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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.

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο.

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση.

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

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:

Στάση  απέναντι  στα  άτομα  με  αναπηρία:    κριτήριο  πολιτισμού  μιας  κοινωνίας  είναι  η  

φροντίδα που παρέχει στα αδύναμα μέλη της:

 αποδεικνύει  σεβασμό στα ανθρώπινα  δικαιώματα,  τα οποία αποτελούν θεμέλιο

λίθο της δημοκρατίας,

 επιβεβαιώνει στην πράξη την ύπαρξη ισονομίας και αξιοκρατίας, 

 αποκαλύπτει την κοινωνική ευαισθησία της Πολιτείας,

 φανερώνει το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας,  την ηθική της

ποιότητα και την ικανότητά της να περιορίζει/ εξαλείφει τις προκαταλήψεις και τα



στερεότυπα. 

Τρόποι με τους οποίους μπορεί η Πολιτεία, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και του

κράτους  πρόνοιας,  να  συμβάλλει  στην  ομαλή  ένταξη  των  ΑμεΑ  στις  παραγωγικές

διαδικασίες και γενικότερα στην κοινωνική ζωή:

 να δώσει έμφαση στην ειδική εκπαίδευση/ αγωγή,

 να  δημιουργήσει  τις  κατάλληλες  συνθήκες  ώστε  να  αποκτήσουν  επαγγελματική

κατάρτιση και εξειδίκευση που θα τους εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση,

 να δώσει δυνατότητες πρόσβασης σε διάφορους χώρους εργασίας,

 να κατοχυρώσει επιλεγμένες θέσεις εργασίας,

 να εξασφαλίσει πρόσβαση σε δημόσιους χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς,

 να διευκολύνει τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες που καλλιεργούν τη

δημιουργικότητά τους, 

 να τους παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική και ψυχολογική στήριξη.

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ως προς το πρώτο ερώτημα η εκφώνηση απαιτεί την τεκμηρίωση με σχετικές κειμενικές

αναφορές. Η επιλογή μπορεί να γίνει ελεύθερα (απαιτούνται τουλάχιστον τρεις), καθώς το

κείμενο βρίθει από σχετικά χωρία. 

Τα συναισθήματα θλίψης, απομόνωσης, μαρασμού, βαθιάς στενοχώριας και επιθυμίας να

γίνει κάποια άλλη, προκειμένου να έχει την αποδοχή των άλλων και, αν μη τι άλλο, να μη

βιώνει την εχθρότητα, την επιφύλαξη και το μίσος, που στηρίζεται σε προκαταλήψεις και

στερεότυπα  είναι  διάχυτα  σε  όλο  το  κείμενο.  Ήδη  από  τον  τίτλο  «συχνά  αρχίζεις  να

υποφέρεις από τη στιγμή που ο κόσμος δείχνει πως σε λυπάται» αναδεικνύεται  πως η

ματιά  των  άλλων,  ο  οίκτος  στην  καλύτερη  περίπτωση,  η  ακραία  απέχθεια  και  η

στοχοποίηση στη χειρότερη, είναι αυτή που ταλανίζει περισσότερο την ηρωίδα, την κάνει

να  νιώθει  καταφρονεμένη  και  περιθωριοποιημένη,  διαμορφώνει  γι’  αυτήν  ένα  είδος

«φυλακής», δεν της επιτρέπει να «ανθίσει».

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η εκφώνηση απαιτεί την καταγραφή προσωπικών εκτιμήσε-

ων, σε μορφή συμβουλής, αρκεί να είναι σαφής και ολοκληρωμένη η παρουσίαση εκφρα-

στικά και νοηματικά.

ή



2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται να φανταστεί ελεύθερα την εξέλιξη της αφήγησης και να

αποδώσει ένα δικό του/της τέλος στην ιστορία της ηρωίδας. Οποιαδήποτε επιλογή είναι

αποδεκτή,  αρκεί  να  παρουσιάζεται  με  τρόπο  σαφή  και  ολοκληρωμένο  νοηματικά  και

εκφραστικά.


