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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟI ANHΣΥΧΙΕΣ 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 

Ζητούμενο κειμενικό είδος: μαθητικό άρθρο δημοσιευμένο σε σχολική ιστοσελίδα. 

Στοιχεία που υπηρετούν το επικοινωνιακό πλαίσιο: 

- Τίτλος, 

- Αφόρμηση από την επικαιρότητα, 

- Γλώσσα: Αναφορική λειτουργία της γλώσσας, 

- Ύφος λόγου: απλό και οικείο, 

- Αξιοποίηση κατάλληλου προσώπου στον ενικό/πληθυντικό αριθμό (κατά κύριο λόγο: α’, γ’ 

ρηματικό πρόσωπο) 

Περιεχόμενο:  

Θετικά αξιολογούνται: 

- η ικανότητα του/της μαθητή/-τριας να εκφράζει τεκμηριωμένα, με σαφήνεια και ακρίβεια, 

την προσωπική του/της θέση για το θέμα,  

- η αξιοποίηση και ο μετασχηματισμός των ιδεών του μη λογοτεχνικού κειμένου (οργάνωση 

της επιχειρηματολογίας, αντλώντας ιδέες και από το κείμενο αναφοράς). 

 



Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Ο/η μαθητής/-τρια μπορεί να εμπλουτίσει τις παρακάτω θέσεις με περαιτέρω επιχειρήματα, 

αναφερόμενος/-η ειδικότερα στις δικές του/της απόψεις-σκέψεις για τα συμπεράσματα του 

συγγραφέα, αλλά και για το ποιο θεωρούν οι ίδιοι/ίδιες ως βασικότερο πρόβλημα της σύγχρονης 

γενιάς. 

Θέσεις από το κείμενο αναφοράς: 

Σύμφωνα με το απόσπασμα, θα παρατηρηθούν τα ακόλουθα: 

Ισχύουν τα συμπεράσματα του συγγραφέα, παρόλο που το κείμενο δημοσιεύτηκε αρκετά χρόνια 

πριν, διότι: 

 Οι νέοι έχουν επικριτική στάση απέναντι στην ελληνική κοινωνία και θεωρούν ότι πρέπει να 

υπάρξουν αλλαγές. Ιδιαίτερα, τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, με τη 

ρευστότητα που δημιουργήθηκε στον εργασιακό τομέα (ως απόρροια της οικονομικής 

κρίσης), με το αυξανόμενο braindrain (καταφυγή των Ελλήνων πτυχιούχων στο εξωτερικό), 

οι νέοι αισθάνονται ανασφάλεια για το μέλλον τους. 

 Οι νέοι είναι επιφυλακτικοί ή δεν πιστεύουν καθόλου σε έννοιες, όπως αριστερά, δεξιά, 

καπιταλισμός, σοσιαλισμός. Αυτό συμβαίνει διότι έχουν γνωρίσει την κατάρρευση των 

ιδεολογιών (είτε από το σχολείο, είτε από το οικογενειακό περιβάλλον) και έχουν στραφεί 

στην αναζήτηση και εδραίωση των ηθικών αξιών. Οι περισσότεροι νέοι ενδιαφέρονται να 

μάθουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα κοινωνικής 

αδικίας, κατανοούν τη σημασία της επίλυσης των οικολογικών προβλημάτων. 

 Οι νέοι αντιλαμβάνονται τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, αλλά και την έκφραση 

προσωπικού λόγου. Η εξισορρόπηση συλλογικού και ατομικού συμφέροντος ανέκαθεν 

δημιουργούσε δυσκολίες σε κάθε γενιά. Ωστόσο, οι σύγχρονοι νέοι προσπαθούν να κάνουν 

την προσωπική τους τοποθέτηση απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα, αναζητώντας το 

προσωπικό τους στίγμα. 

Παρατήρηση: Ο/Η μαθητής/-τρια θα αναφερθεί στη δική του/της στάση ζωής σε ό,τι αφορά τα τρία 

συμπεράσματα του συγγραφέα. Τέλος, θα πρέπει να εστιάσει στο πρόβλημα που θεωρεί 

σημαντικότερο για τη νέα γενιά (δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στο κείμενο) και να 

αιτιολογήσει στο γιατί κατέληξε σε αυτή την συγκεκριμένη επιλογή. 

 



Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Η απάντηση στο ερώτημα εναπόκειται στην κρίση του/της μαθητή/-τριας και στον τρόπο που 

ανταποκρίνεται ως αναγνώστης/-τρια στο κείμενο.  

Σημαντική, ωστόσο, θεωρείται -τουλάχιστον- η επισήμανση των ακόλουθων θεμάτων: 

 Αυτό που έφερε σε αμηχανία το ηλικιωμένο ζευγάρι είναι το βλέμμα των νεαρών 

κοριτσιών. Στο βλέμμα διέκριναν ειρωνεία, έλλειψη σεβασμού (Ίσια στα μάτια, αδίσταχτα, 

καρφωτά. Και με κάτι σαν ατάραχη αναμέτρηση, που τη στόμωνε αδιόρατα ένας ίσκιος 

δροσερής ειρωνείας). 

 Σε περίπτωση συμφωνίας με τη φράση του κειμένου που παρατίθεται, θα μπορούσε να 

γραφεί: Οι σύγχρονοι γονείς θέλησαν να αντιδράσουν στην παλιά τάξη πραγμάτων και στην 

καταπίεση που είχαν βιώσει και οι ίδιοι. Σε αυτή τους την προσπάθεια, έχασαν το μέτρο και 

την ισορροπία, οδηγήθηκαν στο άλλο άκρο και πλέον δεν ασκούν κανένα έλεγχο στα παιδιά 

τους. Η νέα γενιά ανατρέφεται χωρίς να διαπαιδαγωγείται στο ζήτημα του σεβασμού, 

ανεξέλεγκτα. Επομένως, έπρεπε να δοθούν ελευθερίες, αλλά όχι υπερβολικές. 

 Σε περίπτωση διαφωνίας με τη φράση του κειμένου που παρατίθεται, θα μπορούσε να 

γραφεί: δεν ευθύνονται οι γονείς των νεαρών παιδιών που τους έδωσαν υπερβολικά 

πολλές ελευθερίες. Οι γονείς, στο βαθμό που τους αναλογεί, προσπαθούν να μεταδώσουν 

αξίες στα παιδιά τους, χωρίς καταπίεση, που έχει αρνητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, έχει 

αλλάξει όλο το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο ανατρέφονται τα 

παιδιά. Ακόμη κι αν οι γονείς προσπαθούν να τα ελέγξουν, αυτό καθίσταται σχεδόν 

αδύνατο λόγω των ερεθισμάτων που δέχονται τα παιδιά από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και από τις δυνατότητες των τεχνολογικών μέσων. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς την επικοινωνιακή περίσταση (επιστολή/επιστολικό κείμενο) λαμβάνουμε υπόψη τα 



παρακάτω: 

Δομή: Τοποχρονικός προσδιορισμός (χωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς), ανάλογη προσφώνηση 

και αποφώνηση. 

Ύφος λόγου: φιλικό, οικείο.  

Γλώσσα: Προτιμάται η απλή – καθημερινή γλώσσα.  Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και μια 

μικτή γλώσσα (αναφορική και συγκινησιακή), για να τονιστεί αφενός  η σοβαρότητα του 

ζητήματος  και αφετέρου ο οικείος τόνος που χαρακτηρίζει μια φιλική επιστολή.  

Εναλλαγή των προσώπων, για να αποδοθεί ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου κειμενικού είδους 

και να αναδειχτεί ο φιλικός τόνος, η πειστικότητα, η χρήση των κατάλληλων εκφραστικών μέσων 

κλπ. 

Σκοπός: η εκμυστήρευση/έκφραση κάποιων ατομικών συναισθημάτων – στοχασμών/σκέψεων - 

επιθυμιών του προσώπου που γράφει την επιστολή. 

 

 

Οποιαδήποτε επιλογή του/της μαθητή/-τριας που αποτελεί αφόρμηση για περαιτέρω 

πράξεις/δράσεις και δημιουργία σκέψεων, θεωρείται αποδεκτή· αρκεί να είναι νοηματικά και 

εκφραστικά ολοκληρωμένη. Το κείμενο θα πρέπει να έλκει το ενδιαφέρον και τις προσδοκίες 

του/της αναγνώστη/-στριας με τρόπο που να επιτείνεται η αίσθηση της αμεσότητας και της 

συμμετοχής. 


