
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές.  Κάθε

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Αδιέξοδο των νέων στην αγορά εργασίας:

 ολιγόμηνες συμβάσεις, ημιαπασχόληση

 χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας

 ευκαιριακή απασχόληση

  θέσεις εργασίας χαμηλότερες των δεξιοτήτων τους

 Διεύρυνση αγορών, αύξηση κερδοσκόπων 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Αντίθεση: από τη μια οι νέοι δεν έχουν σταθερή και προσοδοφόρα απασχόληση, από την

άλλη  προσφέρονται  προς  κατανάλωση  ποικίλα  ακριβά  και  ελκυστικά  προϊόντα  της

τεχνολογίας και γενικά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον κόσμο μας.

Ενδεικτικός τίτλος: Το αντιφατικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον των νέων. («Πρόοδος»

στην παραμονή … στο σπίτι!)

Σημείωση: Οι μαθητές/-τριες μπορούν να γράψουν κάθε άλλο τίτλο που αποτυπώνει την

αντίθεση, κυριολεκτικό ή μεταφορικό. 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)



«πρώτη ύλη»: μεταφορικός λόγος, εννοεί τους νέους.

μια αγωνία χωρίς διδασκαλία...: αδιέξοδο χωρίς υποστήριξη για εξεύρεση λύσης, τονίζεται

η  απογοήτευση  των  νέων,  η  απόγνωση  που  δημιουργεί  η  όλη  κατάσταση  που

περιγράφεται.

θα  σωθεί  μόνο  αν  τους  συνυπολογίσουν;  Ρητορικό  ερώτημα,  προτείνει  την  αυτονόητη

λύση, δημιουργεί στον αναγνώστη προβληματισμό για την ανάγκη να γίνονται αντικείμενο

προσοχής οι αγωνίες και τα προβλήματα των νέων.

(αποτιμάται  σε  160  δισ.  ευρώ):  πρόσθετη  πληροφορία  που  αποτυπώνει  με  οικονομικά

μεγέθη το πρόβλημα.

κοινωνικό – τον φόβο, την έλλειψη   ελπίδας   και εμπιστοσύνης σε θεσμούς και κυβερνήσεις;  

εξηγούνται και επιτονίζονται οι πολύ σοβαρές συνέπειες του αποκλεισμού των νέων από

την  αγορά  εργασίες  που  πρέπει  να  ληφθούν  σοβαρά  υπόψη.  Ο  τόνος  γίνεται  πιο

δραματικός και δημιουργείται στοχαστικό ύφος λόγου.

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πατέρας:

 αγωνία για την υγεία του παιδιού του

 θλίψη. που δεν έχει τα οικονομικά μέσα να το βοηθήσει

 απογοήτευση, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη στην οικογένειά του 

και τον εαυτό του

Σκέψεις και συναισθήματα που γεννά ο τρόπος με τον οποίο του συμπεριφέρεται ο 

αφηγητής:

 Σκέψεις: ο αφηγητής συμπονά τον πατέρα, γι’ αυτό δεν ζητάει το ποσό που κοστίζει

η  διαδρομή,  του  συμπεριφέρεται  με  ανθρωπιά,  χωρίς  να  δείχνει  οίκτο  ή

περιφρόνηση, για να μην τον κάνει να νιώσει μειονεκτικά.

 Συναισθήματα:  χαρά,  ανακούφιση,  διότι  υπάρχουν  άνθρωποι  που  δείχνουν  τη

συμπαράστασή τους στον συνάνθρωπό τους, τη στιγμή που και οι ίδιοι δύσκολα τα

βγάζουν πέρα.


