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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

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη:

δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση,

ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο,

γλώσσα: αναφορική λειτουργία.

Θετικά συνεκτιμάται η χρήση -με μέτρο- στοιχείων αμεσότητας/ προφορικότητας (π.χ. α΄

και β΄ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο, ρητορικές ερωτήσεις, ενδιάμεσες προσφωνήσεις)

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης:

Ο/Η  μαθητής/-τρια  μπορεί  να  εμπλουτίσει  τους  ακόλουθους  προβληματισμούς  με

περαιτέρω  σκέψεις,  αναφερόμενος/-η  ειδικότερα  στις  απόψεις  που διατυπώνονται  από

τους εφήβους στην εποχή μας σχετικά με τη μετανάστευση για επαγγελματικούς λόγους,

δεδομένου ότι πρόκειται για μια (σ)τάση η οποία (ανα)διαμορφώνεται συνεχώς, ανάλογα

με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ζυμώσεις.

Ερωτήματα που θέτει το κείμενο αναφοράς:

 Είναι, όμως, η μετανάστευση και η ξενιτιά... η λύση;

 Είναι, όμως, πραγματικά «...δίπλα, το γρασίδι πιο πράσινο»; 

 Και ο στόχος των νέων είναι να ζήσουν στο εξωτερικό για πάντα ή να επιστρέψουν

κάποια στιγμή στην Ελλάδα;

 … δυστυχώς, δεν ακούει κανείς τους νέους, τα προβλήματα και τις σκέψεις τους. Το

έχουμε  συνειδητοποιήσει;  Συχνά,  οι  γονείς,  που  πια  αισθάνονται  εγκλωβισμένοι  στην

Ελλάδα και  δεν  μπορούν να  φύγουν,  μεταδίδουν την  ανεκπλήρωτη  επιθυμία  τους  στα

παιδιά τους.

 Η προτροπή για φυγή είναι μια ατομικιστική ή συλλογική πράξη; 



 Πώς θα αναπτύξει  το παιδί συλλογικότητα,  όταν σκέφτεται μόνο το...  «ο σώζων

εαυτόν σωθήτω»;  → οι γονείς,  στην αγωνία τους για αποκατάσταση των παιδιών τους,

καλλιεργούν  σε  αυτά  μία  τάση  εγωιστική  και  ατομικιστική,  χωρίς  να  σκέφτονται  το

συλλογικό συμφέρον.

Απόψεις προβληματισμένων για το μέλλον τους νέων:

 «...δίπλα, το γρασίδι είναι πιο πράσινο», δηλ. οι προοπτικές εργασίας και ζωής στο

εξωτερικό φαντάζουν πιο ελπιδοφόρες και ελκυστικές

 «Ζούμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν πρόκειται να φύγω τώρα,

που με χρειάζεται  η χώρα μου!»  → αναγνώριση των υφιστάμενων δυσχερειών,

αλλά και επιμονή να παλέψουν για να στηρίξουν την Ελλάδα στη δύσκολη συγκυρία

 «Δεν είμαι  της  άποψης ότι  πρέπει  να τα εγκαταλείψουμε όλα και  να φύγουμε!

Πρέπει να μείνουμε,  να παλέψουμε και να ξαναφτιάξουμε τη χώρα και τις  ζωές

μας!»  →  ενστάσεις  και  διαφοροποίηση  ως  προς  την  τάση  φυγής  των  νέων,

επιθυμία  για  παραμονή  στην  Ελλάδα,  προκειμένου  να  συμβάλλουν  στην

ανασυγκρότησή της.

Β3.(Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Τα αυστηρά ήθη της εποχής και το κοινωνικό περιβάλλον στον τόπο του είχαν γίνει ένας

ασφυκτικός  κλοιός  για  τον  νεαρό  ήρωα,  που τον  καταπίεζε,  τον  απέλπιζε  και  δεν  του

επέτρεπε να εξελιχθεί όπως ονειρευόταν: 

 ήταν ερωτευμένος με την Αννιώ κι εκείνη μαζί του, αλλά την περιόρισαν στο σπίτι

οι γονείς της (Την κλείσαν μέσα και δεν μπορούσα να την ξαναδώ.), που δεν τον

ήθελαν για γαμπρό, επειδή ήταν φτωχός («Για τα μούτρα σου είναι»),

 αν επέμενε να τη δει, υπήρχε κίνδυνος να κατηγορηθεί άδικα από τον αστυνόμο,

στον οποίον τον είχαν καταγγείλει οι δικοί της (ήρθε ο αστυνόμος και μ’ έδειρε και

με φοβέριξε πως θα μ’ εξορίσει για λωποδύτη), προκειμένου να εμποδίσουν αυτόν

τον έρωτα,

 ακόμη και  να την  κλέψει  -συνήθης  διέξοδος  για  τον  απαγορευμένο  έρωτα  στις

αρχές του 20ού αι.- του ήταν αδύνατο, γιατί δούλευε ως παραγιός (ο αφεντικός

μου ... δεν του έπεφτε τόσο εύκολο να βρει αμέσως άλλο παιδί στο πόδι μου) και

δεν  έβγαζε  αρκετά  χρήματα  για  να  ζήσουν  (Δεν  μου  έμενε  άλλο  παρά  να  την



κλέψω. Μα με τι και πώς;),

 μέσα στην όλη αδιέξοδη κατάσταση που είχε περιέλθει, σκέφτεται ως μόνη λύση

την ξενιτιά, με την ελπίδα ότι εκεί θα καταφέρει να κάνει περιουσία, όπως αρκετοί

συμπατριώτες του έκαναν πριν απ’ αυτόν (θυμήθηκα πόσοι φύγανε από το χωριό

μου και πήγανε και κάμανε κατάσταση στην ξενιτιά.), προκειμένου να επιστρέψει

πλούσιος και να διεκδικήσει την Αννιώ (Κι αποφάσισα να ξενιτευτώ και γω, να πάω

να καζαντίσω και να ‘ρθω να πάρω την Αννιώ με το σπαθί μου.).

Ως  προς  το  δεύτερο  ερώτημα,  η  εκφώνηση  επιτρέπει  και  την  καταγραφή  προσωπικών

απόψεων, αρκεί να είναι ολοκληρωμένες ως προς τη διατύπωση και τα νοήματα.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αναπτύξει ελεύθερα τις ιδέες του σχετικά με την εξέλιξη της

ιστορίας και να δώσει στο διήγημα το τέλος που φαντάζεται.


