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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	
 
Α.1 Ο συγγραφέας, μέσα από μια επιστολή προς το γιό του, αναφέρεται στις 

συγκρούσεις εφήβων και ενηλίκων, τονίζοντας πως οι σχέσεις γονέα – παιδιού 
διαφοροποιούνται , καθώς το παιδί κρίνει και αξιολογεί το γονιό , αντικρούοντας 
τις απόψεις του. Αντιδρά, επίσης, στις καθημερινές παραινέσεις ψάχνοντας μια 
ξεχωριστή αξία ως σημείο αναφοράς. Σ’ αυτή την αναζήτηση ο γονιός προτείνει 
τη γνησιότητα ως τρόπο συμπεριφοράς σε κάθε έκφανση της ζωής. 
Συμβουλεύει το παιδί να διεκδικεί τα δικαιώματά του, σεβόμενος τα δικαιώματα 
των άλλων. Στην εργασία να είναι συνεπής, με γνώση και αγάπη προς το 
αντικείμενό του, ανεξαρτήτως αν είναι χειρωνακτικό και πνευματικό. Τέλος, τον 
προτρέπει να διαμορφώσει τις δικές του απόψεις, προσπερνώντας το γονιό. 

 
Β.1 Κάθε χειρωνακτική εργασία που εκτελείται με συνέπεια και πίστη μπορεί να 

είναι ανώτερη από μία επιστήμη, όταν δεν ασκείται σωστά. Πολλές φορές οι 
επιστήμονες θεωρούνται ανώτεροι απ’ τους χειρωνάκτες, επειδή όλοι 
επιδιώκουν την πνευματική εργασία. Όμως, σημασία έχει η αγάπη προς το 
αντικείμενο της εργασίας η συνέπεια στην άσκησή της και η βαθιά γνώση της. 
Όταν υπάρχουν αυτά, ο εργαζόμενος ξεχωρίζει, είτε είναι επιστήμονας, είτε 
μαραγκός. 

  
Β.2 α) Παραδείγματα 

 «Κάνει ψύχρα, πάρε το πανωφόρι σου» 
 «Μην πίνεις νερό ιδρωμένος» 

 
 β) ∆ιαρθρωτικές 

 αλλά 
 ύστερα 
 καθώς 

 
Β.3 α) Συνώνυμα 

 αρχίζεις  ξεκινάς 
 σπουδαιότεροι  σημαντικότεροι 
 ιδέες  απόψεις 
 ωραία  όμορφη 
 μαραγκός  ξυλουργός 

 
β) Αντώνυμα 

 συχνά  σπάνια 
 καλύτερος  χειρότερος 
 ανώτερη  κατώτερη 
 απαρνιέσαι  αποδέχεσαι 
 άξιος  ανάξιος 
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Β.4 α) Ο συγγραφέας επιλέγει τη χρήση του β’ ενικού προσώπου για να προσδώσει 
ζωντάνια και αμεσότητα. ∆ιεξάγει διάλογο με τον αναγνώστη, με τη μορφή 
επιστολής ενός πατέρα προς το παιδί του. 

 
 β)   «Με τοποθετείς στη θέση που μου ταιριάζει» (1η §) 

  «… μία αξία –πυξίδα, στην οποία να αναφέρεται κάθε σου εκδήλωση…» 
(2η §) 

 
Γ.  Παραγωγή λόγου 
  
 Ε/Π  άρθρο στο περιοδικό του σχολείου 
 
 Τίτλος 
 Πρόλογος (παραδείγματα, αναφορά στο θέμα και τη θέση της έκθεσης) 
 

1Ο Ζητούμενο: θέματα που προκαλούν συγκρούσεις στο οικογενειακό 
περιβάλλον 
 οι επιδόσεις στο σχολείο (οι γονείς συχνά χαρακτηρίζονται από βαθμοθηρία και 

απαιτούν από το παιδί υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα) 
 το ζήτημα επαγγελματικής αποκατάστασης (πίεση από την πλευρά των γονιών 

για συγκεκριμένη επιλογή επαγγέλματος)  
 η εξωτερική εμφάνιση κι ο τρόπος ομιλίας των εφήβων 
 ο τρόπος ψυχαγωγίας-διασκέδασης 
 το χαρτζιλίκι και ο τρόπος αξιοποίησής του 
 ο βαθμός ελευθερίας – αυτονομίας 
 οι ευθύνες που οι γονείς περιμένουν να αναλάβουν τα παιδιά τους μέσα στο 

σπίτι  
 Η εξάρτηση απ’ το διαδίκτυο και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
 Η διάσταση απόψεων στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των νέων 
 Οι διαπροσωπικές σχέσεις των νέων (ερωτικές , φιλικές) 

  
 

2ο Ζητούμενο: τρόποι με τους οποίους θα ξεπεραστούν οι εντάσεις 
 ουσιαστικός , εποικοδομητικός διάλογος σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού 
 αμοιβαίες υποχωρήσεις 
 συνειδητοποίηση από την πλευρά των εφήβων ότι εκτός από δικαιώματα έχουν 

και υποχρεώσεις αλλά και από την πλευρά των γονέων  ότι δεν  μπορούν 
πεισματικά να  εμμένουν σε αναχρονιστικές αντιλήψεις και στερεότυπα του 
παρελθόντος.  

 κατανόηση εκατέρωθεν ότι οι διαφορετικές αντιλήψεις απορρέουν από τις 
διαφορετικές συνθήκες διαπαιδαγώγησης αλλά και το διαφορετικό κοινωνικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει κάθε γενιά. 

 αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου με κοινές δραστηριότητες παιδιών –γονέων 
(αθλητισμός, επισκέψεις στη φύση, εθελοντισμός, ταξίδια…) σε μια προσπάθεια 
σύσφιξης των σχέσεών τους. 

 σχολείο: σχολές γονέων, ειδικοί ψυχολόγοι – κοινωνιολόγοι, ανώνυμη γραμμή 
βοήθειας  

 
 Επίλογος 
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