
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, είναι αποδεκτή) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

 

Ο/η μαθητής/-τρια, με βάση την επικοινωνιακή περίσταση, καλείται να συντάξει μια ομιλία στο 

πλαίσιο Ημερίδας που διοργανώνεται στο σχολείο του/της για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 

κρατώντας την τυπική δομή της ομιλίας με προσφώνηση, πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο και 

επιφώνηση. 

Προσφώνηση: Αγαπητοί/-ές καθηγητές/-τριες, φίλοι/-ες συμμαθητές/-τριες  

Πρόλογος: Επιγραμματική παρουσίαση του θέματος (Στη σύγχρονη εποχή οι γυναίκες έχουν 

αποκτήσει – σε νομικό επίπεδο – πλήρη εξίσωση με τους άνδρες. Στην πραγματικότητα, όμως, 

στερεοτυπικά κατάλοιπα συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να προκαλούν δυσαρμονίες σε ό,τι 

ονομάζουμε ισότητα των δύο φύλων στον επαγγελματικό χώρο, την οικογενειακή ζωή, την πολιτική 

κ.ά.). 

Κύριο μέρος: Ο αγώνας για την ισότητα των δύο φύλων είναι συνώνυμος με τον αγώνα του 

ανθρώπου για δικαιοσύνη, γιατί: 

• Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση που επιδιώκει να επανορθώσει μια προαιώνια αδικία 

σε βάρος του ίδιου του ανθρώπου, η οποία στην πραγματικότητα συντελείται στο πρόσωπο 

των γυναικών. 

• Η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εργασία αποτελούν τεκμήρια μιας 

κοινωνίας που τη χαρακτηρίζει η δικαιοσύνη. 

• Η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας σε κάθε έκφανση της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής 

ενός τόπου αποτελεί δικαίωμα, αλλά και προϋπόθεση για να μπορεί να χαρακτηριστεί μια 

κοινωνία δίκαιη. 

• Η συνειδητοποίηση του θεμελιώδους ρόλου της γυναίκας στην οικογένεια, την εργασία, την 

πολιτική και σε κάθε μορφή κοινωνικής δράσης αποτελεί απαραίτητο βήμα στην 

προσπάθεια του ανθρώπου να χτίσει έναν κόσμο, που κυβερνάται με βάση την ελευθερία, 

την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη. 



Ποια είναι η θέση της γυναίκας στην εποχή μας σε σχέση με το παρελθόν; 

• Συγκριτικά με το παρελθόν έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου στη θέση της 

γυναίκας στην κοινωνία, ειδικά στις προηγμένες χώρες. 

• Οι γυναίκες έχουν πλέον περισσότερες κοινωνικές ελευθερίες, έχουν αναγνωριστεί τα 

δικαιώματά τους και έχουν τυπικά εξισωθεί με τους άντρες. 

• Συμμετέχουν με επιτυχία στην κοινωνική ζωή, εργάζονται, ασχολούνται πιο ενεργητικά με 

την πολιτική ζωή και πρωταγωνιστούν στα γράμματα, στις τέχνες και στην επιστήμη. 

• Από την άλλη, ωστόσο, στερεοτυπικά κατάλοιπα συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να 

προκαλούν δυσαρμονίες σε ό,τι ονομάζουμε ισότητα των δύο φύλων στον επαγγελματικό 

χώρο, την οικογενειακή ζωή, την πολιτική κ.ά. 

• Πολλοί άνδρες αντιμετωπίζουν με προκατάληψη τις γυναίκες, θεωρώντας πως αυτές θα 

πρέπει να ασχολούνται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες. Έτσι οι γυναίκες είτε στερούνται 

τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης είτε αναγκάζονται να τη θυσιάσουν και να 

αφοσιωθούν στον ρόλο της συζύγου – μητέρας – νοικοκυράς.  

• Η θέση της γυναίκας στις χώρες του λεγόμενου Τρίτου κόσμου είναι ακόμη πιο δυσχερής, 

αφού στερείται σε πολλές περιπτώσεις την κοινωνική της ελευθερία και αντιμετωπίζεται με 

προκατάληψη και βιαιότητα. 

Επίλογος: Σύντομη ανακεφαλαίωση των παραπάνω με τη διατύπωση ότι η θέση της γυναίκας σε 

οποιαδήποτε εποχή, και πολύ περισσότερο στην εποχή μας, συνδέεται με τη θέση και τα 

δικαιώματα του ανθρώπου γενικά.  

Επιφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Ο/η μαθητής/-τρια, με αφετηρία το απόσπασμα που διάβασε, καλείται να χαρακτηρίσει την 

προσωπικότητα του Διαχειριστή. Μπορεί να κάνει μια σύντομη αναφορά στις «παγωμένες» 

ανθρώπινες σχέσεις (σε συσχετισμό και με τον τίτλο του βιβλίου στο οποίο ανήκει το 

ευθυμογράφημα) και στη συνέχεια να αποδώσει στον Διαχειριστή διάφορα επίθετα, όπως 

απότομος, ιδιόρρυθμος, κοινωνικά αδιάφορος, ανάλγητος, χωρίς χιούμορ. Στη συνέχεια, 

μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του/της για ανθρώπους με παρόμοια χαρακτηριστικά 

χρησιμοποιώντας το α΄ ενικό πρόσωπο. 

ή 



2. Θέμα δημιουργικής γραφής: 

 

Η απάντηση θα καταγραφεί με μορφή ημερολογίου. Απαιτείται: 

• Τοπικός και χρονικός προσδιορισμός (π.χ. Ν. Ηράκλειο, 14 Μαρτίου). 

• Προσωπική και υποκειμενική καταγραφή όλων όσα απασχολούν τον/την γράφοντα/-ουσα. 

• Λόγος επιγραμματικός, ελλειπτικός, ώστε να αναδεικνύεται η συναισθηματική ένταση του 

γράφοντος μετά την εμπειρία συνάντησης και επικοινωνίας με τον διαχειριστή της 

πολυκατοικίας. 

• Συνειρμική οργάνωση σκέψεων/ιδεών. 

• Ανάπτυξη σκέψεων και οι ιδεών με ελεύθερο τρόπο. 

• Ύφος προσωπικό, φυσικό και εξομολογητικό, προτιμάται η χρήση του α΄ ενικού ρηματικού 

προσώπου. 

Ως προς το περιεχόμενο κριτήριο αξιολόγησης είναι ο βαθμός συναισθηματικής ανταπόκρισης 

του/της μαθητή/-τριας στο κείμενο, ειδικά στον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής της 

πολυκατοικίας απευθύνεται στο πρόσωπο που αφηγείται και στο είδος των παρατηρήσεων που 

απευθύνει. 

 


