
 

 

 

 

 

The English School Entrance Examination 2021 

GREEK– Mid entry diagnostic exam Year  

Time allowed: 1 hour  

 

General Instructions: 

1. Answer all questions in Section A and one question in Section B.  

2. Read the instructions carefully before answering 

3. Do not spend too much time on questions you find difficult as you must 

finish the paper 

4. Write neatly and in black ink 

5. Check your work carefully at the end 

6. No questions concerning the content of the paper are allowed 

7. Do Not write your name on any part of the paper. 

 

Time Guidance: 

Section A: Comprehension and Usage (25 marks): 35 minutes  

Section B: Composition (25 marks): 25 minutes 

 

This paper consists of 8 pages 

Good Luck! 
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Μέρος Α΄: Κείμενο για κατανόηση και γλωσσικές ασκήσεις (25 μονάδες) 
Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις που ακολουθούν.  

 
Η μονογονεϊκή οικογένεια στην κοινωνία του σήμερα 

 

Το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία τους άνδρες ή τις γυναίκες που διατηρούν μια 

μονογονεϊκή οικογένεια είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Η γονική φροντίδα, εξάλλου αποτελεί μια 

πρόκληση ακόμα και κάτω από τις καλύτερες των συνθηκών και με τους δύο γονείς. Με έναν, 

μόνο, γονέα όμως, οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται. Η φροντίδα των παιδιών από τον ένα 

γονέα γίνεται δυσκολότερη δεδομένου ότι οι ευθύνες βαραίνουν μόνο εκείνον καθώς 

αναλαμβάνει όλες τις αποφάσεις και πρέπει να καλύπτει όλες τις οικογενειακές ανάγκες. 

Φανταστείτε τι σημαίνει για έναν γονιό η φροντίδα των παιδιών του αποκλειστικά από τον ίδιο! 

Διάβασμα, μαγείρεμα, καθαριότητα του σπιτιού, κοινωνικές υποχρεώσεις, απογευματινές 

δραστηριότητες...Οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της 

εργασίας, του νοικοκυριού και των παιδιών δημιουργούν μια τεράστια δυσκολία για ένα άτομο. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των συνθηκών είναι η συναισθηματική πίεση που αρκετές φορές 

οδηγεί τον γονέα σε καταστάσεις έντονου άγχους, πανικού ακόμα και κατάθλιψης. 

Η εμφάνιση μονογονεϊκών οικογενειών είναι από τα πιο σύγχρονα θέματα των κοινωνιών. 

Δεδομένου ότι εξακολουθεί να επικρατεί η παραδοσιακή μορφή της οικογένειας που 

περιλαμβάνει τόσο μητέρα όσο και πατέρα, η μονογονεϊκή οικογένεια έχει, λανθασμένα, 

προκαλέσει ανησυχία ως προς τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην ανάπτυξη των 

παιδιών καθώς και στην κοινωνία. Από ιστορικής σκοπιάς η μονογονεϊκότητα υπήρξε μια 

κατάσταση την οποία η κοινωνία έβλεπε υποτιμητικά με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται 

συχνά οι άνδρες ή οι γυναίκες που κατέληγαν είτε από επιλογή είτε εκ των λόγω συνθηκών να 

μεγαλώνουν μόνοι το παιδί τους. Τις τελευταίες δεκαετίες που, θεωρητικά, οι δυτικές κοινωνίες 

έχουν εκσυγχρονιστεί έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα με σκοπό την προστασία και την παροχή 

βοήθειας στις μονογονεϊκές οικογένειες. Συνήθως πρόκειται για επιδόματα και γενικότερα 

οικονομική στήριξη. Επίσης, τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών γίνονται δεκτά στα 

ολοήμερα σχολεία και έχουν έκπτωση σε εξωσχολικές δραστηριότητες.  

Το να συντηρεί ένας γονιός μόνος του την οικογένειά του δεν θα πρέπει να είναι ένας λόγος 

ντροπής. Όλο και περισσότεροι άνδρες και γυναίκες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν, 

καθημερινά, αυτή την κατάσταση. Και η κοινωνία οφείλει να στηρίζει αυτές τις οικογένειες όσο 
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περισσότερο μπορεί. Στο κάτω κάτω, ο θεσμός της οικογένειας, όπως και πολλοί άλλοι θεσμοί, 

εξελίσσεται και τίποτα δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο μέσα στους αιώνες. Αυτό ισχύει και για 

τη θέση της γυναίκας, τα δικαιώματα των εργαζομένων και για πολλά άλλα θέματα. Το ζήτημα 

είναι η δίκαιη και σωστή αντιμετώπιση από το κράτος και από την ίδια την κοινωνία.  

 

Να απαντήσετε με δικά σας λόγια στις πιο κάτω ερωτήσεις. 

Μην αντιγράφετε ολόκληρες φράσεις από το κείμενο. 

 

1. Σημειώστε Σ για κάθε σωστή δήλωση και Λ για κάθε λανθασμένη σε σχέση με το πιο 

πάνω κείμενο.                 (2) 

 

α. Το απόσπασμα αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας γονιός ο οποίος 

μεγαλώνει μόνος του τα παιδιά του.       ………. 

β. Με βάση το απόσπασμα, στις μέρες μας έχουν βελτιωθεί κάπως οι συνθήκες για τις 

μονογονεϊκές οικογένειες.         ………. 

γ. Με το πέρασμα του χρόνου, έχουν αλλάξει πολλά κοινωνικά φαινόμενα. ………. 

δ. Στο απόσπασμα χρησιμοποιείται κυρίως το α΄ενικό πρόσωπο.   ………. 

 

2. Τι σημαίνει ο όρος μονογονεϊκή οικογένεια με βάση το πιο πάνω απόσπασμα;        (2) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 
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3. Σύμφωνα με το απόσπασμα, η φροντίδα των παιδιών είναι δυσκολότερη όταν την 

ευθύνη έχει μόνο ο ένας γονιός.  

Δώστε δυο στοιχεία από το κείμενο που να το αποδεικνύουν.          (4) 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ποια φαίνεται να είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι στις μονογονεϊκές οικογένειες; (2) 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 

5. Με ποιους δύο τρόπους ενισχύει και βοηθά η κοινωνία τις μονογονεϊκές οικογένειες, 

σύμφωνα με το απόσπασμα; Ποια είναι η άποψή σου;           (4) 

          

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Γλωσσικές και γραμματικές ασκήσεις. 

 

6. Να σημειώσετε μια συνώνυμη (μονολεκτική) λέξη για τις πιο κάτω λέξεις.              (2) 

     

επιπτώσεις: ………………………………………………….. 

δημιουργούν: .……………………………………………….. 

 

 

7. Σημειώστε ένα αντώνυμο (μονολεκτικά) για τις πιο κάτω λέξεις.          (2) 

                

παραδοσιακή: ……………………………………………………. 

δυσκολότερη: …………………………………………………….. 

 

 

8. Σημειώστε ένα παράγωγο επίθετο και ένα παράγωγο ουσιαστικό τα οποία 

σχηματίζονται από το ρήμα συντηρεί.                                 (2) 

 

 

Ρήμα Ουσιαστικό  Επίθετο  

συντηρεί    

 

9. Να αναγνωρίσετε τους χρόνους των ρημάτω και να συμπληρώσετε τον πίνακα 

μεταφέροντας το κάθε ρήμα στον αντίστοιχο χρόνο, χωρίς να αλλάξετε το πρόσωπο και 

τον αριθμό.                                                                                                                                  (3) 

 

 

Ρήμα Χρόνος Αόριστος Παρακείμενος 

αντιμετωπίζει    

κατέληγαν    
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10. Να σχηματίσετε μια δική σας πρόταση στην οποία θα περιλάβετε τη λέξη προστασία, 

με τρόπο που θα φαίνεται το νόημά της.         (2) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄  

 

Μέρος Β΄: Παραγωγή Γραπτού λόγου.  

Να αναπτύξεις το ακόλουθο θέμα σε 300-350 λέξεις.                                                                                       

                                                                                                                      (25 μονάδες) 

Θέμα:  

H οικογένεια και οι συγγενείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, όμως οι φίλοι είναι 

επίσης σημαντικοί. Να αναφέρετε τρεις βασικούς λόγους, οι οποίοι κάνουν μία φιλία ισάξια, αν 

όχι σημαντικότερη, από μια συγγενική σχέση. Να τεκμηριώσετε τις απόψεις σας με 

συγκεκριμένα παραδείγματα.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Προσθήκες/Σημειώσεις 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 


