
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) 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Ο/η μαθητής/τρια μπορεί να εμπλουτίσει τα παρακάτω στοιχεία από το κείμενο με 

περαιτέρω επιχειρήματα, παροτρύνοντας τους/τις αναγνώστες/-τριες να συμμετάσχουν 

ενεργά στις δραστηριότητες του προγράμματος μαθητικής κινητικότητας Erasmus.  

Στοιχεία από το κείμενο αναφοράς: 

• Το πρόγραμμα φέρει το όνομα του Ολλανδού φιλόσοφου Έρασμου, αντιπάλου του 

δογματισμού, που έζησε και εργάστηκε σε πολλά μέρη στην Ευρώπη για να διευρύνει τις 

γνώσεις του. 

• Ο θεσμός του ERASMUS είναι άμεσα συνδεδεμένος με την κινητικότητα και την εμπειρία 

των νέων, τις ανταλλαγές μαθητών /-τριών και φοιτητών/-τριών σε διαφορετικές χώρες 

της Ευρώπης. 

• Το πρόγραμμα θεσπίστηκε πριν από 33 χρόνια. 

• Οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι από 9 εκατομμύρια. 

• Το πρόγραμμα συμβάλλει στη διαμόρφωση των Ευρωπαίων πολιτών του αύριο. 

• Οι συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο, δηλαδή μέσα 

από το ταξίδι σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και την επαφή με άλλους Ευρωπαίους, ότι οι 

επιμέρους ιστορικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις της Ευρώπης είναι μέρος μιας 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Στοιχεία που υπηρετούν το επικοινωνιακό πλαίσιο: 

• τίτλος, 

• αφόρμηση από την επικαιρότητα, 

• αναφορική λειτουργία της γλώσσας, 

• ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο (επειδή το άρθρο απευθύνεται σε μαθητές, 

μπορεί να είναι και απλό, οικείο στις προσωπικές τοποθετήσεις ή στα σημεία, 

όπου υπάρχει αποστροφή προς τους αναγνώστες), 

• αξιοποίηση γ’,  β’ και α’ πληθυντικού ρηματικού προσώπου.



ευρύτερης γεωγραφικής και πολιτισμικής ενότητας, έτσι όπως αυτή εκφράζεται μέσα από 

την κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση. 

• Στη σημερινή εποχή, κατά την οποία περισσότερο από ποτέ χρειάζονται γέφυρες 

αλληλοκατανόησης των διαφορετικών λαών που συναπαρτίζουν τη σημερινή Ευρώπη, το 

πρόγραμμα προωθεί τη συνειδητοποίηση των κοινών αφετηριών των διαφορετικών 

γεωγραφικών μερών της Ευρώπης, των ιστορικών αλληλεξαρτήσεων των λαών της, καθώς 

και της σημασίας αυτών για τη σημερινή ευρωπαϊκή συνεργασία και τις σχέσεις της 

Ευρώπης με τους γειτονικούς της πολιτισμούς. 

Β3. (Μονάδες 25) 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, σύμφωνα με το ποιητικό υποκείμενο: 

• αγωνιστικό πνεύμα (δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι… / θα βγεις στους 

δρόμους…. μα ούτε βήμα πίσω) 

• φιλειρηνική διάθεση, αντιπολεμικό πνεύμα (να αγωνίζεσαι για την ειρήνη… /  μια πετριά 

στα τζάμια των πολεμοκάπηλων… / θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου… / στάχτη κάτω 

από τις οβίδες… ) 

• αίσθημα δικαίου (να αγωνίζεσαι για το δίκιο… / σα να γκρεμίζεις την αδικία…) 

• προσήλωση στους στόχους (δεν θα πάψεις ούτε στιγμή…. /θα βγεις στους δρόμους….μα 

ούτε βήμα πίσω…. / Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή….) 

• συλλογικότητα, κοινωνική ευθύνη (κάθε κραυγή σου… / κάθε χειρονομία σου… / χιλιάδες 

παιδιά… / εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα… ) 

• άρση του ατομικισμού, αυτοθυσία (Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια… / Δεν 

έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.) 

Το δεύτερο ερώτημα εναπόκειται στην κρίση του/της μαθητή/-τριας.  

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Οι μαθητές/-τριες αναμένεται να αξιοποιήσουν, κατά τη μεταγραφή, το α΄ πληθυντικό 

ρηματικό πρόσωπο με τις απαραίτητες γραμματικοσυντακτικές αλλαγές. Οποιαδήποτε 

πρωτότυπη ιδέα των μαθητών/-τριών αναδεικνύει τη συλλογική ευθύνη και το ομαδικό 

πνεύμα θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι νοηματικά και εκφραστικά ολοκληρωμένη. 


