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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

Α1.  

Πρόταση Σωστό/ 

Λάθος 

Αιτιολόγηση με αναφορά στο 

κείμενο 

1. Ο άνθρωπος γεννιέται 

βασανιστής και δεν 

επηρεάζεται από 

εξωτερικούς παράγοντες. 

Λ Αλλά και ο βασανιστής δεν 

γεννιέται, γίνεται. 

2. Οι εικόνες από τα «τρόπαια 

πολέμου» στο διαδίκτυο 

προκαλούν έντονη απέχθεια 

και ανομολόγητη 

ψυχαγωγία στους χρήστες. 

Σ Ο δεδηλωμένος 

αποτροπιασμός, όπως κάθε φορά 

που έρχονται στο φως «τρόπαια 

πολέμου»… και ανομολόγητη 

ψυχαγωγία. 

 

3. Χρειάζεται να γνωρίζεις τη 

βαρβαρότητα, για να την 

απωθήσεις από τη 

σύγχρονη κοινωνία. 

Σ Διότι, η εγγύτητα του κακού ευνοεί 

τη συνειδητοποίηση της επέλασής 

του. 

4. Ο

Οι άνθρωποι διεγείρονται 

από την ωμότητα, τη 

χυδαιότητα και την 

αντεκδίκηση. 

Σ (πάντοτε οι άνθρωποι διεγείρονταν 

από το φρικαλέο) 

 

Α2. 

 Η αρθρογράφος Τασούλα Καραϊσκάκη θίγει το πολύκροτο θέμα της βίας σήμερα. 

Αρχικά, αφορμώμενη από ένα περιστατικό στρατιωτικής βίας που παρουσιάστηκε 

στο διαδίκτυο τονίζει την εξοικείωση των τηλεθεατών/ αναγνωστών με πράξεις 

επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς. Επιπλέον, προβάλλει τον εθισμό των νέων σε 

φαινόμενα εγκληματικότητας μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Στη συνέχεια, 

στηριζόμενη σε πορίσματα της ψυχολογίας, αναφέρει την προπαγάνδα που ασκείται 

από πρόσωπα εξουσίας με αποτέλεσμα την εξάλειψη ανθρωπιστικών συναισθημάτων 
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και τονίζει το γεγονός ότι ο πόλεμος διαφθείρει ηθικά τον άνθρωπο. Κλείνοντας, 

επισημαίνει την ανάγκη για θεραπεία των βαθύτερων αιτιών που γεννούν τη βία. 

 

 

Β1.       

  αποκρουστικό : απωθητικό, απεχθές, αηδιαστικό 

πρακτικές: μεθόδους, τεχνικές 

απληστίας: πλεονεξίας 

εμπεριέχει: περικλείει, περιλαμβάνει 

επιτρέπουν: αφήνουν 

 

 

Β2. 

α) Η δεύτερη παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο του αιτίου – 

αποτελέσματος. Στη θεματική πρόταση αναφέρεται η αιτία (Παγιδευμένοι σε ένα 

σύμπαν..) και τα αποτελέσματα (τις πολεμικές πρακτικές… που ζουν άλλοι). Στις 

λεπτομέρειες αναλύει περαιτέρω τις συνέπειες (Την αντιμετωπίζουν…… πραγματικά 

θύματα). 

  

β) Στην τρίτη παράγραφο η αρθρογράφος χρησιμοποιεί δύο τρόπους πειθούς. 

 Α)επίκληση στη λογική. Υποστηρίζει την άποψη ότι οι άνθρωποι έχουν εθιστεί σε 

εικόνες και πράξεις βίας. Συγκεκριμένα, ως μέσα πειθούς χρησιμοποιεί τεκμήρια: 

παραδείγματα (με το πάτημα ενός κουμπιού … ανθρώπων και τεράτων) και επικαλείται γενικές 

αλήθειες (Ο πόλεμος, … αναίτια χυδαιότητα). 

Β) επίκληση στην αυθεντία. Χρησιμοποιεί ως μέσο πειθούς την παράθεση της άποψης του 

Αμερικανού επιστήμονα Στάνλεϊ Μίλιγκραμ, σχετικά με το πόσο εύκολα ένας καθημερινός 

άνθρωπος είναι σε θέση να διαπράξει βία, όταν το ζητήσει μια αυθεντία. (Σύμφωνα με τον 

Αμερικανό κοινωνικό ψυχολόγο Στάνλεϊ Μίλγκραμ) 

 

Β3. Αρχικά, η χρήση του γ΄ προσώπου από τη συγγραφέα αιτιολογείται από το γεγονός 

ότι πρόκειται για άρθρο του ημερήσιου τύπου. Η χρήση του γ΄ προσώπου προσδίδει 

αντικειμενικότητα στις απόψεις του συγγραφέα, αφού παρουσιάζονται ως γενικά 

αποδεκτές και ο ίδιος εμφανίζεται να καταγράφει την πραγματικότητα ως 

αντικειμενικός παρατηρητής. Εξάλλου, η χρήση του γ΄ ενικού προσώπου καθιστά το 

ύφος του κειμένου πιο επίσημο και σοβαρό. 

 

 

Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: Βασικό γνώρισμα του κειμένου είναι ο ευσύνοπτος και 

περιεκτικός τίτλος που μπορεί να περιέχει σχόλιο είτε με τη μορφή λεκτικού/ 

αξιολογικού χαρακτηρισμού είτε με τη χρήση σημείων στίξης. Εφόσον πρόκειται για 

τη σχολική εφημερίδα το ύφος είναι απλό και οικείο, ενώ μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε α΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο. Κυριαρχεί η αναφορική 

λειτουργία της γλώσσας. 

  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

Χρησιμοποιούμε ως αφόρμηση γεγονός της επικαιρότητας, σχετικό 

με το θέμα ανάπτυξης π.χ. Με αφορμή το Χ γεγονός αποφάσισα να εκθέσω τις 
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σκέψεις μου γι’ αυτό το θέμα στη σελίδα της σχολικής μας εφημερίδας… 

  

 

Οι συνέπειες της νεανικής βίας. 

– Υλικές: βανδαλισμοί, καταστροφές, φθορά περιουσιών 

–  Πολιτικές: δυσλειτουργία δημοκρατίας, φανατισμός, αυταρχισμός 

– Ψυχολογικές: φόβος, καχυποψία, ανασφάλεια, μοναξιά 

– Ηθικές: ανηθικότητα, παρανομία, κοινωνική παθογένεια. 

– Κοινωνικές: χειραγώγηση, πολλαπλασιασμός της βίας, αποσύνθεση του 

κοινωνικού ιστού, ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση των ατόμων, 

αναστολή κοινωνικής προόδου. 

  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ : Ανακεφαλαίωση και τρόποι αντιμετώπισης 

– Ανθρωπιστική παιδεία για ολοκληρωμένη πνευματική και ψυχική καλλιέργεια 

– Σωστή αγωγή από το σχολείο, την οικογένεια, την κοινωνία 

– Άμβλυνση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων 

– Ευκαιρίες για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

– Διάλογος, συνεργασία, πρόληψη 

 

 

2. Λογοτεχνικό κείμενο 

1η δραστηριότητα 

Α1. Σύμφωνα με τον Ράσελ, για να διαμορφώσει το παιδί σωστή προσωπικότητα χρειάζεται να ζει 

και να μεγαλώνει με κατανόηση, έπαινο, ασφάλεια, επιδοκιμασία και δικαιοσύνη. Είναι απαραίτητο 

να υπάρχει ένα σταθερό, ήρεμο περιβάλλον, το οποίο θα εξασφαλίζει και θα καλύπτει τις ανάγκες 

του παιδιού και θα προσφέρει ισορροπία και αρμονία. Το παιδί πρέπει να μεγαλώνει σε ένα 

περιβάλλον γεμάτο στοργή και χωρίς αγωνία και άγχος. Απώτερος σκοπός βέβαια είναι το παιδί 

μεγαλώνοντας να εσωτερικεύσει κάποιες αρχές και κάποιους κοινωνικούς κανόνες, να αποκτήσει 

την ικανότητα της ευθύνης του εαυτού του και της αυτοπειθαρχίας. 

 

2η δραστηριότητα 

Α) Μέσα από τις διαδοχικές επαναλήψεις της φράσης «αν ένα παιδί ζει μέσα» και από τη λέξη 

«μαθαίνει» ο Ράσελ θέλει να δώσει έμφαση στη διαδικασία διαμόρφωσης της προσωπικότητας σ’ένα 

παιδί. Το παιδί «χτίζει» τον εγκέφαλό του μέσα από τη μίμηση. Οι επαναλαμβανόμενες εμπειρίες 

καθοδηγούν το παιδί να αποκτήσει αρετές και αξίες σπουδαίες για τη μετέπειτα ζωή του στην 

κοινωνία. 

Β) Γ’ ρηματικό πρόσωπο: προσδίδει στο ύφος του κειμένου ουδετερότητα και αντικειμενικότητα και 

χρησιμοποιείται για γενικεύσεις.  

 

3η δραστηριότητα 

 Το πρόβλημα της εφηβικής παραβατικότητας είναι πολυδιάστατο και εξαρτάται από τη 

συνολική δράση πολλών τομέων είτε, προσωπικών, είτε οικογενειακών, είτε της ίδιας της δομής της 

κοινωνίας που ζούμε.  

 Αρχικά, σημαντικό ρόλο παίζουν οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Φαινόμενα όπως η 

οικονομική κρίση, η πολιτική αστάθεια συνδέονται άρρηκτα με την αύξηση της πιθανότητας 
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συμμετοχής των νέων σε εγκληματική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, ρόλο παίζει και η οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας. Οι έφηβοι από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα συχνά αισθάνονται 

αποκλεισμένοι και για να βελτιώσουν την κατάστασή τους μπορεί να επιλέξουν την ένταξη σε μία 

νεανική παραβατική ομάδα.  

Άλλος ένας παράγοντας που παίζει ουσιαστικό ρόλο είναι αυτός των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Τόσο η τηλεόραση όσο και οι ταινίες, προωθούν την έννοια της απονομής δικαιοσύνης 

μέσω της φυσικής εξόντωσης των εχθρών. Ακόμη ένας παράγοντας που ωθεί τους νέους στην 

παραβατική συμπεριφορά είναι ο αποκλεισμός. Πιο συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός ορισμένων 

ομάδων αυξάνει προοδευτικά τη συσσώρευση των εμποδίων, την κρίση ταυτότητας και τη ρήξη 

κοινωνικών δεσμών.  

 Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη η πολιτεία να διαθέσει χρόνο και να επικεντρώσει το 

ενδιαφέρον της στο φαινόμενο της εφηβικής παραβατικότητας κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για να 

την καταπολεμήσει. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


