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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

Α3. (μονάδες 25)  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Θετικά αξιολογούνται:  

• Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος,  

• Αναφορά στο αρχικό κείμενο στον πρόλογο ως αφόρμηση, 

• Η κατάλληλη τεκμηρίωση (γιατί όσα αναφέρουν συνιστούν θετικά στοιχεία για την 

υπέρβαση των δυσκολιών ή την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης), 

• Η αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας, το ουδέτερο ύφος. 

Αρνητικά αξιολογούνται:  

• Η απουσία τίτλου ή ένας μακροσκελής ή ασαφής τίτλος, 

• Ένας γενικόλογος πρόλογος,  

• Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης, 

• Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος λόγου. 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

I. Η διατύπωση επιτρέπει την προσωπική τοποθέτηση του μαθητή απέναντι στο ρόλο της 

θέλησης για την υπέρβαση των εμποδίων. 

Αν θεωρούν την θέληση σημαντική, θα μπορούσαν να αναφέρουν, μεταξύ άλλων ότι: 

• Οι άνθρωποι αντλούν δύναμη από τα επιτεύγματά τους, ειδικά αν δεν είναι 

αναμενόμενα λόγω της όποιας δυσκολίας της κατάστασής τους. 

• Πάντα υπάρχουν τρόποι και στρατηγικές για να ξεπεραστούν τα εμπόδια, οι 

άνθρωποι με θέληση τους αναζητούν αντί να παραιτούνται. 

• Δεν επιτρέπουν τις αμφισβητήσεις (του εαυτού τους και των άλλων) να τους 

καταβάλουν. 



Αν θεωρούν ότι η θέληση δεν είναι αρκετή θα μπορούσαν να αναφέρουν, μεταξύ 

άλλων: 

• Την σταδιακή παραίτηση του ανθρώπου, αν δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. 

• Τις αντικειμενικές δυσκολίες σε υλικοτεχνικές υποδομές. 

• Την απουσία υποστήριξης από το οικογενειακό ή/και το κοινωνικό περιβάλλον 

που υπονομεύει την θέληση του ατόμου. 

Η αυτοπεποίθηση μπορεί να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, με:  

• Το σαφές υποστηρικτικό, εξειδικευμένο πλαίσιο (βοήθεια ψυχολόγων). 

• Η συνδρομή ατόμων που έχουν αντιμετωπίσει παλαιότερα τις ίδιες δυσκολίες. 

• Η συνδρομή ειδικών σε κάθε περίπτωση επιστημόνων. 

• Η αύξηση της ορατότητας ή η ενθάρρυνση κάθε ατόμου, όχι με όρους 

φιλανθρωπίας αλλά ισότητας. 

• Η ενίσχυση της συνύπαρξης . 

 

Β3. (μονάδες 25)  

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης  

Ο Οιδίποδας παρουσιάζεται ως: 

• Τυφλός αλλά και άτυχος γιατί και η Μοίρα του, επίσης, είναι τυφλή  

• Περιπλανώμενος, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό/στόχο («Πού τον φέρνει .. τυφλά 

πατεί;») και («Βαδίζει και βαδίζει, και ζυγώνει, πού;») 

• Κουρασμένος (Στο ραβδί σκυφτός») 

• Η διατύπωση επιτρέπει στο β’ μέρος την προσωπική τοποθέτηση του μαθητή. 

Θετικά αξιολογείται η σαφήνεια της απάντησης. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης 

• Κειμενικό είδος: επιστολή.  

• Επιστολή: τόπος, χρόνος, προσφώνηση, αποφώνηση. 

• Συντάκτης/συντάκτρια: ο/η μαθητής/-τρια, ως φίλος/φίλη του Οιδίποδα. 

• Αποδέκτης: ο Οιδίποδας. 

• Ύφος λόγου: οικείο, προσωπικός  τόνος. 

• Γλώσσα: απλή, καθημερινή. 



• Σκοπός για τον οποίο γράφεται το κείμενο: να ενθαρρύνει τον Οιδίποδα στη 

δύσκολη στιγμή που βρίσκεται. 

• Ο μαθητής αναμένεται να μεταγράψει τα κύρια στοιχεία του κειμένου, ειδικότερα 

την περιπλάνηση του Οιδίποδα, την σχέση με την Μοίρα, την κόπωση. 

• Μπορεί να υπογραμμιστεί ο υποστηρικτικός ρόλος ενός συμπαραστάτη, όπως 

εκείνος της Αντιγόνης στην περιπλάνηση, που θα παρέχει αγάπη και φροντίδα. 

• Να βοηθηθεί στο να κατανοήσει ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη και μπορεί να 

εξελιχθεί θετικότερα από την παρούσα κατάσταση. 

• Να τον αποτρέψει από την απελπισία. 

• Στο τέλος αναμένεται δοθεί κάποια υπόσχεση για γρήγορη συνάντηση και κάποια 

προοπτική για το μέλλον. 

 

 

 

 


