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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε άλλη 

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, είναι αποδεκτή) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

 

Ενδεικτικός τίτλος άρθρου: «Ισότητα, γένους θηλυκού» 

Θέση: 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. 

Ενδεικτική τεκμηρίωση: Οι γυναίκες εξακολουθούν να πέφτουν θύματα ρατσιστικής 

συμπεριφοράς, και ενίοτε θύματα έμφυλης βίας, που οφείλεται: 

1. Επιβίωση κοινωνικού ρατσισμού, για να μην πάψει να ασκείται επιρροή από το «ισχυρό» 

φύλο στο «ασθενές».  

2. Έλλειψη παιδείας. 

3. 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.  

4. Προκαταλήψεις που επιβιώνουν από την οικογένεια, την παράδοση και τη θρησκεία. 

5. Προσβλητικός τρόπος προβολής της γυναίκας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και, 

κυρίως, από τη διαφήμιση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υποβιβάζεται και να εξευτελίζεται 

η προσωπικότητά της. Επίσης, χρησιμοποιείται ως μέσο για την προβολή καταναλωτικών 

αγαθών. 

Ενδεικτικός επίλογος: Ο σεβασμός των γυναικών είναι συνώνυμο του σεβασμού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, ενώ η θέση της γυναίκας σε οποιαδήποτε εποχή, και πολύ περισσότερο στην εποχή 

μας, συνδέεται με τη θέση και τα δικαιώματα του ανθρώπου γενικά.  

 

Β3. (Μονάδες 25) 



 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Ψυχολογία, σκέψεις και συναισθήματα του Φίλιπς:  

Συμπονά τους πρόσφυγες. Σκέφτεται τον αγώνα τους να κρατηθούν στη ζωή και τον πλημμυρίζουν 

συναισθήματα ανθρωπισμού για τις δοκιμασίες και τα βάσανά τους, για αυτό και βλέποντας το 

μικρά κορίτσι να πνίγεται, ζητά άδεια από τον ανώτερό του να το περισυλλέξει.  

Συναισθήματα που γεννιούνται:  

Η μοίρα των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους χωρίς να το επιθυμούν οι ίδιοι, αλλά 

για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. πόλεμος) είναι αυτή του θανάτου ή της προσφυγιάς. Νιώθω λύπη 

για τους πρόσφυγες και στέκομαι με αλληλεγγύη στο δράμα που βιώνουν. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής: 

 

Η απάντηση θα καταγραφεί με μορφή ημερολογίου. Απαιτείται: 

• Τοπικός και χρονικός προσδιορισμός (π.χ. Ηράκλειο, 11 Μαΐου). 

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

• Λόγος επιγραμματικός, ελλειπτικός και πολλές φορές συνθηματικός. 

• Συνειρμική οργάνωση σκέψεων/ιδεών. 

• Ανάπτυξη σκέψεων και οι ιδεών με ελεύθερο τρόπο. 

• Ύφος λόγου προσωπικό, φυσικό και εξομολογητικό, ενώ κυριαρχεί η χρήση του α΄ ενικού 

ρηματικού προσώπου. 

Ως προς το περιεχόμενο, οποιαδήποτε επιλογή πληροί τις προδιαγραφές της εκφώνησης θεωρείται 

αποδεκτή, αρκεί να είναι νοηματικά και εκφραστικά ολοκληρωμένη. Για παράδειγμα, ο/η 

μαθητής/-τρια μπορεί να αντλήσει στοιχεία από το απόσπασμα, προκειμένου να περιγράψει τη ζωή 

του/της ως πρόσφυγα, που κινδυνεύει για να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή. Ακολούθως, θα 

απευθύνει έκκληση στους συνανθρώπους του/της για εθελοντική προσφορά στο πλαίσιο του 

αλτρουισμού που πρέπει να διακρίνει κάθε πολιτισμένο άνθρωπο. 

 


