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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ 

HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 
(ΟΜΑΔΑ A΄ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το κείμενο αναφέρεται στις παραινέσεις ενός πατέρα προς το γιο του. 

Συγκεκριμένα, ο πατέρας αντιλαμβάνεται τις αλλαγές τόσο στην εμφάνιση του παιδιού 

του, όσο και στις σχέσεις τους, αφού ο γιος συχνά τον αμφισβητεί και προβάλλει 

αντιρρήσεις. Συχνά οι συμβουλές δυσαρεστούν το παιδί, την ίδια στιγμή που ο πατέρας 

επιμένει σε αξίες, όπως η γνησιότητα, η ακεραιότητα, ο τρόπος συμπεριφοράς προς το 

κοινωνικό σύνολο γενικά αλλά και στον εργασιακό χώρο ειδικά. Τέλος, του διευκρινίζει 

πως η πρόθεσή του είναι να τον βοηθήσει να ξεκινήσει σωστά τη ζωή του και όχι να του 

επιβάλλει την άποψή του. 

Β1. Ο συγγραφέας σ’ αυτή την περίοδο αναφέρει ότι ένας μαραγκός που γνωρίζει 

καλά τη δουλειά του και την αγαπά, είναι καλύτερος επαγγελματίας από έναν 

κακό επιστήμονα. Αυτό σημαίνει ότι στον τομέα της εργασίας χρειάζεται οι 

άνθρωποι να είναι ευθείς, ειλικρινείς και τίμιοι,, αν θέλουν να ξεχωρίζουν και να 

είναι σωστοί επαγγελματίες. Δεν έχει σημασία αν η εργασία είναι χειρωνακτική 

ή πνευματική, αρκεί με αυτό που καταπιάνεται ο καθένας να γίνεται με 

φροντίδα, μεράκι και κέφι, ώστε να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και να ‘ναι 

αξιοσέβαστος απ’ το κοινωνικό σύνολο. 

 

Β2 α) «Κάνει ψύχρα, πάρε το πανοφόρι σου» 

«Μην πίνεις νερό ιδρωμένος» 

«μια αξία … γνώμονα» 

 

β) όμως → αντίθεση 

ύστερα → χρονική σχέση 

καθώς → αιτιολόγηση 
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Β3 α) αρχίζεις → ξεκινάς 

σπουδαιότεροι → σημαντικότεροι 

ιδέες → απόψεις 

ωραία → όμορφα 

μαραγκός → ξυλουργός 

 

β) συχνά → σπάνια 

καλύτεροι → χειρότεροι 

ανώτερη → κατώτερη 

απαρνιέσαι → δέχεσαι / αποδέχεσαι 

άξιος → ανάξιος 

 

Β4 α) Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από ένα βιβλίο του Θεοτοκά, το οποίο 

αναφέρεται σε παραινέσεις και συμβουλές ενός γονιού προς το παιδί 

του. Οπότε το β΄ Ενικό πρόσωπο είναι το καταλληλότερο πρόσωπο για 

να εκφράσει ένας πατέρας τις προτροπές του με οικείο ύφος. 

 

β) ανώδυνες συμβουλές (2η παράγραφος) 

σβήσε με σιγά σιγά απ’ τους λογισμούς σου (τελευταία παράγραφος) 

 

Γ. ΕΚΘΕΣΗ 

Πρόλογος 

Ορισμός → Χάσμα γενεών: Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται διαφορά 

απόψεων και ιδεών μεταξύ δύο διαδοχικών γενεών ως προς τον τρόπο αντίληψης των 

πραγμάτων αλλά και ως προς τη συμπεριφορά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει 

συγκρούσεις και διαφωνίες μέσα στους κόλπος της οικογένειας, δηλαδή μεταξύ γονέων 

και εφήβων. 
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Κυρίως θέμα 

Θέματα που προκαλούν συγκρούσεις (α΄ ζητούμενο) – 2η παράγραφος 

 Το γλωσσικό ιδίωμα που χρησιμοποιούν οι νέοι 

 Η επαναστατική και εκρηκτική ηλικία της εφηβείας, που εκδηλώνεται όχι μόνο 

στην εμφάνιση του νέου, αλλά και στον τρόπο συμπεριφοράς του. 

 Οι ρυθμοί ζωής σήμερα. Δηλαδή η πολύωρη εργασία των γονέων και η αποξένωσή 

τους απ’ τους εφήβους. Τα παιδιά συχνά αντιδρούν σ’ αυτό, προκαλώντας 

προβλήματα ή απαξιώνοντας τους γονείς τους. 

 Η εξέλιξη της τεχνολογίας που μεγαλώνει το χάσμα, αφού τα παιδιά γίνονται 

άριστοι χρήστες τη στιγμή που οι γονείς το αντιλαμβάνονται ως φυσικό φαινόμενο 

και χάσιμο χρόνου, ειδικά όταν πρόκειται για μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Τρόποι αντιμετώπισης των εντάσεων (β΄ ζητούμενο) – 4η παράγραφος 

 Οικογένειας ως σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης πρέπει να διδάξει τον 

σεβασμό και τις βασικές αξίες στο παιδί, ώστε ν’  αναπτυχθεί μια υγιή σχέση 

μεταξύ των μελών της. 

 Ανθρωπιστική παιδεία   →   Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι οφείλουν να βοηθήσουν 

τα παιδιά – εφήβους να αναπτύξουν μια υγιή προσωπικότητα, ώστε να 

ξεπερνιούνται όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα οι διαφόρου είδους συγκρούσεις. 

 

5η Παράγραφος 

 Αξία του διαλόγου   →   ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο γενιές. Ανοχή, κατανόηση, 

υπομονή και απ’ τις δύο πλευρές, ώστε να ξεπερνούν τα προβλήματα και τις 

διαφωνίες χωρίς να δημιουργούνται ρήγματα στις σχέσεις τους. 

 Η αγάπη που τρέφουν τα μέλη μιας οικογένειας μεταξύ τους πάντα βοηθά στην 

ευκολότερη επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύπτουν. 

 

Επίλογος 

Η αξία της οικογένειας είναι σημαντική και αναγκαία, οπότε πρέπει να υπάρχει 

αλληλοκατανόηση, εκτίμηση, αγάπη και υπομονή απ’ όλα τα μέλη της για την αποφυγή 

συγκρούσεων και εντάσεων. 

 

ΚΑΛΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!! 


