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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ 

ΣΡΙΣΗ, 6 ΙΟΤΝΙΟΤ 2017 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ) 

 

(Οι απαντήςεισ είναι ενδεικτικζσ και προςαρμοςμζνεσ ςτο επίπεδο των απαντήςεων που θα 

μποροφςαν να δώςουν οι μαθητζσ) 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ 

Βαςικά ςημεία περίληψησ 
 
Θζμα κειμζνου: Οι παραινζςεισ ενόσ πατζρα προσ το παιδί του.  
 
1 § Αλλαγζσ ςτη ςυμπεριφορά του παιδιοφ προσ τον πατζρα.  
2 § Αντίδραςη του νζου ςτισ παραινζςεισ του πατζρα, αλλά και ανάγκθ για μία αξία-γνϊμονα 
ςτθ ηωι.  
3 § Παραίνεςη του γονζα προσ το παιδί του να είναι γνήςιοσ ςτθ ςυμπεριφορά του ωσ προσ τον 
εαυτό του και τουσ άλλουσ.  
4 § Παραίνεςη του γονζα προσ το παιδί του να είναι ειλικρινήσ προσ τον εαυτό του και τουσ 
άλλουσ ςτθν εργαςία.  
5 § Εξιγθςθ από τον πατζρα ότι όλεσ οι παραπάνω παραινζςεισ αποτελοφν μία απλι βοήθεια 
προσ το παιδί του ςτθν ζναρξθ τθσ ηωι του.  
 

 
Α. Το κείμενο αναφζρεται ςτισ παραινζςεισ ενόσ πατζρα προσ το παιδί του ςχετικά με το χάςμα 
που ζχει δθμιουργθκεί ανάμεςά τουσ. Αρχικά, ο πατζρασ παρατθρεί τισ αλλαγζσ ςτθ 
ςυμπεριφορά του παιδιοφ του. Βλζπει τισ αντιδράςεισ του γιου του ςτισ παραινζςεισ του, αλλά 
και τθν ανάγκθ για εφρεςθ μιασ αξίασ ςτθ ηωι του. Συμβουλεφει, λοιπόν, το παιδί του να είναι 
αλθκινόσ ςτθν ςυμπεριφορά του, τόςο με τον εαυτό του, όςο και με τουσ άλλουσ. Τθν ίδια 
ςυμπεριφορά τον ςυμβουλεφει να ζχει και ςτο χώρο εργαςίασ, όπου οφείλει να είναι ειλικρινισ 
και καλόσ επαγγελματίασ. Τζλοσ, εξθγεί ςτο παιδί του ότι οι παραπάνω παραινζςεισ είναι απλώσ 
μία βοικεια ςτθν ζναρξθ τθσ ηωισ του.   
 
 
Β1. Στον επαγγελματικό τομζα δεν ζχει ςθμαςία, αν κάποιοσ αςκεί πνευματικό ι χειρωνακτικό 
επάγγελμα, αλλά πόςο καλόσ επαγγελματίασ είναι. Για παράδειγμα, ςωςτοί επαγγελματίεσ 
τεχνίτεσ κερδίηουν ςιμερα τθν εκτίμθςθ των ςυνανκρώπων τουσ με τθ ςυνζπεια και τθν ποιότθτα 
που διακρίνει τθ δουλειά τουσ. Αντίκετα, αρκετοί επιςτιμονεσ είναι ακατάρτιςτοι και κακοί 
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επαγγελματίεσ. Σθμαςία, λοιπόν, δεν ζχει, αν κάποιοσ ακολουκιςει ζνα πνευματικό ι 
χειρωνακτικό επάγγελμα, αλλά πόςο ςωςτόσ επαγγελματίασ κα γίνει.  
 
 
 
Β.2.α. 
«Κάνει ψφχρα, πάρε το πανωφόρι ςου» 
«Μθν πίνεισ νερό ιδρωμζνοσ»  
 
Β.2. β) 
όμωσ: αντίκεςθ 
αλλά: αντίκεςθ 
φςτερα: χρονικι ακολουκία 
 
Β.3. α) 
αρχίςεισ: ξεκινάσ 
ςπουδαιότεροι: ςθμαντικότεροι 
ιδζεσ: απόψεισ 
ωραία: όμορφθ 
μαραγκόσ: ξυλουργόσ 
 
Β.3.β. 
ςυχνά: ςπάνια 
καλφτεροι: χειρότεροι 
ανϊτερθ: κατϊτερθ 
απαρνιζςαι: αποδζχεςαι/ διεκδικείσ 
άξιοσ: ανάξιοσ 
 
Β.4.α. 
    Το κείμενο αναφζρεται ςτισ παραινζςεισ ενόσ πατζρα προσ το παιδί του. Ο ςυγγραφζασ, 
λοιπόν, επιλζγει το βϋ ενικό πρόςωπο (ψιλωςεσ, ωρίμαςεσ), για να επιτφχει πιο εφςτοχα τον 
παραινετικό τόνο ςτο κείμενό του.  
 
    Με τθ χριςθ του βϋ προςϊπου επιτυγχάνεται, επίςθσ, ςτο κείμενο αμεςότθτα και οικειότθτα 
ςτο φφοσ, μια και θ ςχζςθ των δφο προςϊπων, πατζρα-παιδιοφ, είναι οικεία.  
 
Β4. β) 
«Τράβα το δρόμο ςου» 
«Σβιςε με, ςιγά-ςιγά από τουσ λογιςμοφσ ςου» 
 
 
 
 



 

Επιμζλεια απαντήςεων: Χρήςτοσ Χαρακόπουλοσ, φιλόλογοσ                                                   3 

 

Γ.  
 
Επικοινωνιακό πλαίςιο: άρθρο 
 
Θζμα: «Χάςμα γενεϊν» 
 
Ζθτοφμενα:  
 
α) κζματα που προκαλοφν ςυγκροφςεισ μεταξφ εφιβων και ενθλίκων ςτο οικογενειακό 
περιβάλλον. 
 
β) τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςαν να ξεπεραςτοφν οι εντάςεισ. 
 
 
Σίτλοσ 
 
Πρόλογοσ: ςφντομθ αναφορά ςτο φαινόμενο του χάςματοσ γενεϊν και ςτισ φυςιολογικζσ 
διαφορζσ που υπάρχουν ανάμεςα ςτουσ νζουσ και τουσ θλικιωμζνουσ. 
 
Αϋ ερϊτημα: θζματα  που προκαλοφν ςυγκροφςεισ μεταξφ των εφήβων και ενηλίκων ςτο 
οικογενειακό περιβάλλον. 
 

 Τα αίτια τθσ ςφγκρουςθσ είναι αρχικά βιολογικά. Οι ζφθβοι βλζπουν το ςϊμα τουσ, τθ 
φωνι τουσ, τθ ςυμπεριφορά τουσ να αλλάηει, ψάχνουν τθν ταυτότθτά τουσ, ζχουν 
ςυγκροφςεισ με τον ίδιο τουσ τον εαυτό, ςυμπεριφζρονται και ωσ παιδιά και ωσ ενιλικεσ, 
κζλουν να τουσ ςζβονται. Είναι εφλογο, λοιπόν, να ζχουν ς’ αυτό το μεταβατικό ςτάδιο 
τθσ ηωισ τουσ ςυγκροφςεισ με τον ίδιο τουσ τον εαυτό, αλλά και με τουσ γονείσ τουσ.  

 

 Οι ζφθβοι ζχουν ανάγκθ από ελευθερία και ανεξαρτηςία. Ελευκερία να επιλζγουν τουσ 
φίλουσ τουσ, τισ ςπουδζσ που κα κάνουν, τον τρόπο ψυχαγωγίασ που κα ζχουν. Αυτι θ 
ανάγκθ ελευκερίασ και απογαλακτιςμοφ ζρχεται πολλζσ φορζσ ςε ςφγκρουςθ με τισ 
παραινζςεισ των γονζων, που ωσ πιο ζμπειροι προςπακοφν να τουσ προςτατζψουν από 
τυχόν λάκθ που κα κάνουν ςτα πρϊτα τουσ βιματα.  
 

 Εφθβεία είναι θ θλικία τθσ αμφιςβήτηςησ. Οι νζοι γνωρίηουν ανκρϊπουσ, πιο 
μορφωμζνουσ και επιτυχθμζνουσ από τουσ γονείσ τουσ, ςυνεπϊσ, αρχίηουν να 
αμφιςβθτοφν τθν αξία γονιϊν τουσ. Οι ίδιοι οι νζοι είναι, επίςθσ,  πιο μορφωμζνοι από 
τουσ γονείσ τουσ. Η διαφορά, λοιπόν,  μορφωτικοφ επιπζδου προκαλεί ςυχνά προβλιματα 
επικοινωνίασ.  
 

Βϋ Ερϊτημα: να βρεθοφν τρόποι με τουσ οποίουσ θα μποροφςαν να ξεπεραςτοφν οι εντάςεισ.  
 

 Οι εντάςεισ κα μποροφςαν να αντιμετωπιςτοφν με αμοιβαίεσ υποχωρήςεισ. Οι γονείσ, ωσ 
πιο μεγάλοι ςε θλικία και ςοφότεροι από τα χρόνια οφείλουν να κατανοοφν τισ δυςκολίεσ 
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που ζχει θ μεταβατικι περίοδοσ που διανφουν τα παιδιά τουσ και να αντιμετωπίηουν τθν 
υπερβολικι πολλζσ φορζσ ςυμπεριφορά τουσ με κατανόθςθ. Από τθν άλλθ πλευρά και οι 
ζφθβοι, κα πρζπει κατανοοφν τθν αγάπθ και τα κίνθτρα, με τα οποία οι γονείσ τουσ τοφσ 
ςυμβουλεφουν και να μθν αντιδροφν με ακραίεσ ςυμπεριφορζσ. Συνεπϊσ, πρζπει να 
γίνονται αμοιβαίεσ υποχωριςεισ και από τισ δυο πλευρζσ.  

 

 Στθν επίλυςθ των διαφορϊν και των ςυγκροφςεων βοθκάει πάντα ο διάλογοσ. Οι νζοι δεν 
πρζπει να αποφεφγουν το διάλογο με τουσ γονείσ τουσ. Οι γονείσ τουσ ζχουν ανάγκθ να 
γνωρίηουν ποιεσ είναι οι ανάγκεσ τουσ, οι επικυμίεσ τουσ, τι τουσ ενοχλεί και τι όχι ςτθν 
ςυμπεριφορά τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά και οι γονείσ οφείλουν να μθν αφιςουν τουσ 
εφιβουσ ανοχφρωτουσ ς’ αυτι τθ μεταβατικι περίοδο τθσ ηωισ τουσ. Προβλιματα 
ςυμπεριφοράσ ι λανκαςμζνων ςτάςεων που οφείλονται πολλζσ φορζσ ςτθν ανωριμότθτα 
των νζων, πρζπει να αντιμετωπίηονται με κατανόθςθ και να αντιμετωπίηονται με διάλογο 
και ςωςτι κακοδιγθςθ. Και οι δφο γενιζσ, λοιπόν, πρζπει να ςυηθτοφν τα προβλιματα 
που προκφπτουν και να αποφεφγουν τυχόν ςυγκροφςεισ επιλφοντάσ τεσ με μία 
εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ ςτο ςπίτι.  
 

 Οι εντάςεισ κα μποροφςαν να ξεπεραςτοφν και με τθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα παιδιά και 
ςτουσ γονείσ. Τα παιδιά ζχουν όνειρα, καινοτόμεσ ιδζεσ, διάκεςθ για εκελοντικι εργαςία 
και γνϊςεισ. Οι γονείσ ζχουν πείρα ηωισ και καλφτερθ γνϊςθ του παρελκόντοσ. Αν, 
λοιπόν, υπάρξει ςυνεργαςία μζςα ςτθν οικογζνεια, εμπιςτοςφνθ, ςωςτι ανάκεςθ 
εργαςιϊν και ςωςτι κακοδιγθςθ από τουσ γονείσ, τότε οι εντάςεισ μποροφν να 
περιοριςτοφν, μια και τα παιδιά κα αιςκάνονται άξια προςφοράσ, το ίδιο και οι γονείσ.  
 

 Επίλογοσ: Το χάςμα υπάρχει και είναι φυςικό να υπάρχει, μια και αλλάηουν οι γενιζσ και 
οι ςυνκικεσ, ςτισ οποίεσ ηουν. Η εφθβεία είναι μια δφςκολθ μεταβατικι περίοδοσ. Γονείσ 
και παιδιά, λοιπόν, πρζπει να προςπακοφν να επιλφουν με διάλογο και με αμοιβαίεσ 
υποχωριςεισ τισ διαφορζσ τουσ.  
 

Μακθτισ/Μακιτρια Γϋ Λυκείου 
 

 
 


