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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Νλ2Γ(α) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4 
 

ΤΑΞΗ: Β΄  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Προτεινόµενα Θεµατικά Κέντρα (Κύρια Σηµεία) κειµένου: 

1. Απόφαση συγγραφέως να εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία και να 
µεταναστεύσει στην Μ. Βρετανία αναζητώντας µια καλύτερη 
επαγγελµατική προοπτική. 

2. Αρχικά υπήρχε ενθουσιασµός και η ελπίδα για την ευτυχή κατάληξη των 
προσπαθειών της. 

3. Γρήγορα όµως επήλθε η ανώµαλη προσγείωση στην πραγµατικότητα και ο 
ρεαλιστικός συµβιβασµός της µε ευκαιριακές δουλειές. 

4. Η δειλία ως κινητήριος µοχλός που την ώθησε στα ξένα και αναδεικνύεται 
η µοναξιά ως το τίµηµα της επιλογής της.  

5. Καταλήγει ότι η µοναξιά σε αναγκάζει να αναθεωρήσεις το αξιακό σου 

σύστηµα και τονίζει ότι η φυγή δεν είναι πανάκεια. 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1
 

Συµµαθήτριες- συµµαθητές,  

η αρθρογράφος αναφέρεται στην απόφασή της να µεταναστεύσει στη Μεγάλη 
Βρετανία µε την προσδοκία της άµεσης επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

Ειδικότερα περιγράφει τον αρχικό ενθουσιασµό και την αισιοδοξία κατά την 
αναµονή της πρόσληψής της, για την πραγµατοποίηση των ονείρων της. 
Βέβαια, σταδιακά άρχισε να αντιµετωπίζει ρεαλιστικά την κατάσταση µε 

απότοκο τη µείωση της αυτοπεποίθησής της, αφού κατέφυγε σε ευκαιριακές 
εργασίες για βιοπορισµό. Μάλιστα, εξοµολογείται τη δυσκολία να υποστηρίξει 
την επιλογή της, η οποία, µολονότι θεωρείται γενναιότητα, τελικά αποτελεί 
δειλία. Ολοκληρώνοντας επισηµαίνει ότι η µοναξιά αναδεικνύει την 

πραγµατική αξία αυτών που αφέθηκαν στην πατρίδα, αποδεικνύοντας ότι η 
φυγή δεν αποτελεί λύση.  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

(100 λέξεις) 

                                                   
1
 Έκφραση – Έκθεση, Β΄ Λυκείου, σελ. 263-265. 
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Β1
2
. «Και αν στην Ελλάδα ζεις δύσκολους καιρούς, τουλάχιστον έχεις κάποιον να 

σε στηρίζει». Η οικογενειακή ασφάλεια παρέχει στο άτοµο κίνητρα για να 

αντιµετωπίσει την αβεβαιότητα και την κρίση σε όλα τα επίπεδα. Λειτουργεί 
ενισχυτικά η θαλπωρή και η γονική συµβουλή καθώς αποτελεί απόσταγµα 
σοφίας και εµπειριών. Στο ίδιο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της στήριξης 

λειτουργεί η φιλία, η οποία σφυρηλατείται  ακόµη περισσότερο στις παρούσες 
κοινωνικές συνθήκες. Εποµένως, ο αποχωρισµός των ανθρώπων που 
αποτελούν στήριγµα στη ζωή καθιστά την απόφαση της µετανάστευσης 
δυσκολότερη. 

 

Β2
3
. ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ: Οι δυσκολίες της µετανάστευσης 

ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ: Μετανάστευση: Φυγή ναι, καταφύγιο όχι…   
 

Β3. ∆ΟΜΗ
4
 

Θ.Π.= «Και όταν τα πράγµατα... δεν είναι εύκολο» 
Σχόλια /Λεπτοµέρειες: «Όλοι σε θεωρούν γενναίο... είτε το σκυλί σου» 

Κατακλείδα: δεν υπάρχει 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:  
1. Με αιτιολόγηση

5
, αφού όλη η παράγραφος αιτιολογεί το γιατί η επιλογή 

της µετανάστευσης δεν είναι εύκολο να υποστηριχθεί, όπως αναφέρεται και 

στη Θ.Π 
2. Σύγκριση-αντίθεση

6
: Έρχεται σε αντιπαράθεση η δειλία και η γενναιότητα 

ως κίνητρα για τη µετανάστευση «Όλοι σε θεωρούν γενναίο, σε ζηλεύουν, 
εύχονται να µπορούσαν να φύγουν κι αυτοί πριν βουλιάξουν µαζί µε τη χώρα. 

Αλλά δεν είναι η γενναιότητα, είναι η δειλία που σε οδήγησε να φύγεις από 
εκεί που τα βρήκες σκούρα» 

3. Παραδείγµατα
7
: Στηρίζει µε απλά, καθηµερινά παραδείγµατα το ότι στην 

Ελλάδα υπάρχει κάποιος να σε στηρίξει στα δύσκολα («τουλάχιστον έχεις 
κάποιον να σε στηρίζει, είτε αυτό λέγεται οικογένεια, είτε φίλοι, είτε πρώην 
συνάδελφοι, είτε το σκυλί σου»). 

 

Β4
8
.  1. καταιγισµού τηλεοπτικών ρεπορτάζ 

2. τα πόδια µου πάτησαν στη γη 

3. αν βλέπεις τη ζωή σου σαν ταινία 
4. φαντάζει γη της επαγγελίας 
5. Η µοναξιά σού γκρεµίζει τα όνειρα 

6. δεν µπορείς να το παλέψεις 

                                                   
2
 Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν την πρόταση ως θεµατική περίοδο της παραγράφου τους ή ως 

νοηµατική αφόρµηση. 
3
 Έκφραση – Έκθεση, Β΄ Λυκείου, σελ. 39-42. Οποιοσδήποτε τίτλος συµβαδίζει µε το κάτωθι είναι αποδεκτός. 

4
 Στις κάτωθι  σελίδες (υποσ. 6-8) γίνονται αναφορές για τη δοµή της παραγράφου. 

5
 Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου, σελ. 73-75. 

6
 Έκφραση – Έκθεση, Β΄ Λυκείου, σελ. 127-129. 

7
 Έκφραση – Έκθεση, Β΄ Λυκείου, σελ. 63-64. 

8
 Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου, σελ. 44-47 & 153-154.. 
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Β5.  Τυχοδιώκτρια: τύχη +διώκω / δίωξη 
Περισυλλογής: περι +συν+ λέγω / λόγος 

Απορρίψεις: από +ρίπτω /ριπή 
Πρόθυµοι: προ+ θυµός / θυµικό 
Συνειδητοποιώ: συν + είδηση + ποιώ / ποιητής  

 
Γ. ΕΚΘΕΣΗ

9
 

Ενδεικτικός πρόλογος:  

Φίλες και φίλοι, 

όλοι µας έχουµε βιώµατα ατόµων από τον κοινωνικό µας περίγυρο που έχουν 

ήδη αναζητήσει καλύτερη προοπτική εργασίας στο εξωτερικό ή που 
σκέπτονται σοβαρά να το πράξουν στο εγγύς µέλλον. Πολλοί νέοι 
αντιµετωπίζουν τη φυγή ως µια λύση. Ζωτικής σηµασίας, λοιπόν, είναι αρχικά 
να διερευνηθούν οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι ωθούν στη µετανάστευση των 

Νεοελλήνων.  

Ενδεικτικές απαντήσεις 

Ζητούµενο A:  

• Ανεργία, υποαπασχόληση, ετεροαπασχόληση. 

• Προσφορά εργασίας από τις χώρες υποδοχής, προβολή κινήτρων. 

• Αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας (υψηλότερες αποδοχές, 
προοπτικές εξέλιξης, αξιοκρατία στον εργασιακό χώρο). 

• Ύπαρξη ισχυρών οικονοµικά και πνευµατικά χωρών που αποτελούν πόλο 

έλξης. 

• Αδυναµία ικανοποιητικής κάλυψης των βασικών αναγκών στη χώρα 
προέλευσης όπως: ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση. 

• Απογοήτευση από το πολιτικό σύστηµα της χώρας, τον τρόπο 
διακυβέρνησης. 

• Χαµηλό βιοτικό επίπεδο, έλλειψη ποιότητας ζωής και κοινωνικού κράτους 
πρόνοιας. 

 

Μεταβατική παράγραφος: Απλή αναφορά των συνεπειών της 

µετανάστευσης και προεξαγγελία B΄ ζητουµένου 
 
Ζητούµενο Β: 

• Σύνδεση εκπαίδευσης µε αγορά εργασίας. 

• Ανάπτυξη ανθρωπιστικής παιδείας για τη σύνδεση της πολιτιστικής 
ταυτότητας µε την οικονοµία και την αξιοποίηση ευκαιριών. 

                                                   
9
 Έκφραση – Έκθεση, Β΄ Λυκείου, σελ. 93-118 (επάγγελµα, εργασία, ανεργία). 
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• Ορθή επιλογή επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις σηµερινές ανάγκες, 
επαγγελµατική ευελιξία και προσαρµοστικότητα, δια βίου αναβάθµιση των 

δεξιοτήτων του ατόµου. 

• Χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη της έρευνας και την κάλυψη των 
αναγκών για την ενίσχυση της βιοµηχανικής παραγωγής. 

• Έµφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις µε την ανάπτυξη του χειµερινού 

τουρισµού και του αγροτουρισµού. 

• Παροχή κινήτρων στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.  

• Κίνητρα για τη βελτίωση του πρωτογενούς τοµέα. 
 

Ενδεικτικός επίλογος: 

Ελπίζοντας σε ένα καλύτερο µέλλον, τονίζουµε πως είναι αναγκαία η αλλαγή 
του αναπτυξιακού µοντέλου στην χώρα µας, ώστε να συντελεστεί η 
εξοµάλυνση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και τελικά να 

µειωθεί το φαινόµενο της µετανάστευσης των νέων. 

 
Αποφώνηση 

Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε 


