
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 

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 (επίσημη επιστολή) λαμβάνουμε υπόψη:

δομή: απαιτείται  ανάλογη  προσφώνηση και  αποφώνηση,  ονοματεπώνυμο  και  ιδιότητα

(πρόεδρος του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου) εν είδει υπογραφής,

ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο,

γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία,

περιεχόμενο: η επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α. επίσημη πρόσκληση του συγγραφέα  Π. Αναστασιάδη στην  Ημερίδα του σχολείου του

αποστολέα με θέμα «Οι έφηβοι ως  πολίτες της αυριανής κοινωνίας»,

β. ανάπτυξη απόψεων για  την ορθή στάση της νεολαίας απέναντι στις κοινωνικές αλλαγές.

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να εμπλουτίσει την επιστολή και με στοιχεία/ θέσεις από το

κείμενο αναφοράς, χωρίς, ωστόσο να αντιγράφει άκριτα ή/και αυτολεξεί όσα παρατίθενται

σε αυτό.

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης:

α. στον πρόλογο περιλαμβάνονται: 

 ιδιότητα γράφοντος: πρόεδρος του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Χ

ΕΠΑΛ, 

 αφορμή επιστολής:  ανάγνωση αποσπάσματος του βιβλίου του συγγραφέα «Στον

αιώνα της Πληροφορίας», 

 σκοπός επιστολής: πρόσκληση στον συγγραφέα να συμμετάσχει στην Ημερίδα του

σχολείου με θέμα «Οι έφηβοι ως  πολίτες της αυριανής κοινωνίας»

 σύνδεση με το β΄ ζητούμενο



β. απόψεις για  την ορθή στάση της νεολαίας απέναντι στις κοινωνικές αλλαγές:

 αναγνωρίζουν τη μεγάλη αντίφαση της εποχής μας, η οποία προοιωνίζει το μέλλον:

μπορούμε σήμερα να φανταστούμε σε γενικές γραμμές το περίγραμμα της νέας

ψηφιακής εποχής και διαθέτουμε τα απαραίτητα τεχνολογικά και επικοινωνιακά

εργαλεία που θα μας οδηγήσουν στη νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα, αλλά δεν

έχουμε  προετοιμαστεί  κατάλληλα  ως  αυριανοί  «πολίτες  του  δικτύου»  για  την

ένταξή μας στο παγκόσμιο καλωδιωμένο χωριό και σε ό,τι αυτή συνεπάγεται 

 προβληματίζονται και αντιμετωπίζουν κριτικά τις παραμέτρους που συνθέτουν τη

νέα  πραγματικότητα:  ριζικός  μετασχηματισμός  της  καθημερινότητας  λόγω  της

τεχνολογίας  -  αναμφισβήτητες  δομικές  μεταβολές  που επιφέρει  η  κοινωνία της

πληροφορίας  στο  πλαίσιο  της  κοινωνικής  και  οικονομικής  καθημερινότητας  -

κίνδυνος  δημιουργίας  μιας  κοινωνίας  όπου  θα  υπάρχουν  πολλές  διακριτές

κατηγορίες  πολιτών  → πιθανές  ανισότητες  σε  βάρος  όσων  αδυνατούν  να  τις

ακολουθήσουν -  έμφαση στον άνθρωπο όχι ως φορέα αξιών, συναισθημάτων και

ιδεών, αλλά ως παραγωγό και καταναλωτή προϊόντων και υπηρεσιών

 παραμένουν  ευαισθητοποιημένοι  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  παραβίασης  των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  περιθωριοποίησης  ευάλωτων  ομάδων ή  ατόμων  στο

πλαίσιο των επικείμενων αλλαγών

 παραμένουν  σε  επιφυλακή  και  ενημερώνουν  με  κάθε  δυνατό  τρόπο  για  τους

ενδεχόμενους κινδύνους που επιφυλάσσει το μέλλον,  αξιοποιώντας δυναμικά την

κοινωνία της πληροφορίας και τις άπειρες δυνατότητες που προσφέρει

 παρακολουθούν  και  συμμετέχουν  ενεργά  με  διάφορες  δράσεις  (σ)τις  πολιτικές

εξελίξεις, οι οποίες διαμορφώνουν τις αποφάσεις για την αυριανή κοινωνία

Β3.(Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Η αφήγηση παρουσιάζει  μια  μορφή οργανωμένης  λαϊκής  διαμαρτυρίας  στο  κέντρο  της

Αθήνας.  Διάφορες  κοινωνικές  ομάδες  συμμετέχουν  σε  αυτήν,  με  πανό  στα  οποία

αναγράφονται τα βασικά τους αιτήματα ή συνθήματα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής



κατάστασης  και  των  προθέσεών  τους,  τα  οποία  φανέρωναν  τα  κοινά  για  ορισμένους

προβλήματα,  αλλά και  υποδήλωναν  τις  μεμονωμένες  τραγικές  ιστορίες  πίσω απ’  αυτά

(Φράσεις  που  απαιτούσαν  δίκιο,  φράσεις  που  φοβέριζαν,  φράσεις  που  υπενθύμιζαν,

φράσεις που τους έφερναν λυγμούς) και υπογράμμιζαν την ψυχική ένταση των ανθρώπων

(με μπράτσα και θυμό). Το πλήθος φαίνεται ότι είναι πολυάριθμο, απαρτίζεται από άντρες

και  γυναίκες  που  βαδίζουν  ειρηνικά  σε  ομάδες,  κρατώντας  τα  πανό  τους  και

επαναλαμβάνοντας  ρυθμικά  το  εκάστοτε  σύνθημα  που  φώναζε  δυνατά  ο  πρώτος  της

πορείας,  όπως  ο  κορυφαίος  του  χορού  ενός   δράματος.  Η  όλη  εικόνα  μάλιστα

παραλληλίζεται με αρχαία τραγωδία, η οποία γεννήθηκε στην πόλη όπου εκτυλίσσεται η

διαμαρτυρία.  Ανάλογα,  παρομοιάζεται  και  το  πλήθος  των  ανθρώπων  με  τον  χορό  της

αρχαίας τραγωδίας, ο οποίος πάντα εκπροσωπούσε τον λαό και εξέφραζε την κοινή γνώμη. 

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

ων, ενδεχομένως και εμπειριών, αρκεί να είναι σαφείς και ολοκληρωμένες εκφραστικά και

νοηματικά.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Προσφώνηση: «Φίλε μου Γιώργο,» ή οποιαδήποτε ανάλογη

 Ύφος λόγου:  άμεσο,  οικείο,  προσωπικό,  τόνος εξομολογητικός  (α΄  και  β΄  ενικό

ρηματικό πρόσωπο, ενδεχομένως και α΄ πληθυντικό)

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται να αποδώσει από την οπτική γωνία μίας από τις ηρωίδες τα

στοιχεία που καταγράφονται στο κείμενο με τον τρόπο που εκτιμά ότι εκείνη «είδε» την όλη

δράση που εκτυλισσόταν γύρω της, πώς βίωσε τη συμμετοχή της στη λαϊκή διαμαρτυρία,

πόσο και αν τη θεωρεί τελικά σημαντική.


