
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. (25 μονάδες)

Ύφος  λόγου  σοβαρό,  απρόσωπο,  πληροφοριακό  –  γ΄  ρηματικό  πρόσωπο  στην

επιχειρηματολογία,  ενδεχομένως  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο  στις  προσωπικές

τοποθετήσεις – λεξιλόγιο επίσημο – τίτλος. 

Εισαγωγή/πρόλογος: τα προβλήματα των νέων

Κύριο Θέμα: Σε μια δίκαιη πολιτική κοινωνία όλοι οι  πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα

χωρίς αποκλεισμούς.

 Η βάση κάθε κοινωνίας είναι η δικαιοσύνη, η ισότητα, ο σεβασμός.

 Η πρόσβαση στην εργασία είναι βασικό δικαίωμα και τεκμήριο δικαιοσύνης.

 Οι πολίτες νιώθουν ασφαλείς και προσφέρουν για την πρόοδο του συνόλου.

Παρατήρηση: Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εμπλουτίσουν τα επιχειρήματά τους

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση

Β3. (25 μονάδες)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ο Βασιλάκης είναι άρρωστος και δυστυχισμένος, δεν μπορεί να παίξει τα δώρα του και να

χαρεί το χιόνι. Ο Βασίλης είναι δυστυχισμένος, διότι είναι φτωχός και δεν έχει ένα σπίτι να

μείνει και να προστατευτεί από το κρύο. 

Είναι  δικαιολογημένη  η  διάθεση  του  κάθε  παιδιού,  διότι  το  καθένα  στερείται  από  τα

βασικά αγαθά που κάνουν ευτυχισμένο έναν άνθρωπο και ειδικότερα ένα παιδί, δηλαδή

την υγεία και την οικογενειακή θαλπωρή.

Ο Βασιλάκης έχει  πλούσια οικογένεια αλλά δεν έχει  την υγεία του.  Ο Βασίλης δεν έχει

οικογένεια ούτε σπίτι, αλλά έχει την υγεία του.



Ποια είναι τα συναισθήματά σου για τα δύο παιδιά;

Λυπάμαι  που  τα  δύο  παιδιά  δεν  έχουν  απλά  βασικά  αγαθά  που  θα  τα  έκαναν

ευτυχισμένα. Ειδικά για τον Βασίλη νιώθω μεγάλη θλίψη που κανείς δεν υπάρχει να τον

βοηθήσει, ούτε ένας άνθρωπος ούτε η πολιτεία, ώστε να βρει ένα σπίτι και να ζήσει με

ασφάλεια.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Ο μαθητής είναι ελεύθερος να φανταστεί ό,τι ο ίδιος κρίνει πως ταιριάζει ως συνέχεια

της ιστορίας.


