
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. (25 μονάδες)

Ύφος  λόγου  σοβαρό,  απρόσωπο,  πληροφοριακό  –  γ΄  ρηματικό  πρόσωπο  στην

επιχειρηματολογία,  ενδεχομένως  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο  στις  προσωπικές

τοποθετήσεις – λεξιλόγιο επίσημο –προσφώνηση προς τον υπεύθυνο του προγράμματος

στον οποίο απευθυνόμαστε.

Εισαγωγή/πρόλογος: η αξία της εργασίας

Κύριο Θέμα:  για ποιους λόγους θεωρεί ο/η μαθητής/-τρια σημαντικό να επιλέγει ο κάθε

νέος το επάγγελμα που του ταιριάζει.

 Το  επάγγελμα  εξασφαλίζει  την  επιβίωση  και  την  κοινωνική  αναγνώριση  στον

άνθρωπο-είναι η ταυτότητά του-να κάνει κάτι που θα τον εκφράζει.

 Ο άνθρωπος γίνεται δημιουργικός, όταν ασχολείται με κάτι που του ταιριάζει.

 Προσφέρει  στους  συνανθρώπους  του  με  το  επάγγελμά  του  και  νιώθει  ο  ίδιος

ευχαριστημένος. 

 Η  προσφορά  του  καθενός  συμβάλλει  στην  συγκρότηση  μιας  κοινωνίας

ισορροπημένης που προοδεύει.

 Ο  χρόνος  εργασίας  είναι  μεγάλος  στη  ζωή  του  ανθρώπου,  γι’  αυτό  πρέπει  να

ασχολείται  με  ένα  επάγγελμα  που  τον  εκφράζει  και  ανταποκρίνεται  στα

ενδιαφέροντά του.  Το αίσθημα ικανοποίησης  μεταφέρεται  και  στην προσωπική,

οικογενειακή του ζωή. 

Παρατήρηση: οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εμπλουτίσουν τα επιχειρήματά τους

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση



Αποφώνηση (π.χ.  Με εκτίμηση,  Ελπίζω να μη σας κούρασα με την επιστολή μου,  αλλά

θεωρώ  σημαντικό  να  εκφράσω  τις  σκέψεις  και  τους  προβληματισμούς  μου  σε  έναν

άνθρωπο με την πείρα και τη γνώση που έχετε εσείς.).

Β3. (25 μονάδες)

1.

Η δασκάλα νιώθει την ανάγκη να ακούσει τον επαινετικό λόγο της διευθύντριάς

της, καθώς αυτό θα της προσφέρει την επιβεβαίωση της αναγνώρισης για την δουλειά της.

Είναι ανάγκη συναισθηματική του ανθρώπου να ακούσει το έπαινο από τον ανώτερό του

στην  ιεραρχία,  για  να  έχει  τη  δύναμη  να  συνεχίσει  να  προσφέρει.  Είναι  η  ηθική

επιβράβευση της προσφοράς ο έπαινος.  «Και  πολλές φορές τώρα δασκάλα,  έκανα κάτι

παραπανίσιο, για να μου πει ένα καλό λόγο η κ. Διευθύντρια».

Η δασκάλα θεωρεί πως η ζωή είναι  δύσκολη και οι  άνθρωποι επιφυλακτικοί με

τους άλλους. Δεν ανοίγουν την καρδιά τους να προσφέρουν τον καλό λόγο εύκολα. Γι’ αυτό

πρέπει όλοι να είναι προετοιμασμένοι για την δύστροπη συμπεριφορά των άλλων. «Είναι

δύστροποι  και  δύσπιστοι  και  μετρούνε  τα  λόγια  τους  προτού  τα  πουν,  σαν  να  ‘τανε

χρυσάφι».

Συμφωνώ, η ζωή είναι δύσκολη και οι άνθρωποι αν έχουν ανάγκη την ηθική συμπαράσταση

του άλλου δεν προσφέρουν απλόχερα τον καλό λόγο.

ή

Διαφωνώ, υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριφέρονται με ανθρωπιά και κατανόηση.

ή

2.

Σε α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο, με εξομολογητικό ύφος λόγου.

 Μου αρέσει η δουλειά μου και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για τους μαθητές 

μου.

 Έχω την ανάγκη να αναγνωρίσει η διευθύντριά μου αυτή την προσφορά και να μου 

πει έναν επαινετικό λόγο.

 Είναι απόμακρος άνθρωπος και δεν με επαινεί ποτέ. Αυτό με στενοχωρεί.

 Όλοι έχουμε την ανάγκη να επιβεβαιώνει ο ανώτεροςιεραρχικά μας την προσφορά

μας στη δουλειά. Η ηθική υποστήριξη είναι σπουδαία ανταμοιβή.


