
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές.  Κάθε

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

Α3  (μονάδες 25)

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Κείμενο για το ιστολόγιο της τάξης.

Προαιρετικός  ο  τίτλος,  αφόρμηση  από  το  κείμενο  αναφοράς,  κατάθεση  προσωπικών

απόψεων, υποκειμενικότητα. 

Βασικά θεματικά κέντρα στα οποία μπορεί να σταθεί ο/η μαθητής/-τρια:

Θετικές σκέψεις: 

 τεχνολογική πρόοδος,

 δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ,

 βελτίωση  συνθηκών  εργασίας,  αύξηση  ταχύτητας  παραγωγικής  διαδικασίας  και

ποσότητας παραγόμενων αγαθών.

Αρνητικοί προβληματισμοί:

 αντικατάσταση ανθρώπων από μηχανές, ανεργία, εξαφάνιση επαγγελμάτων,

 μηχανοποίηση, αυτοματοποίηση εργασίας, τυποποίηση, αλλοτρίωση,

 μεγάλο κόστος για την αγορά ρομποτικών συστημάτων,

 ελλιπής  ενημέρωση  για  τις  δυνατότητες  αξιοποίησης  της  ρομποτικής  στον

εργασιακό χώρο.

Β3 (μονάδες 25)



1.Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Σκέψεις και συναισθήματα αφηγητή: επιφυλακτικός στην αρχή, εκφράζει το παράπονό του,

την απογοήτευση που οι κόποι τόσων χρόνων πάνε χαμένοι, ανησυχία για την απώλεια της

πελατείας  του,  βλέπει  εχθρικά  το  νέο  μηχάνημα,  νιώθει  να  χάνονται  οι  κόποι  τόσων

χρόνων,  νιώθει  αδικημένος,  αδυνατεί  να  καταλάβει  την επιλογή των πελατών του που

προτιμούν το μηχάνημα από τις δικές του υπηρεσίες...

Βασικά σημεία του κειμένου στα οποία μπορεί να  στηριχθεί η απάντηση:

  Ο Γιάννης ο καφετζής, σαν από ένστικτο, κατάλαβε την απειλή. Έμεινε με τον δίσκο μετέωρο

να κοιτά φιλύποπτα τον εχθρό.

 Το  μηχάνημα  του  έγινε  εφιάλτης.  Οι  σκάλες  τού  φαίνονταν  ατελείωτες.  Τα  γνώριμα

πρόσωπα  των  γραφείων,  μάσκες  εχθρικές.  Κάθε  φορά  που  περνούσε  μπροστά  απ’  το

μασίνι, το ’βλεπε με το μάτι να λάμπει θριαμβικά, τη σχισμή του να χαμογελά. Ο ακέραιος

χαρακτήρας του λύγισε.

 «Γιατί να σηκώνεται ο κόσμος απ’ τα γραφεία και να πηγαίνει να προσκυνά; Άλλωστε το

μηχάνημα δεν ξέρει να χαμογελά».

Ο/Η  μαθητής/-τρια  στη  συνέχεια  εκφράζει  τη  γνώμη  του/της  για  το  αν  και  πόσο

δικαιολογημένη  θεωρεί  τη  στάση  του  ήρωα  (μπορεί  να  θεωρήσει  υπερβολική  την

αντίδραση του ήρωα, ότι δεν συμβαδίζει με τις εξελίξεις της εποχής του ή συμμερίζεται την

ανησυχία και την απογοήτευσή του τεκμηριώνοντας τη θέση του/της).

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Χρήση  α΄  και  β΄  ρηματικού  προσώπου,  αμεσότητα,  ζωντάνια  ευθέος  λόγου,  λογικά

επιχειρήματα, αλλά και δυνατότητα επίκλησης στο συναίσθημα του δέκτη.

Ενδεικτικά: 

Aγαπητοί μου πελάτες, θα ήθελα να σας εκφράσω...και να σας ζητήσω να με στηρίξετε/ να

με επιλέξετε/να προτιμήσετε εμένα γιατί

 προτιμότερη η ανθρώπινη εξυπηρέτηση από ένα μηχάνημα βουβό και αγέλαστο,

 πολλά  χρόνια  παροχής  υπηρεσιών,  σύναψη  ανθρώπινων  σχέσεων,  σχέση

εμπιστοσύνης,

 γνώση ιδιαίτερων προτιμήσεων/ ιδιαιτεροτήτων των πελατών,

 πιθανότητα οικονομικών προβλημάτων, κίνδυνος να κλείσει η επιχείρηση.
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