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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

Α3. (Μονάδες 25)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος.

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο.

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση.

 Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το σοβαρό ύφος.

Αρνητικά αξιολογούνται:

 Η απουσία τίτλου ή ένας μακροσκελής ή ασαφής τίτλος.

 Ένας γενικόλογος πρόλογος.

 Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης.

 Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος.

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται  να  αντλήσει  από το  κείμενο όσα στοιχεία αφορούν στα

ζητούμενα και θεωρεί αξιοσημείωτα, προκειμένου να προβάλει τη συλλογική προσπάθεια

που οδήγησε στην ανάδειξη της Κομοτηνής σε «πρωτεύουσα της προσβασιμότητας» στην

Ελλάδα,  καθιστώντας  την  παράδειγμα  προς  μίμηση,  αλλά  και  για  να  πλαισιώσει  τις

προσωπικές του/της απόψεις. 

Περαιτέρω επιχειρηματολογία:

 Η  συμπεριφορά  μιας  κοινότητας  απέναντι  στα  άτομα  με  αναπηρία  ως  δείκτης

πολιτισμού.

 Η  φροντίδα  των  πιο  αδύναμων  μελών  μιας  κοινωνίας  ως  έμπρακτη  απόδειξη

σεβασμού  στα  ανθρώπινα  δικαιώματα,  τα  οποία  αποτελούν  θεμέλιο  λίθο  της

δημοκρατίας.



 Η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με κινητικά προβλήματα αποτελεί όχι προνόμιο

που παρέχει η Πολιτεία στους πολίτες της, αλλά κύρια ευθύνη και υποχρέωσή της.

 Ο  σεβασμός  που  επιδεικνύει  μια  κοινωνία  στις  ευάλωτες  κοινωνικές  ομάδες

δηλώνει  το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδό της,  την  ηθική ποιότητα και  την

ικανότητά της να περιορίζει/ εξαλείφει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Συμπεριφορά μητέρας: 

 αμέριστη υποστήριξη στο ανάπηρο παιδί της, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με

αγάπη και υπομονή,

 δύσκολη επιλογή, κοπιώδης και απαιτητική στην καθημερινότητα,

 ηρωική απόφαση, ενάντια στις απογοητευτικές διαπιστώσεις των γιατρών για τη

μελλοντική  εξέλιξη  του  παιδιού  και  τις  υποδείξεις  του  συγγενικού  και  φιλικού

περιβάλλοντός  της  (να  μην  επενδύει  ιδιαίτερα  και  να  μην  αναμένει  θετική

ανταπόκριση στον αγώνα της),

 καθοριστική  για  την  εξέλιξη  του  αφηγητή-ήρωα  σε  επιτυχημένο  λογοτέχνη  και

ζωγράφο: αίσθηση ότι έχει κοντά του έναν σύμμαχο, που τον ενισχύει συνεχώς.

Στο δεύτερο ερώτημα, η εκφώνηση απαιτεί την καταγραφή προσωπικών εκτιμήσεων, σε

μορφή συμβουλής, αρκεί να είναι σαφής και ολοκληρωμένη η παρουσίαση εκφραστικά και

νοηματικά.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται να αποδώσει το απόσπασμα σε α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο,

καταγράφοντας τα κύρια σημεία του (: ιατρικές διαπιστώσεις σχετικά με την κατάσταση του

παιδιού  και  την  εξέλιξή  του,  προτροπές  συγγενικών  και  φιλικών  προς  την  οικογένεια

προσώπων σχετικά με το παιδί, προσωπικές επιλογές της μητέρας, αναφορά στη στάση του

πατέρα, αποτίμηση της στάσης της μητέρας από το ίδιο το παιδί).


