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A.
To κείμενο αναφζρεται ςτισ ςκζψεισ ενόσ πατζρα για τθ ςχζςθ του με
τον γιο του και ςτισ ςυμβουλζσ που του απευκφνει. Ο πατζρασ
διαπιςτϊνει τισ ψυχοςωματικζσ μεταβολζσ του και τθν επερχόμενθ
αλλαγι ςτθ ςχζςθ τουσ, κακϊσ ο νζοσ αμφιςβθτεί τθ γονεϊκι αυκεντία
και διαχωρίηει τθν κοινωνικι του κζςθ. Οι προτροπζσ τον ςτεναχωροφν,
αλλά ο πατζρασ, γνωρίηοντασ τθν ανάγκθ του για μία κακοδθγθτικι
αξία ςτθ ηωι του, προτείνει αυτιν τθσ γνθςιότθτασ. Τον ςυμβουλεφει
να ςζβεται, να είναι αλλθλζγγυοσ ςτισ δυςκολίεσ και να διεκδικεί τα
δικαιϊματά του, τόςο ςτθ ηωι όςο και ςτθν εργαςία. Κλείνοντασ,
επιςθμαίνει τθν επικυμία του για εςωτερίκευςθ των ςυμβουλϊν του
από τον γιο, ωσ εφόδια που δε ςτεροφν τθν προςωπικι του ελευκερία.

Β1.
Είναι γεγονόσ πωσ ζνασ άξιοσ μαραγκό που κατζχει καλά τθ δουλειά του
και πιςτεφει ςϋ αυτιν είναι πολφ πιο ολοκλθρωμζνοσ και αξιοςζβαςτοσ
άνκρωποσ από ζναν κακό επιςτιμονα Γιατί θ ανκρϊπινθ
προςωπικότθτα διαμορφϊνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίηει τθν
εργαςία τθσ, ανεξαρτιτωσ του είδουσ αυτισ. Είτε πρόκειται για
χειρωνακτικι είτε για πνευματικι εργαςία, το άτομο οφείλει να
επιδιϊκει τθν ποιοτικι διεκπεραίωςι τθσ, μακαίνοντασ και
εξελίςςοντασ το γνωςτικό ι τεχνικό αντικείμενο. Η ειλικρίνεια, θ
υπευκυνότθτα μάλιςτα, ςτισ επαγγελματικζσ του ςχζςεισ, ο ςεβαςμόσ
και θ πίςτθ ςτο ζργο που παράγει για τον εαυτό του και τον
ςυνάνκρωπο, του αποφζρουν αυτοπεποίκθςθ και κοινωνικι αποδοχι.
Έτςι, κα γίνει ζνασ άξιοσ εργαηόμενοσ και άνκρωποσ που ςυμβάλλει
ςτθν πρόοδο του κοινωνικοφ ςυνόλου.

Β2.
Α) «Κάνει ψφχρα… ιδρωμζνοσ»
Εκδιλωςθ, απόφαςθ, κρίςθ, πράξθ
Β) όμωσ: αντίκεςθ
Αλλά: αντίκεςθ
Ύςτερα: χρόνο
Κακϊσ: αιτία

Β3.
Α) αρχίηεισ= ξεκινάσ
Σπουδαιότεροι =Καλφτεροι, ςθμαντικότεροι
Ιδζεσ= απόψεισ, κρίςεισ, πεποικιςεισ, αντιλιψεισ
Ωραία =όμορφθ, ςπουδαία
Μαραγκόσ= ξυλουργόσ, επιπλοποιόσ

Β) Αντίθετα
Συχνά/ςπάνια
Καλφτεροι/χειρότεροι
Ανϊτερθ/κατϊτερθ
Απαρνιζςαι/αποδζχεςαι
Άξιοσ/ανάξιοσ

Β4.
Α) Βϋ ενικό: ηωντάνια, αμεςότθτα, οικειότθτα και διάκεςθ για
επικοινωνία, ζναρξθ διαλόγου με τον αναγνϊςτθ, γενικι αναφορά ςε
ζνα κακολικό όν. Το φφοσ γίνεται παραινετικό, ςυμβουλευτικό («Να
είςαι γνιςιοσ… Να ςζβεςαι …χζρι ςου»)

Β) γυρεφεισ τα όριά μου
Για δυο κόςμουσ ριηικά διαφορετικοφσ
Παραςφρκθκα από τα λόγια μου
Τράβα το δρόμο ςου και ςβιςε με

Γ.
Κειμενικόσ τφποσ: επιχειρθματολογία
Κειμενικό είδοσ: άρκρο ςτο περιοδικό του ςχολείου ςασ
Ύφοσ επίςθμο, ςοβαρό, επιμελθμζνο
Τίτλοσ
Αφόρμθςθ από ζνα γεγονόσ τθσ επικαιρότθτασ
Γ’ πρόςωπο , ο λόγοσ χαρακτθρίηεται από ηωντάνια και αμεςότθτα,
ϊςτε να κεντριςτεί και να διατθρθκεί αμείωτο το ενδιαφζρον του
αναγνϊςτθ
Τίτλοσ: Χάςμα… αγεφφρωτο!
Α. Πρόλογος
Η εφθβεία είναι μια ιδιαίτερα κρίςιμθ περίοδοσ κατά τθν οποία οι
ςχζςεισ των νζων με τουσ γονείσ τουσ χαρακτθρίηονται από εντάςεισ,
ςυγκροφςεισ και αντιπαλότθτεσ, που οφείλονται τόςο ςτθ ςτάςθ των
νζων όςο και ςτθ ςτάςθ των γονζων.

Β. Κύριο θέμα
Βαςικοί κεματικοί άξονεσ αϋ μζρουσ
Θζματα που προκαλοφν ςυγκροφςεισ μεταξφ των εφιβων και ενθλίκων
ςτο οικογενειακό περιβάλλον:
Ειδικότερα, οι ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ οφείλονται ςτουσ παρακάτω
λόγουσ:
Στα διαφορετικά χαρακτθριςτικά των δφο γενεϊν όςον αφορά ςτθν
ψυχοςφνκεςι τουσ. Οι νζοι είναι παρορμθτικοί, ενκουςιϊδεισ,
ονειροπόλοι, ριηοςπαςτικοί, ρθξικζλευκοι ενϊ οι ϊριμοι είναι
ςυγκρατθμζνοι, ςυντθρθτικοί, ρεαλιςτζσ, ςυμβιβαςμζνοι με τθν
κακθμερινότθτα, γεγονόσ που προκαλεί διαπλθκτιςμοφσ μεταξφ τουσ
για απλά κακθμερινά ηθτιματα (τρόποσ ψυχαγωγίασ, ενδυμαςία,
ςυμπεριφορζσ, νεανικόσ γλωςςικόσ κϊδικασ κλπ).
Σε κζματα επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ. Οι νζοι επιδιϊκουν να
αςχολθκοφν με επαγγζλματα που ονειρεφονται (τζχνεσ, ακλθτιςμό
κλπ) ενϊ οι ϊριμοι τουσ ςυμβουλεφουν να επιλζξουν επαγγζλματα που
τουσ εξαςφαλίηουν μια ςίγουρθ αποκατάςταςθ με ςθμαντικζσ
χρθματικζσ απολαβζσ, γεγονόσ που προκαλεί προςτριβζσ ανάμεςά τουσ
αναφορικά με τον χρόνο μελζτθσ που αφιερϊνουν ςτα ςχολικά και
εξωςχολικά τουσ κακικοντα.
Στουσ φρενιρεισ ρυκμοφσ ηωισ -υπερφορτωμζνο πρόγραμμα γονζων
και παιδιϊν- δεν εξαςφαλίηουν τον χρόνο να αςχολθκοφν με τουσ νζουσ
γεγονόσ που προκαλεί τθν απομάκρυνςι τουσ, με αποτζλεςμα οι νζοι
να βιϊνουν βακιά αιςκιματα μοναξιάσ και να αναηθτοφν καταφφγιο
ςτθν εικονικι πραγματικότθτα των Μ.Μ.Ε. και ειδικότερα των μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter κλπ.) όπου ςυχνά εκίηονται,
γεγονόσ που δθμιουργεί εντάςεισ και κατ’ επζκταςθ ζλλειψθ
ουςιαςτικισ επικοινωνίασ, απροκυμία και αδυναμία επίλυςθσ.
Τθν καταπίεςθ που ςυχνά δζχονται οι ζφθβοι από τουσ γονείσ τουσ, με
ςυνζπεια τον περιοριςμό των ελευκεριϊν τουσ ςχετικά με κζματα
ζρωτα, φιλίασ και εν γζνει κοινωνικϊν ςυναναςτροφϊν. Οι νζοι

φζρονται απερίςκεπτα και αυκόρμθτα, επειδι αγνοοφν τον κίνδυνο
(ερωτικζσ απογοθτεφςεισ, αλκοόλ, ναρκωτικά κλπ) ενϊ οι ϊριμοι
επιδιϊκουν να τουσ προςτατεφςουν και να τουσ κατευκφνουν ςε πιο
ςυνετζσ επιλογζσ.
Στο υπερκαταναλωτικό πνεφμα των νζων, απόρροια τθσ υλιςτικισ
εποχισ μασ, που δθμιουργεί ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςε αυτοφσ και
τουσ γονείσ τουσ, οι οποίοι είναι πιο εγκρατείσ και απαιτοφν από τουσ
νζουσ να διαχειρίηονται τα χριματα με ςυνετό τρόπο, χωρίσ άςκοπεσ
ςπατάλεσ.
Είναι, όμωσ αλικεια και ότι πολλοί νζοι δεν ςζβονται όςο κα ζπρεπε
τουσ ενθλίκουσ. Συμπεριφζρονται με αυκάδεια προσ τουσ
μεγαλφτερουσ, για να αποδείξουν ότι ζχουν ιςχυρι προςωπικότθτα,
ϊςτε να τουσ ςζβονται. Επίςθμα κεωροφν ότι οι ενιλικοι πρζπει να
τουσ τα προςφζρουν όλα, χωρίσ εκείνοι να προςπακοφν. Έτςι ,οι
ενιλικοι κεωροφν ότι οι ζφθβοι είναι άτομα χωρίσ ωριμότθτα και
υπευκυνότθτα.
Βαςικοί κεματικοί άξονεσ βϋμζρουσ
Για τθν εξομάλυνςθ των ςχζςεων γονζων-εφιβων απαραίτθτεσ
προχποκζςεισ είναι θ αγάπθ, θ κατανόθςθ, ο αλλθλοςεβαςμόσ και οι
αμοιβαίεσ υποχωριςεισ
Α) Οι ζφθβοι από τθν πλευρά τουσ πρζπει:
-να αναγνωρίςουν ότι οι γονείσ ,παρά τα λάκθ τουσ, αγαποφν τα παιδιά
τουσ και νιϊκουν υπεφκυνοι γιϋαυτά
-να μθν είναι ςυνεχϊσ εριςτικοί και αρνθτικοί απζναντι ςτουσ γονείσ και
να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ζχουν ανάγκθ από τθν πείρα τουσ για να
προχωριςουν ςτθ ηωι.
-να αποδεχκοφν ότι κάποιεσ φορζσ θ αυςτθρότθτα με τθν οποία τουσ
αντιμετωπίηουν οι γονείσ είναι δικαιολογθμζνθ, όπωσ και θ ανθςυχία
και ο φόβοσ που πικανόν νιϊκουν για τουσ κίνδυνουσ που απειλοφν τα
παιδιά τουσ.
Β) Οι γονείσ από τθν πλευρά τουσ πρζπει:

- να αποδεχκοφν ότι τα παιδιά δεν είναι κτιμα τουσ αλλά ανεξάρτθτεσ
προςωπικότθτεσ, οπότε να αναγνωρίηουν το δικαίωμά τουσ να
αποφαςίηουν για τθ ηωι τουσ και εκείνοι να ςζβονται τισ επιλογζσ τουσ.
-να ζχουν ςυμβουλευτικό και κακοδθγθτικό ρόλο, ζχοντασ ωσ μζςο
πεικοφσ το διάλογο.
-να ενδιαφζρονται για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα παιδιά
τουσ και να προςπακοφν να τα βοθκιςουν δείχνοντασ τθν απαιτοφμενθ
ευαιςκθςία.
-να αναγνωρίςουν ότι ο κόςμοσ ςτον οποίο μεγαλϊνουν τα παιδιά τουσ
δεν είναι ο καλφτεροσ, ότι και θ δικι τουσ γενιά είχε κάνει λάκθ και ότι
εν μζρει ευκφνονται και οι ίδιοι για τα αδιζξοδα που οι νζοι
αντιμετωπίηουν. Γιϋαυτό πρζπει να τουσ βοθκιςουν ςτθν προςπάκεια
τουσ να δθμιουργιςουν ζνα πιο ελπιδοφόρο μζλλον.
-να αποτελοφν ςωςτά πρότυπα για μίμθςθ.
- να καλλιεργιςουν ςτα παιδιά τουσ κετικζσ αξίεσ, όπωσ υπευκυνότθτα,
ςεβαςμό, εντιμότθτα.
-να ςυνειδθτοποιιςουν ότι οφτε θ υπερβολικι αυςτθρότθτα αλλά οφτε
και θ υπζρμετρθ ελευκερία αποτελοφν ςωςτό μζτρο διαπαιδαγϊγθςθσ
των νζων. Το μζτρο οφείλει να κακορίηει τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτα
παιδιά τουσ.

Γ. Επίλογος
Συμπεραςματικά, οι αντικζςεισ και οι διαφωνίεσ είναι λογικό να
υπάρχουν, δε κα πρζπει όμωσ να μετατρζπονται ςε αγεφφρωτεσ
διαφορζσ και να οδθγοφν ςε απουςία οποιαςδιποτε επικοινωνίασ.
Άλλωςτε με το διάλογο μπορεί να προκφψει κάτι καλφτερο για όλουσ,
αφοφ θ πορεία προσ τα εμπρόσ περνά μζςα από τθ γόνιμθ
αντιπαράκεςθ του παλιοφ με το καινοφριο.

