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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. Περιληπτική απόδοση του κειμένου, χωρίς σχόλια (90 - 110 λέξεις) 

      Το κείμενο-επιστολή  ενός πατέρα προς το παιδί του αναφέρεται στις ανησυχίες που αυτός 

εκφράζει για την αλλαγή συμπεριφοράς του παιδιού κατά την περίοδο της εφηβείας και στις 

συμβουλές που του απευθύνει. Διαπιστώνεται επίσης  η τάση αμφισβήτησης του γονεϊκού προτύπου, 

καθώς και η δυσαρέσκεια του παιδιού για τον υπερπροστατευτισμό  του γονέα. Ο πατέρας 

συναισθάνεται την ανάγκη του παιδιού για αξίες και πρότυπα στη ζωή και το προτρέπει να 

επιδεικνύει γνησιότητα στις διαπροσωπικές του σχέσεις, να βοηθά  και να σέβεται  τους άλλους ,να 

είναι διεκδικητικός στην κοινωνική του ζωή και να το διακρίνει αξιοσύνη  και ζήλος στην εργασία του. 

Τέλος , το προτρέπει να χαράξει τη δική του αυτόνομη πορεία.            (Μονάδες 25) 

 

Β1. Ανάπτυξη παραγράφου 60 - 70 λέξεων (…) 

    « Ένας άξιος μαραγκός που κατέχει καλά τη δουλειά του και πιστεύει σ’ αυτήν είναι πολύ πιο 

ολοκληρωμένος και αξιοσέβαστος άνθρωπος από ένα κακό επιστήμονα». Η φράση δηλώνει  πως η 

συνέπεια, η υπευθυνότητα και η ικανότητα στην εργασία είναι αρετές που συντελούν στην 

αυτοπραγμάτωση του ατόμου και δεν καθορίζονται από τη φύση της εργασίας-χειρωνακτική ή 

πνευματική. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές παράλληλα με το άτομο προάγεται και το κοινωνικό σύνολο. 

                     (Μονάδες 10) 

Β2.  α) Εντοπισμός παραδειγμάτων στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου: 

  «Κάνει ψύχρα, πάρε το πανωφόρι σου» 

  «Μην πίνεις νερό ιδρωμένος»         

                      (Μονάδες 4) 

 β) Διαρθρωτικές λέξεις:   

  όμως, αλλά, ύστερα, καθώς                   (Μονάδες 3) 
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Β3. α)  Συνώνυμα 

  αρχίζεις: ξεκινάς 

  σπουδαιότερoι: σημαντικότεροι 

  ιδέες: απόψεις, αντιλήψεις, σκέψεις 

  ωραία: όμορφη 

  μαραγκός: ξυλουργός                   

                     (Μονάδες 5) 

 β) Αντώνυμα 

  Συχνά: σπάνια 

  Καλύτεροι: χειρότεροι 

  Ανώτερη: κατώτερη 

  Απαρνιέσαι: (από-)δέχεσαι 

  Άξιος: ανάξιος   

                              (Μονάδες 5) 

              

 

Β4  α) Σχολιασμός β΄ ενικού προσώπου 

 Ύφος οικείας επιστολής με παραλήπτη το παιδί/έφηβο 

 Διαλογικός, συμβουλευτικός/παραινετικός τόνος 

 Αμεσότητα, οικειότητα 

                     (Μονάδες 4) 

 β) Ποιητική χρήση της γλώσσας 

 «καθαρά και ξάστερα», «ανώδυνες συμβουλές», «αξία-πυξίδα», «τράβα το δρόμο σου και 

 σβήσε με»       

                      (Μονάδες 4) 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΛΟΓΟΥ (450 - 500 λέξεις) 

Ως επικοινωνιακό πλαίσιο ορίζεται το άρθρο, επομένως απαιτείται τίτλος. 

Α΄ Ζητούμενο: Θέματα που προκαλούν ενδοοικογενειακές συγκρούσεις μεταξύ εφήβων και ενηλίκων 

 Αμφισβήτηση του κύρους της γονεϊκής εξουσίας από τους νέους 

 Υποτίμηση της προσωπικότητας του εφήβου και αυταρχισμός των γονέων 

 ΄Ελεγχος και υπερπροστασία 

 Διδακτισμός εκ μέρους των γονέων 

 Διαφωνίες ως προς τις επιλογές των εφήβων (ενδεικτικά: διαχείριση ελεύθερου χρόνου, 

ενασχόληση με νέες τεχνολογίες, παραμέληση σχολικών υποχρεώσεων, σχολικός-

επαγγελματικός προσανατολισμός, παρέες-φίλοι-σχέσεις, χρήση ψυχότροπων ουσιών, αποχή 

από οικογενειακές δραστηριότητες κοκ) 

 

Β΄ Ζητούμενο: Προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης των παραπάνω εντάσεων 

 Επαναπροσδιορισμός σχέσεων στο οικογενειακό περιβάλλον 

 Δημοκρατικός τρόπος διαχείρισης διαφωνιών, διάλογος, ανοιχτή επικοινωνία 

 Αμοιβαία κατανόηση, σεβασμός, ενσυναίσθηση, υποχωρητικότητα 

 Οριοθέτηση από κοινού κανόνων συμπεριφοράς 

 Αποφυγή αυστηρής κριτικής προς το νέο άτομο, σεβασμός στην υπό διαμόρφωση ταυτότητά 

του 

 Κοινές δραστηριότητες  

 Χρήση  συμβουλευτικών-υποστηρικτικών  υπηρεσιών από αρμόδιες δομές 

                  (Μονάδες 40) 

 

 

 

 

 


