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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 

Θετικά αξιολογούνται:  

• Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος.  

• Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο ή ακόμη και αναφορά στο αρχικό 

κείμενο. 

• Η κατάλληλη τεκμηρίωση (γιατί όσα αναφέρουν συνιστούν ευκαιρίες ή εμπόδια 

για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων).  

• Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το ουδέτερο 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 λόγου. 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

• Ο μαθητής/-τρια μπορεί να επιλέξει δύο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά του 

πατριωτισμού και να αιτιολογήσει τις επιλογές του σύμφωνα με τα προσωπικά του 

κριτήρια: 

o Φιλοπατρία 

o Αποδοχή όσων δεν έχουν την ίδια καταγωγή 

o Λογικές επιλογές 

o Οριοθετημένα πλαίσια 

o Αντίληψη των δικαιωμάτων των άλλων χωρών 

o Κατάλληλες διπλωματικές επιλογές για τη διεκδίκηση των επιδιώξεων 



o Φιλαλληλία  

o Ανεξιθρησκία 

o Απουσία φανατισμού 

• Η εκπαίδευση μπορεί να συνδράμει με ποικίλους τρόπους, αναλόγως και των επιλόγων 

που θα έχουν κάνει στο α’ μέρος. Ενδεικτικά: 

o Βιωματική γνωριμία με τοποθεσίες – σταθμούς για το ιστορικό γίγνεσθαι, 

κυρίως μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων 

o Προγράμματα ανταλλαγών μαθητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την καλύτερη 

γνωριμία του εαυτού και του «άλλου» 

o Δράσεις – προγράμματα τα οποία προάγουν τις επιλογές που έχουν κάνει στο 

α’ μέρος. 

 

Β3. (μονάδες 25) 

  

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:  

• Το ταξίδι του ποιητικού υποκειμένου ξεκινά από ένα όνειρο «στ' ανήσυχο όνειρό μου» 

που μετατρέπεται σε επιθυμία στην πραγματική ζωή «κι έκανα τάμα μόνο εκεί ν' 

αράξω». 

• Περιπλανήθηκε σε πολλές περιοχές « κι εγνώρισα τις χώρες του γιαλού, είδα τις χώρες 

π' άστραφταν σε κάμπους και σε πλάγια» αλλά έμενε πιστό/προσηλωμένο στο όνειρό 

του για την ιδανική χώρα «όλο πήγαινα- κι ήτανε πάντ' αλλού». 

• Αντιστάθηκε στις προσκλήσεις των άλλων χωρών, όπου θα μπορούσε να εγκατασταθεί 

και να ολοκληρώσει την αναζήτηση «Mείνε είν' όμορφη κι η χώρα μας· καιρός ν' 

αράξεις πια». 

• Δεν πτοείται από την πιθανότητα να μην τη βρει/να αποτύχει αλλά επιδεικνύει επιμονή 

και σταθερότητα στο όνειρό του «μ' αν δεν τη βρω τη χώρα που γυρεύω μη μου ζητάτε, 

αδέρφια μου, ν' αράξω πουθενά...». 

• Στο β΄ σκέλος του ερωτήματος η διατύπωση επιτρέπει την προσωπική τοποθέτηση. 

Θετικά αξιολογούνται η σαφήνεια της απάντησης και η σύνδεση με το α’ μέρος. 

 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 



 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

• Κειμενικό είδος: επιστολή.  

• Επιστολή: τόπος, χρόνος, προσφώνηση, αποφώνηση. 

• Συντάκτης/συντάκτρια: Το ποιητικό υποκείμενο που ταξιδεύει προς τη χώρα των 

ονείρων του. 

• Αποδέκτης/αποδέκτρια: Ένας παιδικός φίλος. 

• Ύφος λόγου: Εξαιρετικά οικείο, εξομολογητικός  τόνος. 

• Γλώσσα: Απλή, καθημερινή. 

• Σκοπός για τον οποίο γράφεται το κείμενο: να ενημερώσει τον φίλο ότι έφτασε, 

μετά από μακρύ ταξίδι, στον προορισμό του και να του περιγράψει τον τόπο και τα 

συναισθήματά του. 

 

 

 

 


