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Α. 1. Σύμφωνα με τον ομιλητή, ο κύριος λόγος για τον οποίο κάποιοι γονείς 
συμπεριφέρονται αυταρχικά στα παιδιά τους είναι η καταπίεση των δικών τους 
επιθυμιών κατά τη διάρκεια της δικής τους εφηβείας. Βλέποντας την ανάγκη για 
ανεξαρτησία των παιδιών τους βγαίνουν τα δικά τους απωθημένα στην επιφάνεια και 
αντιδρούν σε αυτό εκδηλώνοντας αυταρχική συμπεριφορά. Επίσης, οι διαφορές που 
διαπιστώνουν μεταξύ των ίδιων και των έφηβων παιδιών τους, τόσο ψυχολογικά όσο 
και βιολογικά, τους οδηγούν σε λανθασμένες και αρνητικές εντυπώσεις για την 
εφηβική ηλικία. Έτσι, οι μεν γονείς καταλήγουν να μην αντιμετωπίζουν με 
κατανόηση τους εφήβους και οι τελευταίοι να μην έχουν υγιή πρότυπα 
συμπεριφοράς.    
 
Α. 2. Η συνοχή από τη δεύτερη στην τρίτη παράγραφο επιτυγχάνεται με τη 
διαρθρωτική λέξη συνεπώς, η οποία δηλώνει αποτέλεσμα. Συνέπεια των όσων 
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, σχετικά με τις αλλαγές που βιώνουν οι 
γονείς, έχουν ως συνέπεια την αντιμετώπιση της εφηβείας από μέρους τους με 
αρνητικές και λανθασμένες εντυπώσεις. 
Η συνοχή από την τρίτη στην τέταρτη παράγραφο επιτυγχάνεται με τη διαρθρωτική 
λέξη λοιπόν, η οποία δηλώνει συμπέρασμα. Η λανθασμένη αντίληψη των γονέων για 
την εφηβεία έχει ως αποτέλεσμα την ανυπαρξία ωριμότητας και κατανόησης στις 
σχέσεις τους με τα παιδιά τους.  
 
Β. 1. Στις μέρες μας παρατηρείται, δυστυχώς, πως το χάσμα στις σχέσεις των νέων με 
τους μεγαλύτερους στην ηλικία, κυρίως τους γονείς, διευρύνεται όλο και 
περισσότερο. Ένας από τους λόγους του φαινομένου αυτού είναι η διαφορετική φάση 
στην οποία βρίσκονται οι δύο γενιές. Οι γονείς, από τη μια, είναι συμβιβασμένοι με 
την κατάσταση που επικρατεί γενικά και γι’ αυτό το λόγο κυριεύονται από αρνητικά 
συναισθήματα, τα οποία εκδηλώνουν με αυταρχική συμπεριφορά στα παιδιά 
αποτελώντας για εκείνα, με  αυτό τον τρόπο, μη υγιή πρότυπα συμπεριφοράς. Οι 
έφηβοι, από την άλλη θεωρούν πως οι μεγάλοι δεν δείχνουν κατανόηση στους 
προβληματισμούς τους και στην ανάγκη τους για ανεξαρτησία. Έτσι, λοιπόν, γίνονται 
αντιδραστικοί και εριστικοί με τους γονείς τους, πράγμα το οποίο δημιουργεί 
συνεχείς εντάσεις στις μεταξύ τους σχέσεις.      
 
Β. 2. α. «τι καλά που ήταν τότε, λέει και ξαναλέει» - «τόσο ωραία εποχή». Η χρήση 
των φράσεων αυτών γίνεται για να εκφραστεί πιο παραστατικά και ζωντανά η 
τακτική των γονέων να αναπολούν την εποχή της νεανικής τους ηλικίας. Έτσι, 
παρατίθεται μια φράση που προφανώς χρησιμοποιείται συχνά.  
 
β. αναπολεί το πόσο όμορφα ήταν στο παρελθόν – εξιδανικευμένη εποχή  
 
 


