
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 

• Η κατάλληλη τεκμηρίωση 

• Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το σοβαρό ύφος 

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. 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

Οι μαθητές/-τριες αξιοποιούν απόψεις από το κείμενο αναφοράς όπως ότι η ανεργία δημιουργεί 

συναισθήματα ανασφάλειας, απόγνωσης, απελπισίας, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, καταφυγή 

σε ουσίες εξάρτησης και τυχερά παιχνίδια. Επιπλέον οι άνεργοι απομονώνονται  από το κοινωνικό 

τους περιβάλλον, αισθάνονται ανίκανοι, αδύναμοι να ξεφύγουν από το αδιέξοδο παραίτησης και 

παθητικότητας.  

Επιπτώσεις της ανεργίας στην ψυχολογία και την κοινωνικότητα των νέων ανθρώπων: 

• αισθήματα μειονεξίας, μειωμένης αυτοεκτίμησης, εσωστρέφειας, 

• απογοήτευση από τη διάψευση των ονείρων και των προσδοκιών, 

• ψυχική εξουθένωση από την αγωνιώδη προσπάθεια για επιβίωση, 

• δεν ικανοποιείται η έμφυτη τάση για δημιουργία, 

• απαισιοδοξία, μηδενισμός, επαναστατικές κοινωνικές ιδεολογίες, 

• αίσθημα ενοχής γιατί ζουν σε βάρος της οικογένειας, 



• συγκρούσεις με το οικογενειακό, φιλικό περιβάλλον, 

• παθογενής κοινωνική συμπεριφορά (βία, εγκληματικότητα, βανδαλισμοί κ.ά.), 

• διεύρυνση κοινωνικής αδικίας και ανισότητας, στέρηση κοινωνικής ελευθερίας κ.ά. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

1.Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες απάντησης: 

Ψυχική κατάσταση του Αργύρη:  

• θλίψη, απελπισία, απόγνωση λόγω της αδυναμίας να βρει δουλειά, 

• αναζητά λύση για να βγει από το αδιέξοδο, 

• πληγώνεται ο εγωισμός του που αναγκάζεται να δώσει τα εργαλεία («ντρέπεται να τον δει 

κατάματα», 

• αισθάνεται ατονία, ψυχική εξάντληση, κόπωση, καταπόνηση (« Άστα… σα να 'χανε 

τελειώσει όλα.»), 

• νιώθει εγκαταλελειμμένος, αποκαρδιωμένος και ηττημένος («νόμισε πως δεν έχει πια αίμα 

στο κορμί του. Τούτα τα κουτιά ήτανε σαν κάποια δύναμη κάτ' απ' το κρεβάτι σου… ήθελε 

να λιώσει τα μούτρα του στα σανίδια του.»), 

• η οδύνη και ο πόνος δημιουργούν  επιθετικότητα και οργή («Γατζώθηκε απ' τα κάγκελα του 

κρεβατιού και τανύθηκε σα να 'θελε να ξεκλειδωθεί απ' τους αρμούς, να μοιραστεί σε 

κομμάτια. Τα κάγκελα λυγίσανε…»), 

• νιώθει δυσφορία και μελαγχολία στη σκέψη ότι θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στη γυναίκα 

του κ.ά. 

ή 

2.Θέμα δημιουργικής γραφής 

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

δίνεται η ιστορία από την οπτική γωνία της Γεωργίας.  


