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Πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 2017 
Ενδεικηικέρ απανηήζειρ ζηο μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώζζα ΕΠΑΛ» 

ΘΕΜΑΣΑ 

Α. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σν ζέκα ηνπ θεηκέλνπ είλαη νη ζπκβνπιέο ελόο παηέξα πξνο ην παηδί ηνπ. Αξρηθά, δηαπηζηώλεη όηη ν γηνο ηνπ 

απνθεύγεη πιένλ ηελ επαθή καδί ηνπ θαη ηνπ αζθεί έληνλε θξηηηθή, ζεσξώληαο όηη ππάξρεη απόιπην ράζκα 

αλάκεζά ηνπο. Μάιηζηα, θάπνηεο απιέο παηξηθέο ζπκβνπιέο ηνπ πξνθαινύλ εθλεπξηζκό. Γλσξίδνληαο όκσο 

ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνύ ηνπ λα έρεη κηα αμία σο νδεγό, ηνπ πξνηείλεη λα είλαη γλήζηνο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ 

εαπηό ηνπ θαη ηνπο άιινπο, λα ηνπο ζέβεηαη, λα είλαη αιιειέγγπνο, ππεξαζπηδόκελνο ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα. Σν ίδην απζεληηθόο πξέπεη λα είλαη θαη ζηελ εξγαζία ηνπ, πξνζπαζώληαο λα ηελ αζθεί ζσζηά. 

Καηαιήγνληαο, ηνπ επηζεκαίλεη όηη ε πξόζεζή ηνπ είλαη λα ηνλ ζηεξίμεη ζην μεθίλεκά ηνπ, γηα λα ζπλερίζεη 

κόλνο ηνπ ηε δσή ηνπ.   

 

Β1. 

Κξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε νπνηνπδήπνηε επαγγεικαηία δελ είλαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ αζθεί, αιιά ε 

ππεπζπλόηεηα θαη ε επζπλεηδεζία ηνπ. Έλαο ρεηξώλαθηαο, όπσο ν καξαγθόο πνπ αγαπά ηε δνπιεηά ηνπ θαη 

ηελ αζθεί ζσζηά είλαη πεξηζζόηεξν πιήξεο θαη ηπγράλεη κεγαιύηεξνπ θύξνπο από έλαλ επηζηήκνλα, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο γλώζεηο ηνπ κε ιάζνο ηξόπν. Δπνκέλσο, ζεκαζία δελ έρεη ην επάγγεικα πνπ αζθεί θάπνηνο 

αιιά πώο ην αζθεί. 

 

Β2.  

α) Σα παξαδείγκαηα εληνπίδνληαη ζην ρσξίν: 

«Κάλεη ςύρξα, πάξε ην παλσθόξη ζνπ» ή «Μελ πίλεηο λεξό ηδξσκέλνο» 

β) Οη δηαξζξσηηθέο ιέμεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν είλαη: 

 όκσο, αιιά, θαζώο  

Β3.  

α) μεθηλάο, ζεκαληηθόηεξνη, απόςεηο, όκνξθε/ζεκαληηθή, μπινπξγόο 

β) ζπάληα, ρεηξόηεξνη, θαηώηεξε, απνδέρεζαη, αλάμηνο 

 

Β4. 

α) Σν β΄ εληθό πξόζσπν είλαη ην πξόζσπν ηνπ δηαιόγνπ πνπ δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία κε ην δέθηε. 

Πξνζδίδεη ακεζόηεηα, δσληάληα, παξαζηαηηθόηεηα, δεκηνπξγώληαο θιίκα νηθεηόηεηαο κε ην δέθηε. Απνηειεί 

κέζν ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο.  

β) «κηα αμία – ππμίδα», «γπξεύεηο ηα όξηά κνπ», «ε πην σξαία ζνπ ιέμε», «αλ απηό πεξλά από ην ρέξη ζνπ»,  

«ζβήζε κε από ηνπο ινγηζκνύο ζνπ» & «ηξάβα ην δξόκν ζνπ». 
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Γ. 

 

Σίηινο: Χάζκα γελεώλ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Οη δεζκνί πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο είλαη από ηνπο πην ηζρπξνύο δηαρξνληθά. 

ηνπο θόιπνπο ηεο βηώλεηαη ε αγάπε, ε δεζηαζηά, ε θαηαλόεζε θαη ε ζηήξημε. Ωζηόζν, ζπρλέο είλαη θαη νη 

ζπγθξνύζεηο κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδηώλ. Ιδηαίηεξα ζήκεξα πνιιά ζέκαηα θέξλνπλ ζε αληηπαξάζεζε, ζπρλά 

πνιύ έληνλε, ηνπο εθήβνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο.  

 

α) Θέκαηα πνπ πξνθαινύλ ζπγθξνύζεηο κεηαμύ εθήβσλ θαη ελειίθσλ: 

― Η ζπλέπεηα ζηηο ζρνιηθέο ππνρξεώζεηο 

― Η επαγγεικαηηθή επηινγή 

― Η αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ: νη ππεξβνιηθέο ώξεο πνπ αθηεξώλνπλ ζην δηαδίθηπν θαη ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ε λόζε ςπραγσγία (λπρηεξηλή δηαζθέδαζε, καλία ηαρύηεηαο, ηπρεξά παηρλίδηα, 

θαηαλάισζε αιθνόι ή εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ). 

― Η επηινγή ησλ θίισλ θαη νη εξσηηθέο ζρέζεηο 

― Θέκαηα θνηλσληθν-πνιηηηθνύ ραξαθηήξα: νη λένη θαηεγνξνύλ ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη ηνπο ζεσξνύλ 

ππεύζπλνπο γηα ηελ έθπησζε αμηώλ, ηελ παξαθκή ησλ ηδενινγηώλ, ηνλ εθθπιηζκό ησλ πξνηύπσλ, ηελ 

αλεξγία, ηελ ππνλόκεπζε ηεο δεκνθξαηίαο. Οη κεγάινη θαηεγνξνύλ ηνπο λένπο γηα έιιεηςε ζεβαζκνύ, 

αγέλεηα, αλεπζπλόηεηα, επηπνιαηόηεηα, νθλεξία θαη ιαηξεία ηεο επθνιίαο. 

― Θέκαηα θαζεκεξηλόηεηαο: ε εθθεληξηθή εκθάληζε ησλ λέσλ, ε δηαηξνθή, ν ύπλνο. 

 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 

Λόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο θύζεο αιιά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ κέζα από ηηο νπνίεο αλαηξέθνληαη θαη 

κεγαιώλνπλ δπν γεληέο, δελ είλαη εθηθηό λα εθιείςνπλ νη αληηζέζεηο κεηαμύ κεγάισλ θαη λέσλ. Μπνξνύλ 

όκσο κε θαιή δηάζεζε θαη από ηηο δύν πιεπξέο λα μεπεξαζηνύλ νη εληάζεηο. 

 

β) Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ησλ εληάζεσλ: 

― Απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη αλνηρηό κπαιό, αλεθηηθόηεηα θαη, θπξίσο, γόληκνο δηάινγνο. Οη ηξηβέο θαη νη 

εληάζεηο είλαη θαηλόκελα παιαηά θαη, όηαλ ππάξρεη ζέιεζε, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κνρινύο 

αλάπηπμεο. 

― πλεηδεηνπνίεζε από κέξνπο λέσλ θαη ειηθησκέλσλ όηη ε αξκνληθή ζπλύπαξμε ησλ επάιιεισλ γελεώλ 

ζε όια ηα πεδία ηεο αλζξώπηλεο παξνπζίαο απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή 

πξόνδν. Ο ζπλδπαζκόο ηνπ ελζνπζηαζκνύ ησλ λέσλ θαη ηεο πείξαο ησλ ειηθησκέλσλ ζπληζηά 

πξνσζεηηθή δύλακε ζε θάζε θνηλσληθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηόηεηα. 

― Ακνηβαία αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ κέζα ζε έλα θηιειεύζεξν θαη δεκνθξαηηθό θιίκα αιιεινζεβαζκνύ. 

― Οι μεγαλύηεποι λα απνβάιινπλ κηα δηάζεζε αδηαιιαμίαο θαη πεξηθξνλεηηθήο ππνηίκεζεο ησλ λέσλ, λα 

θαηαλνήζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο εθεβείαο. Να αληηιεθζνύλ όηη θάζε επνρή έρεη ηε 

δηθή ηεο εζηθή θαη λα αλαπηύμνπλ καδί ηνπο έλαλ ηζόηηκν δηάινγν. Γηα λα θπξηαξρήζεη ε εκπηζηνζύλε ζηηο 

ζρέζεηο ησλ λέσλ κε ηνπο κεγαιύηεξνπο, ζα πξέπεη νη ηειεπηαίνη λα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο λένπο ηε 
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δπλαηόηεηα λα απνδείμνπλ ηελ αμία ηνπο. Ο λένο, όηαλ ηνπ δνζνύλ πξσηνβνπιίεο, ζα κεηαηξαπεί από 

αξλεηή ζε ζπλεξγάηε.  

― Οι νέοι λα απαιιαγνύλ από απνιπηόηεηεο θαη κηα κόληκε αληηξξεηηθή δηάζεζε θαη λα κελ ακθηζβεηνύλ 

άθξηηα νηηδήπνηε πξνέξρεηαη από ηνλ θόζκν ησλ κεγάισλ Δίλαη αλάγθε λα θαηαλνήζνπλ πσο νη αιιαγέο 

απαηηνύλ ρξόλν, δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ζπρλά ηελ πνιύηηκε εκπεηξία ησλ κεγαιπηέξσλ. Αληηζέησο, 

νθείινπλ λα δείρλνπλ ζεβαζκό πξνο ηελ ώξηκε γεληά θαη ηηο θαηαθηήζεηο ηεο, λα αλαγλσξίδνπλ πσο όζα 

απνιακβάλνπλ ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία είλαη έξγν ησλ πεξαζκέλσλ γελεώλ. Να θαηαλννύλ όηη γηα λα 

απαηηνύλ δηθαηώκαηα, πξέπεη πξώηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη γηα λα θξίλνπλ ζα 

πξέπεη θαη λα αληηπξνηείλνπλ ηε δηθή ηνπο ιύζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Δπίζεο επηβάιιεηαη 

λα κελ είλαη απόηνκνη, ζθιεξνί θαη αλαηδείο κε ηνπο κεγαιύηεξνπο, αιιά λα πξαγκαηνπνηνύλ γόληκε 

επεμεξγαζία ησλ θαινπξναίξεησλ ζπκβνπιώλ ηνπο θαη ηεο πνιύηηκεο πείξαο ηνπο. 

― ηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο λα δηακνξθσζνύλ ζπλζήθεο βαζύηεξεο επηθνηλσλίαο. Ο απηαξρηζκόο ησλ 

κεγάισλ, ε δηάζεζε επηβνιήο πξέπεη λα εθιείςνπλ, όπσο θαη ε απξνζπκία ησλ λέσλ λα είλαη ζπλεπείο 

ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

― Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ (πνιηηηθώλ, θνηλσληθώλ, πνιηηηζηηθώλ) κε θνηλή ζπκκεηνρή λέσλ θαη 

κεγαιπηέξσλ. Έηζη ζα δεκηνπξγεζνύλ πξνϋπνζέζεηο επηθνηλσλίαο, εθόζνλ θαηαλνήζνπλ όηη ηα 

πξνβιήκαηα απαηηνύλ ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη εηιηθξηλή ζπκπόξεπζε. 

― Η πνιηηεία νθείιεη λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ δπν γελεώλ, γηαηί ε πίεζε θαη ε αλαζθάιεηα πνπ 

επηθέξνπλ, πξνθαινύλ ηελ αληηπαιόηεηα πξνο ηελ άιιε γελεά. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

Γελ είλαη νύηε ινγηθό νύηε επηζπκεηό λα κελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ εθήβσλ θαη ησλ 

ελειίθσλ, ηδηαίηεξα κέζα ζην νηθνγελεηαθό πιαίζην. Μπνξνύλ όκσο παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο γνλείο θαη παηδηά 

λα βξνπλ θνηλνύο θώδηθεο ζπλελλόεζεο, ζηεξηδόκελνη ζηελ αγάπε θαη ην ελδηαθέξνλ, πνπ αδηακθηζβήηεηα 

ππάξρνπλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο.  


