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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 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο) λαμβάνουμε υπόψη: 

Δομή: απαιτείται Τίτλος, στον Πρόλογο: αφόρμηση από το απόσπασμα, παρουσίαση του θέματος 

(ανεργία) και του συγκεκριμένου ζητήματος που θα αναλυθεί (λόγοι που η ανεργία πλήττει κυρίως 

τους νέους). 

Ύφος λόγου: λιτό και οικείο, εφόσον γράφεται στο ιστολόγιο του σχολείου. 

Γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας. 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Λόγοι/παράγοντες για τους οποίους η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους: 

 Σε καιρό οικονομικής κρίσης, τα δομικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία 

επιδεινώθηκαν και εξαλείφθηκαν οι οικονομικές σταθερές. Έτσι, οι νέοι αντιμετωπίζουν 

μεγάλες δυσκολίες στην ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας, επιχείρησης ή 

ελεύθερου επαγγέλματος. 

 Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία που αποτρέπει τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες να 

ανοίξουν την επιχείρησή τους. 



 Το πολιτικό σύστημα δεν παρέχει ευκαιρίες, ούτε διευκολύνσεις, ούτε φορολογικές 

ελαφρύνσεις στους νέους επιχειρηματίες και αυτό δημιουργεί απογοήτευση. 

 Το οικονομικό σύστημα αποκλείει τους νέους που προέρχονται από χαμηλές εισοδηματικές 

ομάδες και δεν μπορούν να βελτιώσουν τα μορφωτικά τους εφόδια στηριζόμενοι στις δικές 

τους οικονομικές δυνατότητες. 

 Η σύγχρονη κοινωνικό-οικονομική οργάνωση και η κατακερματισμένη αγορά εργασίας 

ωθούν τους νέους (που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εργασιακή σταθερότητα), ακόμη 

και των μεσαίων στρωμάτων, στη χαμηλόμισθη ή απλήρωτη εργασία. 

 Η χαμηλή εκπαίδευση οδηγεί σε εργασίες χωρίς ιδιαίτερες απολαβές, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται φτώχεια. 

 Οι νέοι, προκειμένου να μην είναι μακροχρόνια άνεργοι, καταφεύγουν ακούσια στην 

προσωρινή ή μερική απασχόληση, που όμως, τους αποφέρει πολύ χαμηλές απολαβές. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Το βασικό συναίσθημα των ανθρώπων, μετά την εντολή του επιστάτη να φύγουν και επιστρέψουν 

την επόμενη ημέρα, είναι η βαθιά απογοήτευση, η θλίψη (Χαμηλώνουν τα πρόσωπα, στέκονται 

αμήχανα), νιώθοντας πιο έντονα το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται. Ιδιαίτερα με τους στίχους 

«Ύστερα, φεύγοντας, κοιτάζουνε γύρω τους σα να ψάχνουν να βρουν ένα βάραθρο» φαίνεται η 

απελπισία τους. Προφανώς, η απελπισία τους μεγαλώνει όχι μόνο για τα δισεπίλυτα οικονομικά 

προβλήματα –ακόμη και προβλήματα επιβίωσης- που δημιουργεί η ανεργία, αλλά γιατί χάνεται η 

δημιουργικότητά τους, αναλώνεται η όρεξη τους για εργασία, νιώθουν πως αχρηστεύουν τις 

εργασιακές δυνατότητες τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ερμηνευτεί ο τελευταίος στίχος (ένα 

βάραθρο για να ρίξουν τα χέρια τους). Οι άνθρωποι έχουν δύναμη και διάθεση να εργαστούν και να 

νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και η ανεργία τους στερεί αυτή τη δυνατότητα της ευημερίας.  

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Κάθε απάντηση θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι ολοκληρωμένη νοηματικά και εκφραστικά και 

να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κειμενικού τύπου της επιστολής (αναφορά στον τόπο, 

ημερομηνία, προσφώνηση σε προσωπικό και οικείο ύφος, χρήση α΄ ενικού και β΄ ενικού ρηματικού 

προσώπου, εφόσον απευθύνεται σε φιλικό πρόσωπο). Ο μαθητής/-τρια πρέπει να παρουσιάσει την 



απογοήτευση και απελπισία που αισθάνεται ένας άνεργος, όταν του κλείνουν την πόρτα του 

εργοστασίου και του στερούν το δικαίωμα στην εργασία και τη χαρά της δημιουργίας. 


