστική του ανταπόκριση, συνδέοντας  την άρνηση του γιου να 

υποταχθεί στις επιθυμίες και τις αντιδράσεις του κοινωνικού συνόλου και να παντρευτεί σε 

σχέση με το σήμερα  

• αναφερθεί στη γονεϊκή προσπάθεια, εδώ της μητέρας - ή και εν γένει των συγγενικών 

προσώπων - να επηρεάζουν τους νέους στη λήψη σοβαρών αποφάσεων που αφορούν τη 

ζωή τους και το μέλλον τους 

• αναδείξει τις προσπάθειες της μητέρας να ανταποκριθεί μόνη της (λόγω του θανάτου του 

«άτυχου» άντρα της) στις ανάγκες της οικογένειάς της και την προστασία των παιδιών της 

από αντικοινωνικές συμπεριφορές (για να γίνουν σήμερα όλοι τους νοικοκυραίοι) 

• τηρήσει για την ερμηνευτική του/της προσέγγιση το όριο των 100-150 λέξεων. 

Οποιαδήποτε άποψη διατυπώνεται στο β’ σκέλος αυτού του θέματος θεωρείται αποδεκτή, 

εφόσον μπορεί να συσχετιστεί/τεκμηριωθεί με στοιχεία/χωρία του κειμένου και χωρίς να 

δίνεται με τρόπο αυθαίρετο ή να μην αξιολογεί τον χωροχρόνο που εξελίσσονται τα γεγονότα. 

 

 


