
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)

Ύφος  λόγου:  σοβαρό,  πληροφοριακό  –  γ΄  ρηματικό  πρόσωπο  στην  επιχειρηματολογία,

ενδεχομένως  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο  στις  προσωπικές  τοποθετήσεις  –  λεξιλόγιο

επίσημο

Πρόλογος: Η  σημερινή  τεχνολογική  πρόοδος  και  η  μεγάλη  απήχηση  της  διαδικτυακής

πληροφορίας. 

Κύριο θέμα: Τα χαρακτηριστικά που έχει η διαδικτυακή πληροφόρηση του σύγχρονου

πολίτη:

 Πλουραλιστική

 Ελεύθερη

 Ο πομπός γίνεται και δέκτης (διαδραστική)

 Δυνατότητα σχολιασμού των πληροφοριών

 Ανώνυμες πηγές

 Προπαγανδιστική

 Επικίνδυνη για την άσκηση χειραγώγησης

 Λαϊκισμός

 Κομματικοποίηση

 Πόλωση των πολιτών

 Απουσία αντικειμενικής ενημέρωσης

Παρατήρηση: οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εμπλουτίσουν τα επιχειρήματά τους

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση

Β3. (μονάδες 25)

1.Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης



Από  τον  πρώτο  στίχο  του  ποιήματος  «Όλοι  μαζί  κινούμε,  συρφετός»  φαίνεται  η

συναισθηματική κατάσταση του ποιητικού υποκειμένου. Αισθάνεται ότι δεν ξεχωρίζει από

τον  συρφετό  των  άλλων  ποιητών  και  νιώθει  απογοήτευση.  Η  χρήση  του  πρώτου

πληθυντικού ρηματικού προσώπου δηλώνει την ιδιότητά του «δημοσιεύουμε τα ποιήματά

μας, για να τιτλοφορούμεθα ποιητές». Είναι ποιητής που διακατέχεται και αυτός από τη

«ευγενικιά  φιλοδοξία»,  με  «χάρτινη  καρδιά»  (δείγμα  της  ευαισθησίας,  αλλά  και  της

ευάλωτης  διάθεσης  που  τον  αποξενώνει  από  το  περιβάλλον)  στέλνει  από  τα  άστρα

(απόσταση  από  την  κοινωνία,  αποξένωση)  ανταποκρίσεις,  αλλά  τριγυρνά  «πειναλέος»

(απογοήτευση).  Στο  τέλος  του  ποιήματος  παραδέχεται  ότι  ανήκει  στα  «εξιλαστήρια

θύματα» της εποχής, δήλωση που δείχνει την συναισθηματική του κατάσταση της έντονης

απογοήτευσης και αποξένωσης που νιώθει από την εποχή και την κοινωνία.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Ημερολόγιο:  ύφος  εξομολογητικό,  σε  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο,  ελλειπτικός  λόγος

(ενδεχομένως)

Διαπιστώσεις παρατηρώντας τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο κοινωνικό περιβάλλον:

 Αδιαφορία

 Εγωισμός

 Ατομικισμός

 Υποταγή στη μόδα

 Αναπαραγωγή στερεοτύπων

 Αδυναμία διαφοροποίησης

 Απογοητευτικές  διαπιστώσεις/ελάχιστες  οι  φωτεινές  εξαιρέσεις  ανθρώπων  με

ενσυναίσθηση και ανθρωπιά.


