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(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

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση

 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:

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται  να αντλήσει  από το κείμενο όσα στοιχεία αφορούν στα

ζητούμενα και θεωρεί αξιοσημείωτα, για να πλαισιώσει τις προσωπικές του/της απόψεις. 

Περαιτέρω επιχειρηματολογία:

Λόγοι που οδηγούν τους ανθρώπους σε στερεότυπες αντιλήψεις:

 η αναπαραγωγή τους από φορείς κοινωνικοποίησης, όπως τα ΜΜΕ, την οικογένεια,

τις κοινωνικές συναναστροφές

 η αδυναμία του ατόμου να αντισταθεί στη δύναμη της επιβολής τους, καθώς συχνά

απουσιάζουν η παιδεία, η γνώση, ο ορθολογισμός και η κριτική ικανότητα 

 η άκριτη εσωτερίκευσή τους,  αφού προβάλλονται και διαδίδονται ως δεδομένες

και αυταπόδεικτες αλήθειες



Τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αντισταθούμε στα στερεότυπα:

 ανθρωπιστική παιδεία, που διαμορφώνει κριτικά σκεπτόμενους, με ευαισθησία και

ενεργητική διάθεση πολίτες, ικανούς να αντιστέκονται σε κάθε είδους δογματικές

και μισαλλόδοξες απόψεις,

 ενίσχυση  του  κράτους  πρόνοιας  και  του  πνεύματος  αλληλεγγύης  απέναντι  στις

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από την Πολιτεία,

 διασφάλιση της δημοκρατίας, της ισονομίας και της αξιοκρατίας,

 σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αποδοχής της διαφορετικότητας, που

αποτελούν  αναγκαία  συστατικά  στοιχεία  σε  κάθε  σύγχρονη  πολυπολιτισμική

κοινωνία,

 ατομική αφύπνιση και εγρήγορση για την καταπολέμηση ρατσιστικών αντιλήψεων

και πρακτικών σε επίπεδο σκέψεων και στάσεων/ συμπεριφορών.

Β3.(Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Η Σάρα δικαιολογημένα είχε διαρκώς την αίσθηση ότι ήταν «υπό δοκιμή», καθώς όλη η ζωή

της χαρακτηριζόταν από αλλεπάλληλες δοκιμασίες. Πρώτα απ’ όλα, έπρεπε να περάσει από

έλεγχο στη νήσο Έλις, για να της επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ. Έπειτα, έπρεπε να αναλάβει

οποιαδήποτε εργασία της προσφερόταν, έστω κι αν ήταν πολύωρη και χαμηλά αμειβόμενη,

πρωτίστως για να επιβιώσει μαζί με τον πατέρα της, αλλά και για να συγκεντρώσουν τα

χρήματα που θα τους επέτρεπαν να φέρουν την υπόλοιπη οικογένεια στην Αμερική. Ακόμη

κι όταν συνέβη αυτό, εκείνη συνέχισε να δουλεύει πολύ σκληρά, τόσο που στα διαλείμματα

της εργασίας της την έπαιρνε ο ύπνος, γιατί έπρεπε να αποδεικνύει πως ήταν ικανή και της

άξιζε να έχει αυτή τη δουλειά. Όταν αποφάσισε να γίνει γιατρός, γιατί ήταν ένα επάγγελμα

κύρους, που δεν θα είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει ούτως ή άλλως στη χώρα καταγωγής

της, την Ουκρανία, ήλπιζε ότι θα γίνει αποδεκτή κοινωνικά και ότι οι άλλοι θα παραδεχτούν

την αξία της. Εξάλλου, κανείς δεν την είχε ενθαρρύνει σε αυτή την επιλογή της, κανείς δεν

είχε δείξει πίστη στο πρόσωπό της, ακόμη και από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον.

Είχε,  λοιπόν,  την  αίσθηση  ότι  είναι  υπό  δοκιμή  όχι  μόνο  όσο  προετοιμαζόταν,  αν  και

εργαζόμενη, αλλά ακόμη και όταν πήρε το πτυχίο της και επισήμως ήταν γιατρός, επειδή σε

όλη  την  ως  τότε  πορεία  της  είχε  παιδευτεί  πολύ  και  είχε  εισπράξει  δυσπιστία  και

αποθάρρυνση προς το πρόσωπό της, οπότε ήταν δύσκολο να αποβάλει την αίσθηση αυτή

και να πιστέψει στον εαυτό της και στην αξία του.



Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η εκφώνηση απαιτεί καταγραφή προσωπικών εκτιμήσεων, σε

μορφή συμβουλής, αρκεί να είναι σαφής και ολοκληρωμένη εκφραστικά και νοηματικά η

παρουσίαση.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Αναγραφή τόπου και ημερομηνίας

 Προσφώνηση: «Αγαπητό μου ημερολόγιο,» ή οποιαδήποτε ανάλογη

 Ύφος λόγου: άμεσο, προσωπικό και εξομολογητικό (α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο)

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται να αποδώσει μέσα από την οπτική γωνία της Σάρας, της

κεντρικής ηρωίδας τα περιστατικά που περιλαμβάνει η αφήγηση και αφορούν στον ερχομό

της στην Αμερική ως μετανάστριας, τη σκληρή δουλειά με την οποία κατάφερε να φέρει την

αδελφή της και στη συνέχεια όλη την οικογένειά της στην Αμερική, την επιλογή της να γίνει

γιατρός και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της. Επίσης, είναι σημαντικό

να καταγραφούν τα συναισθήματά της και οι στάσεις/ συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω

της.  Έμφαση  πρέπει  να  δοθεί  στη  διαρκή  αίσθησή  της  ότι  είναι  υπό  δοκιμή,  παρότι

κατάφερε να υλοποιήσει έναν τόσο υψηλό στόχο, σχεδόν ανυπέρβλητο, αν ληφθούν υπόψη

η  μεταναστευτική  της  καταγωγή  και  το  φύλο  της,  αλλά  και  το  χρονικό  πλαίσιο,  που

τοποθετεί την ιστορία της στις απαρχές του 20ού αι.


