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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 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (εισήγηση) λαμβάνουμε υπόψη: 

• την προσφώνηση,  

• την αποφώνηση, 

• την απεύθυνση σε β΄ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο, 

• τις παρέμβλητες αποστροφές στο κοινό, 

• τα υφολογικά στοιχεία προφορικότητας,  

• την αποφυγή τίτλου και υπογραφής, 

• την αξιοποίηση της αφόρμησης (σχολική ημερίδα για τον Εθελοντισμό). 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Η αξία της προσφοράς του Εθελοντισμού αναδεικνύεται μέσα από τα ακόλουθα: 

• καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, 

• καλλιέργεια της ατομικής ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

• ευαισθητοποίηση και παρέμβαση στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, 

συντροφιά, σχολείο, γειτονιά κτλ.),  

• ενεργό συμμετοχή στην αντιμετώπιση ζητημάτων και προβλημάτων, 

• ανάπτυξη υπεύθυνης και δημοκρατικής προσωπικότητας του νέου, με κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς προκαταλήψεις, 

• ανάπτυξη αυτενέργειας, συνεργασίας, συλλογικότητας και ανάληψης πρωτοβουλιών, 

• ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και στοιχείων πολιτισμού, 



• νέες επαφές, ταξίδια, ψυχαγωγία, γνωριμία με άλλους λαούς, 

• εργασιακή εμπειρία και δικτύωση,  

• διάδοση παγκόσμιων αξιών και κανόνων, 

• ανάδειξη κοινωνικών αδικιών και τοπικών ή παγκόσμιων προβλημάτων, 

• λειτουργία ως μοχλού πίεσης στα κράτη,  

• διάχυση πληροφοριών, κινητοποίηση της κοινής γνώμης, 

• έκφραση έμπρακτου ανθρωπισμού κ.ά. 

Προτάσεις σχολικών εθελοντικών δράσεων: 

• δραστηριοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας, 

• συμμετοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης, 

• συμμετοχή σε πρόγραμμα με θέμα την υιοθεσία ενός πάρκου ή μνημείου, 

• δράσεις για τη βελτίωση και προστασία του χώρου, 

• συνεργασία με εθελοντικές ομάδες με τοπική, πανελλαδική, πανευρωπαϊκή ή διεθνή 

δραστηριότητα, 

• πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, π.χ. καθαρισμός παραλίας, διαγωνισμοί εθελοντισμού, 

πρόσκληση ειδικών στο σχολείο για ενημέρωση σε θέματα όπως: ανθρώπινα δικαιώματα, 

κοινωνική αλληλεγγύη (μετανάστες, πρόσφυγες, θύματα οικογενειακής βίας, ευπαθείς 

ομάδες), περιβαλλοντικά ζητήματα, φυσικές καταστροφές, 

• συγκέντρωση και προσφορά τροφίμων, ρούχων, ειδών υγιεινής σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών ή φτώχειας, 

• συμμετοχή σε δράσεις αιμοδοσίας, 

• ενημέρωση και συνεργασία με φορείς εθελοντικής δράσης, 

• εκπαιδευτικές επισκέψεις σε δομές   κ.ά. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Βάσει του ποιήματος οι μη δοκιμαζόμενοι και ελεύθεροι άνθρωποι παίρνουν ανεμπόδιστα το 

πρωινό τους, ταΐζουν τα περιστέρια, ξεκινούν πολέμους, έχουν νερό, το καταναλώνουν και το 

πληρώνουν, κατοικούν σε σπίτια και κοιμούνται σε κρεβάτια, μπορούν να εκφράζονται άφοβα. Στο 

τέλος του ποιήματος ο ποιητής τούς προτείνει να γίνουν «κερί στο σκοτάδι» των δοκιμαζόμενων 



συνανθρώπων τους, να προσφέρουν ώστε να τους ανακουφίσουν από τα βάσανα ή τη στέρηση της 

ελευθερίας τους. Μετά από την παρουσίασή τους ο/η μαθητής/-τρια αναμένεται να προτείνει 

τομείς στους οποίους, ως «προνομιούχος» άνθρωπος, θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί 

βοηθώντας τους άλλους (για τις δράσεις αυτές βλ. δειγματικά την απάντηση στο θέμα Α3).  

 

ή 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

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

να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κειμενικού τύπου του ημερολογίου (παράθεση τόπου και 

ημερομηνίας στην αρχή, ενδεχόμενη προσφώνηση και αποφώνηση προς το ημερολόγιο σαν σε 

«φανταστικό φίλο», προσωπικό και οικείο ύφος, χρήση πρώτου ενικού ρηματικού προσώπου, 

βιωματική διάσταση). Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αντλήσει στοιχεία από το ποίημα, προκειμένου 

να αποδώσει τη ζωή του/της ως δοκιμαζόμενου ανθρώπου, με έμφαση σε σκέψεις και 

συναισθήματα που επιγεννά η κατάστασή του/της. Ακολούθως, θα παρουσιάσει την ανάγκη 

του/της – που μπορεί να φτάσει έως την έκκληση – για εθελοντική προσφορά των συνανθρώπων 

του/της και θα αναφερθεί στις προσδοκίες που βασίζει σε αυτήν. 


