
Έκφραση - Έκθεση Α’ Λυκείου 

Απαντήσεις στο Κριτήριο Αξιολόγησης: Οικογένεια 

 

Α.1 

Ερώτηση κατανόησης: (Φροντίζουμε να διαβάσουμε δυο με τρεις φορές το 

κείμενο και να σημειώσουμε τις βασικές πληροφορίες που απαντούν στην 

ερώτηση. Έπειτα τις παραφράζουμε και τις εντάσσουμε σε μια παράγραφο με 

σαφή δομή.) 

Απάντηση: Η οικογένεια αποτελεί σύμφωνα με την κ. Λασσιθιωτάκη τον 

πυρήνα της κοινωνίας. Σκοπό έχει την ανάπτυξη, σωματική, συναισθηματική 

και πνευματική των παιδιών. Πολλές φορές όμως, η λανθασμένη γονεϊκή τάση 

για πλήρωση κάθε λογικής και παράλογης απαίτησης από την πλευρά των 

παιδιών, αποπροσανατολίζει την ώριμη εξέλιξη του παιδικού χαρακτήρα. Το 

παιδί απομακρύνεται από την δική του καταβολή προσπάθειας και 

αδρανοποιείται, περιμένοντας κάποιον άλλο να κοπιάσει για τις δικές του 

επιθυμίες. Τέλος, είναι στο χέρι της κάθε οικογένειας να φροντίζει για μια 

ισορροπημένη ανατροφή μακριά από προβληματικές συμπεριφορές και 

συνήθειες. 

 

Α.2 

Θεματική περίοδος: «Το παιδί μαθαίνει από την οικογένειά του όχι τόσο από 

αυτά που λέγονται αλλά από εκείνα που δεν φαίνονται.»   

 Λεπτομέρειες/ Σχόλια: Ειδικότερα/ Συγκεκριμένα/ Ιδιαίτερα… Στη συνέχεια/ 

Δευτερευόντως/ Επιπρόσθετα… Ακόμα/ Επίσης ή Από την άλλη πλευρά/ 

Αντιθέτως… 

Κατακλείδα: Τελειώνοντας/ Εν κατακλείδι/ Συνοψίζοντας… 

 

Α.3 

Δομή: 

Θεματική περίοδος: «Στην ελληνική κοινωνία… σε « βολικές» ανευθυνότητες:»  

Λεπτομέρειες/ Σχόλια: «οι γονείς παρέχουν χρήματα, κινητά και ακίνητα …ως 

φυσιολογικό δρόμο προς την ενήλικη ευθύνη.» 



Κατακλείδα: Δεν έχει 

 

Τρόπος ανάπτυξης/ οργάνωσης: Με αίτιο- αποτέλεσμα 

Αίτιο: «οι γονείς παρέχουν χρήματα, κινητά και ακίνητα … την ανεξαρτησία 

τους.» 

Αποτέλεσμα: «Αυτό, αν και βολικό για τα νεαρά άτομα, …ως φυσιολογικό δρόμο 

προς την ενήλικη ευθύνη.» 

 

 

Β.1 

αντικατοπτρίζουν: αντανακλούν 

προφασιζόμενοι: ισχυριζόμενοι 

διαχειριστούν: διευθετήσουν 

δεξιότητα: ικανότητα 

ακατάπαυστα: ασταμάτητα, διαρκώς 

σαρκασμός: ειρωνεία 

μομφή: επίκριση,  

επικεντρωθούμε: εστιάσουμε 

φρέσκιες: καινούργιες 

ακινητοποιεί: αδρανοποιεί 

 

 

 

Β.2 

Α’ πληθυντικό πρόσωπο: Ο πομπός εντάσσει τον εαυτό του μέσα στο σύνολο, 

γίνεται «ένα» με τους αναγνώστες του, ο λόγος γίνεται πιο άμεσος και ζωντανός 

με στόχο να πείσει. 

Παραδείγματα μέσα από το κείμενο: «…μπορούμε να καταλάβουμε… θα 

λέγαμε… Ας δούμε… Οι άνθρωποι μαθαίνουμε…» 

Γ’ ενικό & πληθυντικό: Ο πομπός αποστασιοποιείται από τα πράγματα, το 

κείμενο αποκτά ουδετερότητα και αντικειμενικότητα.  

Παραδείγματα μέσα από το κείμενο: «οδηγεί συχνά …να αναπτύξουν… συχνά 

αναλώνονται … γίνονται ο κριτής … πιο συχνά τα ακινητοποιεί …χρειάζεται να 

κατευθύνεται…» 

 

Β.3 

«Η φροντίδα των γονιών χρειάζεται να κατευθύνεται από αυτές τις δυο ανάγκες: 

ωρίμανση και ανάπτυξη των παιδιών της, μέσα σ΄ ένα περιβάλλον στοργικό, 

συναινετικό και, γιατί όχι, χαρούμενο και απολαυστικό, ένα περιβάλλον που 

όλοι χαίρονται που συνυπάρχουν.» 

 



Μετατροπή: 

Την φροντίδα των γονιών χρειάζεται να κατευθύνουν αυτές οι δυο ανάγκες: 

ωρίμανση και ανάπτυξη των παιδιών της, μέσα σ΄ ένα περιβάλλον στοργικό, 

συναινετικό και, γιατί όχι, χαρούμενο και απολαυστικό, ένα περιβάλλον που 

όλοι χαίρονται που συνυπάρχουν. 

 

Β.4 

• σε « βολικές» ανευθυνότητες   : τα εισαγωγικά χρησιμοποιούνται για να 

δηλώσουν την ειρωνεία του πομπού. 

 

• Ζωή χωρίς λάθη γίνεται;   : ρητορικό ερώτημα, έμφαση και 

παραστατικότητα, προκαλείται το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

 

 

Γ. 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία 

Ζητούμενα:  

Ζ1: να παρουσιάσετε τη διαχρονική αξία της οικογένειας.  

Ζ2: σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια. 

Ζ3: τρόποι προστασίας της οικογένειας.  

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΡΔΟΥΚΑ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 


