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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Το άγχος κυριεύει τη ζωή των παιδιών 

Από τις έρευνες που γίνονται σε παιδιά 7 – 18 ετών τα άσχημα νέα είναι πολλά. 

Πάνω από 5 ώρες στο διαδίκτυο καθημερινά, απανωτές απουσίες από το σχολείο, 

ανησυχία για περιστατικά επιθετικότητας και βίας στο σχολείο, αίσθηση ότι δεν 

ανήκουν στην παρέα συνομηλίκων, ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα, ελεύθερος 

χρόνος που σπαταλιέται στις οθόνες, υπέρβαρα παιδιά και έφηβοι, περιορισμένος 

ύπνος, πολλές ώρες χωρίς λήψη τροφής στο σχολείο αλλά και μετά την επιστροφή στο 

σπίτι, μη-ρεαλιστική εικόνα σώματος (πολύ χοντρός, πολύ αδύνατος), σταθερά σε 

εξαντλητικές δίαιτες, κιλά στην εφηβεία, βιώματα βίας και συχνή εμπλοκή σε 

καβγάδες, διαδικτυακός εκφοβισμός. 

Όλες αυτές οι δυσκολίες φαίνεται να προκαλούν στα παιδιά αρκετό άγχος. Γι’ 

αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν τα ποσοστά των παιδιών που λένε ότι δεν είναι 

καλά ψυχολογικά (πόνοι σε κοιλιά και κεφάλι, συχνές αλλεργίες και ιώσεις, κλπ.), ότι 

δεν έχουν αυτοεκτίμηση ή που κάνουν σκέψεις να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Και 

όλα αυτά να αυξάνονται. 

Πώς μπορούν λοιπόν να εξελιχθούν καλά και να καταφέρουν πράγματα στη 

ζωή τους όταν βασανίζονται από τέτοια προβλήματα; Χρειάζονται βοήθεια για να 

ωριμάσουν, κι αυτό σημαίνει ότι οι ενήλικες που μπορούν να παρέμβουν και να 

ενθαρρύνουν την υγιεινή διατροφή, καλό ύπνο και λιγότερες ώρες στις οθόνες. Είναι 

πολύ εύκολο να πούμε απλά, θεραπεύστε τα παιδιά και δώστε τους περισσότερη 

προσοχή. Μόλις χάσαμε το νόημα. Ίσως αυτή η στρεσαρισμένη γενιά νέων να είναι 

σαν τα καναρίνια στο ανθρακωρυχείο, που μας λένε να ρίξουμε τους τόνους πριν 

καταστρέψουμε τον εαυτό μας. Το κρίσιμο είναι ότι ζητάμε από τα παιδιά να αλλάξουν 

αντί να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω τους. Είναι αρκετά ενοχλητικό το γεγονός ότι αντί 

να κάνουμε κάτι για το στρες στο οποίο εκτίθενται τα παιδιά, στρέφουμε την προσοχή 

μας στο να προσαρμόσουμε τα παιδιά στο χάος που επικρατεί γύρω τους. Αυτό 

σημαίνει ότι δίνουμε σε ανησυχητικό βαθμό φαρμακολογικές λύσεις σε καθημερινά 

θέματα. Διαφόρων ειδών ουσίες για τον πόνο, για ψυχοσωματικές ενοχλήσεις, για 

αλλεργίες και άσθμα, όπως και για άγχος ή κατάθλιψη με τα νούμερα συνεχώς να 

αυξάνονται. Και παρά την όποια θεραπεία, αρκετά παιδιά εμφανίζουν αντικοινωνική 

συμπεριφορά ή βία, πολλά παιδιά απασχολούνται με video games περισσότερο από 5 

ώρες την ημέρα κι ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών εμφανίζουν σημάδια εθισμού 

όπως απώλεια ελέγχου, κοινωνική απόσυρση και παράβλεψη των συνεπειών της 

συμπεριφοράς τους. 
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Όπως και να ΄χει, τα παιδιά μας περνούν τη δική τους κρίση σε μια τόσο 

μεταβαλλόμενη κοινωνία και οι ενήλικες πρέπει να ανταποκριθούν. Έχουν τη δύναμη 

να καλλιεργήσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών τους. Αντί να ενημερώνουμε 

τα παιδιά για την ψυχική υγεία, θα προτιμούσα να κάνουμε περισσότερη δουλειά με 

γονείς και κηδεμόνες με στόχο να δημιουργήσουν για τα παιδιά τους το περιβάλλον 

που θα ενισχύσει την ψυχική ανθεκτικότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται δομή 

και προσδοκίες, όπως και φυσικές/λογικές συνέπειες ώστε να μπορούν να λύνουν οι 

ίδιοι προβλήματα. Δηλαδή δημιουργούμε και διατηρούμε ασφαλείς οικογένειες και 

σχολεία και αποφεύγουμε να εμφανίζουμε υπερβολικές συμπεριφορές κάθε φορά που 

συμβαίνει κάτι άσχημο. Ένας καβγάς μεταξύ δύο παιδιών δεν είναι πάντα βία ή 

εκφοβισμός. Και λίγα άσχημα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι διαδικτυακός 

εκφοβισμός. Το άγχος για τα διαγωνίσματα σπάνια είναι διαταραχή. Και η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση μπορεί να έχει ανάγκη μια αγκαλιά από έναν τρυφερό παππού αντί 

ψυχοθεραπεία. Σαφώς και για πιο σοβαρή και παρατεταμένη έκθεση στο στρες ή 

συμπτώματα που επιμένουν και κάνουν το παιδί να αποκόπτεται, η θεραπεία είναι η 

σωστή οδός. Αλλά πριν στείλουμε τα παιδιά μας σε θεραπεία, ίσως να πρέπει πρώτα 

να αναρωτηθούμε αν η ευαλωτότητα που αισθάνονται μπορεί να μειωθεί από 

συνειδητές πράξεις γονεϊκότητας και μια πιο ευαισθητοποιημένη κοινωνία. 

Είτε τα παιδιά μας μεταμορφώνονται σε πρίγκιπες και πριγκίπισσες ή σε 

καναρίνια σε ανθρακωρυχείο, η λύση είναι η ίδια. Δημιουργήστε γόνιμο, ασφαλές 

κλίμα σε ένα περιβάλλον που θα είστε διαθέσιμοι. Εκεί τα παιδιά μπορούν να 

αναπτυχθούν κατάλληλα και να ωριμάσουν έχοντας τις πηγές που θα χρειαστούν για 

να μην οδηγούνται σε θεραπείες και φαρμακολογικές λύσεις στην παραμικρή 

πρόκληση που θα τους φέρει η ζωή τους. 

 

Ιωάννα Θεοδωρακόπουλου,2018, (διασκευασμένο) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΠΑΙΔΕΙΑ 
Θα μου επιτραπεί να δηλώσω αμέσως πως η μακρόχρονη θητεία μου στην 

εκπαίδευση, η πείρα της ζωής και η αναστροφή μου με τον κόσμο του πνεύματος και 

με την ιστορία με έχουν πείσει πως η παιδεία, όχι μονάχα στη σχολική της φάση και 

έκταση, αλλά στη συνολική της σκόπευση, πάσχει από μια βασική και επικίνδυνη 

διαστροφή, που οφείλεται στην υπερτροφική ανάπτυξη των νοητικών και γνωστικών 

δυνάμεων της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

Από τη νηπιακή ηλικία ως την ώριμη εφηβική ή τη νεανική περίοδο, ο νέος 

άνθρωπος μαθαίνει αναρίθμητα πράγματα. Και οι νεότερες παιδαγωγικές προσπάθειες 

τείνουν, όσο ξέρω, στο πώς θα αποχτήσει όλες αυτές τις γνώσεις πιο άκοπα και πιο 

γρήγορα. Η νοητική μας παιδεία συγκέντρωσε την προσοχή της σ’ αυτή την πλευρά 

της ανθρώπινης ύπαρξης αντλώντας και από την παράδοση όσα στοιχεία συντελούν 

στο σκοπό της. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της μακρόχρονης, δαπανηρής 

και εξαντλητικής προσπάθειας είναι στην καλύτερη περίπτωση η δημιουργία 

ανθρώπων ικανών να «πετύχουν» στη ζωή, αλλά «άμουσων», όπως θα τους ονόμαζαν 

οι αρχαίοι Έλληνες. 

Ειδικότερα η ελληνική παιδεία, τονίζοντας μάλιστα τον «ελληνοχριστιανικό» 

χαρακτήρα της, αγνόησε σκόπιμα ή στάθηκε ανίκανη να συλλάβει τα βαθύτερα και 

ουσιαστικότερα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και της κλασσικής ελληνικής 

παιδείας. Σ’ αυτήν εκείνο που έχει πρωταρχική σημασία είναι η συνολική αγωγή του 

ανθρώπου, αυτό θα πει η σύγχρονη και αρμονισμένη άσκηση των φυσικών και 

πνευματικών του (όχι νοητικών) δυνάμεων, χωρίς καμιάν άμεση χρησιμοθηρική 
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επιδίωξη. Με άλλα λόγια ο στόχος της αρχαίας ελληνικής, ειδικότερα της αθηναϊκής 

παιδείας, ήταν η δημιουργία ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, ικανών στο κορμί, 

στον νου και στην ψυχή για να στοχάζονται ορθά, να βουλεύονται υπεύθυνα και να 

ενεργούν αποφασιστικά. 

Μια τέτοια συνολική αγωγή που γυμνάζει το κορμί του νέου και την ψυχή του, 

που του μαθαίνει τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά προπάντων ασκεί τις ψυχικές του 

δυνάμεις και καλλιεργεί την ευαισθησία του, είναι ίσως ένα ιδανικό ανέφικτο για τον 

δικό μας κόσμο. Ωστόσο δεν παύει να είναι ένα ιδανικό αξιοθαύμαστο. Αν η παιδεία 

σημαίνει ελευθερία και αν ελευθερία και παιδεία αποτελούν αυτοσκοπούς και όχι μέσα 

ή μεταπρατικές αξίες για εξαργύρωση· αν η ομορφιά τελειώνεται μέσα στο ρυθμό και 

αν ο ρυθμός του ανθρώπου και του κόσμου όλου μπορεί να εκφραστεί σε μια κορυφαία 

στιγμή της ανθρώπινης ζωής· αν η ώρα αυτή του ανθρώπου δεν είναι άλλη από εκείνη 

που το ανθρώπινο κορμί και η ανθρώπινη ψυχή ανθοφορούν για να καρπίσουν 

αργότερα και μυστικά, τότε αυτά όλα μπορούν να βρίσκονται μονάχα μέσα στον νέο 

άνθρωπο, τότε που έχει πια γεμίσει την εφηβεία και προτού ακόμα φτάσει να γίνει 

ώριμος άντρας ή γυναίκα. Τότε που είναι στην ώρα του, αυτό που οι Έλληνες ονόμαζαν 

«ωραίος ή καλός». Αυτήν την ώρα θα δείξει την ανθρώπινη δύναμη και ομορφιά και 

θα συναγωνιστεί για τη νίκη με τους όμοιούς του. Και μια τέτοια νίκη που του δίνει το 

στεφάνι και μαζί μ’ αυτό το θαυμασμό των συνανθρώπων του δεν έχει ανάγκη από 

τίποτε άλλο. 

Όποιος δε νιώθει ρίγος φέρνοντας στο νου του τον Διαγόρα πάνω στους ώμους 

των γιων του μέσα στις ιαχές των πανελλήνιων: «Κάτθανε Διαγόρα, οὐκ ἐς Ὄλυμπον 

ἀναβήσει»*, μπορεί να ζήσει μακάρια και μυαλωμένα και να καζαντίσει τα αγαθά του 

κόσμου, όμως θα περάσει από τον κόσμο αυτόν χωρίς να δοκιμάσει το ένα αγαθό, αυτό 

που λέμε ομορφιά ή έκσταση ή πλήρωση. 

Μανόλης Ανδρόνικος (κείμενο διασκευασμένο) 

*Ο Διαγόρας ο Ρόδιος ήταν ένας από τους διασημότερους πυγμάχους της αρχαιότητας 

και γενάρχης ολυμπιονικών.[…]Σε προχωρημένη ηλικία το 448 π.Χ. ήταν παρών στην 

Ολυμπία όταν οι γιοι του, Δαμάγητος και Ακουσίλαος, στέφθηκαν Ολυμπιονίκες. 

Λέγεται ότι αμέσως μετά την ανακήρυξή τους σε Ολυμπιονίκες, οι γιοί του ανέβασαν 

τον πατέρα τους στους ώμους τους και τον περιέφεραν θριαμβευτικά στο στάδιο. Τότε 

ένας από τους θεατές αναφώνησε Κάτθανε Διαγόρα, ουκ εις Όλυμπον αναβήση 

(Πέθανε Διαγόρα, μην περιμένεις να ανέβεις και στον Όλυμπο) και ο Διαγόρας εν μέσω 

των επευφημιών και πλήρης ευδαιμονίας άφησε την τελευταία του πνοή. 
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Στην απλότητα κρύβεται η ευτυχία 

 

Mπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα 

και με τα πιο μικρά.. 

Και με τα καθημερινότερα των καθημερινών. 

Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές. 

Μου φτάνει που τα χρόνια φυλάνε Χριστούγεννα για το τέλος τους. 

Που οι χειμώνες έχουν πέτρινα, χιονισμένα σπίτια. 

Που ξέρω ν’ ανακαλύπτω τα κρυμμένα πετροράδικα στις κρυψώνες τους. 

Μου φτάνει που μ’ αγαπάνε τέσσερις άνθρωποι. 
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Πολύ… 

Μου φτάνει που αγαπάω τέσσερις ανθρώπους. 

Πολύ… 

Που ξοδεύω τις ανάσες μου μόνο γι’ αυτούς. 

Που δεν φοβάμαι να θυμάμαι. 

Που δε με νοιάζει να με θυμούνται. 

Που μπορώ και κλαίω ακόμα. 

Και που τραγουδάω… μερικές φορές… 

Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν. 

Και ευωδιές που με γοητεύουν… 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Ποιοι είναι οι στόχοι της ελληνικής παιδείας σύμφωνα με το κείμενο 2; Να τους 

συμπυκνώσετε σε ένα κείμενο 60-70 λέξεων. 

(Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο 2, τις παρακάτω 
διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε 

κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη.  

Α. Ο δοκιμιογράφος υποστηρίζει πως η σύγχρονη παιδεία έχει καθαρά τεχνοκρατικό 

χαρακτήρα και δεν παράγει πνευματικά ώριμους ανθρώπους. 

Β. Η αρχαιοελληνική παιδεία, σύμφωνα με τον Μανόλη Ανδρόνικο, έχει κοινά 

χαρακτηριστικά με τη σύγχρονη. 

Γ. Μόνο η πολύπλευρη παιδεία θα καταφέρει να εμπνεύσει στους νέους τις σωστές 

αξίες και αρχές. 

Δ. Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει η δυνατότητα  παροχής πολύπλευρης αγωγής στους 

νέους. 

Ε. Ο δοκιμιογράφος παραθέτει το παράδειγμα του Διαγόρα , για να παροτρύνει τους 

αναγνώστες του να συμμετέχουν ενεργά στα αθλητικά δρώμενα. 

Μονάδες 10 

Β2 α) Ο σκοπός του συγγραφέα του κειμένου 1  στην τελευταία παράγραφο είναι να 

κινητοποιήσει για την αντιμετώπιση του άγχους των παιδιών. Πώς το επιτυγχάνει. Να 

εντοπίσετε και να αναλύσετε δύο κειμενικούς δείκτες. 

(6 μονάδες) 

     β) Ποια είναι η επικοινωνιακή λειτουργία του ερωτήματος στην 3η παράγραφο του 

κειμένου 1 «πως μπορούν ………. τέτοια προβλήματα;» 

(5 μονάδες) 
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Β3 α) Στην 1η παράγραφο του κειμένου 1 ο συγγραφέας επιλέγει μακροπερίοδο λόγο. 

Να σχολιάσετε την επιλογή του ως προς το περιεχόμενο και το ύφος. 

( 6 μονάδες) 

β) Δηλαδή (επιδιώκουμε) να δημιουργούμε και (να) διατηρούμε ασφαλείς οικογένειες και 

σχολεία και αποφεύγουμε να εμφανίζουμε υπερβολικές συμπεριφορές κάθε φορά που 

συμβαίνει κάτι άσχημο. (κείμενο 1). 

Να μετατρέψετε τα υπογραμμισμένα ρηματικά σύνολα σε ονοματικά και να 

προσδιορίσετε την αλλαγή στο νόημα και το ύφος. 

(Μονάδες 4) 

Β4) Το κείμενο 2 ανήκει στο είδος του αποδεικτικού δοκιμίου. Να δώσετε τρία 

στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ένταξη του κειμένου στο είδος αυτό. Ποια πρόθεση 

του συγγραφέα εξυπηρετεί η επιλογή του κειμενικού είδους; 

(Μονάδες 9) 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Ποιο είναι το μήνυμα του ποιήματος (κείμενο 3) κατά την γνώμη σας; Πιστεύετε 

ότι μπορεί να βρει ανταπόκριση στη σύγχρονη εποχή και γιατί; Να απαντήσετε 

αξιοποιώντας τουλάχιστον 3 κειμενικούς δείκτες (150-200 λέξεις) 

(Μονάδες 15) 

ΘΕΜΑ Δ 

Με αφορμή τα κείμενα 1 και 2 , αποφασίζετε να συντάξετε ένα άρθρο που θα 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα , στο οποίο εκφράζετε την άποψή 

σας σχετικά με την επίδραση του άγχους στην προσωπική σας ζωή και τις διεξόδους 

που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της στρεσογόνου καθημερινότητας 

των σύγχρονων νέων.(350 – 400 λέξεις) 

(Μονάδες 30) 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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ΟΔΗΓΙΕΣ: 

1. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΟΘΗΚΕ. 

2. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

3. ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟ E – 
MAIL 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΔΟΘΗΚΑΝ.(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «CAM 
SCANNER» 

 

 

ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: 

tsolopoulouroula@gmail.com  

ΒΙΒΗ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ:  

vivi_tzouramani@yahoo.gr 
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