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ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ»

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 (π.χ. δράσεις υπέρ της προώθησης της «Σχεδίας»

από διάσημους ηθοποιούς, συνάντηση με πωλητές της, αφιέρωμα στη «Σχεδία»

στην τηλεόραση ή το ίδιο το κείμενο αναφοράς) στον πρόλογο

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση

 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.

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται  να  αντλήσει  από το  κείμενο όσα στοιχεία αφορούν στα

ζητούμενα και θεωρεί αξιοσημείωτα (π.χ. εξήγηση του όρου «Σχεδία» ή «κόκκινο γιλέκο»),

αλλά και για να πλαισιώσει τις προσωπικές του/της απόψεις. 

Κύρια σημεία του κειμένου αναφοράς:

 άνεργοι  και  άστεγοι  άνθρωποι:  αόρατοι,  υπάρξεις  περιθωριακές,  χωρίς  κανένα

ρόλο, σε μία κοινωνία που τους περιφρονεί και δεν τους δίνει καμία ευκαιρία να

ανακάμψουν

 όταν μένεις άστεγος, μένεις ταυτόχρονα και μόνος, καθώς φίλοι και οικογένεια τις

περισσότερες φορές εξαφανίζονται



 η  πώληση  του  περιοδικού  «Σχεδία»  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  άστεγους  και

άνεργους πωλητές της να αποκτήσουν μία τίμια διέξοδο για να κερδίσουν χρήματα,

να έλθουν σε επαφή με κόσμο, να λυτρωθούν από την κοινωνική απομόνωση → η

«Σχεδία» προσφέρει στους άνεργους και άστεγους ανθρώπους ένα καταφύγιο, την

ευκαιρία  να  γίνουν  ξανά  ορατοί,  να  ανακτήσουν  την  αξιοπρέπειά  τους  και  να

εξελιχθούν ως άνθρωποι.

Σημασία πρωτοβουλιών, όπως της «Σχεδίας», για την κοινωνική συνοχή:

 δείχνουν τα αντανακλαστικά της κοινωνίας προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο

 αποδεικνύουν έμπρακτα ανθρωπιά και σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα

 καλύπτουν τα κενά της κρατικής μέριμνας

 συνιστούν  παράδειγμα  προς  μίμηση,  υπενθυμίζοντας  ότι  το  δικαίωμα  για

αξιοπρεπή διαβίωση είναι κορυφαίας σημασίας για τον πολιτισμό μας

 συμβάλλουν στη σωτηρία των ατόμων που ατύχησαν σε κάποια φάση της ζωής

τους, προσφέροντάς τους εναλλακτική λύση για να ξεφύγουν από την απόγνωση

της φτώχειας και να επανενταχθούν στην κοινωνία

 φέρνουν σε επαφή με το ευρύ κοινό τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι διεκδικούν

ξανά τη ζωή τους → προ(σ)καλούν τον κόσμο να ευαισθητοποιηθεί και να πάψει να

εθελοτυφλεί απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που αφορούν όλους.

Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι νέοι ανάλογες πρωτοβουλίες:

 ευαισθησία, προβληματισμός, ενσυναίσθηση

 ανταπόκριση, στήριξη

 γνωστοποίηση, διάχυση της πληροφορίας για τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες

 συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξής τους.

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ο/Η μαθητής/-τρια ακολουθεί τα κύρια σημεία της αφήγησης, όπως αναδεικνύονται από το

κείμενο, για να καταγράψει τις συνθήκες ζωής του άστεγου ήρωα: 

 Καταφύγιό του ο σιδηροδρομικός σταθμός στη διάρκεια της ημέρας.

 Είναι ντυμένος με κουρέλια.



 Η μπίρα, το τσιγάρο και η μουσική: οι διέξοδοί του.

 Τα χέρια του πληγιασμένα και τα πόδια του ξυλιασμένα από την παγωνιά, αφού

δεν έχει κανένα μέσο για να προστατευθεί από αυτήν.

 Μόνος κι έρημος, ένας άνθρωπος μη επιθυμητός από κανέναν, αφού και κάποιος

παλιόφιλος που συναντά παριστάνει ότι δεν τον αναγνωρίζει.

 Αναρωτιέται  πού  θα  βρει  ένα  σημείο  κατάλληλο  για  να  κοιμηθεί  αυτή  την

παγωμένη νύχτα, που ρίχνει χιονόνερο, με τον φόβο ότι ενδέχεται να μην επιβιώσει

από το κρύο.

 Έντονη  η  αντίθεση  της  εξαθλιωμένης  κατάστασής  του  και  της  απόλυτης

εγκατάλειψής του με τον πλούτο που συμβολίζουν τα λαμπερά φώτα μιας γκαλερί

τέχνης σε έναν κεντρικό δρόμο κάποιας δυτικής μεγαλούπολης στην πολιτισμένη

Βόρεια Ευρώπη.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η εκφώνηση απαιτεί την καταγραφή προσωπικών σκέψεων,

αρκεί να είναι σαφής και ολοκληρωμένη η παρουσίαση εκφραστικά και νοηματικά.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Ο/Η  μαθητής/-τρια  αναμένεται  να  αποδώσει  το  απόσπασμα  σε  α΄  ενικό  πρόσωπο,

καταγράφοντας τα κύρια σημεία της αφήγησης, αλλά και αποκαλύπτοντας την πρόσληψη

των  ερεθισμάτων  του  περιβάλλοντος,  τις  σκέψεις  και  τους  προβληματισμούς  που

αναδεικνύει το κείμενο από την οπτική γωνία του άστεγου ήρωα.


