
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ»

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/κυριολεκτική 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 φωτίσει τα παρακάτω στοιχεία με τις δικές του/της απόψεις.

Στοιχεία από το κείμενο αναφοράς:

 Η  «εθελούσια διακοπή του εγώ» των γηραιών και εξασθενημένων ατόμων προς

όφελος των νέων αποτελεί δείγμα παρωχημένων εθιμοτυπικών πρακτικών, μάλιστα

ξένων προς τα ανθρωπιστικά δυτικά ιδεώδη.

 Η τάση εξόντωσης του «περιττού Άλλου» διαχέεται στην εποχή μας ακόμη και στην

περήφανη για τον πολιτισμό της Ευρώπη με τη μορφή του ηλικιακού ρατσισμού.

 Τα  σημάδια  του  γήρατος  αντιμετωπίζονται  ως  μειονεξίες  που  καθιστούν  τους

ανθρώπους  αδύναμους  και  εξαρτώμενους,  ενώ  τα  γηρατειά  θα  έπρεπε  να

εκλαμβάνονται ως συνέχεια μιας ζωής γεμάτης και όχι ως ασθένεια.

 Διατυπώνεται ένας ιδιότυπος λεκτικός ρατσισμός σχετικά με τους ηλικιωμένους, με

ακραίες  φράσεις,  όπως  «τα  πολυκαιρισμένα  σώματα»  ή  «οι  καταναλωτές

συντάξεων».

 Αναγκαία μια πολιτιστική μετατόπιση στον τρόπο που βλέπουμε την τρίτη ηλικία:

τα πρόσωπα των ανθρώπων θα πρέπει να ξεχωρίζουν πέρα από τη βιολογική όψη,

πέρα από τις κοινωνικές κατασκευές.



 Πρέπει να επιτευχθεί μια νέα συγκρότηση ταυτότητας των ηλικιωμένων, που δεν

θα ταυτίζεται με την «αποσύνθεση» ή το «κοινωνικό βάρος», ώστε να σχεδιαστούν

δημιουργικές  προοπτικές  γι’  αυτούς,  στη  βάση  του  σεβασμού  και  του

ανθρωπισμού.

Περαιτέρω επιχειρηματολογία υπέρ του περιορισμού του ηλικιακού ρατσισμού:

 Η  ιστορία  έχει  αποδείξει  ότι  οι  ρατσιστικές  συμπεριφορές  και  πολιτικές  κάθε

μορφής οδηγούν τους λαούς σε δυστυχία και οπισθοδρόμηση.

 Οι αρχές της δημοκρατίας και της ευνομίας υπαγορεύουν τον αδιάκοπο αγώνα για

μια  κοινωνία  που  θα  εξασφαλίζει  στα  μέλη  της  ισότητα  και  δικαιοσύνη,  πόσο

μάλλον όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν προσφέρει όλη τη ζωή τους στην

ενίσχυση αυτής της κοινωνίας.

 Είναι απαράδεκτη η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων σε

μια εποχή όπου υπάρχει πλούτος και τεχνολογικά μέσα, τα οποία αρκούν για να

εξασφαλίσουν σε όλους ίσες ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή.

 Οι αρχές της αρμονικής συνύπαρξης, της αποδοχής και της συμπερίληψης όλων των

μελών  μιας  κοινωνίας  συνιστούν  συντελεστή  προόδου  του  πολιτισμού,  καθώς

δίνουν τη δυνατότητα για ατομική προκοπή και ευτυχία, ενισχύουν τον κοινωνικό

ιστό και διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα.

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Οι λόγοι για τους οποίους απολύθηκε ο ήρωας είναι:

 καταβεβλημένος από κόπωση λόγω της πολύωρης εργασίας του (εργάστηκε στο

γραφείο όσο που βασίλεψε ο ήλιος), έδωσε λαβή για αρνητικές εντυπώσεις με την

αργοπορημένη προσέλευσή του (άργησε να ξυπνήσει και δεν μπόρεσε να βρεθεί

στο γραφείο του την ορισμένη ώρα. Δεν του έγινε καμιά παρατήρηση μα από τον

τρόπο που τονέ κοιτάξανε  όλοι κει  μέσα ήτανε φανερό πως η  άργητά του είχε

παρατηρηθεί),

 εξαιτίας  της  προχωρημένης  του  ηλικίας,  ήταν  πιο  αργός  στη  δουλειά  του

(Αναγκαζότανε να γράφει πολύ αργά) και λιγότερο αποδοτικός (έμενε πολύ πίσω

στη δουλειά),

 λόγω του ότι το χέρι του έτρεμε (του ήτανε δύσκολο να γράψει καλύτερα αφού το

χέρι του έτρεμε),  όσο κι  αν πάσχιζε με φιλοπονία και  προσοχή (είχε  γίνει  πολύ



προσεχτικός στη δουλειά του. Μελετούσε κάθε λέξη, κοίταζε και ξανακοίταζε τα

γραφόμενά του και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διορθώσει το γράψιμό του),

όχι μόνο δεν τα κατάφερνε, αλλά έκανε περισσότερα και σοβαρότερα λάθη (κι έτσι

οι λογαριασμοί του ήτανε πιο πολύ από άλλοτε γιομάτοι λάθια - Ένα τηλεγράφημά

του κακογραμμένο έκαμε άνω-κάτω το γραφείο),

 η κατάστασή του δεν έγινε ανεκτή, γιατί ο διευθυντής του απαιτούσε αποδοτικούς

υπαλλήλους και  δεν συγχωρούσε λάθη (Ο Διευθυντής του μίλησε τότε  με πολύ

άσκημο τρόπο),

 το γεγονός ότι είχε γεράσει υπηρετώντας σε αυτή τη θέση όχι μόνο δεν εκτιμήθηκε,

αλλά  υπήρξε  αφορμή  για  να  υποστεί  προσβλητικό  σχόλιο  από  τον  ανάλγητο

διευθυντή (του είπε πως το κατάστημά του δεν είναι γεροκομείο),

 η  διεύθυνση  του  καταστήματος  προσέλαβε  κάποιον  νεότερο  -άρα  και

αποδοτικότερο- στη θέση του, χωρίς να τον ενημερώσει καν για την πρόσληψη του

αντικαταστάτη του -απεναντίας, βρέθηκε προ τετελεσμένου γεγονότος (Την άλλη

μέρα ο κύριος Σεβαστός βρήκε νέο υπάλληλο στη θέση του. Κατάλαβε πως τον

είχανε αντικαταστήσει.).

Το δεύτερο ερώτημα εναπόκειται στην αναγνωστική ανταπόκριση του/της μαθητή/-τριας

στο κείμενο και τις προσωπικές του/της απόψεις. 

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η εκφώνηση απαιτεί  τη συγγραφή επιστολής σε οικείο  πρόσωπο. Επομένως,  πρέπει  να

πληρούνται οι ανάλογες προδιαγραφές του συγκεκριμένου κειμενικού είδους:

Δομή: οικεία προσφώνηση και αποφώνηση.

Ύφος λόγου: προσωπικό και άμεσο, τόνος εξομολογητικός, αφήγηση σε α΄ ενικό ρηματικό

πρόσωπο.

Γλώσσα: συγκινησιακά φορτισμένη, οικεία.

Ως προς το περιεχόμενο,  είναι  απαραίτητο να συμπεριληφθούν όλα τα  γεγονότα  και  οι

αντιδράσεις του ήρωα που αποτυπώνονται στο κείμενο αναφοράς  και τα μελλοντικά του

σχέδια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του/της μαθητής/-τριας.


