
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη: 

δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση, 

ύφος λόγου: τυπικό, επίσημο, 

γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία. 

Θετικά συνεκτιμάται η χρήση ορισμένων στοιχείων αμεσότητας/ προφορικότητας (π.χ. 

ρητορικές ερωτήσεις, ενδιάμεσες προσφωνήσεις, πρώτο πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο, το 

οποίο δηλώνει συμμετοχικότητα και καθιστά τον λόγο πιο άμεσο προς τους ακροατές.) 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Λόγοι για τους οποίους οι νέοι δεν συμμετέχουν στα κοινά και αδιαφορούν για την πολιτική ζωή: 

 ιδεολογική σύγχυση, αμφισβήτηση της εξουσίας, 

 έλλειμμα δημοκρατίας στα ίδια τα κόμματα και στην πολιτική ζωή, 

 τα πολιτικά γεγονότα και οι πολιτικοί λειτουργούν αποτρεπτικά, 

 σύγχρονος τρόπος ζωής, απουσία ελεύθερου χρόνου, 

 ατομικισμός, αδιαφορία, προσανατολισμένοι στα προσωπικά τους αδιέξοδα, 

 επιρροή από συνομηλίκους και τα νεανικά ενδιαφέροντα, στα οποία η ενασχόληση με την 

πολιτική ζωή και τις εξελίξεις βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. 

Τρόποι για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των νέων:  

 απαραίτητη η συμβολή του σχολείου καθώς καλλιεργεί την κριτική σκέψη, σφυρηλατεί το 

δημοκρατικό ήθος, δίνει έμφαση στην ενίσχυση της υπευθυνότητας, 

 η συμμετοχή στα μαθητικά συμβούλια μυεί και εμπλέκει ενεργά στις δημοκρατικές 

διαδικασίες,  



 διεκδίκηση των δικαιωμάτων,  

 παρέμβαση και συνεργασία, όταν διαπιστώνονται αδικίες, ανισότητες, ανομίες κ.ά. 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες απάντησης: 

Στο ποίημα είναι έκδηλος ο σαρκασμός του ποιητικού υποκειμένου για τη συμπεριφορά των Σιδώνιων 

νέων. Αγανακτεί καθώς διαπιστώνει το υποκριτικό ενδιαφέρον τους για τα προβλήματα άλλων χωρών 

(«Για τα παιδάκια ...Για ήρωες... Για επαναστάτες Μαύρους, ... Για τον καημό του... πάσχοντος 

Ανθρώπου»), ενώ μένουν απαθείς και αδρανείς για τα ζητήματα της δικής τους. Ειρωνεύεται την 

επιφανειακή αφοσίωσή τους στους «στους αγώνες του καιρού» και τους προτρέπει να αφεθούν στον 

έρωτα και να ξεκουραστούν από τον αγώνα τους μετά από τόσα τραγούδια  («να παίξετε, να 

ερωτευθείτε, Και να ξεσκάσετε»). Πρόθεσή του είναι να καταδικάσει τη στάση των νέων της εποχής 

του, καθώς θεωρεί αδιανόητο να συμβιβάζονται με τη δικτατορία και τη στέρηση της ελευθερίας 

τους. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να απαντήσει ελεύθερα και να αποδώσει με όποιο τρόπο επιλέξει τα 

χαρακτηριστικά των νέων της εποχής. 


