
Εισήγηση καθηγητή Γεωργίου Ι. Σπανού από το σεμινάριο του ΙΕΠ (Δεκέμβριος 2020) 

 

Προτεινόμενα Κείμενα 

1.                          “The kids are not alright” 

    Ένα από τα τελευταία μπάνια της χρονιάς. Στην παραλία, την ώρα που πέφτει ο ήλιος και 
που ο ένας μετά τον άλλον οι κολυμβητές μαζεύουν τα πράγματά τους, παρακολουθώ μια χαρούμενη 
παρέα. Είναι περισσότερα από δέκα παιδιά, μαθητές του γυμνασίου. Γιορτάζουν τα γενέθλια ενός εξ 
αυτών με πίτσες, αναψυκτικά, σουβλάκια, μουσική στη διαπασών. Η άμμος γύρω τους είναι γεμάτη 
χαρτοπόλεμο και κομφετί. Αυτά θα μπορούσαν να λείπουν, θα παιδευτούν πολύ για να τα μαζέψουν, 
σκέφτομαι. 
   Σιγά που θα τα μάζευαν! Σηκώνονται, πάντα με τα γέλια και τα πειράγματά τους. Παίρνουν 
τα ποδήλατά τους και φεύγουν, αφήνοντας πίσω τους και τα κομφετί, και πέντε- έξι μεγάλα 
χαρτονένια κουτιά πίτσας και τα τενεκεδάκια των αναψυκτικών τους. Μια κυρία- μαμά τους; γιαγιά 
τους; απλώς γνωστή ή φίλη; - σηκώνεται από την πετσέτα της και τους φωνάζει: «Από το πεζοδρόμιο 
να πηγαίνετε, προσεκτικά!» . Και αρχίζει να μαζεύει τα σκουπίδια τους. 
     Τα παιδιά ποδηλατώντας απομακρύνονται. Πώς να τα δικαιολογήσεις; Πώς να 
δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα; Επικαλούμενος το μικρό της ηλικίας τους; «Παιδιά είναι ακόμα, 
όταν μεγαλώσουν θα στρώσουν». Ρίχνοντας το βάρος στους γονείς τους; «Αυτοί φταίνε που δεν τους 
έμαθαν τα απαραίτητα». Κατηγορώντας το σχολείο, που «θα έπρεπε να δίνει μεγαλύτερη βάση σε 
θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»;  
    Αν αυτά τα αγόρια και τα κορίτσια με τα αστραφτερά μυαλουδάκια, με τα πολλά προσόντα, 
με τις άπειρες ποιότητες στους χαρακτήρες τους, τα μάθαιναν κάποιοι πως εκτός από δικαιώματα 
έχουν και υποχρεώσεις, πως δεν περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω τους και πως δεν θα είμαστε 
διαρκώς δίπλα τους για να δικαιολογούμε τις γουρουνιές τους και για να βρίσκουμε άλλοθι και για 
τις πιο απαράδεκτες συμπεριφορές τους, ίσως και να γίνονταν πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Θα ήταν 
σίγουρα πιο οχυρωμένα απέναντι στα προβλήματα που τα περιμένουν. Και πιο συνειδητοποιημένα 
ως πολίτες, κυρίως για το δικό τους καλό.  
    Δεν νοσταλγώ τις εποχές που η σωστή διαπαιδαγώγηση συνεπάγετο μεγάλη αυστηρότητα και 
ελάχιστη τρυφερότητα, και που τα παιδιά μεγάλωσαν με υπερβολικούς περιορισμούς. Απλώς 
παρατηρώ πως, υπερπροστατευτικοί με τα δικά μας παιδιά, έτοιμοι να δικαιολογήσουμε κάθε 
παραπάτημά τους, κλείνοντας τα μάτια στις γαϊδουριές τους, έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. 
Σκουπίζουμε τον ιδρώτα τους πριν καν ιδρώσουν.  
    Δεν στεκόμαστε κριτικά απέναντί τους, μόνο τα δικαιολογούμε , ό, τι και αν κάνουν. 
Τρέμουμε μην κουραστούν., μη στριμωχτούν, μη στενοχωρηθούν, μην παραπατήσουν και 
γρατζουνίσουν το γόνατό τους. Ξεχνώντας ότι ακόμη κι αν το γρατζουνίσουν, «ώσπου να 
παντρευτούν θα γιάνει». Το μόνο που δεν θα γιάνει , αν δεν το φροντίσουμε τώρα, είναι το υπερεγώ 
τους ως κύριο συστατικό του χαρακτήρα τους. Και εμείς δεν θα είμαστε συνέχεια πίσω τους να 
μαζεύουμε τα «σπασμένα». 
                                                                               [ ΒημαGazino, Κοσμάς Βίδος] 
   
2.          «Παρέα εφήβων ως αντίδοτο στη μοναξιά» 

   Εννέα 16χρονοι μαθητές του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος επί έξι μήνες 
ανά δυο Σαββατοκύριακα τον μήνα κρατούσαν παρέα στους τροφίμους στην Εκκλησιαστική Στέγη 
Φροντίδας Ηλικιωμένων «Παναγία η Ελεούσα» στη Νέα Ιωνία. 
   Συναντήσαμε δύο από τους μετέχοντες στο ρηξικέλευθο αυτό πρόγραμμα και μας μίλησαν 
για την εμπειρία τους, την κυρία Άννα- Μαρία Κορακίτη, φοιτήτρια ιατρικής που είχε αναλάβει, 
καθότι πλησιέστερη ηλικιακά με τους εφήβους, τον ρόλο της συντονίστριας και την εθελόντρια κυρία 
Όλγα Πολυχρονοπούλου. 
 



Ερ.: Ποιος είναι ο στόχος και η ταυτότητα του προγράμματος;  
Απ.: «Το πρόγραμμα αυτό με τίτλο “μαζί με τον παππού και τη γιαγιά” το υλοποίησε η οργάνωση 
Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ και είχε ως στόχο τη διαγενειακή επικοινωνία και την καταπολέμηση της 
μοναξιάς των ηλικιωμένων, η οποία, όπως διαπιστώσαμε, είναι το σοβαρότερο πρόβλημά τους». 
Ερ.: Συνάντησαν δυσκολίες τα παιδιά στο να επικοινωνήσουν με τους ηλικιωμένους; 

Απ.: «Οι πρώτες επισκέψεις, ομολογουμένως, ήταν αμήχανες. Στην αρχή δεν ήξεραν πώς να 
ξεκινήσουν τη συζήτηση με τους ηλικιωμένους. Από τη δεύτερη φορά, όμως, προσαρμόστηκαν στις 
ανάγκες των ηλικιωμένων και εφάρμοσαν πολύ πρωτότυπους τρόπους επικοινωνίας.  
   Έτσι, όταν μια κυρία μίλησε με νοσταλγία για την ιδιαίτερη πατρίδα της, το Γύθειο, το οποίο δεν 
είχε επισκεφθεί για περίπου 50 χρόνια, ο νεαρός συνομιλητής της , τη ρώτησε “θα θέλατε να δείτε πώς 
είναι σήμερα το Γύθειο;”. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, χάρη στο Διαδίκτυο και σε ένα   έξυπνο  
κινητό, η ηλικιωμένη παρατηρούσε εντυπωσιασμένη τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην πατρίδα 
της σε πραγματικό χρόνο. Αντίστοιχα, μέσω της τεχνολογίας οι έφηβοι δημιούργησαν μια playlist με 
τραγούδια της εποχής των ηλικιωμένων, τα οποία ξεσήκωσαν τους ίδιους αλλά και τους νεαρούς 
επισκέπτες, που χόρεψαν με μπρίο. 
 Ερ. : Τι έλεγαν τα παιδιά, όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα; 
Απ. : «Αποτελούσε γι’ αυτούς ευχάριστη έκπληξη το ότι διαπίστωσαν πως και οι ηλικιωμένοι 
διατηρούν πάντοτε μια νεανική, ακόμα και παιδική πλευρά , όπως και ότι  οι πεποιθήσεις και τα 
γούστα του ανθρώπου παραμένουν αναλλοίωτα όσα χρόνια και να περάσουν.  
   Για  τους περισσότερους η κορυφαία στιγμή ήταν το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας, κατά την 
οποία  οι έφηβοι διέκριναν την παιδιάστικη αγωνία και χαρά των ηλικιωμένων, που διεκδικούσαν 
όλοι τους το  φλουρί». 
(Διασκευή)                                              [ Ημερήσιος τύπος, Μαρία Κατσουνάκη, 2019] 
 
 

 

 

 

 

Θέματα – Δείγματα (Σύμφωνα με το ΦΕΚ της 03-12-2019) 

Α. Να παρουσιάσετε συνοπτικά τα σημεία του κειμένου 1, τα οποία αναφέρονται σε εσφαλμένες 

στάσεις και απόψεις των ενηλίκων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων. 

Β. 

α. Πιστεύεις ότι υπάρχουν σημεία της συνέντευξης που καθιστούν το θέμα επίκαιρο; Να 

δικαιολογήσεις τη γνώμη σου. (κείμενο 2) 

β. Στο κείμενο 2 αναφέρεται ότι οι μαθητές διαπίστωσαν πως «οι ηλικιωμένοι διατηρούν πάντοτε 

μια νεανική, ακόμα και παιδική πλευρά». Με ποια στοιχεία (πληροφορίες, στάσεις) του κειμένου 

της συνέντευξης δικαιολογείται, κατά την κρίση σου, αυτή η διαπίστωση; Η απάντηση να δοθεί με 

δικό σου εκφραστικό τρόπο. 

γ. Ο τίτλος του κειμένου 1 έχει, κατά τη γνώμη σου, λειτουργική σχέση με το περιεχόμενό του; 

Δικαιολόγησε τη θέση σου. 

δ. Στην τρίτη παράγραφο του κειμένου 1 γίνεται επαναληπτική χρήση ερωτήσεων. Τι επιτυγχάνει ο 

συγγραφέας με τον συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης της παραγράφου; 

ε. Να μετασχηματίσεις την πρώτη περίοδο της 4ης παραγράφου του κειμένου 1, χρησιμοποιώντας 



μικροπερίοδο λόγο και λεκτικές-φραστικές αλλαγές, χωρίς να αλλάξει το νόημα (μονάδες 10). Τι, 

κατά τη γνώμη σου, οδήγησε τον συγγραφέα στη μακροπερίοδη διατύπωση; (μονάδες 5) 

στ. Ποια νοηματική σχέση υπάρχει, κατά τη γνώμη σου, μεταξύ των δύο μη λογοτεχνικών 

κειμένων; Τεκμηρίωσε την άποψή σου. (Κάθε απάντηση είναι δεκτή, αρκεί να είναι 

αιτιολογημένη). 

 
 

Γ. Για τα τρία λογοτεχνικά κείμενα ( 

1. (Τασούλας Καραγεωργίου, Αντιγόνη – από την ποιητική συλλογή Το Μετρό, Αθήνα: Κέδρος, 

2004).  

Να παρουσιάσετε το, κατά τη γνώμη σας, βασικό θέμα που πραγματεύεται το ποιητικό υποκείμενο 

και την εντύπωση/αίσθηση που σας δημιούργησε η ανάγνωση του κειμένου (χρησιμοποιώντας και 

ενισχυτικά κειμενικά στοιχεία). 

2. (Μανόλη Αναγνωστάκη, Νέοι της Σιδώνος 1970)  

Πολλοί κριτικοί αναγνώστες των ποιημάτων του Αναγνωστάκη υποστηρίζουν ότι «οι νέοι της 

Σιδώνος 1970» είναι ποίημα κατ’ εξοχήν «ειρωνικό». Με ποια κειμενικά στοιχεία επιβεβαιώνεις ή 

απορρίπτεις την άποψη αυτή και ποιο, κατά τη γνώμη σου, είναι το πιο βασικό θέμα που 

αναδεικνύεται; 

3. (Γαλάτειας Σαράντη, Για τον Πατέρα -διήγημα)  

Να διατυπώσεις το ερμηνευτικό σχόλιό σου δίνοντας το βάρος στον   νοηματικό πυρήνα και 

στη συναισθηματική λειτουργία του. 



4o  Θέμα (Δύο εκδοχές) 

1. Ο συγγραφέας του κειμένου 1 επισκέφθηκε το Λύκειό σας έπειτα από πρόσκληση του 15μελούς, 

για να συζητήσει με τους μαθητές για θέματα «προσανατολισμού των νέων». Στο τέλος της 

εκδήλωσης σου δόθηκε η δυνατότητα να του μιλήσεις για την εντύπωση που σου προκάλεσε το 

παραπάνω κείμενο και για τη γνώμη σου ως προς τις θέσεις που αναπτύσσει σε αυτό. Σε ένα κείμενο 

παράθεσης σκέψεων (350- 400 λέξεων) να παρουσιάσεις τι θα του έλεγες. 

2. Πολλοί ηλικιωμένοι (γονείς, παππούδες, γιαγιάδες) ομολογούν πως δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Υποστηρίζουν ότι, όταν απαιτούν από αυτά 

πειθαρχία σε κάποιες αρχές, εκείνα διαμαρτύρονται ότι υφίστανται πιεστικό έλεγχο. Σε άλλες 

περιπτώσεις, θεωρούν τους γονείς - παππούδες υπερπροστατευτικούς, όταν αναλαμβάνουν να τα 

βοηθήσουν ή να τα συμβουλεύσουν. Ευρισκόμενος/η ενώπιον υπερπροστατευτικής, κατά τη γνώμη 

σου, συμπεριφοράς των γονέων ή των παππούδων σου τι θα τους έλεγες; Γράψε το κείμενό σου (350- 

400 λέξεων) εκφράζοντας πραγματικά διάθεση για συζήτηση και συνεξήγηση. 

 

Η επιλογή των κειμένων και η διατύπωση 
των ερωτημάτων έγινε από τον Ομότιμο 
καθηγητή Παιδαγωγικής κ. Γεώργιο Ι. 
Σπανό και παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο 
του ΙΕΠ για τη Γλώσσα – Λογοτεχνία 
(Δεκέμβριος 2020) 

 


