
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

Θετικά αξιολογούνται:

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος.

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο.

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση.

 Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το ουδέτερο 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 αναμένεται να αντλήσει από το κείμενο όσα στοιχεία αφορούν στα ζη-

τούμενα και θεωρεί αξιοσημείωτα (π.χ. τους κινδύνους που επιφυλάσσει η εξειδίκευση και

ο καταμερισμός στον εργασιακό χώρο), για να πλαισιώσει τις προσωπικές του/της απόψεις. 

α. Παράθεση της άποψης του  Οππενχάιμερ.

β. Εξήγηση των κύριων σημείων της.

γ. Επισήμανση των όψεων της ανθρώπινης ζωής που φωτίζει και την καθιστούν επίκαιρη:

 η επαγγελματική αποκατάσταση και η επιτυχημένη σταδιοδρομία δεν αρκούν για

την ανθρώπινη ευτυχία 

 οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στον εργασιακό τομέα εγκλωβίζουν το άτομο

σε μια άχαρη, μονότονη, κουραστική και καταπιεσμένη ζωή



 αναγκαία  η  ύπαρξη  νησίδων  «ανάσας»/  δημιουργικών  διεξόδων  /  γνήσιων

διαπροσωπικών σχέσεων  → διαφύλαξη της πνευματικής και ψυχικής υγείας του

ατόμου → προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Κριτήρια  επιλογής  επαγγέλματος  στη  μεταπολεμική  εποχή,  όπως  αναφαίνονται  από  το

κείμενο:

 οικονομικές απολαβές,

 κοινωνικό κύρος,

 υποδείξεις ενηλίκων: γονέων και εκπαιδευτικών,

 ακούσματα, απόψεις, τάσεις των συνομηλίκων,

 προσωπικές προτιμήσεις, επιθυμίες και κλίσεις,

 δυνατότητα σπουδών στην περιοχή διαμονής τους.

Ως προς τα δύο τελευταία ερωτήματα, η εκφώνηση απαιτεί την καταγραφή προσωπικών

κρίσεων, αρκεί να είναι σαφής και ολοκληρωμένη η παρουσίαση εκφραστικά και νοηματι-

κά.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Ο/Η  μαθητής/-τρια  αναμένεται  να  αποδώσει  τους  προβληματισμούς,  τις  ιδέες  και  τις

αγωνίες των εφήβων σε διαλογική μορφή (χρήση εισαγωγικών ή παύλας για την παράθεση

των λόγων των συνδιαλεγόμενων προσώπων). Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα σημεία της

αφήγησης που του/της έκαναν εντύπωση και θεωρεί σημαντικά, ώστε να τα αποτυπώσει

στον διάλογο. Η αμεσότητα και τα στοιχεία προφορικότητας που διακρίνουν τον διάλογο

είναι απαραίτητα.


