
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

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 σχολικό ηλεκτρονικό περιοδικό. 

Στοιχεία που υπηρετούν το επικοινωνιακό πλαίσιο: 

- Τίτλος, 

- Αφόρμηση: το αφιέρωμα με θέμα «Νέοι και συνθήκες εργασίας», 

- Γλώσσα: Αναφορική λειτουργία της γλώσσας, 

- Ύφος λόγου: απλό και οικείο, 

- Αξιοποίηση κατάλληλου ρηματικού 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: 

Λόγοι που αναγκάζουν τους  σύγχρονους νέους να μεταναστεύουν στο εξωτερικό: 



 Το υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα. 

 Οι σύγχρονοι νέοι έχουν πολλά μορφωτικά εφόδια που δεν αξιολογούνται κατάλληλα στην 

Ελλάδα και συνήθως δεν αντιστοιχούν και σε ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές. 

 Η έλλειψη κατάλληλων θέσεων εργασίας που να ανταποκρίνονται στα εφόδια των νέων. 

 Στην Ελλάδα είναι περιορισμένος ο τομέας της έρευνας (ορισμένοι τομείς εκλείπουν από 

την ελληνική εργασιακή πραγματικότητα) και γι αυτό δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 

υποδομές και συνθήκες για νέους επιστήμονες και ερευνητές. 

Επιπτώσεις για τη χώρα μας από τη μαζική φυγή των νέων ανθρώπων: 

 Όξυνση της οικονομικής κρίσης, εφόσον το πιο παραγωγικό τμήμα πληθυσμού, οι νέοι, 

αποφασίζουν να εργαστούν στο εξωτερικό. 

 Οπισθοδρόμηση επιστημονική και τεχνολογική, διότι οι νέοι επιστήμονες και τεχνολόγοι 

φεύγουν από τη χώρα, οπότε τα ερευνητικά πεδία συρρικνώνονται. 

 «Γήρανση» του εργασιακού πληθυσμού, εφόσον οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παραμένουν στη 

χώρα, με άμεση συνέπεια το Κράτος να αδυνατεί να καλύψει ασφαλιστικά όλους τους 

εργαζόμενους και να επιμηκύνει το όριο συνταξιοδότησής τους. 

 Πληθυσμιακή συρρίκνωση. 

 Πτώση του μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου γενικά στη χώρα, εφόσον οι γηγενείς που 

παραμένουν στην Ελλάδα βρίσκονται σε τέτοια ηλικία που δεν εμπλουτίζουν περαιτέρω τα 

μορφωτικά και εργασιακά τους εφόδια. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια να απασχολούνται σε 

εργασίες με χαμηλές οικονομικές απολαβές. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Το κεντρικό πρόσωπο της αφήγησης αναζητεί εργασία και αντιμετωπίζει το θέμα με 

παρορμητισμό (Δίνει μια κλωτσιά η Άννα στον κλητήρα, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα). 

Εξίσου αυθόρμητη είναι μπροστά στο διευθυντή της επιχείρησης (Τι θέλεις; της λέει. -Δουλειά, 

λέει η Άννα και στέκεται). Η πρωταγωνίστρια δεν διαθέτει τα εφόδια που απαιτούνται για τη 

θέση εργασίας (Στενογραφία, δαχτυλογραφία;-Όχι, του λέει η Άννα, όμως κοντά στις τόσες 

ανοησίες που ήμουνα υποχρεωμένη να μάθω στη ζωή μου, θα μπορούσα ίσως να μάθω κι απ’ 

αυτά που μου ζητάτε) και γι αυτό ξεσπά σε κλάματα. Οι σύγχρονοι νέοι ακολουθούν στην 

εποχή μας διαφορετική διαδικασία κατά την  αναζήτηση εργασίας. Συντάσσουν βιογραφικό 



σημείωμα, το αποστέλλουν στην επιχείρηση και - εφόσον κληθούν- παρουσιάζονται στον 

υπεύθυνο προσωπικού για να μιλήσουν για τα εφόδια, την προϋπηρεσία τους, ακόμη και το 

χαρακτήρα τους. Στην εποχή μας απαιτούνται πολλά μορφωτικά εφόδια και προϋπηρεσία, διότι 

υπάρχει ανταγωνισμός (πολλοί μορφωμένοι νέοι με ανάλογα προσόντα) και εξειδίκευση σε 

κάθε τομέα εργασίας. 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

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

και να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κειμενικού τύπου του ημερολογίου (παράθεση 

τόπου και ημερομηνίας στην αρχή, ενδεχόμενη προσφώνηση και αποφώνηση προς το 

ημερολόγιο σαν σε «φανταστικό φίλο», προσωπικό και οικείο ύφος, χρήση πρώτου ενικού 

ρηματικού προσώπου, βιωματική διάσταση). Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αντλήσει στοιχεία 

από το απόσπασμα του μυθιστορήματος, προκειμένου να αποδώσει τη συνέχεια της ιστορίας. 

Αν η έκβαση είναι θετική ο/η  μαθητής/-τρια θα εκφράσει θετικά συναισθήματα και αισιοδοξία, 

για την πραγματοποίηση ονείρων και φιλοδοξιών, που πηγάζουν από τη νέα θέση εργασίας. Αν 

η έκβαση της ιστορίας είναι αρνητική ο/η μαθητής/τρια θα εκφράσει απογοήτευση, πιθανόν 

θυμό, εφόσον η προσπάθεια για εύρεση εργασίας πρέπει να συνεχιστεί.  


