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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

 
Α.   
Το κείμενο συνιστά επιστολή ενός πατέρα στο παιδί του. Αρχικά,  ο πατέρας 
διαπιστώνει την κριτική στάση του νέου απέναντί του, η οποία πηγάζει από την 
διεύρυνση των οριζόντων και των γνωριμιών του. Παρατηρεί πως οι πατρικές 
συμβουλές, που συχνά αναφέρονται στην καθημερινότητα του νέου, αν και του 
προκαλούν  δυσαρέσκεια, στοχεύουν στο να του υποδείξουν την «γνησιότητα» ως 
αξία που πρέπει να διέπει τη ζωή του. Παράλληλα, καταπιάνεται με τις κοινωνικές 
του συναναστροφές αλλά και τη σχέση  με την εργασία του.  Υποστηρίζει πως για να 
ξεχωρίσει χρειάζεται η γνώση και η αγάπη για τη δουλειά του. Καταληκτικά, 
επισημαίνει πως απώτερος σκοπός του είναι όχι η επιβολή της πατρικής γνώμης 
αλλά οι σκέψεις του να αποτελέσουν για το παιδί του το έναυσμα για να ξεκινήσει τη 
ζωή του. 
 
Β1.  
Η σχέση του ατόμου με το επάγγελμά του - είτε χειρωνακτικό είτε πνευματικό - έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην προσωπικότητά του αλλά και στη θέση του στην κοινωνία. 
Πράγματι, η ψυχοσυναισθηματική αρτιότητα που κατακτά κανείς μέσα απ’ την  
επαγγελματική ενασχόλησή του αλλά και το υψηλό επίπεδο αυτοσεβασμού τον 
καταξιώνει ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά στο κοινωνικό σύνολο. Στην αντίπερα 
όχθη, κάποιος, ο οποίος έχει υποστεί εργασιακή αλλοτρίωση είναι δυνατόν να αποβεί 
επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο άρα και ανυπόληπτος μέσα σε αυτό, ακόμα κι 
αν ανήκει στην υψηλότερη βαθμίδα πνευματικού επαγγέλματος.  
 
Β2.  
α) «Κάνει ψύχρα, πάρε το πανωφόρι σου», «Μην πίνεις νερό ιδρωμένος»  
β) καθώς, αλλά, ύστερα 
 
Β3.   
α) αρχίζεις = ξεκινάς   

σπουδαιότεροι = σημαντικότεροι 
ιδέες = θεωρίες, διανοήματα 
ωραία = όμορφη, καλαίσθητη 
μαραγκός = ξυλουργός 

β) συχνά # σπάνια 
καλύτεροι # χειρότεροι 
ανώτερη # κατώτερη 
απαρνιέσαι # (από)δέχεσαι 
άξιος # ανάξιος 

 
Β4.  
α) Το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου υπαγορεύει τη χρήση β΄ ενικού προσώπου 

καθώς πρόκειται για μία επιστολή ενός πατέρα στο παιδί του. Εξάλλου, το ύφος 
είναι αρκετά προτρεπτικό αγγίζοντας τα όρια της νουθεσίας σε κάποια σημεία. 
Παράλληλα, το ύφος με τη χρήση αυτού του προσώπου γίνεται άμεσο, οικείο, 
ζωντανό, δραματικό και παραστατικό. 

β) «Γυρεύεις τα όριά μου», «ανώδυνες συμβουλές», «τράβα το δρόμο σου και σβήσε 
με σιγά σιγά», «αξία γνώμονα, αξία πυξίδα», «καθώς το θέλει η ζωή» 

 
 
 



Γ.   «Χάσμα … αγεφύρωτο» 
Πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο οι περιπτώσεις εφήβων που εγκαταλείπουν το 
πατρικό τους σπίτι ως ένδειξη δυσαρέσκειας και αγανάκτησης των καβγάδων με τους 
γονείς τους. Είναι γεγονός πως κάθε γενιά έχει τα δικά της γνωρίσματα, τις 
ιδιαιτερότητές της, το ήθος της. Οι διαφορές αυτές εκφράζονται συχνά με δυναμικό, 
μαχητικό τρόπο και αλληλοκατηγορίες. Καθίσταται αναγκαίο, λοιπόν, αφού 
διερευνηθούν τα θέματα που οδηγούν σε τέτοιες συγκρούσεις, να αναζητηθούν 
τρόποι με τους οποίους θα ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες. 
 
Α΄ Ζητούμενο 

1. Η μόδα που επηρεάζει την εμφάνιση και την αισθητική, π.χ ντύσιμο, κούρεμα, 
τατουάζ, εκκεντρικότητα στην εμφάνιση. 

2. Γρήγορος ρυθμός ζωής και εξέλιξης, απότομη αλλαγή συνθηκών ζωής, νέοι 
τρόποι διασκέδασης που δεν εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των γονέων και 
γίνονται ενίοτε το μήλο της έριδος. 

3. Έκρηξη γνώσεων εξαιτίας της υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής, η οποία 
γεμίζει τους νέους με γνώσεις και εμπειρίες και τους ενήλικες με δυσπιστία, 
φόβο και επιφύλαξη. 

4. Οι γονείς έχουν το άγχος της επιβίωσης και λόγω υπερεργασίας και 
πολλαπλών ρόλων δε διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο στα παιδιά τους. Κι 
αν το κάνουν διακατέχονται από έντονο στρες που τους εμποδίζει να 
επικοινωνήσουν γόνιμα μαζί τους.  

5. Οι γονείς έχουν τον αέρα της αυθεντίας και απαιτούν υπακοή, ενώ 
διαπνέονται από μεγαλύτερη ανάγκη για κανόνες και όρια, ενώ οι νέοι είναι 
ευεπίφοροι σε προκλήσεις παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, όπως το 
κάπνισμα, οι γρήγορες μηχανές, το αλκοόλ κ.α. 

6. Η  έλλειψη διαλόγου ή ακόμα και η διαφορετική γλώσσα των νέων, η νεανική 
ιδιόλεκτος απομακρύνουν περαιτέρω γονείς και παιδιά ή αποτελούν λόγο 
προστριβών.   

7. Οι νέοι παραμελούν τις υποχρεώσεις τους τόσο σε σχολείο όσο και σε άλλες 
δραστηριότητες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν την έντονη επίκριση των 
γονέων.  

8. Οι διαπροσωπικές σχέσεις των νέων γίνονται ενίοτε αντικείμενο αυστηρού 
ελέγχου από τους γονείς τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση εντάσεων.  
 

Β΄ Ζητούμενο     
1. Αμοιβαίος σεβασμός, ανεκτικότητα και αγάπη. 
2. Εμπιστοσύνη και αποδοχή στην προσωπικότητα των νέων. Οι γονείς πρέπει 

να δείχνουν κατανόηση στα προβλήματα των εφήβων και στις αλλαγές που 
αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, πρέπει να δείχνουν εμπιστοσύνη και να 
αποβάλλουν την αίσθηση ότι τα γνωρίζουν όλα. 

3. Γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος με αμοιβαίες υποχωρήσεις. 
4. Αμοιβαία παραδοχή σφαλμάτων, με άσκηση αυτοκριτικής και διαλλακτικότητα, 

αλλά και αμφίδρομος σεβασμός στις αξίες κάθε γενιάς.  
5. Οι γονείς να μην είναι υπερπροστατευτικοί καθώς αναστέλλεται η ωρίμανση 

των παιδιών. 
6. Οι νέοι οφείλουν να είναι επιεικείς στις κρίσεις τους με τους γονείς τους και να 

αποφεύγουν ακρότητες. 
7. Κοινές δραστηριότητες γονέων - παιδιών, π.χ κυριακάτικο τραπέζι, μια 

εκδρομή, παρακολούθηση μιας εκδήλωσης κ.α. 
8. Αν κρίνεται αναγκαία, η επίσκεψη σε κάποιον οικογενειακό σύμβουλο. 
9. Απαγκίστρωση των γονέων από τον τρόπο με τον οποίο ανατράφηκαν οι ίδιοι, 

καθώς τα δεδομένα αλλάζουν κι οφείλουν οι ίδιοι να διατηρούν τα ζωντανά 
μόνο κύτταρα της παραδοσιακής σχέσης γονέων – παιδιών.  
 



 
Καταληκτικά, είναι φανερό πως ο ειλικρινής διάλογος και η αληθινή επαφή θα 
δημιουργήσουν νέες προϋποθέσεις για τη σχέση των δύο «αντίπαλων 
στρατοπέδων» με ελπιδοφόρα πορεία. Είναι σημαντικό, προκειμένου να 
ξεπεραστούν τα αίτια και οι αφορμές οι άνθρωποι να διαφοροποιήσουν τον τρόπο 
σκέψης και να επανεξετάσουν τη στάση ζωή τους. 


