
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)  

 

Βασικοί άξονες απάντησης 

Σε λίγα χρόνια από τώρα φαντάζομαι ότι: 

• θα έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου και θα εργάζομαι στο αντικείμενο της ειδικότητάς 

μου / θα δυσκολεύομαι να βρω δουλειά πάνω στην ειδικότητά μου / θα έχω βρει μια 

πρόχειρη δουλειά, για να ζήσω / φοβάμαι πως θα είμαι άνεργος/-η γιατί λόγω της 

οικονομικής κρίσης είναι δύσκολο να βρει κάποιος δουλειά.  

• θα μένω στον τόπο μου, γιατί έχω συνηθίσει και δε θέλω να αποχωριστώ δικά μου 

πρόσωπα / θα έχω φύγει από το χωριό και θα έχω μετακομίσει σε πόλη, γιατί εκεί 

υπάρχουν περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες / δε θα έχω επιδιώξει να μεταναστεύσω, 

γιατί νομίζω ότι θα δυσκολευτώ να τα καταφέρω μόνος/-η μου σε ξένη χώρα / θα βρίσκομαι 

στο εξωτερικό, αφού εκεί οι δουλειές είναι περισσότερες και οι αμοιβές καλύτερες. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο - στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

• Σύνθεση κειμένου στο πλαίσιο συνέντευξης σε περιοδικό. 

• Πομπός: ο μαθητής/η μαθήτρια. 

• Δέκτης: ο δημοσιογράφος που κάνει τη συνέντευξη  και οι αναγνώστες του περιοδικού. 

• Σκοπός: ο μαθητής / η μαθήτρια καλείται να φανταστεί το εργασιακό του/της μέλλον 

και αφενός να δώσει πληροφορίες για τον εαυτό του/της, αφετέρου να αναδείξει 

σύγχρονα προβλήματα και δυσκολίες που εντοπίζονται ευρύτερα στον εργασιακό χώρο, 

ειδικά κατά την προσπάθεια των νέων να μπουν στην αγορά εργασίας.  

• Αναμένεται η υιοθέτηση προσωπικού, εξομολογητικού ύφους λόγου και η χρήση α΄ 

ενικού ρηματικού προσώπου. 



• οι εργασιακές συνθήκες θα είναι μάλλον δύσκολες: πολύωρη απασχόληση, υπερωρίες, 

εργασία το σαββατοκύριακο, χαμηλός μισθός, απαιτητικός και πιεστικός εργοδότης. Είναι 

λίγες οι πιθανότητες για το αντίθετο. / Βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα. Παρά τις δυσκολίες 

είμαι σίγουρος/-η ότι θα τα καταφέρω. 

 

Β3. (25 μονάδες) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Νικηφόρος στην Αθήνα, σύμφωνα με το κείμενο:  

• αισθάνεται μοναξιά, «χωρίς κανέναν φίλο, χωρίς δικούς του ανθρώπους». 

• δυσκολεύεται να προσαρμοστεί και να προσανατολιστεί μέσα σε μια μεγάλη πόλη 

όπως η Αθήνα. Νιώθει «όπως το χαμένο καράβι στη μεγάλη θάλασσα». 

• ξεκινά τις σπουδές του, αλλά δεν μπορεί να αφοσιωθεί σε αυτές, καθώς παράλληλα 

αναγκάζεται να βρει δουλειά, για να βγάζει τα έξοδά του. 

• έπειτα από την απόλυσή του και, «πικραμένος που δεν μπορούσε να σταθεί στα 

πόδια του», βρίσκει μεν νέα δουλειά, αλλά εγκαταλείπει το όνειρό του να σπουδάσει. 

Οι μαθητές/-τριες, μπαίνοντας υποθετικά στη θέση του Νικηφόρου, αναμένεται να 

εκφράσουν συναισθήματα λύπης και απογοήτευσης. Είναι , άλλωστε, λυπηρό ένας νέος να 

μετακομίζει από τον τόπο του σε μια μεγάλη πόλη, με την προοπτική να σπουδάσει και να ανοίξει 

τα φτερά του, αλλά τελικά να εγκαταλείπει το όνειρό του και να συμβιβάζεται με μια ζωή που δεν 

του αρέσει, προκειμένου να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη, για να επιβιώσει. Κάθε, βέβαια, 

τεκμηριωμένη απάντηση θα πρέπει να θεωρείται αποδεκτή.  

 

ή 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της επιστολής: 

• Τόπος και Ημερομηνία. 

• Προσφώνηση στην αρχή και αποφώνηση στο τέλος. 

• ύφος λόγου: προσωπικό και συμβουλευτικό. 

Ενδεικτικά:  

(Τόπος, Ημερομηνία) 



Προσφώνηση:  Αγαπητέ Νικηφόρε, 

Πρόλογος: (επαφή με δέκτη και ανακοίνωση θέματος) Ελπίζω να είσαι καλά. 

Αντιλαμβάνομαι πόσο στενοχωρημένος είσαι που διέκοψες τις σπουδές σου.  

Ξέρω ότι ήταν το όνειρό σου να σπουδάσεις Νομική. Μην απελπίζεσαι όμως.  

Κύριο μέρος: Ιδέες για συμπαράσταση και ενθάρρυνση  

- Πρώτα πρώτα σκέψου ότι αυτή τη στιγμή δεν είχες άλλη επιλογή. Έπρεπε 

να βρεις οπωσδήποτε δουλειά και τα κατάφερες. Αυτό είναι μια επιτυχία. 

Τώρα θα μπορέσεις να βάλεις κάποια χρήματα στην άκρη και μετά βλέπεις... 

 - Μην ξεχνάς φυσικά ότι σπουδές μπορείς να κάνεις και αργότερα. Ίσως 

κάποια στιγμή αλλάξεις δουλειά και έχεις ωράριο που σου επιτρέπει να 

πηγαίνεις κάποιες ώρες στο Πανεπιστήμιο.  

 - Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι καλά. Είσαι νέος 

και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Μην το βάζεις κάτω! 

Επίλογος: Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Για ό,τι χρειαστείς είμαι πάντα εδώ.  Περιμένω 

γράμμα σου. 

Αποφώνηση: Σε χαιρετώ! (όνομα) 


