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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΠΑ.Λ.  
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές 

 
Α. Στην επιστολή προς τον γιο του ένας πατέρας τον νουθετεί σχετικά µε τις αξίες της 

ζωής. Αρχικά, διαπιστώνει την ύπαρξη χάσµατος ανάµεσα τους, υπογραµµίζοντας 
την αποµάκρυνση, την κριτική διάθεση και την αµφισβήτηση ως θεµελιώδη στοιχεία 

της αντιπαράθεσής τους. Στη συνέχεια, επισηµαίνει την αποστροφή του παιδιού του 
προς τις πατρικές συµβουλές. Ωστόσο, γνωρίζοντας την ανάγκη του γι’ αυτές, τονίζει 

τη γνησιότητα ως κύρια αρετή της ζωής. Η γνησιότητα αυτή οφείλει να διέπει τις 
ανθρώπινες σχέσεις που βασίζονται στο σεβασµό, στην αλληλεγγύη και στην 

υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Παράλληλα, η αυθεντικότητα 
ενδυναµώνει την παραγωγικότητα και την ποιότητα στο χώρο εργασίας. Τέλος, 

καθιστά σαφή την επιδίωξή του να βοηθήσει το παιδί του, χωρίς να του επιβληθεί. 
 

 

Β.1 Ένας άξιος µαραγκός που κατέχει καλά τη δουλειά του και πιστεύει σε αυτήν 

είναι πολύ πιο ολοκληρωµένος και αξιοσέβαστος άνθρωπος από έναν κακό 
επιστήµονα. Το άτοµο που αγαπά το επάγγελµά του και επιµορφώνεται, συνεχώς 

εξελίσσεται, ενώ µέσα από την καταξίωση του κερδίζει, ταυτόχρονα, τον σεβασµό 
των συνανθρώπων του. Στην αντίθετη περίπτωση, δεν έχει τη διάθεση να βελτιώνεται 

και να ενηµερώνεται για ό,τι συµβαίνει στον κλάδο του, παύει να αισθάνεται 
ολοκληρωµένο, και το κύρος του αµβλύνεται. Συµπερασµατικά, η επαγγελµατική 

καταξίωση προκύπτει µόνο όταν το άτοµο επιλέγει συνειδητά την εργασία του, 
αρνούµενο να συµβιβαστεί στη µετριότητα και τον εφησυχασµό.  

 
Β2. α) Παραδείγµατα:  «Κάνει ψύχρα, πάρε το πανωφόρι σου», «Μην πίνεις νερό 

ιδρωµένος» 
 

       β) όµως: αντίθεση 
            αλλά: αντίθεση 

            ύστερα: χρονική ακολουθία 
 

 

Β3. α)  
αρχίζεις: ξεκινάς 
σπουδαιότεροι: σηµαντικότεροι 

ιδέες: απόψεις, γνώµες 
ωραία: όµορφη  

µαραγκός: ξυλουργός 
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β)  
συχνά ≠  σπάνια 

καλύτεροι ≠ υποδεέστεροι, χειρότεροι 
ανώτερη ≠ κατώτερη 

απαρνιέσαι ≠ διεκδικείς, δέχεσαι 
άξιος ≠ ανάξιος 

 
Β4. α) Με τη χρήση του β΄ ενικού προσώπου ο ποµπός (πατέρας) δηµιουργεί έναν 

τεχνητό αγωγό επικοινωνίας µε τον δέκτη (γιο), απευθύνεται άµεσα σε αυτόν, 
είναι σαν να συνοµιλεί µαζί του, και έτσι πετυχαίνει να τον καταστήσει 

συµµέτοχο στην προβληµατική που αναπτύσσει, περνώντας µε τον πιο άµεσο 
τρόπο το µήνυµά του. Ο τόνος γίνεται συνοµιλητικός, το ύφος και ο λόγος 

αποκτούν θεατρικότητα, παραστατικότητα, ίσως και δραµατικότητα. 
Τονίζεται η οικειότητα στη σχέση πατέρα και γιου. 

 
β) «Να τον βοηθάς, αν αυτό περνά από το χέρι σου» 

«…σβήσε µε από τους λογισµούς σου» 
«αξία – πυξίδα»  

 
 

Γ.  
Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο στο περιοδικό του σχολείου. 

Ύφος: σοβαρό. 
Ρηµατικά πρόσωπα: α΄ πληθυντικό, β΄ πληθυντικό, γ΄ ενικό – πληθυντικό. 

Τρόπος πειθούς: επίκληση στη Λογική, χωρίς να λείπει η επίκληση στο Συναίσθηµα 
 

Τίτλος: «Γονείς συνοδοιπόροι ή δικτάτορες» 
 

Πρόλογος:  
(Το άρθρο χαρακτηρίζεται από τον επικαιρικό του χαρακτήρα, εποµένως στον 

πρόλογο απαιτείται η χρήση αφόρµησης που θα οδηγήσει στα ερωτήµατα). Αναφορά 
σε εµπεριστατωµένη έρευνα έγκριτου ηλεκτρονικού µέσου που αναδεικνύει τις 

αυξητικές τάσεις των ενδοοικογενειακών προστριβών σε καθηµερινή βάση. 
Επισήµανση της επίδρασης των κοινωνικών αλλαγών τόσο στη δοµή και στον ρόλο 

της  οικογένειας, όσο και στη συµπεριφορά και τη γενικότερη κοσµοαντίληψη των 
µελών της. 

 

Α΄ ερώτηµα: ποια θέµατα προκαλούν συγκρούσεις µεταξύ εφήβων και ενηλίκων 

στο οικογενειακό περιβάλλον. 
 

 
Η  ασυµφωνία σχετικά µε την επιλογή επαγγέλµατος: 

• Oι νέοι επιλέγουν επάγγελµα και µε συναισθηµατικά κριτήρια, ενώ οι ενήλικες 
αξιολογούν τα επαγγέλµατα σχεδόν αποκλειστικά µε οικονοµικά  και κοινωνικά 
κριτήρια. 

• Oι ενήλικες συχνά προσπαθούν να επιβάλλουν στους εφήβους µία ανάλογη µε τη 
δική τους επαγγελµατική δραστηριότητα. 

• Πολλές φορές οι έφηβοι αντιµετωπίζονται από τους ενήλικες ως φορείς 

εκπλήρωσης των ανεκπλήρωτων δικών τους  επαγγελµατικών φιλοδοξιών. 
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Η κριτική που ασκούν οι ενήλικες στους εφήβους για τη συµπεριφορά τους: 

• Άσκοπη σπατάλη χρηµάτων. 

• Λανθασµένες επιλογές φίλων. 

• Σχέσεις µε το αντίθετο φύλο. 

• Έλλειψη σεβασµού απέναντί τους. 

• Παραβίαση οικογενειακών κανόνων, άνιση κατανοµή αρµοδιοτήτων. 

• Αδυναµία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους. 

• Ενδυµατολογικές επιλογές. 

• ∆ιατροφή. 

 

 
Η διαφορετική πολιτική ιδεολογία και η γενικότερη προσέγγιση της πολιτικής 

ζωής:  

• Οι ενήλικες συνήθως έχουν σταθερές πολιτικές-κοµµατικές επιλογές και θέσεις  
σε αντίθεση µε τους νέους που είναι «ανοιχτοί» σε νέα ιδεολογικά ρεύµατα και 

σύγχρονες πολιτικές τάσεις. 

• Η άσκηση έντονης κριτικής από τους νέους στο υπάρχον πολιτικό σύστηµα και η 
συνακόλουθη απαξίωση του, προκαλεί την αντίδραση των ενηλίκων που τους 

κατηγορούν µε τη σειρά τους για την έλλειψη αντιπροτάσεων και τάση 
µηδενισµού. 

• Μοµφή για την α-πολιτικοποίηση των νέων. 

• Η κριτική προσέγγιση του πολιτικού σκηνικού και η διάθεση ενεργοποίησης από 
τη νεολαία µε στόχο την αλλαγή του, σε αντίθεση µε τον συντηρητισµό και την 
παθητικότητα των ενηλίκων. 

 
 

Β΄ ερώτηµα: τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσαν να ξεπεραστούν οι εντάσεις. 
 

• ∆ιαλλακτικότητα, αµοιβαία κατανόηση, αλληλοσεβασµός, αποφυγή εντάσεων, 
ευγένεια, καλή διάθεση. 

• Προσπάθεια µετριασµού του άγχους και αποφόρτιση του οικογενειακού 
περιβάλλοντος από την ένταση της καθηµερινότητας, κλίµα ηρεµίας, αποφυγή 
συναισθηµατικών εκρήξεων. 

• Αφιέρωση περισσότερου χρόνου στην επικοινωνία των µελών, ειλικρινής επαφή, 
δηµοκρατικός διάλογος. 

• Έφηβοι: αναγνώριση της συνολικής προσφοράς των ενηλίκων σε οικογενειακή 
και κοινωνική κλίµακα, ενήλικες: αγάπη, σεβασµός, εµπιστοσύνη προς τους 

νέους. 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Με αµοιβαίες υποχωρήσεις, κοινή προσπάθεια και οµαλή προσαρµογή στα δεδοµένα της 

εποχής οι έφηβοι και οι ενήλικοι θα καταφέρουν να οδηγήσουν σε επανάκαµψη τον 
οικογενειακό θεσµό. 

 
* Η ανάπτυξη του θέµατος είναι ενδεικτική. Προφανώς οι µαθητές δεν είναι υποχρεωµένοι 

να αναπτύξουν το κείµενό τους στο εύρος των επιχειρηµάτων που παρουσιάζονται εδώ. 
 

 


