
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 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 ανάπτυξης:  

 

Α. Ορθή στάση του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη: 

• Σεβασμός των νόμων και προσπάθεια τήρησης τους, εφόσον είναι αποτέλεσμα πλειοψηφικής 

επιλογής και δημοκρατικών διαδικασιών, έστω κι αν δεν μας συμφέρουν.  

• Αποδοχή των διαφορετικών τάσεων, αξιών, συνηθειών και συμπεριφορών των συμπολιτών 

του, ανοχή, ενσυναίσθηση και επίδειξη αλληλεγγύης. 

• Ενεργός συμμετοχή στα κοινά → ενδιαφέρον για τη γειτονιά, τη συνοικία την πόλη μας / 

αντικειμενική ενημέρωση για τη νομοθεσία που θεσπίζεται / πίεση πολιτικών να 

καταδικάζουν αντιδημοκρατικές ενέργειες και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Β. Ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση 

• Ειρηνικές διαμαρτυρίες και αντίθεση σε όσους καταπατούν τους νόμους του κράτους για 

προσωπικό τους όφελος. 



• Συμμετοχή σε πολιτιστικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς συλλόγους ή επιτροπές με κατάθεση 

τεκμηριωμένης άποψης / αποστολή επιστολών διαμαρτυρίας στα ΜΜΕ και σύνταξη κειμένων 

προβληματισμού σε ιστοσελίδες και διαδικτυακά ιστολόγια. 

• Φιλανθρωπική δράση και εθελοντισμός, που κάνει πράξη την ανθρωπιά για τους λιγότερο 

ευνοημένους συμπολίτες. 

 

Β3. (25 μονάδες) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Το ποίημα συνιστά έκθεση των μειονεκτημάτων του Έλληνα: Ο Ρωμιός είναι  αργόσχολος, συχνάζει 

σε καφενεία, «σαν μπέης ξαπλωμένος», συνηθίζει να απαξιώνει την πολιτική «και αρχινώ με τόνο... 

και την πολιτική», εκφέροντας άποψη για όλους «για όλα φέρνω κρίσεις», βρίζει τους ξένους και τους 

Ευρωπαίους «βρίζω Εγγλέζους, Ρώσους . .. θέλω». Συνεχίζει αλαζονικά σαν ένας  πολύξερος  που 

επικρίνει τους πάντες, όντας οξύθυμος και καυγατζής, δεν αναλαμβάνει στο τέλος καμία ευθύνη και 

δεν πληρώνει κανένα «λογαριασμό». Όλα αυτά εκφράζονται με χιούμορ και σατιρική διάθεση από το 

ποιητικό υποκείμενο, που φτάνει στα όρια του αυτοσαρκασμού «κατά διαβόλου στέλλω τον ίδιον 

εαυτό μου». 

Ο/η μαθητής/-τρια μπορεί, ανάλογα με την προσωπικότητα και τις αξίες του, να νιώσει κοντά σ’ έναν 

τέτοιο τύπο και να ταυτιστεί μαζί του, ως χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του σημερινού «Νεοέλληνα» ή 

να δηλώσει τεκμηριωμένα την απαξίωση και την απέχθεια για τέτοιες συμπεριφορές που δεν 

αρμόζουν σε συνειδητοποιημένους πολίτες. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής: 

Ο μαθητής/η μαθήτρια μπορεί να διαμορφώσει το περιεχόμενο του κειμένου του ανάλογα με την 

προσωπική του ανάγκη και ικανότητα να εκφραστεί ελεύθερα, εμπνεόμενος/η πάντα από το ποίημα 

του Γ. Σουρή και μπορεί να περιγράψει έναν διαφορετικό ανθρώπινο τύπο με χαρακτηριστικές 

ποιότητες την σεμνότητα, τον αλτρουισμό, την ηπιότητα χαρακτήρα, την ευγένεια και το αίσθημα 

κοινωνικής ευθύνης. 

 


