
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 :  ΜΠΑΤΗΣ Ο ΓΟΥΡΛΗΣ 

 

Ερώτηση 1: 

«Γύρισε πάλι η εξαδέλφη Αλεξάνδρα και την κοίταξε από πάνω ως κάτω…».   Γιατί; 

Κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 

         
α. δεν  την είχε ξαναδεί 

β. δεν είχε καταλάβει την ερώτηση 

γ. δεν ήθελε να ασχοληθεί μαζί της 

δ. εκνευρίστηκε, γιατί η Πουλουδιά τη διέκοψε από το παιχνίδι της με τους 

άλλους 

 
                                                                                                (5 μονάδες) 
 Αποδεκτή απάντηση 100 % 

γ. δεν ήθελε να ασχοληθεί μαζί της 

 

Μη αποδεκτή απάντηση 

Οποιαδήποτε άλλη απάντηση. 

 

Ερώτηση 2: 

Χαρακτηρίστε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις προτάσεις που 

συμπληρώνουν την παρακάτω πρόταση:  

 

Η Πουλουδιά νιώθει άβολα εκείνη την ημέρα στην «αυλή»,γιατί: 

            

α. Η αδελφή της  Αλεξάνδρα δείχνει ότι δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί 

μαζί της  

 

β. Ο Μπανανάκης και ο Αλέκος, που έπαιζαν τόπι, δεν την ήθελαν στο  



παιχνίδι τους 

γ. Η εξαδέλφη της,  Αλεξάνδρα δεν την καταδεχόταν, επειδή ήταν 

μικρότερη 

 

δ.  Ο Γιάννης και ο Αντώνης, που παλεύουν με την Κλειώ, θεωρούν ότι 

είναι πολύ μικρή για να τα βάλουν μαζί της. 

 

 

(8 μονάδες) 

 

Αποδεκτή απάντηση 100 % 

            

α. Η αδελφή της  Αλεξάνδρα δείχνει ότι δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί 

μαζί της  

Σ 

β. Ο Μπανανάκης και ο Αλέκος, που έπαιζαν τόπι, δεν την ήθελαν στο 

παιχνίδι τους 

Λ 

γ. Η εξαδέλφη της,  Αλεξάνδρα δεν την καταδεχόταν, επειδή ήταν 

μικρότερη 

Σ 

δ.  Ο Γιάννης και ο Αντώνης, που παλεύουν με την Κλειώ, θεωρούν ότι 

είναι πολύ μικρή για να τα βάλουν μαζί της. 

Σ 

 

 

Μερικώς αποδεκτή απάντηση 

Ορισμένες από τις ανωτέρω 

 

Ερώτηση 3: 

Να προσδιορίσετε την ημέρα (της εβδομάδας) και την ώρα της ημέρας 

(περίπου), που έτρεξαν τα παιδιά στην «αυλή» για να παίξουν. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας αναφέροντας στοιχεία του κειμένου. 

  

(10 μονάδες) 

 

 



 
 

Αποδεκτή απάντηση 100 % 

Αποδεκτές γίνονται οι απαντήσεις που αναφέρουν: 
(α) ως ημέρα την Κυριακή ή κάποια ημέρα μεγάλης θρησκευτικής ή εθνικής 

εορτής με αιτιολόγηση την αναφορά στα κυριακάτικα ρούχα του Αντώνη  
και  

(β) ως ώρα της ημέρας το πρωί, είτε το δηλώνουν με ακριβή ώρα ανάμεσα 
στις 09:30 με 12:30, είτε στο περίπου αρκεί να μην εννοούν πολύ πρωινή 
ώρα, π.χ. 08:0 – 08:30,  μόλις σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους και 
ντύθηκαν ή λίγο πριν το μεσημεριανό φαγητό13:00 13:00 και μετά.  
Με αιτιολόγηση, ότι δεν βάζει κανείς τα «κυριακάτικά» του, αν δεν υπάρχει 
κάποιος λόγος εκκλησιασμού (είτε είναι Κυριακή ή κάποια μεγάλη 
θρησκευτική ή εθνική εορτή) ή και ότι το κουλούρι το βρίσκει κανείς 
φρέσκο μόνο πρωινές ώρες / το μικρογεύμα των παιδιών δείχνει ότι είναι 
το δεκατιανό τους, κάτι να τα «κρατήσει» μέχρι την ώρα του 
μεσημεριανού. 

 
 
Μερικώς αποδεκτή απάντηση 50 % 

Απαντήσεις που ορίζουν σωστά την ημέρα με το σχετικό αιτιολογικό (α), ενώ 
ως ώρα της ημέρας αναγνωρίζουν το απόγευμα ή κάνουν κάποια γενική και 
αόριστη αναφορά. 
 

Μη αποδεκτή απάντηση 

Απαντήσεις που προσδιορίζουν μονολεκτικά ημέρα και ώρα, χωρίς κάποια 
αιτιολόγηση.  
 

Ερώτηση 4: 

Η αδελφή Αλεξάνδρα αφηγείται το περιστατικό με τον Αντώνη στη θεία της 

προσπαθώντας να τον δικαιολογήσει και να τον υπερασπιστεί (80 λέξεις).  

                                                                                                 (12 μονάδες) 

Αποδεκτές γίνονται απαντήσεις, σε ευθύ λόγο (μονόλογο), που με κάποιον 

τρόπο εστιάζουν σε ένα από τα ακόλουθα:  

α. στα συναισθήματα της θείας (π.χ. στην αδυναμία που έχει στον Αντώνη, το 

πόσο περήφανη πρέπει να νιώθει για τον θαρραλέο χαρακτήρα του 

Αντώνη, πόσο την αγαπά ο Αντώνης και πόσο στενοχωρήθηκε με αυτό 

που συνέβη κλπ.) 

β. στο ήθος του Αντώνη (την περηφάνεια του, το πείσμα και το θάρρος του, 

τον «ανδρισμό» του κλπ.) 



γ. στη δυναμική της παρέας (τον φόβο μήπως η παρέα τον θεωρήσει δειλό 

και τον απορρίψει, τη επιθυμία του να εντυπωσιάσει και να κερδίσει μια 

θέση ανάμεσά της ή να μη χάσει τη θέση που ήδη έχει κερδίσει κλπ.) 

δ. στην παιδική αθωότητα, την αφέλεια ή την απερισκεψία την απολύτως 

συμβατή με την ηλικία του. 

 

 

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον υποδεικνυόμενο αριθμό λέξεων. 

 

Ενδεικτική απάντηση 

"Θεία, θα πρέπει να σου πω κάτι πολύ δυσάρεστο, αλλά προσπάθησε να μη 

θυμώσεις! Ήμασταν στην αυλή κι ο Γιάννης, ο Αντώνης κι η Κλειώ παίζανε 

μεταξύ τους. Κάποια στιγμή η Κλειώ πέταξε του Αντώνη: "δεν είσαι άξιος να 

πηδήξεις πάνω από τη στέρνα!" Κι ο Αντώνης πήδηξε... κι έπεσε μέσα στη 

στέρνα! Δεν μπορείς να φανταστείς τη στενοχώρια του! Αλλά μπορούσε να 

κάνει κι αλλιώς; Τον ξέρεις δα τι περήφανος που είναι! Και καλά που δεν 

έσπασε το κεφάλι του! Σε παρακαλώ θεία, μην τον μαλώσεις πολύ!" 

 

Μερικώς αποδεκτή απάντηση 50 % 

Γίνεται αναφορά στα επιχειρήματα, χωρίς να υιοθετείται η μορφή του ευθέος 

λόγου. 

 

Μη αποδεκτή απάντηση 

Γενικόλογες και αόριστες απαντήσεις, στις οποίες κανένα επιχείρημα δεν 

αρθρώνεται, καθώς και επιχειρήματα που διατυπώνονται με τρόπο που 

επιβαρύνει τη θέση του Αντώνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΙΜΕΝΟ 2 : ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

Ερώτηση 1: 

Σε τι αποσκοπεί ο σκιτσογράφος με το συγκεκριμένο σκίτσο ; 

 

                                                                                     ( 5 μονάδες ) 

Αποδεκτή απάντηση 100 % 

Γ 

 

Μη αποδεκτή απάντηση 

Οποιαδήποτε άλλη απάντηση. 

 

Ερώτηση 2: 

 Είναι εύστοχος, κατά τη γνώμη σας , ο τίτλος του συγκεκριμένου σκίτσου ; Να 

αιτιολογήσετε την απάντηση σας με αναφορές στο ίδιο το σκίτσο. 

                                                                                             ( 10 μονάδες ) 

Αποδεκτή απάντηση 100 % 

Ο τίτλος είναι εύστοχος, γιατί αποδίδει συνοπτικά το νόημα του σκίτσου, 
δηλαδή την ενασχόληση των  σύγχρονων παιδιών με τα νέα παιχνίδια.  
Αποδεκτή γίνεται κάθε απάντηση που δείχνει ότι ο μαθητής κατανοεί το ρόλο 
και τη σημασία που έχει ο τίτλος για το κείμενο που ακολουθεί. 
 

Μερικώς αποδεκτή απάντηση 50 % 

  Ο τίτλος είναι εύστοχος. ( χωρίς τεκμηρίωση ) 

Μη αποδεκτή  απάντηση 

Οποιαδήποτε άλλη απάντηση. 

 

Ερώτηση 3: 

Με αυτή τη σύνθεσή του ο σκιτσογράφος « σκιαγραφεί» μια κατάσταση που 

αφορά το καθημερινό παιχνίδι των παιδιών. Να επισημάνετε δυο αντιθέσεις 

που αποτυπώνονται στο σκίτσο και είναι σχετικές με το θέμα του. 

                                                                              ( 10 μονάδες ) 

 

 



Αποδεκτή απάντηση 100% 

Ως ορθές γίνονται αποδεκτές οι απαντήσεις που αναφέρονται σε δυο 

ευκρινώς ορατές αντιθέσεις, όπως αποτυπώνονται στο σκίτσο: 

 Το παλιό, παραδοσιακό παιχνίδι των παιδιών, το ποδόσφαιρο σε 

αντιπαράθεση με τα «νέα παιχνίδια», τα ηλεκτρονικά 

 Το παιχνίδι ως σωματική σε αντίθεση με το παιχνίδι ως πνευματική 

δραστηριότητα (κινητικότητα). 

 Η αντίθεση ανάμεσα στους πολλούς και στον έναν. Ο ένας επιμένει στο 

παλιό παιχνίδι, οι πολλοί απορροφήθηκαν ήδη από τα «νέα παιχνίδια». 

 

Γενικά γίνονται δεκτές «αντιθέσεις» (με όποιον τρόπο κι αν εκφράζονται) που 

δηλώνονται με σαφήνεια και σχετίζονται με το θέμα του σκίτσου.  

 

Αναφορά σε δύο  αντιθέσεις. 

 

 

Μερικώς αποδεκτή απάντηση 50 % 

Μερικώς αποδεκτές γίνονται απαντήσεις που αναφέρονται σε μια μόνο 

«αντίθεση», καθώς και απαντήσεις που αναφέρονται γενικώς σε αντιθέσεις 

χωρίς σύνδεση με το θέμα. 

 

Μη αποδεκτή απάντηση 

Δεν γίνονται δεκτές αντιθέσεις που δε συνδέονται με εμφανή χαρακτηριστικά 

του σκίτσου, αλλά  συνάγονται γενικά μετά από προσωπική ερμηνεία. 

 

 

Ερώτηση 4: 

Για να απαντήσετε στην ακόλουθη ερώτηση ,θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα 

κείμενα 1 και 2. 

Ποιο από τα 11 παιδιά του κειμένου 1 « ΜΠΑΤΗΣ Ο ΓΟΥΡΛΗΣ», κατά τη 

γνώμη σας , θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση του παιδιού με τη μπάλα 

του κειμένου 2 « Νέα παιχνίδια» ; Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

 

                                                                             ( 10 μονάδες) 

 

 

 

 



Αποδεκτή απάντηση 100 % 

 

 Στη θέση του παιδιού με την μπάλα θα μπορούσε να βρεθεί η 

Πουλουδιά. Γιατί δεν βρίσκει ανταπόκριση στο παιχνίδι και 

φαίνεται μόνη και μελαγχολική. 

 Στη θέση του παιδιού με την μπάλα θα μπορούσε να βρεθεί ο 

Μπανάκης ή ο Αλέκος ,γιατί φαίνεται να έχουν προτίμηση στη 

μπάλα. 

 Καθένα από τα παιδιά του κειμένου, καθώς όλα αγαπούν τα 

παιχνίδια με σωματική- διαδραστική δραστηριότητα. 

 

Αναφορά σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

 

 

 

Αποδεκτή απάντηση 50% 

Αναφορά σε κάποιο παιδί, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. 

 

Μη αποδεκτή απάντηση 

Οποιαδήποτε άλλη απάντηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΙΜΕΝΟ 3 :  

Ερώτηση 1η : 

Να καταγράψετε όλους τους τρόπους πρόσβασης στα στοιχεία της έρευνας, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στο κείμενο.                                   

(4 μονάδες) 

Αποδεκτή απάντηση 100% :  

1) Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Τ.Θ. 66517 | 
Παπάγου | Αθήνα 

2)Tηλ.: 210.61.70.014  

3)Φαξ: 210.65.37.273 

4)URL: www.epipsi.gr 

Μερικώς αποδεκτή  (75%): 

Όταν αναφέρει τρεις από τους τέσσερις τρόπους. 

Μερικώς αποδεκτή  (50%): 

Όταν αναφέρει δύο από τους τέσσερις τρόπους. 

Μερικώς αποδεκτή  (25%): 

Όταν αναφέρει έναν από τους τέσσερις τρόπους. 

Μη  αποδεκτή απάντηση:  

Οποιαδήποτε άλλη απάντηση. 

 

Ερώτηση 2η : 

Χαρακτηρίστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες 

λανθασμένες (Λ), σύμφωνα με το κείμενο. (Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο 

τετράγωνο) 

                                                                                    (8 μονάδες) 

 

 

 

http://www.epipsi.gr/


Αποδεκτή απάντηση 100% 

 Σ Λ 

 

1 

Τα κορίτσια ασχολούνται με τη φωτογραφία σε 

χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα αγόρια. 

   

 

 

2 

Το 63,6% των κοριτσιών ασχολούνται με αθλητικές 

δραστηριότητες. 

 

  

 

  

 

3 

Το ποσοστό των αγοριών  που ασχολείται με 

εκκλησιαστικές δραστηριότητες είναι μεγαλύτερο από 

το αντίστοιχο των κοριτσιών. 

 

  

 

 

4 

Το γράφημα αποτυπώνει τις δραστηριότητες στον 

ελεύθερο χρόνο με συχνότητα ≤ 2 φορές την 

εβδομάδα, ανά φύλο.  

 

  

  

 

Λόγω κακής εκτύπωσης η 2η πρόταση γίνεται αποδεκτή είτε έχει 

δηλωθεί ως σωστή είτε ως λανθασμένη. 

Μερικώς αποδεκτή   

Ορισμένες από τις ανωτέρω 

 

Ερώτηση 3η : 

Σε ποια από τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται στο γράφημα 

παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και σε 

ποια η μικρότερη;  

(6 μονάδες) 

Αποδεκτή απάντηση:  

Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στη δραστηριότητα «Ηλεκτρονικά 

παιχνίδια στον Η/Υ». 

Η μικρότερη διαφορά παρατηρείται στη δραστηριότητα «Σύνθεση μουσικής». 

Μερικώς αποδεκτή  (50%): 

Όταν αναφέρει μία από τις δύο δραστηριότητες. 

Μη αποδεκτή απάντηση:  

Οποιαδήποτε άλλη απάντηση 

 



 

Ερώτηση 4η : 

Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το κείμενο, πραγματοποιήθηκε η 

συγκεκριμένη έρευνα;  

         (12 μονάδες) 

Αποδεκτή απάντηση:  

Αποδεκτές είναι οι απαντήσεις που αναφέρονται έμμεσα ή άμεσα στο τρίτο 

μέρος του κειμένου: 

 Για να καταγραφούν οι κίνδυνοι που απειλούν την υγεία των εφήβων 

 Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ζωής των εφήβων 

 Για να μπορέσουν τα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να 

διαμορφώσουν κατάλληλες πολιτικές  για την προστασία των εφήβων. 

 

Μερικώς αποδεκτή   

Αναφορά σε ένα από τα παραπάνω 

 

Μη αποδεκτή απάντηση 

 Απαντήσεις που με κανέναν τρόπο δεν αναφέρονται  στο ζήτημα της 

προστασίας της υγείας των εφήβων. 

 

 

 

 

 

 

 


