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(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 λόγου.

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  αναφερθεί  σε  ένα-δύο  πρόσφατα  περιστατικά

στιγματισμού ατόμων διαφορετικών και ευάλωτων που συντάραξαν την κοινή γνώμη και να

αντλήσει από το κείμενο όσα στοιχεία αφορούν στα ζητούμενα και θεωρεί αξιοσημείωτα,

προκειμένου να πλαισιώσει τις προσωπικές του/της απόψεις.

Περαιτέρω επιχειρηματολογία:

 Ο στιγματισμός  και  η  περιθωριοποίηση  ατόμων -  ανάπηρων,  διαφορετικών  και

γενικότερα ευάλωτων - συνιστούν συνειδητή βία από όπου και αν προέρχονται,

οδηγούν τα άτομα που την υφίστανται σε περιορισμό και (αυτο)απομόνωση, ενώ

αποτελούν  απαράδεκτη,  απάνθρωπη  και  χυδαία  πρακτική,  η  οποία  πρέπει  να

καταγγέλλεται και να διώκεται ποινικά.



 Οι  ίσες  ευκαιρίες  και  η διευκόλυνση  στο μέγιστο βαθμό των  διαφορετικών  και

ευάλωτων  ομάδων,  ώστε  να  ζήσουν  αξιοπρεπώς,  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.

 Η  συμπεριφορά  μιας  κοινότητας  απέναντι  στα  άτομα  με  αναπηρία  και  στους

ανθρώπους που γενικότερα έχουν ανάγκη για διάφορους λόγους συνιστά δείκτη

πολιτισμού. 

 Η φροντίδα των  πιο  αδύναμων μελών  μιας  κοινωνίας  είναι  έμπρακτη απόδειξη

σεβασμού  στα  ανθρώπινα  δικαιώματα,  τα  οποία  αποτελούν  θεμέλιο  λίθο  της

δημοκρατίας.

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Κοινωνικά στερεότυπα μέσα από τον λόγο της Αγγελίνας:

 θεωρεί ένα διαφορετικό πλάσμα ως «τέρας»,

 ταυτίζει το «τέρας» με το «κακό», 

 νιώθει  υποδεέστερη  που  έχει  ένα  μισοσχηματισμένο  χέρι  και  αυτό  την  κάνει

«διαφορετική».

Προφανώς  η  Αγγελίνα  έχει  ενστερνιστεί  τις  στερεοτυπικές  αντιλήψεις  που  έχει

εισπράξει  από  τον  κοινωνικό  της  περίγυρο.  Γι’  αυτήν  είναι  πιο  έντονες  και

βασανιστικές, λόγω του μισοσχηματισμένου της χεριού. Γι’ αυτό και τις συζητά με

τη μικρή Σειρήνα, γιατί νιώθοντας η ίδια όχι απλώς διαφορετική, αλλά ένα «τέρας»,

αισθάνεται  ανασφάλεια  για  τον  τρόπο  που  οι  άλλοι  την  βλέπουν  και

προβληματίζεται από τις απαντήσεις του αγάλματος, που της φωτίζουν μια εντελώς

διαφορετική οπτική του θέματος.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η εκφώνηση απαιτεί την καταγραφή προσωπικών εκτιμήσε-

ων, αρκεί να είναι σαφής και ολοκληρωμένη η παρουσίαση εκφραστικά και νοηματικά.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Αναγραφή τόπου και ημερομηνίας.

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

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

 Περιεχόμενο: έμφαση στα καίρια ερωτήματα της ηρωίδας που αποκαλύπτουν την

τάση της να: θεωρεί ένα διαφορετικό πλάσμα ως «τέρας», να ταυτίζει το «τέρας»

με το «κακό», να νιώθει υποδεέστερη που έχει ένα μισοσχηματισμένο χέρι και

αυτό την κάνει «διαφορετική».


