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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Θέμα Α 

Α.1. Με την εμφάνιση της πανδημίας, η ήδη επιβαρυμένη κοινωνική θέση των 

γεροντότερων επιδεινώνεται. Έτσι, προκύπτει το ηθικό δίλημμα κατά πόσο είναι 

θεμιτή η θυσία του ηλικιωμένου στο όνομα της διάσωσης ενός νέου ανθρώπου 

παραγωγικότερου και με σαφώς μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Ωστόσο, ο 

αρθρογράφος αντιτίθεται σε αυτή τη λανθασμένη πεποίθηση, υποστηρίζοντας 

ότι η τρίτη ηλικία αποτελεί το μεσουράνημα της ανθρώπινης ύπαρξης και 

επομένως χρήζει σεβασμού και φροντίδας. Άλλωστε, δεν είναι θεμιτό να 

δαιμονοποιούμε τη φυσική φθορά, αναπόδραστη μοίρα όλων των ανθρώπων. (80 

λέξεις) 

 

Θέμα Β 

Β.1. α. Λάθος: «εθελούσια διακοπή …προς όφελος των νέων» (διαφαίνεται το 

ενδιαφέρον των ηλικιωμένων να μην επιβαρύνουν με την παρουσία τους τούς 

νέους) 

 β. Σωστό: «η εξόντωση του περιττού Άλλου», «Μαζί με τον νέο 

κορονοϊό…σώματα που περισσεύουν» 

 γ. Σωστό: «Μια φωτογραφία…δεν κράτησα καμιά»,  «Δεν ξέρω αν με 

αγάπησε…δεν το λες» 

 δ. Λάθος: «Καρδούλα μου…δίχως την παραμικρή διεκδίκηση» 

 ε. Λάθος: «Εγώ λάτρευα…καμιά φορά»  

 

Β.2. α) «εθελούσια διακοπή του εγώ»: αυτοχειρία, «του περιττού Άλλου»: του 

παρείσακτου, «σώματα που περισσεύουν»: εξοστρακισμένα, περιττά, «την 

κορύφωση της ύπαρξής τους»: το ζενίθ, το μεσουράνημα, το αποκορύφωμα, 

την ακμή, «αποσύνθεση»: σήψη, διάλυση, εκφυλισμός, αποδόμηση, 

«κοινωνικό βάρος»: επιβάρυνση, φορτίο, δέσμευση, φόρτωμα, «των καιρών»: 

του χρόνου 

 β) «δαιμονοποιούνται»→ αποενοχοποιούνται, εξαγνίζονται, 

αθωώνονται 

     «χειραγωγούνται»→  χειραφετούνται, απελευθερώνονται 

     «θεωρούνται βάρος για την κοινωνία»→ βελτιώνουν, προάγουν την 

κοινωνία 
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Β.3.  Επιστολή:  

• χρήση προσφώνησης-αποφώνησης 

• β ενικό πρόσωπο, που μαρτυρεί την ύπαρξη αποδέκτη 

• οικείο ύφος: φιλική επιστολή , ο συντάκτης της οποίας αποσκοπεί να 

μεταδώσει σκέψεις και συναισθήματα σε συγγενικό πρόσωπο 

Βιωματικό περιεχόμενο: 

• α ενικό πρόσωπο: εξομολογητικό ύφος 

• Καταθέτει, με αναδρομή στο παρελθόν, δυσάρεστα προσωπικά της 

βιώματα(δύσκολα παιδικά χρόνια, προβληματικός γάμος). 

• Κάνει αναφορά και σε ευχάριστα γεγονότα της ζωής της(το παιχνίδι στην 

κούνια της αυλής στα παιδικά της χρόνια, η γέννηση της εγγονής της, οι 

ώρες που περνούσαν μαζί, η φωτογραφία με την εγγονή της που τράβηξε 

ο παππούς κλπ). 

• Αξιολογεί, με απολογητικό ύφος, τη συμπεριφορά της απέναντι στην κόρη 

της και αναγνωρίζει τα λάθη της. 

Λογοτεχνικά στοιχεία: 

• Εικόνες οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές 

• το όνειρο, ως λογοτεχνικό τέχνασμα, στοιχείο πλοκής που φέρνει στο φως 

ασυνείδητες σκέψεις και φόβους του κεντρικού προσώπου αλλά και 

προσημαίνει το τέλος του 

• Σχήματα λόγου: 

1. προσωποποιήσεις: «Ένα κουτί που στοίβαξε…την αγιάτρευτη 

μοναξιά του» 

2. ασύνδετα/πολυσύνδετα σχήματα: «κάθε σου παιχνίδι…ένας 

μικρός θάνατος», «Ξάφνου τραβάς την καρέκλα 

σου…ταξιδεύουμε πια…»: δίνουν έναν ασθματικό ρυθμό στην 

αφήγηση, εντείνουν τη δραματικότητα και την τραγικότητα του 

κεντρικού προσώπου, κλιμακώνουν πράξεις, σκέψεις και 

συναισθήματα… 

• Χρήση ελεύθερου πλάγιου ύφους, μεταφορά των λόγων ενός προσώπου σε 

ευθύ ή πλάγιο λόγο: 

1. «Πιο δυνατά μπαμπά… να φτάσω τα σύννεφα! » 

2. «γιατί χάνονται οι αγαπημένοι…την θύμηση και την αγάπη» 

προσδίδουν αμεσότητα, ζωντανές εικόνες, διευκολύνουν τον αναγνώστη 

να ταυτιστεί συναισθηματικά με το κεντρικό πρόσωπο 

• συνειρμική μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο, μήνυμα με έντονες 

συναισθηματικές αποχρώσεις(αγαπημένη μου, μονάκριβή μου, αγάπη 

μου, δεν αντέχω άλλο μικρή μου…)  

 

Β3.(εναλλακτικά): 

Κοινά σημεία: 

• Θέμα: Η περιθωριοποίηση/απομόνωση των ηλικιωμένων 

• Και στα δύο κείμενα ο συντάκτης παραθέτει τεκμήρια,  για να αναπτύξει 

τις σκέψεις του 
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Κείμενο 1ο : 

1. Παραδείγματα: αναφορά στην «Μπαλάντα του 

Ναραγιάμα»(πρόλογος 1ου κειμένου) 

2. Μαρτυρίες: 

o παράθεση αποσπάσματος από άρθρο ξένου περιοδικού: «Οι 

ηλικιωμένοι…Ηνωμένο Βασίλειο» 

o η άποψη του Πιτ Πίτερσον για την επιβάρυνση που 

υφίσταται η κοινωνία από την τρίτη ηλικία: «η έκρηξη των 

γηρατειών…γεωπολιτικές ισορροπίες». 

Κείμενο 2ο: 

 Προσωπικές μαρτυρίες, στιγμιότυπα από την προσωπική ζωή του 

ομιλούντος προσώπου. 

• Και τα δύο κείμενα είναι δημοσιευμένα σε δημοσιογραφική ιστοσελίδα 

Διαφορές: 

ως προς το κειμενικό είδος και τα χαρακτηριστικά του: 

o κείμενο 1: άρθρο→ επίσημο ύφος, αναφορική χρήση της γλώσσας 

o κείμενο 2: επιστολή → συγκινησιακά φορτισμένος λόγος, 

συνειρμική ροή, οικείο, εξομολογητικό ύφος 

ως προς το περιεχόμενο: 

o κείμενο 1: θέμα→ η περιθωριοποίηση των ηλικιωμένων από την 

ευρύτερη κοινωνία 

o κείμενο 2: θέμα→ η περιθωριοποίηση των ηλικιωμένων από τους 

οικείους τους  

Παρά το ότι η διαπραγμάτευση του θέματος στο 1ο κείμενο είναι πιο αναλυτική 

και εμπεριστατωμένη, ενδεχομένως μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα θα έχει το 2ο 

κείμενο, γιατί απηχεί απευθείας στο συναίσθημα. 

 

Θέμα Γ 

Γ.1.  Ο ηλικιωμένος διακατέχεται από ρομαντική διάθεση και εκδηλώνει 

συναισθήματα αγάπης απέναντι στη σύντροφό του. Νιώθει πολύ συγκινημένος 

και ευγνώμων για την παρουσία της  και την αντιμετωπίζει ως ένα ιδανικό 

πλάσμα που δίνει πληρότητα και ευτυχία στη ζωή του.  

 

Ενδεικτικοί κειμενικοί δείκτες: 

• α ενικό: εξομολογητικό ύφος 

• εγκιβωτισμένη αφήγηση από τον «Παράδεισο» της Θείας Κωμωδίας του 

Δάντη : Τα συναισθήματα της Πικάρδα είναι ανάλογα με αυτά που βιώνει 

ο γέροντας για την αγαπημένη του. Έτσι, ο συγγραφέας επιλέγει έναν 

ποιητικό τρόπο για να εξιδανικεύσει τον έρωτα του ηλικιωμένου για τη 

σύντροφό του και να τον μετουσιώσει σε πηγή ευτυχίας.  

• Αντιθέσεις 

o «Το φεγγάρι είναι ο ήλιος των ερωτευμένων»: Το φεγγάρι 

παρομοιάζεται με τον ήλιο, διότι εμπνέει τους ερωτευμένους, 

καθώς δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για εκμυστηρεύσεις. 

o «ο ουρανός(κατώτερος) του φεγγαριού-ο ανώτερος ουρανός»: ο 

ουρανός του φεγγαριού είναι ετερόφωτος, ωστόσο δεν είναι 
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υποδεέστερος των υπολοίπων. Άλλωστε, και στον έρωτα τα δύο 

μέρη αναπτύσσουν έναν στενό σύνδεσμο, μία σχέση 

αλληλεπίδρασης, μέσω της οποίας αμφότεροι βιώνουν την 

υπέρτατη ευτυχία.  

o «Τα μάτια μου είναι συννεφιασμένα, Μαρία, κι όμως σε βλέπω 

πεντακάθαρα στο φως του φεγγαριού» : Αν και ο ηλικιωμένος 

έχει θολή όραση, ωστόσο βλέπει καθαρά με τα μάτια της ψυχής… 

• Σχήματα λόγου:  «…στο φως του φεγγαριού, στη στίλβη του ασημιού 

των ξωτικών»: έξοχη εικόνα, ποιητικός λυρισμός, μεταφορά και 

παρομοίωση 

Σύμφωνα με τις παραδόσεις της Ευρώπης(κυρίως της Ιρλανδίας και της 

Βρετανίας) και των Ινδιάνων της Αμερικής, κάθε πανσέληνος του έτους 

συνδέεται με κάποιο είδος αερικού. Και στην περίπτωση αυτή, μέσα στο 

ονειρικό φως του, εμφανίζονται οι μάγισσες, οι νεράιδες και τα ξωτικά, όλα 

τα αερικά του παραμυθιού, πασπαλισμένα από την ασημένια χρυσόσκονη 

της φωτεινής λάμψης του… 

• Αφηγηματικές τεχνικές:  

o το κείμενο αποτελεί μία σκηνή, η οποία εκτυλίσσεται σε ασαφώς 

προσδιορισμένο χώρο και χρόνο(σε κλειστό χώρο-προφανώς το 

σπίτι του ζευγαριού, βραδινή ώρα). Κυριαρχεί ο διάλογος, έτσι 

ακούγονται άμεσα οι σκέψεις του ομιλητή και ταυτόχρονα 

ενισχύεται η θεατρικότητα του κειμένου. Στην ουσία, επειδή η 

γυναίκα του ηλικιωμένου εμφανίζεται ελάχιστα, το κείμενο θυμίζει 

περισσότερο εσωτερικό μονόλογο, όπου ο κεντρικός ήρωας 

εξομολογείται τις μύχιες σκέψεις του.  

o στην εγκιβωτισμένη αφήγηση, αξιοποιείται ο ελεύθερος πλάγιος 

λόγος. Έτσι εξασφαλίζεται αμεσότητα και γίνονται αισθητές οι 

ομοιότητες με τον διάλογο της κυρίως αφήγησης. 

Συμπερασματικά, η ύπαρξη του ηλικιωμένου άντρα πραγματώνεται μέσω της 

επικοινωνίας του και της αμοιβαίας αγάπης που τον δένει με τη σύντροφό του. 

Τότε μόνο ο γέροντας απαλλάσσεται από την κόλαση της μοναξιάς και ξεπερνά 

τον φόβο του θανάτου, άρα νιώθει ελεύθερος. 

Σύνδεση του πίνακα με το κείμενο: 

Με αφορμή το φεγγάρι του ζωγράφου, το οποίο σηματοδοτεί τη δύση του ήλιου, ο 

συγγραφέας εμπνέεται μία δική του ιστορία με δύο ανθρώπους που βρίσκονται 

στη «δύση» της ζωής τους. Το σεληνόφως, λιτό, μελαγχολικό, ευνοεί τη νηφάλια 

σκέψη, τις συνειδητοποιήσεις, την εκδήλωση συναισθημάτων…Τελικά, το 

φεγγάρι που αναδύεται μέσα από ένα βιβλίο, είναι το αμυδρό φως που φωτίζει το 

βιβλίο της ζωής των ηλικιωμένων, μία χαραμάδα αισιοδοξίας, ένας ευχάριστος 

επίλογος που τους εμπνέει συναισθήματα ευτυχίας, αγάπης για την ίδια τη ζωή… 

 

Γ.1.(εναλλακτικά):προτεινόμενος τίτλος: 

 «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι…» 
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Θέμα Δ 

Δ.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

❖ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αγαπητοί συνδημότες,  

 Είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια, οπότε εμφανίστηκε η λαίλαπα 

της πανδημίας, καλούμαστε να βιώσουμε καταστάσεις πρωτόγνωρες που 

αλλάζουν συθέμελα τον τρόπο ζωής μας. Η κατάσταση αυτή είναι 

προφανώς πολύ πιο δύσκολη για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα οποία 

υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες σε σωματικό, πνευματικό και 

ψυχολογικό επίπεδο. 

❖ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ: 

➢ Περιγραφή των συνεπειών της πανδημίας για την Τρίτη 

ηλικία: 

▪ αλλαγή των απλών καθημερινών συνηθειών, εγκλεισμός, 

απομόνωση 

▪ συναισθηματική επιβάρυνση: φόβος που προκαλείται από 

το ενδεχόμενο νόσησης, άγχος, αναστάτωση, ανασφάλεια, 

κατάθλιψη 

▪ μεγαλύτερες δυσκολίες σε ανθρώπους οι οποίοι, είτε λόγω 

διανοητικής έκπτωσης είτε και επειδή έχουν κάποια 

αναπηρία, αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και χρήζουν 

διαρκούς φροντίδας και επιτήρησης 

▪ αίσθημα απόρριψης και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς, 

με την αύξηση των κρουσμάτων, επικράτησε η άποψη ότι 

προέχει η σωτηρία των νέων, που είναι ενεργοί και μάχιμοι, 

έναντι των γεροντότερων  

➢ Πώς μπορούν να συμβάλλουν οι οικείοι στην ποιότητα ζωής 

των ηλικιωμένων: 

▪ Καλλιέργεια αισθήματος ευθύνης απέναντι στους 

γηραιότερους: ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων 

είναι ίσως για τους νέους ανθρώπους δυσβάστακτος, 

αποτελεί όμως ίσως έναν αποτελεσματικό τρόπο για τον 

περιορισμό των νοσούντων από  κορονοϊό. 

Προφυλάσσοντας κανείς τον εαυτό του, προστατεύει 

παράλληλα και τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς του. 

▪ Συχνή επικοινωνία με τους ηλικιωμένους μέσω τηλεφώνου 

ή και με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, 

εφόσον αυτό είναι εφικτό 

▪ Σε περίπτωση που απαιτείται η επίβλεψη  από τρίτο άτομο, 

είναι σκόπιμο η επιλογή του φροντιστή να γίνεται με 

κριτήριο τη μικρότερη δυνατή επικινδυνότητα για  τον 

ηλικιωμένο(συχνή χρήση τεστ ανίχνευσης του ιού, 

περιορισμός των κοινωνικών συναναστροφών κλπ). «Τα 

πρόσφατα σοβαρά κρούσματα σε δομές φιλοξενίας 

ηλικιωμένων οφείλονται σε αμέλεια συγγενών ή και των 
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φροντιστών τους», επισημαίνει η ελληνική Γεροντολογική 

και Γηριατρική Εταιρεία.  

▪ ¨Όσοι αναλάβουν να ασχοληθούν με τον ηλικιωμένο, 

οφείλουν να δώσουν μία επίφαση κανονικότητας στη ζωή 

του: ελαφρά άσκηση, πνευματικά ενδιαφέροντα, 

καθημερινή απασχόληση με δραστηριότητες που τον 

κάνουν να νιώθει χρήσιμος, αλλά και να διατηρηθεί 

σωματικά και νοητικά ενεργός. 

 

➢ Πρωτοβουλίες της πολιτείας και άλλων φορέων κοινωνικής 

πρόνοιας: 

▪ Δημιουργία μικρών ομάδων εθελοντών σε επίπεδο τοπικής 

κοινωνίας, γειτονιάς, οι οποίοι θα επισκέπτονται τους 

ηλικιωμένους στο σπίτι τους μία φορά την εβδομάδα ή θα 

τους τηλεφωνούν, εφόσον η επίσκεψη δεν είναι εφικτή 

(πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Prolepsis) 

▪ Διοργάνωση από τα Κέντρα Προστασίας 

Ηλικιωμένων(ΚΑΠΗ) δράσεων ψυχαγωγίας μέσω 

διαδικτύου, τουλάχιστον για όσους έχουν στοιχειώδεις 

ψηφιακές γνώσεις.  

▪ Η ομάδα του προγράμματος «Φιλία σε κάθε ηλικία», έχει 

θέσει σε λειτουργία μία τηλεφωνική γραμμή φιλίας. Εκεί 

μπορούν να καλούν άτομα 65 ετών και άνω που 

αισθάνονται μοναξιά ή/και είναι κοινωνικά αποκλεισμένα. 

Μία ομάδα ψυχολόγων, κοινωνιολόγων και κοινωνικών 

λειτουργών, τους παρέχει ανώνυμα υποστήριξη και 

ενθάρρυνση.  

▪ Τέλος, κινητές μονάδες περίθαλψης, θα πρέπει να 

επισκέπτονται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας, όσους δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή 

έχουν ανάγκη περίθαλψης, αλλά, λόγω των συνθηκών, 

αδυνατούν να μεταβούν σε κέντρο υγείας ή σε 

νοσοκομειακή μονάδα. Σκόπιμη επίσης είναι και η 

αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μεθόδων τηλεϊατρικής( 

παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών του 

ηλικιωμένου μέσω εφαρμογών της κινητής τηλεφωνίας, 

καθοδήγηση από «εικονικό» νοσηλευτικό προσωπικό για 

την ορθή λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή την ελαφρά 

άσκηση ηλικιωμένων με κινητικά προβλήματα κλπ. )  

❖ ΕΠΙΛΟΓΟΣ: «Οι ηλικιωμένοι σβήνουν όπως τα κεριά», είπε 

χαρακτηριστικά ένας Γάλλος διευθυντής γηροκομείου. Απέναντι σε αυτή 

τη θλιβερή διαπίστωση, οφείλουμε να υψώσουμε το ανάστημά μας για να 

προστατεύσουμε τους παλαίμαχους της ζωής, χωρίς τους οποίους «δεν 

μπορούμε να υπάρχουμε ούτε να έχουμε ταυτότητα». Ας μην τους ξεχνάμε 

λοιπόν και ας τους συμπεριφερθούμε όπως θα θέλαμε να συμπεριφερθούν 
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και σε μας σε ανάλογη περίσταση. Άλλωστε, «η αγάπη δεν είναι 

φιλανθρωπία. Ξεκινάει από το σπίτι μας και συνεχίζει στο διπλανό…» 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 
 


