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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

ΖΜΔΡΖΗΩΝ & ΔΠΔΡΗΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ 

ΣΡΗΣΖ 6 ΗΟΤΝΗΟΤ 2017 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ (ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ) 

 

(Ενδεηθηηθέρ Απανηήζεηρ) 

 

Α. 

Σην θείκελν έλαο παηέξαο (έλαο γνληόο / έλαο ελήιηθαο) απεπζύλεηαη 

ζπκβνπιεπηηθά, κε επηζηνιή, ζην παηδί ηνπ. Αξρηθά δηαπηζηώλεη ηηο αιιαγέο 

πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ ηνπ αιιά θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή απόζηαζε πνπ έρεη πξνθύςεη αλάκεζά ηνπο, ε νπνία 

εθδειώλεηαη κε ζπλνιηθή απόξξηςε ηνπ γνληνύ από ην παηδί. Σηε ζπλέρεηα ν 

παηέξαο ηνύ ππνδεηθλύεη ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο, 

απέλαληη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ ύπαξμε, ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ 

αιιά θαη ζπλαθόινπζα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα, ηνλίδνληάο 

ηνπ ηελ αμία ηεο επζπλεηδεζίαο θαη επηθεληξώλνληαο ζηελ αλάγθε ηεο 

επζύηεηαο. Τέινο, επεηδή αληηιακβάλεηαη όηη θηλδπλεύεη λα θαηεπζύλεη ην 

παηδί ηνπ, πξνηείλεη ηελ απηόλνκε πνξεία.  (Λέμεηο 100)       

Β1.  

Σηε δσή δελ έρεη ζεκαζία ην είδνο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ επηιέγεηο αιιά ν 

ηξόπνο πνπ ην αζθείο. Ο επαγγεικαηίαο πνπ γλσξίδεη ηε δνπιεηά ηνπ, πνπ 

πξνζπαζεί λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ έξγνπ, επεηδή 

αληηιακβάλεηαη ηνλ ξόιν ηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, αλεμάξηεηα από 

ην αλ απηή είλαη ρεηξσλαθηηθή ή πλεπκαηηθή, ζα ηύρεη ηεο θνηλσληθήο 

αλαγλώξηζεο. Οη άλζξσπνη ζα ηνλ ηηκνύλ γηα ηελ επζπλεηδεζία θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ.  (Λέμεηο  69) 

Β2. α) Η δεύηεξε παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ηε κέζνδν ησλ  

παξαδεηγκάησλ. Τα παξαδείγκαηα πνπ αμηνπνηνύληαη είλαη: 

  «Κάλεη ςύρξα, πάξε ην παλσθόξη ζνπ»  

 «Μελ πίλεηο λεξό ηδξσκέλνο» 
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Β2.  β)  Οη δηαξζξσηηθέο ιέμεηο ηεο  ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ είλαη : όκσο, 

πξηλ, αιιά ,Ύζηεξα ,θαζώο. 

 

 όκσο (αληίζεζε) 

 πξηλ (ρξνληθή ζρέζε) 

 αιιά (αληίζεζε) 

 Ύζηεξα (ρξνληθή ζρέζε) 

 θαζώο (αλαθνξά) 

Ζ άζθεζε δεηνύζε ηξεηο από απηέο. Γελ ρξεηαδόηαλ λα επηζεκάλνπκε ηη 

δειώλνπλ. 

 

Β3. α)                                          πλώλπκα 

 

 

 

 

 

 

β)                                                      Αληώλπκα 

 

 

 

 

 

 

 

Β4. α) Ο ζπγγξαθέαο επηιέγεη ην β΄ εληθό πξόζσπν γηα λα πξνζδώζεη ζην ιόγν 

ηνπ ακεζόηεηα, νηθεηόηεηα θαη παξάιιεια δσληάληα, γλεζηόηεηα θαη 

εηιηθξίλεηα. Η επηινγή απηή είλαη αλακελόκελε από έλαλ παηέξα πνπ 

απεπζύλεηαη ζην παηδί ηνπ, εθθξάδεη, δειαδή, αλαπόθεπθηα ζπγθεθξηκέλεο 

επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο. 

αξρίδεηο : μεθηλάο 

ζπνπδαηόηεξνη : ζεκαληηθόηεξνη, αλώηεξνη 

ηδέεο: αληηιήςεηο, απόςεηο, ζέζεηο 

σξαία : ζπνπδαία, πςειή, ζεκαληηθή 

καξαγθόο: μπινπξγόο 

ζπρλά: ζπάληα 

θαιύηεξνη: θαηώηεξνη, ρεηξόηεξνη 

αλώηεξε: θαηώηεξε, ππνδεέζηεξε 

απαξληέζαη: δηεθδηθείο, απαηηείο, απνδέρεζαη, πηνζεηείο 

άμηνο: αζπλείδεηνο, αλεύζπλνο, θαθόο, άηερλνο, 

αλάμηνο 
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 β) Φξάζεηο κε πνηεηηθή ρξήζε γιώζζαο 

Από ηελ πξώηε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ:  

 «Το ύθορ ζος απένανηί μος έγηνε, θαζαπά θαη ξάζηεπα, θπηηηθό». 

 «Γςπεύεηρ ηα όπηά μος θαη, θςζηθά, απσίδεηρ να ηα ξεσωπίδεηρ».  

 «…με ηοποζεηείρ ζηγά-ζηγά ζηε ζέζε πος μος ηαηπηάδεη». 

 «Λερ «εμείρ» θη «εζείρ» ζαν να ππόθεηηαη γηα δςο θόζμοςρ πηδηθά 

δηαθοπεηηθούρ, ανάμεζα ζηοςρ οποίοςρ δεν είναη πηζανό να ςπάπσεη 

ζςνέσεηα θαη βαζύηεπε ζςνεννόεζε ή ζύμπηωζε ζηηρ ηδέερ θαη ηα 

γούζηα.» 

Αλάινγεο εθθξάζεηο πνηεηηθήο ρξήζεο ηεο γιώζζαο ππάξρνπλ θαη ζηηο 

ππόινηπεο παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ. 

Γ1.  Πξόθεηηαη γηα άξζξν. Άξα ρξεηάδεηαη ηίηιν.  

 

Πξόινγνο: Θέκα: Σπγθξνύζεηο ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ  κεηαμύ εθήβσλ  

                              θαη   ελειίθσλ 

                    Θέζε: 1.  Θέκαηα πνπ πξνθαινύλ ζπγθξνύζεηο  

                               2.  Τξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ απηέο  

                              νη εληάζεηο 

                                                                  

Κύξην κέξνο:  

1ν  Ζεηνύκελν: Θέκαηα πνπ πξνθαινύλ ζπγθξνύζεηο 

Πξόθεηηαη γηα δηαθνξέο, ζε εθηηκήζεηο θαη επηινγέο,  γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ: 

 ηελ εκθάληζε (ην ληύζηκν, ην θνύξεκα, ην ρηέληζκα, ηα αμεζνπάξ θ.ά.) 

 ηηο ηδέεο ζρεηηθά κε 

- ηηο παξέεο, ηηο ζπλαλαζηξνθέο, ηηο θηιίεο , ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο 

-  ην θξάηνο, ηνλ ξόιν ηεο εμνπζίαο , ηνπο λόκνπο, ηε θπζηνγλσκία ηεο        

πνιηηηθήο δσήο 

- ηηο ζπνπδέο, ην ζρνιείν, ηα καζήκαηα, ην δηάβαζκα 

- ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο   

- πξνζαλαηνιηζκνύο ζηε δσή, ηηο πξνηεξαηόηεηεο 

- ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

 ηνλ ηξόπν ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο 

 ηνλ ηξόπν θαηαλνκήο ησλ επζπλώλ ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ 

 ηε ζξεζθεία 
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Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο ζα κπνξνύζαλ λα δνζνύλ 

παξαδείγκαηα πνπ επηβεβαηώλνπλ όζα ηζρπξηδόκαζηε.  

Γηα παξάδεηγκα, ζην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, έλαο 

ελήιηθαο κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα επηβάιεη κηα ζπγθεθξηκέλε επηινγή 

επαγγέικαηνο ζε έλαλ έθεβν, ελώ έλαο έθεβνο κπνξεί λα ζπγθξνπζηεί κε 

έλαλ ελήιηθα εμαηηίαο ηνπ ππεξβνιηθνύ ρξόλνπ πνπ ν δεύηεξνο δηαζέηεη ζην 

επάγγεικά ηνπ θαη απνπζηάδεη από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

         

2
ν
   Ζεηνύκελν: Τξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ απηέο νη       

                          εληάζεηο 

 

 αλάπηπμε θαινπξναίξεηνπ θαη νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ πνπ ζα 

ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ησλ επηινγώλ θαη ησλ δύν πιεπξώλ αιιά 

θαη από θαιόπηζηε θξηηηθή 

 πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ 

αλαηξνθήο θαη δηαπαηδαγώγεζεο πνπ εμεγνύλ ζε γεληθέο γξακκέο θαη 

ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ελειίθσλ θαη εθήβσλ 

 ζπλεθηίκεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηεο ειηθίαο , ηεο ηδηαίηεξεο  θάζεο 

πνπ δηέξρνληαη ζηε δσή, ακνηβαία ελεκέξσζε γηα βαζηθά πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ, εθκπζηήξεπζε ησλ βαζύηεξσλ ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ 

 αλάπηπμε ππνρσξεηηθώλ ηάζεσλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο – πξνζπάζεηα 

ελαξκνληζκνύ ησλ αληηζέζεσλ – ζπκκεηνρή ηεο θάζε πιεπξάο ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο άιιεο, απνκάθξπλζε από ηάζεηο απαμίσζεο θαη 

ππνηίκεζεο ησλ αληίζηνηρσλ επηινγώλ ηεο. 

Γηα λα ζπκβνύλ απηά πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνύλ θαζνξηζηηθνί θνηλσληθνί θαη 

πνιηηηθνί θνξείο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ αιιά  θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή πξνηείλνπκε: 

 αμηνπνίεζε εηδηθώλ επηζηεκόλσλ, όπσο θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ, 

νηθνγελεηαθώλ ζπκβνύισλ 

 δηνξγάλσζε αληίζηνηρσλ ελεκεξσηηθώλ εθδειώζεσλ κε νκηιεηέο 

εηδηθνύο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζην ελδηαθεξόκελν θνηλό 
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 παξαθνινύζεζε θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ θαη ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ κε αλάινγε ζεκαηνινγία, ζπλνδεπόκελσλ από 

ζπδεηήζεηο πνπ γελλνύλ πξνβιεκαηηζκό θαη νδεγνύλ ζε ξηδηθέο 

αλαζεσξήζεηο γηα βαζηθά ζέκαηα ηεο δσήο 

 πινπνίεζε, ζην πιαίζην ηεο αξκνληθήο ζπλύπαξμεο εθήβσλ θαη 

ελειίθσλ, βησκαηηθώλ δξάζεσλ, ζρεηηθώλ  κε δεηήκαηα θνηλσληθνύ ή 

θαιιηηερληθνύ ραξαθηήξα (π.ρ. ζπγθέληξσζε αγαζώλ πξώηεο αλάγθεο,  

δηνξγάλσζε ζπζζηηίσλ, ζπλαπιηώλ αιιειεγγύεο, ζρεδηαζκόο θαη 

νξγάλσζε ζεαηξηθώλ εξγαζηεξίσλ θ.ά.) 

Δπίινγνο: Υπάξρνπλ πξάγκαηη ζέκαηα πνπ πξνθαινύλ ζπγθξνύζεηο  κεηαμύ 

εθήβσλ θαη ελειίθσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε κηα ζεηξά επηινγώλ, 

εθηηκήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, αιιά, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα δεηήκαηα ζηε 

δσή, πάληα ππάξρνπλ ηξόπνη ππέξβαζεο ησλ δπζρεξεηώλ θαη ησλ 

αληημννηήησλ γεγνλόο πνπ κπνξεί  λα νδεγήζεη ζηελ νπζηαζηηθή θαη 

επνηθνδνκεηηθή ζπλύπαξμε,  εηδηθά ζηνλ  επαίζζεην  ρώξν ηεο νηθνγέλεηαο.  

 


