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ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟI ANHΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ζητούμενο κειμενικό είδος: μαθητικό άρθρο δημοσιευμένο σε σχολικό ιστολόγιο.  

Στοιχεία που υπηρετούν το επικοινωνιακό πλαίσιο:  

• Τίτλος. 

• Αφόρμηση από την επικαιρότητα και από το μη λογοτεχνικό κείμενο που διάβασαν οι 

μαθητές. 

• Γλώσσα: Αναφορική λειτουργία της γλώσσας. 

• Ύφος λόγου: απλό και οικείο. 

• Αξιοποίηση κατάλληλου προσώπου στον ενικό/πληθυντικό αριθμό (κατά κύριο λόγο: α’, γ’ 

ρηματικό πρόσωπο). 

Περιεχόμενο: 

Θετικά αξιολογούνται: 

• η ικανότητα του/της μαθητή/-τριας να εκφράζει τεκμηριωμένα, με σαφήνεια και ακρίβεια, 

την προσωπική του/της θέση για το θέμα,  

• η αξιοποίηση και ο μετασχηματισμός των ιδεών του μη λογοτεχνικού κειμένου (οργάνωση 

της επιχειρηματολογίας, άντληση ιδεών και από το κείμενο αναφοράς). 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

 

Ο βασικότερος λόγος που ωθεί έναν έφηβο σε αποκλίνουσα συμπεριφορά:  

• Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε νοσηρό κοινωνικό/ψυχολογικό κλίμα ενδεχομένως να έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να προβούν σε παραβατικές συμπεριφορές. 

• Τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί ενδεχομένως να αναπαράγουν το ίδια μοντέλα 

συμπεριφοράς. Ακόμα και ως μάρτυρας συγκρουσιακών οικογενειακών σχέσεων (σκηνές 



βίας ανάμεσα στους γονείς) το παιδί μπορεί να θεωρήσει υποσυνείδητα τη βία ως μέσο 

κοινωνικής κυριαρχίας. 

• Η παραβατική συμπεριφορά μπορεί να αποτελεί το μέσο επιβίωσης για τον έφηβο που 

μεγαλώνει από μικρός σε ένα περιβάλλον στερημένο από αγάπη, παραμελημένος από την 

οικογένεια, προσπαθώντας να βρει το δικό του μονοπάτι για την επιβίωση. 

• Ορισμένοι έφηβοι εκδηλώνουν αδυναμία συμμόρφωσης με το σύστημα κανόνων που 

επιτάσσουν οι Κοινωνικές Νόρμες (κανόνες) και γι αυτό φέρονται αντιδραστικά και 

επιθετικά. 

• Κάποια παιδιά αναπτύσσουν ανεξέλεγκτη συμπεριφορά διότι η τυπική οριοθέτηση από την 

πλευρά των γονιών και των εκπαιδευτικών δεν πιάνει τόπο. 

Τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν αντλήθηκαν από το Κείμενο αναφοράς. Ο/Η μαθητής/τρια 

μπορεί να εκφράσει την προσωπική του/της άποψη για το λόγο της αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς. 

Συμφωνία ή διαφωνία για το αν το σχολείο μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους με 

αποκλίνουσα συμπεριφορά: 

Σε περίπτωση συμφωνίας: 

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αναφέρει πως, εφόσον οι εκπαιδευτικοί είναι 

ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ψυχικής υγείας των εφήβων και υπάρχουν και εξειδικευμένοι 

ψυχολόγοι στα σχολεία για να ενισχύουν και βοηθούν το έργο των εκπαιδευτικών,  το σχολείο 

μπορεί να βοηθήσει ή έστω να προλάβει την εκδήλωση ακραίων παραβατικών συμπεριφορών.  

Σε περίπτωση διαφωνίας: 

Ο/Η μαθητής /-τρια μπορεί να αναφέρει πως, σε καμία περίπτωση, το σχολείο δεν επαρκεί για 

την πρόληψη ή εξάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς των εφήβων. Χρειάζεται αρωγή από 

το Κράτος, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερα Κέντρα Ψυχικής Υγείας του παιδιού και του 

εφήβου, όπου εξειδικευμένο προσωπικό θα ασχολείται με τη συμπεριφορά κάθε νέου. Αυτά τα 

Κέντρα, αλλά και άλλες δημόσιες δομές, σε συνεργασία με τους γονείς, θα αντιμετωπίσουν πιο 

ικανοποιητικά τα εφηβικά προβλήματα.  

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Η αφηγήτρια βίωσε ένα περιστατικό βίας από ένα συνομήλικο αγόρι (Δεν πρόλαβα όμως να 

αποφασίσω… μου πάτησε με δύναμη τους ώμους κι ύστερα το ένιωσα να σφίγγει τον λαιμό 

μου κάτω απ' το νερό). Ένιωσε πανικό, εφόσον η φωνή της δεν είχε δύναμη κάτω από το νερό 



(μόνο που η φωνή του ακούγεται σαν το νερό που θροΐζει περνώντας μέσα απ' τα 

σκουριασμένα σίδερα των ναυαγίων), σκεφτόταν πως θα πεθάνει (Ήξερα ότι σε λίγο θα 

πέθαινα, γιατί δεν είχα προλάβει να πάρω εκείνη τη μεγάλη ανάσα που ήθελα και ο αέρας 

μέσα μου ήταν μικρός σαν σταγόνα) και αυτό της προκαλούσε τρόμο. Ένιωσε οίκτο για τον 

εαυτό της και αυτό που της συνέβη (Κι ήμουν σίγουρη πως το ψάρι εκείνο το είχε στείλει ο 

ήλιος που με λυπήθηκε και με έκανε ξαφνικά κάτι σαν φίλη του). Τέλος, ντράπηκε να πει την 

αλήθεια στον πατέρα της, φοβούμενη μήπως ήταν ένα περιστατικό που δημιούργησε το μυαλό 

της (Κι εγώ τότε ντράπηκα να του πω για τα μάγουλα του ήλιου ή τα χοντρά χέρια του Δημήτρη. 

Σκέφτηκα πως μάλλον ήταν κάτι χαζό του μυαλού μου).  

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να εκφράσει την προσωπική του/της άποψη για το αν οι έφηβοι της 

σύγχρονης εποχής βιώνουν περιστατικά βίας στην καθημερινότητά τους ή όχι, αρκεί να 

αιτιολογήσει την τοποθέτησή του/της.  

ή 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς την επικοινωνιακή περίσταση (επιστολή) λαμβάνουμε υπόψη τα παρακάτω: 

• Δομή: Τοποχρονικός προσδιορισμός (χωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς), ανάλογη 

προσφώνηση και αποφώνηση. 

• Ύφος λόγου: φιλικό, οικείο.  

• Γλώσσα: Προτιμάται η απλή - καθημερινή γλώσσα. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί 

και μια μικτή γλώσσα (αναφορική και συγκινησιακή), για να τονιστεί αφενός η 

σοβαρότητα του ζητήματος και αφετέρου ο οικείος τόνος που χαρακτηρίζει μια φιλική 

επιστολή.  

• Εναλλαγή των προσώπων, για να αποδοθεί ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου κειμενικού 

είδους και να αναδειχτεί ο φιλικός τόνος, η πειστικότητα, η χρήση των κατάλληλων 

εκφραστικών μέσων κλπ. 

• Σκοπός: η εκμυστήρευση / έκφραση κάποιων ατομικών συναισθημάτων - στοχασμών / 

σκέψεων - επιθυμιών του προσώπου που γράφει την επιστολή.  

 

Οποιαδήποτε επιλογή του/της μαθητή/-τριας που αποτελεί έκφραση των σκέψεών του/της 

θεωρείται αποδεκτή· αρκεί να είναι νοηματικά και εκφραστικά ολοκληρωμένη. Στο κείμενο θα 

πρέπει να είναι εμφανής η αίσθηση της αμεσότητας και να τονίζεται ο φόβος που ένιωσε η 



αφηγήτρια, καθώς και τα ευρύτερα συναισθήματά της. Υπάρχει περίπτωση στην επιστολή να 

υπάρχουν σχόλια και στοιχεία που καταγράφει η αφηγήτρια σε ώριμη ηλικία (εφόσον δεν 

διευκρινίζεται σε ποια περίοδο της ζωής της αποφασίζει να κάνει την εκμυστήρευση στον 

πατέρα). 


