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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

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη:

δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση,

ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο,

γλώσσα: αναφορική λειτουργία.

Θετικά συνεκτιμάται η χρήση -με μέτρο - στοιχείων αμεσότητας/ προφορικότητας (π.χ. α΄

και β΄ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο, ρητορικές ερωτήσεις, ενδιάμεσες προσφωνήσεις)

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης:

Ο/η  μαθητής/-τρια  μπορεί  να  εμπλουτίσει  τους  ακόλουθους  προβληματισμούς  με

περαιτέρω  σκέψεις,  αναφερόμενος/η  ειδικότερα  στην  προσφορά  της  τρίτης  ηλικίας  και

στην τάση στιγματισμού της στην εποχή μας.

Προβληματισμοί από το κείμενο αναφοράς:

 Οι κοινωνίες μετά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο προσανατολίζονται στη νεότητα,

 Δημογραφικοί  λόγοι,  πολιτικά  γεγονότα,  κοινωνικά  κινήματα  και  εμπορικές

σκοπιμότητες  έκαναν  πρωταγωνιστές  τους  νέους  και  αξία  αδιαπραγμάτευτη  τη

νεότητα,

 Η Ελλάδα  δίνει  βαρύτητα  στον κόσμο των νέων, εξιδανικεύει τη νεότητα και σε

επίπεδο οικογένειας και κρατικής πρόνοιας επιδεικνύει υπερ-προστατευτικότητα →

προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενεακού χάσματος,

 Διαμόρφωση  πολιτικών  σε  αυτή  την  κατεύθυνση:  η  τρίτη  ηλικία,  αν  δεν

στοχοποιείται,  σίγουρα θεωρείται  διαχειριστικά αναλώσιμη,  όχι  μέρος της ζωής,

αλλά του θανάτου,

 Το  «νέο»  δύσκολα  θα  υπήρχε  χωρίς  το  «παλιό»:  πολυσύνθετος  ρόλος  τρίτης

ηλικίας,  καθώς,  όταν  δεν  συνδράμει  οικονομικά  τους  νεότερους,  προσφέρει



ανεκτίμητες υπηρεσίες όχι μόνο στα παιδιά (φύλαξη, διατροφή), αλλά και στους

ενήλικες, τόσο για να ασκήσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις όσο και για

να κυνηγήσουν προσωπικούς στόχους,

 Η υποτίμηση, ο παραγκωνισμός και ο στιγματισμός της τρίτης ηλικίας στη σύγχρονη

Ελλάδα είναι ο νέος θεσμικός ρατσισμός.

Β3.(Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

 Ο  συμπαθητικός  ηλικιωμένος,  τον  οποίο  αποκαλεί  η  ηρωίδα  με  τον  οικείο

χαρακτηρισμό  «παππούς»,  είναι πολύ αξιοπρεπής, παρότι βρίσκεται σε δυσμενή

θέση,  λόγω  του  γήρατος  και  της  αδυναμίας  του  να  περπατήσει,  γι’  αυτό  και

βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι.

 Ο παππούς  συμπεριφέρεται  καλότροπα, ευγενικά, αυθόρμητα, εκφράζει τη χαρά

του,  καθώς αντικρίζει  εκείνην  και  τον σκυλάκο της,  με  έναν καλό λόγο και  ένα

ενθουσιώδες χειροκρότημα.

 Ο παππούς έχει «καθαρά μάτια και όμορφο χαμόγελο», φαίνεται άνθρωπος αγνός,

που εκτιμά τις απλές χαρές της ζωής, όπως μια βόλτα με το αναπηρικό καροτσάκι,

και αγαπά τους ανθρώπους.

 Ο  ηλικιωμένος  συγκινεί  την  ηρωίδα  με  τη  συμπεριφορά  του,  της  κεντρίζει  το

ενδιαφέρον για την προσωπικότητά του, γι’ αυτό παραδέχεται ότι πολύ θα ήθελε

να μάθει την ιστορία της ζωής του. 

 Η πηγαία αντίδραση χαράς και η θετική ενέργεια του ηλικιωμένου μεταφέρεται

στην ηρωίδα και την κάνει να αισθάνεται τυχερή που τον συνάντησε.

 Η συνάντηση αυτή οδήγησε την ηρωίδα σε μια αναθεώρηση για όσα έχουν αξία στη

ζωή: δηλώνει πως θεωρεί πλέον πιο αθώα και πολύτιμα τα ζώα, τα παιδιά και τους

ηλικιωμένους,  πλάσματα δηλαδή που βρίσκονται  σε  πιο  αδύναμη θέση εκ  των

πραγμάτων, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες ανθρώπων που, στην επιδίωξη

του χρήματος και  της  δύναμης,  γίνονται  αδίστακτοι  και  μετέρχονται  κάθε μέσο,

ποδοπατώντας αρχές και αξίες.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η εκφώνηση επιτρέπει την καταγραφή προσωπικών ιδεών,

αρκεί να είναι ολοκληρωμένες ως προς τη διατύπωση και τα νοήματα.



ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

Αναγραφή τόπου και ημερομηνίας,

Προσφώνηση: «Αγαπημένο μου ημερολόγιο,» ή οποιαδήποτε ανάλογη,

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

Περιεχόμενο:  ελεύθερη ανάπτυξη ενός  προσωπικού  βιώματος  που  παρουσιάζεται

ολοκληρωμένα.


