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Α. Το κείμενο περιζχει ςκζψεισ και παραινζςεισ από ζναν πατζρα προσ τον γιο του. Αρχικά ο
πατζρασ διαπιςτϊνει τισ ψυχοςωματικζσ αλλαγζσ του παιδιοφ και τθ μεταβολι τθσ
ςυμπεριφοράσ του, που χαρακτθρίηεται από επίκριςθ, αμφιςβιτθςθ και διαφοροποίθςθ
από τισ δικζσ του απόψεισ. Προςκζτει τθ δυςαρζςκεια του παιδιοφ ςτισ πατρικζσ
παραινζςεισ αλλά και τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ γνθςιότθτασ ςτθ ηωι του, ωσ τθν
υπζρτατθ αξία που κα τον κακοδθγεί. Έτςι, τον προτρζπει να είναι αυκεντικόσ ςτισ
διαπροςωπικζσ και κοινωνικζσ του ςχζςεισ και να ςζβεται τουσ άλλουσ, διεκδικϊντασ τα
δικαιϊματά του. Και ςτθν εργαςία του τον ςυμβουλεφει να είναι ειλικρινισ και τίμιοσ.
Κλείνοντασ τονίηει τθν πρόκεςι του να ςυνδράμει ςτθν εκκίνθςθ τθσ ηωισ του, χωρίσ να
περιορίςει τθν προςωπικι του ελευκερία.

Β1. «Ένασ άξιοσ μαραγκόσ που κατζχει καλά τθ δουλειά του και πιςτεφει ς’ αυτιν είναι
πολφ πιο ολοκλθρωμζνοσ και αξιοςζβαςτοσ άνκρωποσ από ζναν κακό επιςτιμονα». Αυτό
ιςχφει διότι ο εργαηόμενοσ, που αςκεί τθν εργαςία του με εντιμότθτα και προςπακεί να
γνωρίςει καλφτερα το αντικείμενό του και να το εξελίξει, είναι ζνασ άνκρωποσ κοινωνικά
χριςιμοσ και αποδεκτόσ, αφοφ ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι πρόοδο. Επίςθσ, ολοκλθρϊνεται
ωσ προςωπικότθτα, κακϊσ χαρακτθρίηεται από τα ςτοιχεία τθσ ειλικρίνειασ και τθσ
γνθςιότθτασ. Και αυτό δε ςχετίηεται κακόλου με τθ φφςθ τθσ εργαςίασ, χειρωνακτικι ι
πνευματικι. Με άλλα λόγια, ο τρόποσ άςκθςθσ τθσ εργαςίασ προςδιορίηει τον άνκρωπο
και όχι το είδοσ τθσ.

Β2.

α)

«Κάνει ψφχρα, πάρε το πανωφόρι ςου»
«Μθν πίνεισ νερό ιδρωμζνοσ»

β)

όμωσ : αντίκεςθ
αλλά : αντίκεςθ
φςτερα : χρονικι ςχζςθ

Β3.

α)

αρχίηεισ : ξεκινάσ
ςπουδαιότεροι : ςθμαντικότεροι
ιδζεσ : απόψεισ
ωραία : όμορφθ
μαραγκόσ : ξυλουργόσ

β)

ςυχνά ≠ ςπάνια
καλφτεροι ≠ χειρότεροι
ανϊτερθ ≠ κατϊτερθ
απαρνιζςαι ≠ αποδζχεςαι
άξιοσ ≠ ανάξιοσ

Β4.
α)
Το βϋ ενικό πρόςωπο προςδίδει ςτο κείμενο ηωντάνια, παραςτατικότθτα
και αμεςότθτα. Ο τόνοσ γίνεται οικείοσ, ενϊ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του κειμζνου με τθ
χριςθ του εκφράηονται οι παραινζςεισ, προτροπζσ ι αποτροπζσ, του πατζρα προσ τον γιο
(Να είςαι γνιςιοσ… Να ςζβεςαι κτλ). Τζλοσ, ο ςυγγραφζασ με αυτόν τον τρόπο προςεγγίηει
ςυναιςκθματικά τον δζκτθ.

β)

μια αξία – πυξίδα
περνά από το χζρι ςου

Γ.
Οικογένειεσ ςε … «ςύγκρουςη»
Πρόλογοσ
-

Επιςιμανςθ τθσ αξίασ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ
Επιτονιςμόσ του γεγονότοσ ότι ταλανίηεται από πλθκϊρα προβλθμάτων, ανάμεςα ςε
αυτά και οι ςυγκροφςεισ εφιβων – ενθλίκων, που εκδθλϊνονται ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ με διαφορετικι αφορμι και αιτία.

Ζ1
-

-

-

Ο αυκορμθτιςμόσ και θ πθγαία ςυμπεριφορά των εφιβων, θ επαναςτατικότθτα, που
δεν ακολουκεί τισ κοινωνικζσ νόρμεσ. Ο τρόποσ ομιλίασ, ζνδυςθσ, οι μουςικζσ και
άλλου είδουσ επιλογζσ κεωροφνται προκλθτικζσ από τουσ μεγαλφτερουσ.
Η ςυνεχισ εναςχόλθςι τουσ με τα ςφγχρονα θλεκτρονικά μζςα (κινθτό τθλζφωνο,
υπολογιςτι, θλεκτρονικά παιχνίδια)
Η ελλιπισ, κατά τθ γνϊμθ των γονζων, εναςχόλθςθ με τα μακιματα.
Η προςπάκεια των νεότερων να διεκδικιςουν ελευκερίεσ και δικαιϊματα ( π. χ.
διεφρυνςθ του ωραρίου των εξόδων τουσ)
Η αδιαφορία, κατά τουσ μεγαλφτερουσ, των νζων για τα οικογενειακά ηθτιματα
Ο ςυντθρθτιςμόσ και θ τυπικότθτα που χαρακτθρίηει τθ ςυμπεριφορά των
μεγαλφτερων.
Η υπερεργαςία και θ πιεςτικι κακθμερινότθτα των γονζων, που δεν αφινει πολλά
περικϊρια εναςχόλθςθσ με τα παιδιά, με αποτζλεςμα τα δεφτερα να νιϊκουν
παραμελθμζνα.
θ προςπάκεια των μεγαλφτερων να κακοδθγιςουν τισ επιλογζσ, ιδίωσ τισ
επαγγελματικζσ, των νεότερων.

Ζ2
-

-

-

Από τθν πλευρά των γονζων απαιτείται : ελεφκεροσ χρόνοσ για ποιοτικι εναςχόλθςθ
με τα παιδιά, διάλογοσ, ςεβαςμόσ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ, κατανόθςθ των
προβλθμάτων τουσ, ςτιριξθ των αποφάςεϊν τουσ, αποδοχι τθσ διαφορετικότθτάσ
τουσ. Επίςθσ, ειλικρίνεια ςτθ ςυμπεριφορά τουσ και αξιοπρζπεια. Οι γονείσ πρζπει να
λειτουργοφν ωσ πρότυπα για τα παιδιά τουσ και να τα εμπνζουν κακθμερινά,
κερδίηοντασ τθν εμπιςτοςφνθ τουσ. Ακόμθ οφείλουν να είναι υπομονετικοί και
ανεκτικοί και να αντιμετωπίηουν τα παιδιά ωσ ιςότιμα μζλθ τθσ οικογζνειασ.
Από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ χρειάηεται ςτιριξθ του κεςμοφ τθσ οικογζνειασ, κυρίωσ
με τθν ίδρυςθ ςυμβουλευτικϊν κζντρων και τθ διοργάνωςθ ςεμιναρίων, ϊςτε οι
γονείσ να μποροφν να ςυμβουλεφονται ειδικοφσ επιςτιμονεσ για τθν αντιμετϊπιςθ
των όποιων προβλθμάτων.
Τα ΜΜΕ κα μποροφςαν να προβάλλουν εκπομπζσ ςχετικζσ με το κζμα, ςτισ οποίεσ να
εκπροςωποφνται και οι δφο γενιζσ με ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων και τθ
γεφφρωςθ του χάςματοσ.

Επίλογοσ
Επιτονιςμόσ τθσ ανάγκθσ να λειτουργεί θ οικογζνεια αρμονικά – ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία
που ζχει θ αποκατάςταςθ των ςχζςεων ςτθν ομαλι ψυχοςωματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν
και τθ μελλοντικι τουσ πορεία ςε όλουσ τουσ τομείσ.

