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3. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η συγγραφέας στο κείμενο είναι δύσκολο για τους γονείς να βάλουν 

όρια. Αυτό συμβαίνει διότι, 

- δεν γνωρίζουν ποια είναι τα όρια  

- αντιμετωπίζουν τα όρια με αρνητικό τρόπο λόγω των προσωπικών τους εμπειριών  

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν πόσο δύσκολο έργο είναι η θέση ορίων δικαιολογώντας έτσι τον 

προβληματισμό και το άγχος των γονέων επί του θέματος αυτού. 

(10 μονάδες) 

 

Α2. Οι γονείς προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία το δύσκολο έργο της θέσπισης κανόνων 

και ορίων πρέπει να συνυπολογίσουν μια σειρά παραμέτρων. Καταρχάς, οι κανόνες πρέπει 

- να θεσπιστούν την κατάλληλη στιγμή 

- με τη σύμφωνη γνώμη του νέου και την ενεργό συμμετοχή του σε αυτή τη διαδικασία  

- συχνά χρειάζεται να γίνονται αναπροσαρμογές  

- δεν πρέπει να εξαντλείται η αυστηρότητα 

- κάποιοι τομείς πρέπει να μένουν έξω από τη σφαίρα των κανόνων 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους αυτές οι γονείς μπορούν να διευκολύνουν το κοπιώδες και 

αγχωτικό ρόλο που έχουν επωμιστεί. 

(10 μονάδες) 

 

Β1. Θεματική πρόταση : «Η λέξη όρια παίρνει πολλές φορές αρνητικό νόημα.»  

Λεπτομέρειες: «Ακούγοντας όρια το μυαλό πηγαίνει ... να τα προφυλάξουμε από «άσχημες» 

εμπειρίες.»  

Κατακλείδα: «Από όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι έτσι δημιουργούμε, όμως, ένα φαύλο 

κύκλο αντιμετώπισης των ορίων, γεγονός που δε διευκολύνει την τήρησή τους από τους νέους.» 

 

Τρόπος ανάπτυξης: Αίτιο- αποτέλεσμα 

 

Αίτιο: Ακούγοντας όρια το μυαλό πηγαίνει στην τιμωρία, στην αποθάρρυνση, στην απαγόρευση, 

στον ηθικό περιορισμό, στη διαρκή άρνηση ή στον έλεγχο, στην πίεση. Αυτό συνήθως προέρχεται 

από εμπειρίες που έχουμε ζήσει στη δική μας οικογένεια, με τους δικούς μας γονείς, που μπορεί να 

μας επέβαλαν πολύ αυστηρούς κανόνες και άκαμπτα όρια. 

 

Αποτέλεσμα: Η λέξη όρια παίρνει πολλές φορές αρνητικό νόημα. / Για το λόγο αυτό καταλήγουμε 

να θέτουμε αυστηρά όρια στα παιδιά επειδή θέλουμε να τα προφυλάξουμε από «άσχημες» 

εμπειρίες. / Από όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι έτσι δημιουργούμε, όμως, ένα φαύλο κύκλο 

αντιμετώπισης των ορίων, γεγονός που δε διευκολύνει την τήρησή τους από τους νέους. 

Λέξεις ή φράσεις που επικυρώνουν την παραπάνω άποψη : για το λόγο αυτό καταλήγουμε, επειδή, 

έτσι 

 

(10 μονάδες) 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/02/2019 
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Β2α. συγκρούσεις : κρούσμα 

Αποθάρρυνση: θαρραλέος 

Πρόσφορο: φορείο 

Αποδέχεται: δεκτός  

Αναλογιστείτε: λογισμός  

 

(5 μονάδες) 

 

Β2β. Αν παρόλα αυτά τα όρια καταπατούνται συνεχώς από τον έφηβό σας, αναλογιστείτε για ποιο 

λόγο συμβαίνει αυτό. 

(5 μονάδες) 

 

 

Β3α.  

Συμφωνήσετε – αποδεχτείτε  

Περιορίσει – μειώσει 

Χρειάζεται – απαιτείται 

Συνέπειες – επιπτώσεις  

Καταπατά - παραβαίνει  

(5 μονάδες) 

 

 

Β3β.  

για το λόγο αυτό (2η παράγραφος)- αίτιο-αποτέλεσμα 

επειδή (2η παράγραφος)- αιτιολόγηση 

όμως (2η παράγραφος)- αντίθεση 

δηλαδή (3η παράγραφος)- επεξήγηση 

αντίθετα (3η παράγραφος)- αντίθεση 

 

 (5 μονάδες) 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Επιστολή  

 

Απαιτείται:  1) χωροχρονικό πλαίσιο, προσφώνηση, αποφώνηση.  

  2) χρήση α΄ και β΄προσώπου κυρίως στον πρόλογο και τον επίλογο και χρήση 

γ΄προσώπου στο κύριο μέρος.  

  3) τριμερής ανάπτυξη – πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος  

  4) αξιοποίηση της εκφώνησης στον πρόλογο 

 

Ζητούμενα: Παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι  

 

Κύριο μέρος:  

 

- Αίσθημα διαρκούς πίεσης και άγχους που προέρχεται από τα προβλήματα στην εκπαίδευση.  

- Απουσία ελεύθερου χρόνου 
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- Προβληματισμός για την επαγγελματική πορεία καθώς και την επαγγελματική 

αποκατάσταση 

- Τυποποίηση στις σχέσεις και μαζοποίηση στη συμπεριφορά ως αποτέλεσμα του γενικότερου 

υλιστικού και καταναλωτικού πνεύματος που χαρακτηρίζει την κοινωνία μας 

- Ιδεολογική σύγχυση και ρευστότητα της εποχής που οδηγούν στη έκπτωση των ηθικών 

αξιών και την έλλειψη των υγιών προτύπων 

- Η κρίση του θεσμού της οικογένειας η οποία διευρύνει το χάσμα μεταξύ γονέων και παιδιών 

και και δημιουργεί διαρκείς συγκρούσεις 

- Η κρίση που διέρχονται οι ανθρώπινες σχέσεις, η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και το 

γενικότερο ωφελιμιστικό πνεύμα 

- Η απογοήτευση από τις αντιθέσεις της σύγχρονης πραγματικότητας όπου κυριαρχούν η 

αναξιοκρατία και η ανισότητα 

- Τα παγκόσμια προβλήματα όπως η οικονομική κρίση, η παραβίαση των ανθρώπινων 

διακιωμάτων, οι πόλεμοι, η τρομοκρατία, τα οικολογικά προβλήματα 

 

 (50 μονάδες) 


