ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Μιλώντας για Μοναξιά και όχι Μοναχικότητα
Όταν αναφερόμαστε στη μοναξιά μιλάμε για μια υποκειμενική‐προσωπική εμπειρία
και αίσθηση που δεν ορίζεται από την ποσότητα ή την συχνότητα των διαπροσωπικών
σχέσεων αλλά από την υποκειμενική τους ποιότητα. Το να αισθάνεται κανείς μοναξιά δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι ζει απομονωμένος σε σχέση με το κοινωνικό του περιβάλλον. Θα
μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κοινωνικό φαινόμενο που
είναι αποτέλεσμα των δύσκολων κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε σχέση με
άλλες εποχές. Δεν αποτελεί μια συνειδητή και προσωπική επιλογή, αλλά περισσότερο ένα
αποτέλεσμα ενός συνδυασμού των εξωτερικών συνθηκών και εσωτερικών παραγόντων του
ατόμου. Παράλληλα, ως επί τω πλείστον, συνοδεύεται από μια αρνητική χροιά σε αντίθεση
με την μοναχικότητα η οποία φέρει μια περισσότερο θετική χροιά. Στην περίπτωση της
μοναχικότητας, πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή και επιθυμία του ατόμου να
αποσυρθεί από το κοινωνικό του περιβάλλον, χωρίς να αισθάνεται δυσάρεστα, έχοντας τη
δυνατότητα να στραφεί στον εαυτό του, να παραμείνει με αυτόν και να εξελιχθεί.
Είναι πιθανό ένας άνθρωπος να περιτριγυρίζεται από έναν σεβαστό αριθμό ατόμων,
φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, μια εκτεταμένη οικογένεια, από έναν σύντροφο ή ακόμη
και να συζεί με κάποιον και παρ' όλα αυτά να αισθάνεται μοναξιά. Να βιώνει κατά κάποιο
τρόπο μια συναισθηματική και κοινωνική απομόνωση. Μια απόσταση που αδυνατεί να
γεφυρώσει ή ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει. Τότε μιλάμε για το αίσθημα της μοναξιάς.
Και είναι διαφορετικό από την μοναχικότητα.
Για κάποιους ανθρώπους η μοναξιά ξεκινά σταδιακά. Καθώς μεγαλώνουμε και
εξελισσόμαστε, αναπτυσσόμαστε και ωριμάζουμε ως άνθρωποι. Αλλάζουμε. Εμείς καθώς
και οι άλλοι γύρω μας, κάνουμε και κάνουν επιλογές ζωής όσον αφορά το επάγγελμα,
κάποια μετακόμιση, κάποιοι άλλοι επιλέγουν να κάνουν οικογένεια και παιδιά ενώ άλλοι να
επενδύσουν πολύ χρόνο στην επαγγελματική τους καριέρα ή εργασία. Έτσι λοιπόν χωρίς να
το καταλάβουμε ο κοινωνικός μας κύκλος παύει να υπάρχει, με τη μορφή που γνωρίζαμε,
με αποτέλεσμα να βρίσκουμε τον εαυτό μας να περνάει τις περισσότερες μέρες χωρίς
παρέα, ενώ συνηθίζαμε να κάνουμε κάτι με φίλους.
Για άλλους η μοναξιά αποτελεί ένα φυσικό αποτέλεσμα των μεταβατικών σταδίων
της ζωής, όπως η ολοκλήρωση των σπουδών, η ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας, ο
γάμος, η οικογένεια, ο θάνατος, το διαζύγιο, η αλλαγή επαγγέλματος, η μετακόμιση, η
αλλαγή μόνιμης κατοικίας, η μετανάστευση κτλ. Η αντίληψη και η αντιμετώπιση όλων των
παραπάνω επηρεάζεται από την προσαρμοστικότητα του κάθε ατόμου, την ικανότητά του
δηλαδή να αντιλαμβάνεται, να αποδέχεται και να προσαρμόζεται στις ποικίλες αλλαγές που
συμβαίνουν στη ζωή του. Η προσαρμοστικότητα δηλαδή του ατόμου, επηρεάζει το πώς
αντιλαμβάνεται κανείς την αλλαγή και κατ' επέκταση την μοναξιά, το πως έχει μάθει να
προσαρμόζεται στις προαναφερθείσες αλλαγές. Επιπρόσθετα, επειδή κάθε αλλαγή έχει ως
φυσική συνέπεια κάποια απώλεια, είτε υλική είτε άυλη, η αντίδραση του ατόμου στο
πένθος παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Διότι όταν αναφερόμαστε στο πένθος, δεν μιλάμε μόνο
για κάποια φυσική απώλεια κάποιου προσώπου, αλλά σε οποιαδήποτε απώλεια που
μπορεί να έρθει ως αποτέλεσμα αυτών ακριβώς των μεταβατικών σταδίων στη ζωή του
ατόμου. Το πένθος ισούται με αλλαγή, καθώς λόγω της απώλειας από την οποία απορρέει,
τα πράγματα και οι καταστάσεις δεν θα είναι ποτέ οι ίδιες. Το άτομο λοιπόν θα πρέπει να

προσαρμοστεί στις καινούργιες συνθήκες και απαιτήσεις και καθώς επηρεάζεται σε
διαφορετικό βαθμό, αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς
άμυνας και στρατηγικές αντιμετώπισης, πολλές φορές ο χρόνος είναι εκείνος που μπορεί
μονάχα να επέμβει.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α. Να δώσετε την περίληψη του κειμένου σε 100‐120 λέξεις.

(Μονάδες 25)

Β. 1. Να αναφέρετε τον τρόπο ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου.

(Μονάδες 5 )

Β. 2. Να αναφέρετε τη συλλογιστική πορεία της τέταρτης παραγράφου.

(Μονάδες 5)

Β. 3. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 100‐120 λέξεων το παρακάτω απόσπασμα. Το να
αισθάνεται κανείς μοναξιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ζει απομονωμένος σε σχέση με το
κοινωνικό περιβάλλον.
(Μονάδες 12)
Β. 4. Να γράψετε τα ανώνυμα των λέξεων, επιλογή, διαφορετικό, αναπτυσσόμαστε,
αποδέχεται.
(Μονάδες 8)
Β. 5. Να βρείτε τα συνθετικά των λέξεων, μεταβατικών, προσαρμοστεί, απαιτήσεις,
(Μονάδες 5)
επηρεάζεται, χρησιμοποιώντας.
ΘΕΜΑ Σε μία ομιλία στην βουλή των εφήβων, αναφέρεστε στα αίτια της μοναξιάς στην
σύγχρονη μεγαλούπολη και προτείνετε τρόπους αντιμετώπισής της,500‐600 λέξεις.
(Μονάδες 40 )
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