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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α.1.  Το κείμενο πραγματεύεται το σύγχρονο φαινόμενο της έξαρσης της 
νεανικής κυρίως εγκληματικότητας. Αρχικά, παρουσιάζονται τα αίτια που την 
προκαλούν και αφορούν στην έλλειψη υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος 
και σωστής διαπαιδαγώγησης, παράλληλα με την ανυπαρξία ηθικών 
προτύπων που να εμπνέουν τους νέους. Καταγράφονται επίσης η ύπαρξη 
ανεργίας, η προβολή της βίας από τα μέσα ενημέρωσης, η κοινωνική 
περιθωριοποίηση και οι αυξανόμενες ανισότητες. Για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου, που εντοπίζεται αυξημένο στις χώρες της Ευρώπης, προτείνεται 
η κινητοποίηση των ενηλίκων και η διακοπή προώθησης της βίας στα παιδιά, 
ταυτόχρονα με την ουσιαστική δραστηριοποίηση των πολιτικών.                    
Τέλος, απαραίτητη κρίνεται η βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών. 

 

Β.1. Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας πρέπει να σταματήσει «να πουλάει βία» στα 
παιδιά. Είναι απαραίτητο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι υπεύθυνοι του 
χώρου του θεάτρου, του κινηματογράφου, της μουσικής, του αθλητισμού, 
της διαφήμισης και της μόδας να συνειδητοποιήσουν την καταστροφική 
επιρροή τους στο θυμικό των ανηλίκων. Οι έφηβοι, επειδή βρίσκονται στη 
διαδικασία διαμόρφωσης της προσωπικότητάς τους, είναι εύπιστοι και 
εντυπωσιάζονται εύκολα από το ασυνήθιστο. Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ότι 
είναι υποχρεωτική η διακοπή της προβολής βίαιων προτύπων που 
προκαλούν ανεπανόρθωτα αποτελέσματα στην ηθική και ψυχική ισορροπία 
των νέων. 
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Β.2.  α.) Η πρώτη παράγραφος του κειμένου αναπτύσσεται με τη μέθοδο:        
αίτιο – αποτέλεσμα. Στη θεματική περίοδο αναφέρεται το αποτέλεσμα, 
δηλαδή η μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας, ιδίως των νέων, και στη 
συνέχεια παραθέτονται τα αίτια. Λέξη που δηλώνει την παρουσίαση των 
αιτίων είναι το «οφείλεται». 
 
β.) Θεματική Πρόταση : «Ένα σημαντικό πρόβλημα του καιρού μας … των 
νέων.» 
 
Σχόλια/Λεπτομέρειες : «Σε σημαντικό βαθμό … τηλεόραση» 
 
Κατακλείδα : Δεν υπάρχει. 

 
 
 
B.3.  α.)  σημαντικό : ασήμαντο, ανούσιο 
  απουσία : παρουσία, ύπαρξη 
  ενήλικη : ανήλικη 
  σταματήσει : ξεκινήσει, συνεχίσει 
  ανασφάλεια : ασφάλεια 
 
 
 
 β.) πίστη : εμπιστοσύνη 
  στόχους : σκοπούς 
  αναφέρεται : λέγεται 
  μερίδιο : κομμάτι, τμήμα 
  ερμηνεύσουν : εξηγήσουν  
 
 
Β.4.  α.) Τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν :  
 

- Την αυτούσια μεταφορά των αναφερόμενων  στο περιοδικό Time. 
 

- Τη μεταφορική χρήση της γλώσσας. 

 
 

β.) «βιομηχανία της ψυχαγωγίας» ή «διογκούμενες ανισότητες» 
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Γ.1.     « Η βία γεννιέται στα σχολεία» 
 
Πρόλογος:  
 
Επειδή το κείμενο που θα συντάξουν οι υποψήφιοι είναι άρθρο, ο πρόλογος πρέπει 
να αφορμάται από την επικαιρότητα. 
 
Κύριο μέρος : 
 

1.) Μορφές Ενδοσχολικής Βίας : 

 
 Σωματική βία : Είναι η πρόκληση πόνου στο σώμα του άλλου, με σκοπό τον 
επηρεασμό της θέλησης του, π.χ. ξυλοδαρμοί, κλοπές. 
 

 Ψυχολογική βία : Είναι ο εξαναγκασμός του άλλου, με όπλο την απειλή, να 
ενστερνιστεί και να υλοποιήσει ξένες απόψεις. 
 

 Ηλεκτρονική βία : Είναι ο εκβιασμός των νέων μέσω των σελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης. 
 

 Περιθωριοποίηση : Είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός από τα υπόλοιπα μέλη της 
σχολικής κοινότητας. 
 

 Μορφή βίας είναι και αυτή που ασκείται στους μαθητές από τους εκπαιδευτικούς,  
με όπλο τις πειθαρχικές ποινές και τους βαθμούς. 
 
 

2.) Τρόποι Αντιμετώπισης : 
 

i.) Η οικογένεια πρέπει με το διάλογο να προβάλλει ιδανικά και να καλλιεργεί 
στους νέους τις ανθρωπιστικές αξίες (αγάπη, φιλία, αλτρουισμό, ανθρωπιά.) 
 

ii.) Η πολιτεία πρέπει να : 
 

 Ελέγχει τις εκπομπές των Μ.Μ.Ε., και ειδικότερα τις παιδικές, και να 
απαγορεύει την προβολή βίας, στην οποία, όταν εθίζονται τα παιδιά,                   
είναι εύκολο σε οποιοδήποτε χώρο να την ασκήσουν. 
 

 Διοργανώνει προγράμματα για την ενημέρωση των οικογενειών. 
 

 Ιδρύει βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους, με στόχο τη δημιουργική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 
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iii.) Η εκπαίδευση πρέπει να :  
 

 Προωθεί το δημοκρατικό χαρακτήρα του σχολείου που θα οπλίζει τον νέο με 
τις αρχές του ανθρωπισμού και θα αποσκοπεί στην ουσιαστική 
διαπαιδαγώγηση και κοινωνική αγωγή. 
 

 Καλλιεργεί τη διαλεκτική σχέση εκπαιδευτικών – μαθητών. 
 

 Εκσυγχρονίσει την εκπαιδευτική διαδικασία με βάση τις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας κ.ά.) 

 
 Παρέχει ουσιαστική διδασκαλία των τεχνών (μουσική, εικαστικά), ώστε να 
χαλιναγωγούνται τα πάθη και να εξημερώνονται τα ήθη. 

 
 Καταπολεμά τον ρατσισμό και τον αποκλεισμό στο πλαίσιο του σχολείου, 
καθώς και οι εκπαιδευτικοί να παρεμβαίνουν για την εξάλειψη τέτοιων 
φαινομένων. 

 
 Επανδρώσει τα σχολεία με ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς)  που να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις 
ενδοσχολικής βίας.  

 

Επίλογος : 
 
Ο μαθητής καλό θα ήταν να τονίσει ότι είναι επιβεβλημένο να αφυπνιστεί η 
κοινωνία, ώστε να υλοποιηθούν οι παραπάνω προτάσεις και να περιοριστεί  το 
συγκεκριμένο φαινόμενο. 
 
 

Επιμέλεια Απαντήσεων : 
 

Θεοδώρου Ελεάνα, Γραμμένου Ιωάννα 
 


