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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Θετικά αξιολογούνται: 

• Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος. 

• Η κατάλληλη τεκμηρίωση. 

• Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το σοβαρό ύφος λόγου. 

Αρνητικά αξιολογούνται: 

• Η απουσία τίτλου ή ένας μακροσκελής ή ασαφής τίτλος. 

• Ένας γενικόλογος πρόλογος. 

• Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης. 

• Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος λόγου. 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αξιοποιήσει απόψεις από το κείμενο αναφοράς για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο σύγχρονος νέος και την αντιφατική πραγματικότητα που βιώνει. Στην εποχή της 

έκρηξης της τεχνολογίας με τις δυνατότητες που προσφέρει, η νέα γενιά είναι εξαρτημένη από την 

οικογένεια και τις παθογένειες του παρελθόντος χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει την αυτονομία της.  

Συνεπώς ο/η μαθητής/-τρια που συμφωνεί ενισχύει τη θέση του με επιχειρήματα όπως: 

• η νεότητα είναι η πιο σημαντική ηλικία της ανθρώπινης ζωής, γιατί ο άνθρωπος αποκτά 

γνώσεις, διαμορφώνεται, κάνει όνειρα και θέτει στόχους, 

• γίνεται ανεξάρτητος και αυτοδύναμος, βρίσκεται αντιμέτωπος με κρίσιμες επιλογές που θα 

καθορίσουν τη ζωή του, 

• τα προβλήματα της κοινωνίας (π.χ. ανεργία, κοινωνικές ανισότητες, απάνθρωπη εργασία, 

διαφθορά κ.ά.) ναρκοθετούν και υπονομεύουν το μέλλον του κ.ά. 



Ο/Η μαθητής/τρια που διαφωνεί ενισχύει τη θέση του με επιχειρήματα όπως: 

• οι σημερινοί νέοι ζουν σε κοινωνίες αφθονίας και δεν διεκδικούν τα αυτονόητα, 

• έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, καθώς έχουν κλονιστεί αξίες και οράματα, 

• αντιμετωπίζουν προβλήματα με εξαρτήσεις, εγκληματικότητα, βία κ.ά. 

Τρόποι για να βγει η νέα γενιά  από τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει:  

• να σταθούν απέναντι στα προβλήματα με αποφασιστικότητα όχι παθητικά και μοιρολατρικά 

διεκδικώντας από την πολιτεία την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, 

• να συνεργαστούν και να συντονίσουν τις δυνάμεις τους για την εκπλήρωση των στόχων 

αυτών σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό, 

• τα θέματα των νέων πρέπει να είναι στην ημερήσια ατζέντα της πολιτικής της χώρας μας, 

αλλά και της Ευρώπης και να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες για την επαγγελματική τους 

προοπτική κ.ά 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες απάντησης: 

Οι αρχικές  επιλογές του ήρωα υπηρετούν το στερεότυπο, καθώς αφορούν επαγγέλματα κύρους 

(γιατρός, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος). Η τελευταία επιλογή δηλαδή «να ασχοληθεί με τα 

οικονομικά» έχει ως κριτήριο την επαγγελματική αποκατάσταση και τις οικονομικές απολαβές («ήταν 

το μέλλον»). Ωστόσο, στο μυαλό του υπάρχει έντονα η ιδέα ότι, αν τα καταφέρει, το επάγγελμα θα 

του επιφέρει πέρα όλων των άλλων και προσωπικές επιτυχίες με το γυναικείο φύλο που βρίσκει 

έκφραση στη φωτογραφία ενός μοντέλου.  

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να συμφωνήσει με τα κριτήρια επιλογής του ήρωα, καθώς ικανοποιούν 

και δικές του/της φιλοδοξίες. 

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να διαφωνήσει και να θεωρεί απαραίτητα για την επιλογή επαγγέλματος, 

τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, τη δημιουργικότητα, την εργασιακή ικανοποίηση κ.ά. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Η απάντηση θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι ολοκληρωμένη νοηματικά και εκφραστικά. Ο/Η 

μαθητής/-τρια είναι απαραίτητο να παρουσιάσει τον ήρωα ανταγωνιστικό, καριερίστα και έτοιμο να 

χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, για να πετύχει τον στόχο του, αφού αυτός συνοδεύεται από οικονομική, 

επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική καταξίωση. 



 


