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ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
Τι είναι η εφηβεία; Όποιον και να ρωτήσουµε µας απαντάει ότι είναι η περίοδος ανάµεσα στην παιδική ηλικία και την ενηλικίωση, µία περίοδος που αρχίζει µε
την ήβη. Αν, όµως, µπορούµε, κατά κάποιον τρόπο, να προσδιορίσουµε την έναρξή της, δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο – στο δικό µας κοινωνικό και πολιτισµικό σύστηµα τουλάχιστον – που να σηµατοδοτεί το τέλος της. Η έννοια της εφηβείας είναι
.

πολύ περισσότερο διφορούµενη απ’ ό,τι φαίνεται στην αρχή κι αυτό, γιατί αντανακλά τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα νεαρά της µέλη, καθώς και τις σοβαρές
επιπτώσεις που θα έχει πάνω τους.
Θεωρούµε, όµως, ότι σχηµατικά µπορούµε να ξεχωρίσουµε δύο στιγµές
στην εφηβεία: η πρώτη χαρακτηρίζεται από ανταρσία προς το οικογενειακό περιβάλλον και επιθετικότητα προς κάθε εξουσία, εκδηλώσεις που είναι, όµως, ακόµη
ασυνάρτητες και ακατάστατες. Πρόκειται για µια φάση αναρχίας, όπου οι νέοι,
προσπαθώντας να σπάσουν τα δεσµά που τους κρατούν στην παιδική ηλικία, αναζητούν την επιβεβαίωση µέσα στην άρνηση των καθιερωµένων αξιών και ιδεών,
επιδεικνύοντας έναν επιθετικό, προκλητικό και κραυγαλέο αντικοµφορµισµό. Σε µια
δεύτερη φάση, η κρίση οργανώνεται σε βάθος. Όπως σε κάθε επανάσταση, την
περίοδο της ανατροπής διαδέχεται µια περίοδος περισυλλογής που προαναγγέλλει
τη νέα τάξη πραγµάτων, έτσι και στην εφηβεία, γύρω στα 16, έρχεται η ώρα της εµβάθυνσης και του στοχασµού.
Η αναζήτηση της πρωτοτυπίας παρατηρείται – αν και σε διαφορετικό κάθε φορά βαθµό – σε όλους τους εφήβους. ∆είχνει την ανάγκη τους να βγουν απ’ τα
προηγούµενα καλούπια που τους είχαν επιβάλει, να αποµακρυνθούν από τον
προηγούµενο εαυτό τους, από τους γονείς, από το άµεσο περιβάλλον. Ο έφηβος
αισθάνεται, αλλά και θέλει να είναι διαφορετικός από τους άλλους.
Το εκκεντρικό ντύσιµο των νέων, αγοριών και κοριτσιών, είναι ένα από τα
χτυπητά σηµάδια αυτής της αναζήτησης της πρωτοτυπίας. Ο κινηµατογράφος, η
τηλεόραση και τα περιοδικά υπαγορεύουν στους νέους τη µόδα που πρέπει να α-
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κολουθήσουν όχι µόνο στην εξωτερική εµφάνιση, αλλά και στον τρόπο σκέψης.
Στην εποχή µας, η εκκεντρικότητα έχει ένα γίνει µαζικό φαινόµενο, που, όµως, δεν
παύει να υποδηλώνει έναν κοµφορµισµό. Είναι γεγονός ότι έχουµε παραδείγµατα
εκκεντρικών εµφανίσεων και σε παλιότερες εποχές.
Η αναζήτηση της πρωτοτυπίας εµφανίζεται, επίσης, στην οµιλία και στη
γραπτή έκφραση. Κάθε γενιά νέων έχει το δικό της λεξιλόγιο, το δικό της γλωσσικό
ιδίωµα, το οποίο διαφέρει ανάλογα και µε το περιβάλλον ή το φύλο.
Τέλος, οι έφηβοι που κρατούν ηµερολόγιο γράφουν µε ερµητικό τρόπο, γιατί
τα κείµενά τους δεν απευθύνονται παρά µόνο σ’ αυτούς τους ίδιους. Εδώ συναντάµε και πάλι τη δυσπιστία και την εχθρότητα προς τον ενήλικο, σε συνδυασµό µε
την αιδηµοσύνη και τη σηµασία που δίνουν οι έφηβοι στα συναισθήµατά τους, αλλά και, γενικότερα, σε καθετί που αφορά στον εσωτερικό τους κόσµο.
κοµφορµισµός: ακραία προσαρµοστικότητα, µαζοποίηση
αιδηµοσύνη: ντροπαλότητα, σεµνότητα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου (80 – 100 λέξεις)
(25 µονάδες)
Β1. «Το εκκεντρικό ντύσιµο των νέων, αγοριών και κοριτσιών, είναι ένα από
τα χτυπητά σηµάδια αυτής της αναζήτησης της πρωτοτυπίας».
Σε µία παράγραφο 60 – 80 λέξεων να αναπτύξετε τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η µόδα στους νέους.
(10 µονάδες)
Β2. «Θεωρούµε, όµως, ότι … του στοχασµού»:
α) Να δοθούν τα δοµικά µέρη της δεύτερης παραγράφου.
β) Να δοθεί για τη συγκεκριµένη παράγραφο ένας πλαγιότιτλος.
(5 µονάδες)
Β3. «Ο κινηµατογράφος, η τηλεόραση και τα περιοδικά υπαγορεύουν στους
νέους τη µόδα που πρέπει να ακολουθήσουν όχι µόνο στην εξωτερική εµφάνιση, αλλά και στον τρόπο σκέψης».
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Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να αιτιολογήσετε τη συγκεκριµένη επιλογή του συγγραφέα.
(5 µονάδες)
Β4.
-«ακατάστατες εκδηλώσεις»
-«να σπάσουν τα δεσµά»
-«αναζητούν την επιβεβαίωση»
-«προκλητικός κοµφορµισµός»
-«να αποµακρυνθούν από τον προηγούµενο εαυτό τους»
Αφού α) βρείτε τη λειτουργία της γλώσσας (αναφορική – ποιητική) των υπογραµµισµένων λέξεων, β) να δώσετε ένα παράδειγµα µε την καθεµιά λέξη µε την αντίθετη
λειτουργία.
(5 µονάδες)
Β5. Να δοθούν τα συνώνυµα των παρακάτω λέξεων: έναρξη, επιπτώσεις, ξεχωρίσουµε, στοχασµού, σηµασία.
(5 µονάδες)
Β6. Να δοθούν τα αντώνυµα των παρακάτω λέξεων: διαφορετικό, πρωτοτυπίας,
µαζικό, παλιότερες, εχθρότητα.
(5 µονάδες)
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
«Τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες χαρακτηρίζει η πληθώρα των εξελίξεων, αλλά,
παράλληλα, και το πλήθος των προβληµάτων σε κάθε επίπεδο. Κάποια από αυτά
επηρεάζουν περισσότερο τους εφήβους».
Σε ένα άρθρο 300 – 400 λέξεων, το οποίο θα δηµοσιευτεί στο περιοδικό του
σχολείου σας, να επισηµάνετε τα σηµαντικότερα, κατά τη γνώµη σας, προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν σήµερα οι έφηβοι.
(40 µονάδες)

ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

3

