
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) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη: 

δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση, 

ύφος: επίσημο, σοβαρό, 

γλώσσα: αναφορική λειτουργία. 

Θετικά συνεκτιμάται η χρήση ορισμένων στοιχείων αμεσότητας/ προφορικότητας (π.χ. 

ρητορικές ερωτήσεις, ενδιάμεσες προσφωνήσεις) 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Με αφορμή το κείμενο αναφοράς ο/η μαθητής/τρια μπορεί να αναφέρει παραδείγματα 

εθελοντικών δράσεων όπως: 

➢ προσφορά υλικών αγαθών ή χρημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

όπως για παράδειγμα φυσικές καταστροφές, την αποστολή ιατροφαρμακευτικού 

υλικού και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την αιμοδοσία, τη δωρεά 

οργάνων και τη συμμετοχή σε ομάδες διάσωσης ανθρώπων. Βοήθεια σε 

ανθρώπους που υποφέρουν από τη φτώχεια και την αρρώστια, σε ηλικιωμένους , 

σε ανθρώπους που πλήττονται από καταστρεπτικά φυσικά φαινόμενα ή πολέμους, 

σε πρόσφυγες ή μετανάστες κ.ά, 

➢ ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος σε προγράμματα 

π.χ. εκστρατείες δενδροφύτευσης, αναδάσωσης, την καθαριότητα των ακτών, την 

ανακύκλωση των απορριμμάτων κ.ά.,  

➢ εθελοντική εργασία σε συλλόγους και ιδρύματα για την προστασία ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων (παιδιών, εξαρτημένων ατόμων, ηλικιωμένων, ατόμων με 

ειδικές ανάγκες) με δράσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση των συγκοινωνιών, 



στην καθαριότητα των πόλεων, στην προστασία των πεζών και στην προάσπιση των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών κ.ά. 

Αξία αυτής της προσφοράς: 

➢ ανακούφιση συνανθρώπων από τον πόνο και τη δυστυχία, 

➢  ενίσχυση ανθρωπισμού, της κοινωνικής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής 

συνείδησης, 

➢ άμβλυνση των διακρίσεων και περιορισμός των αδικιών, 

➢ απαλλαγή εγωκεντρισμού, αίσθηση του «ανήκειν», 

➢ ενεργοί, υπεύθυνοι πολίτες, 

➢ ηθική ικανοποίηση, πληρότητα. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες απάντησης: 

Ο τίτλος «Τρυφερότητα» δικαιολογείται αν λάβουμε υπόψη το ενδιαφέρον της νεαρής 

κοπέλας για την ηλικιωμένη γυναίκα. Ο τρόπος που την προσεγγίζει («Της έδωσε χρήματα 

και ένα ζεστό κουλούρι», «τη φίλησε») τη συγκινούν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια της. 

Αυτή η γεμάτη ανθρωπιά συνάντηση αλλάζει το σκηνικό. Τώρα οι δυσκολίες και ο φόβος 

ανήκουν στο παρελθόν («Η γριά δεν φοράει πια μαύρα ρούχα και μαντίλα. Είναι σε ένα 

ωραίο πάρκο. Την οδηγεί σκύλος άσπρος με γαλάζια μάτια...»). Το μήνυμα είναι αισιόδοξο 

καθώς φαίνεται πως το ειλικρινές ενδιαφέρον, η συμπόνια και η αλληλεγγύη μπορεί να 

φωτίσουν τη ζωή των μοναχικών ανθρώπων και να είναι η αφετηρία για να νιώσουν χαρά 

και ελπίδα ακόμα και όταν όλα φαντάζουν και είναι δύσκολα. Βέβαια ένα φιλί και ένα 

κουλούρι δεν αρκούν πάντα. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Θετικά αξιολογούνται: 

➢ Αναγραφή τόπου και ημερομηνίας 

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

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

 

Η απάντηση θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι ολοκληρωμένη νοηματικά και εκφραστικά 

και να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους του ημερολογίου.   



Οι μαθητές/-τριες είναι απαραίτητο να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους, 

όταν συναντούν άτομα που έχουν ανάγκη (συμπάθεια, στοργή, ενδιαφέρον, συμπόνια, 

αλληλεγγύη, κ.ά )  

 


