
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)  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Κειμενικό είδος: Ομιλία (αναμένεται να ακολουθηθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία και η δομή 

της ομιλίας-εισήγησης: προσφώνηση, πρόλογος-εισαγωγή, κύριο μέρος-ανάπτυξη της θέσης, 

επίλογος-διατύπωση προτροπής, αποφώνηση). 

 Συντάκτης: Ο μαθητής/η μαθήτρια. 

 Αποδέκτης: Η σχολική κοινότητα. 

 Ύφος λόγου: Σοβαρό (χρήση α’, β’ και γ’ ρηματικού προσώπου, προσεγμένο λεξιλόγιο, στοιχεία 

προφορικότητας). 

 Γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία. 

 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

 

Ο μαθητής/η μαθήτρια αναμένεται: 

 να αναφερθεί σύντομα στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής (π.χ. ακραία καιρικά 

φαινόμενα, ανεξέλεγκτες και καταστροφικές πυρκαγιές, ερημοποίηση μεγάλων εκτάσεων, 

μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων) και στην ανησυχία των νέων για αυτό,  

 να διατυπώσει τεκμηριωμένα την άποψή του για τις δράσεις των νέων στην Ελλάδα, που 

αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (π.χ. συμμετοχή σε 

προγράμματα ανακύκλωσης, χρήση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, ανάληψη 

πρωτοβουλιών δασοπροστασίας, δενδροφύτευσης, αναδάσωσης ή/και καθαρισμού ακτών, 

κινητοποίηση και συμμετοχή σε διαδηλώσεις με σκοπό την αφύπνιση της κοινής γνώμης, 

συμμετοχή σε περιβαλλοντικές ακτιβιστικές δράσεις με στόχο την προώθηση της πράσινης 

ενέργειας, κ.λπ.).  

 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Θετικά αξιολογούνται:  

 Μια πετυχημένη προσφώνηση και αποφώνηση, ανάλογες με το είδος του ακροατηρίου. 

 Η αξιοποίηση πληροφοριών από το κείμενο αναφοράς. 

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση (γιατί οι δράσεις που παρουσιάζονται οδηγούν στην επίλυση του 

προβλήματος της κλιματικής αλλαγής;). 

 Η προσπάθεια ενεργοποίησης του ακροατηρίου. 

 

Αρνητικά αξιολογούνται:  

 Η απουσία προσφώνησης ή/και αποφώνησης. 

 Ένας γενικόλογος πρόλογος, στον οποίο δεν δηλώνεται με σαφήνεια η ιδιότητα του 

ομιλητή/της ομιλήτριας και το θέμα της ομιλίας. 

 Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης.  

 Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος λόγου. 

 

 

Β3. (μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:  

Το ποιητικό υποκείμενο εξυμνεί τη νέα γενιά, γιατί αυτή 

 αποτελεί το μέλλον του κόσμου (στ. 5-6), 

 συνδέεται με το φως και την πρόοδο (στ. 3-4),  

 είναι ικανή να πραγματώσει τα πιο υψηλά ιδανικά (στ. 7-8, 21-24),  

 δημιουργεί τη νέα ζωή (στ. 12), 

 οδηγεί στην εθνική, πνευματική και ηθική ελευθερία (στ. 13-16),  

 είναι ικανή να αγωνιστεί για το καλό και να πετύχει το θαύμα της εξύψωσης όλων των 

ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα (στ. 17-24). 

Στη συνέχεια, ο μαθητής/η μαθήτρια καλείται να εκφράσει ελεύθερα την προσωπική του/της 

άποψη για την αισιόδοξη στάση του ποιητικού υποκειμένου.  

Μπορεί να γράψει ότι:  

 συμφωνεί, γιατί οι νέοι με τον δυναμισμό και την επαναστατικότητά τους έχουν τη δύναμη 

να αλλάξουν τον κόσμο και να γίνουν οι φορείς της ελπίδας και της αναγέννησης, 



 ή αντίθετα, διαφωνεί, γιατί οι σύγχρονοι νέοι, που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά 

προβλήματα, δεν έχουν τη δύναμη να αλλάξουν έναν κόσμο που οι ενήλικοι δημιούργησαν 

με την αλαζονεία τους και την πρόταξη του χρηματικού συμφέροντος.  

 

ή 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:  

 Κειμενικό είδος: επιστολή (τόπος, ημερομηνία, προσφώνηση: αγαπημένε μου φίλε ή 

οποιαδήποτε ανάλογη, αποφώνηση: με αγάπη ή οποιαδήποτε ανάλογη)  

 Συντάκτης/συντάκτρια: μαθητής/μαθήτρια.  

 Αποδέκτης/αποδέκτρια: το ποιητικό υποκείμενο. 

 Ύφος λόγου: άμεσο και εξομολογητικό (α και β ενικό πρόσωπο). 

 Γλώσσα: απλή, αναφορική/κυριολεκτική ή/και ποιητική/μεταφορική λειτουργία. 

 Σκοπός για τον οποίο γράφεται το κείμενο: να εκφράσει ο μαθητής/η μαθήτρια με 

δημιουργικό τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματά του/της για τις δυνατότητες των 

σύγχρονων νέων.  

 Ενδεικτικά, ο μαθητής/η μαθήτρια μπορεί να αναφέρει ότι έχει εμπιστοσύνη στους 

σύγχρονους νέους, επειδή 

o είναι ιδεαλιστές, διαθέτουν ανιδιοτέλεια και ανθρωπιά,  

o είναι ικανοί να πραγματώσουν τα πιο ευγενή ιδανικά (να διεκδικήσουν την 

κοινωνική ισότητα, την περιβαλλοντική σωτηρία του πλανήτη, την παγκόσμια 

ειρήνη),  

o μπορούν να ελέγξουν και να αμφισβητήσουν κάθε αυθεντία, 

o έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την αδικία και να οδηγήσουν τον κόσμο σε ένα 

καλύτερο αύριο.  


