
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 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη:  

• την προσφώνηση,  

• την αποφώνηση, 

•  τις παρέμβλητες αποστροφές στο κοινό, με β΄ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο ή και με α΄ 

πληθυντικό (εμείς οι νέοι...), 

• τα υφολογικά στοιχεία προφορικότητας,  

• την αποφυγή τίτλου και υπογραφής,  

• την αξιοποίηση της αφόρμησης (μια εκδήλωση που διοργανώνεται στο σχολείο σου με θέμα 

«Ευρώπη και Παγκόσμια Κοινότητα»). 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Βασικοί λόγοι του αυξανόμενου ευρωσκεπτικισμού: 

• Διάφορες μορφές κρίσεων που δεν έχουν αντιμετωπιστεί, όπως το Brexit. 

• Η άνοδος των λαϊκιστών και των ακροδεξιών σε πολλές χώρες της ΕΕ, που δημιουργεί 

απογοήτευση στους υπόλοιπους πολίτες. 

• Προβλήματα, όπως το προσφυγικό, που ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν 

εύκολα να επιλυθούν. 

• Η οικονομική κρίση του 2008 και η λεγόμενη κρίση της ευρωζώνης. 

• Οι σκληρές δημοσιονομικές πολιτικές που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ωθούν 

τους πολίτες να αντιλαμβάνονται μόνο τα αρνητικά της Ένωσης. 

• Το υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους ορισμένων χωρών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Προσδοκίες που διατηρούν οι νέοι άνθρωποι από την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση: 



• Προστασία και ασφάλεια της χώρας μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 

• Επικράτηση της δημοκρατίας και αποδυνάμωση των ακροδεξιών κομμάτων. 

• Μείωση του ποσοστού ανεργίας στους νέους. 

• Αντιμετώπιση με δίκαιο τρόπο προβλημάτων, όπως το προσφυγικό ζήτημα και η 

οικονομική κρίση. 

• Προάσπιση της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών. 

• Ευκαιρίες για σπουδές σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. 

• Εργασία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Το ποιητικό υποκείμενο στον καφενέ απολαμβάνει τον καφέ του, τον ήλιο, απλώνει και 

ξεκουράζει τα πόδια του, διαβάζοντας εφημερίδα (σὰν μπέης ξαπλωμένος, τοῦ ἥλιου τὶς 

ἀκτῖνες ἀχόρταγα ρουφῶ). Βρίζει τους πολιτικούς, επιρρίπτει ευθύνες στους ξένους, θυμώνει 

ακόμη και με τον εαυτό του (τοὺς ὑπουργοὺς νὰ βρίζω καὶ τὴν πολιτική, βρίζω Ἐγγλέζους, 

Ρώσους, κατὰ διαόλου στέλλω τὸν ἴδιον ἑαυτό μου). Φέρνει στο νου του ήρωες του τόπου, 

πιστεύοντας πως θα βοηθούσαν την Ελλάδα (Φέρνω τὸν νοῦν στὸν Διάκο καὶ εἰς τὸν Καραΐσκο) 

αναγνωρίζοντας υπεροχή, μόνο στο Ελληνικό έθνος. Τέλος, από τη σύγχυσή του χύνει τον καφέ,  

λερώνεται και βρίσκει την ευκαιρία να μην πληρώσει τον καφέ που ήπιε (Ἀμέσως ἄνω κάτω τοῦ  

κάνω τὸν μπουφέ… καὶ τέλος... δὲν πληρώνω δεκάρα τὸν καφέ). 

Ο/Η  μαθητής/τρια καλείται να εκφράσει την προσωπική του/της άποψη για την Ευρωπαϊκή 

πολιτική απέναντι στην Ελλάδα και πρέπει να αιτιολογήσει τη θέση του/της.  

 

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 (ο εκνευρισμός του ιδιοκτήτη του καφενείου απέναντι στον πελάτη) 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 για το περιεχόμενο της επιστολής θεωρείται 

αποδεκτή· αρκεί να είναι νοηματικά και εκφραστικά ολοκληρωμένη και να φανερώνει τον 

εκνευρισμό του ιδιοκτήτη του καφενείου και τα αρνητικά σχόλια των άλλων θαμώνων, καθώς ένας 

πελάτης αναστάτωσε το καφενείο και δεν πλήρωσε. Το κείμενο θα πρέπει να έλκει το ενδιαφέρον 

και τις προσδοκίες του/της αναγνώστη/-στριας. 

 


