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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

Θετικά αξιολογούνται:

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος.

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο (π.χ. αναφορά σε έρευνες για τους δείκτες

ανεργίας, πρόσφατα περιστατικά αποκλεισμού συγκεκριμένων ομάδων ή ατόμων από την

πρόσβαση σε διάφορους εργασιακούς χώρους που ανέδειξε ο Τύπος κ.ο.κ.). 

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση.

 Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το ουδέτερο ύφος λόγου.

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

ζητούμενα και θεωρεί αξιοσημείωτα, για να πλαισιώσει τις προσωπικές του/της απόψεις. 

Κύρια σημεία του κειμένου αναφοράς:

Λόγοι  που καθιστούν σημαντική την  κατάρριψη  των  στερεοτύπων  που εμποδίζουν  την

ισότιμη πρόσβαση στην εργασία:

 υπονομεύουν  την  ατομική  εξέλιξη  και  προκοπή  όσων  αντιμετωπίζονται  με

καχυποψία  λόγω  φύλου,  φυλής,  σεξουαλικού  προσανατολισμού,  θρησκευτικών

πεποιθήσεων, αναπηρίας



 η  ποικιλομορφία  και  η  συμπερίληψη  στον  εργασιακό  χώρο  είναι  δύο  έννοιες

αλληλένδετες,  οι  οποίες,  ωστόσο, δεν  συνυπάρχουν πάντοτε:  «Η ποικιλομορφία

αφορά την εκπροσώπηση στη σύνθεση μιας εργασιακής οντότητας. Ένα εργασιακό

περιβάλλον,  στο  οποίο  συνυπάρχουν  διαφορετικά  φύλα,  φυλές,  εθνικότητες,

σεξουαλικοί προσανατολισμοί και ταυτότητες, αλλά μόνο τα μέλη συγκεκριμένων

ομάδων εκτιμώνται και, κατά συνέπεια, ασκούν εξουσία ή έχουν κάποια επιρροή,

μπορεί να είναι ποικιλόμορφο, αλλά δεν είναι συμπεριληπτικό.»

→ υφίσταται  ανισότητα  και  διαμορφώνονται  συνθήκες  αποκλεισμού,  καθώς  τα

άτομα οδηγούνται στην κοινωνική απομόνωση και στην περιθωριοποίηση.

Θετικά στοιχεία ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις,

σε έναν εργασιακό χώρο:

 ένας χώρος εργασίας, που εμφανίζει ποικιλομορφία και ενσωμάτωση, επιτρέπει σε

όλους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή σε τι εξειδικεύονται, να αισθάνονται ότι δεν

βρίσκονται  εκεί  εξαιτίας  κάποιων  υποχρεωτικών  ποσοστώσεων,  επειδή  είναι

απαραίτητο  να  εκπληρωθούν  κάποιοι  στόχοι  συμπερίληψης,  επειδή,  έστω,  η

επιχείρηση θεωρεί  υποχρέωσή της  να  προσλάβει  εργαζόμενους  από  ομάδες  με

χαμηλή εκπροσώπηση

 ένα  γνήσια  συμπεριληπτικό  περιβάλλον  δεν  αρκεί  να  απασχολεί  μια

ποικιλομορφία  εργαζομένων,  αλλά  και  να  τους  δίνει  τη  δυνατότητα  να

συμμετέχουν, να αναπτύσσονται, να ενδυναμώνονται

 κάθε  εργασιακός  χώρος,  δημόσιος  ή  ιδιωτικός,  χρειάζεται  την  κρίση,  την

ενσυναίσθηση,  το  πάθος  και  τη  δημιουργικότητα  όλων  των  ανθρώπων,  χωρίς

διακρίσεις,  για  να  αυξήσει  την  ευελιξία  και  την  εφευρετικότητά  του  και  να

αντιμετωπίσει  τις  προκλήσεις  μιας  ολοένα και  πιο  απαιτητικής  και  περίπλοκης

εποχής

→  περιβάλλον  πρόσφορο  για  εξέλιξη  και  πρόοδο  σε  ατομικό  και  συλλογικό

επίπεδο.

Περαιτέρω επιχειρηματολογία:

 έμπρακτος σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κείμενη νομοθεσία

 αποφυγή  φαινομένων  κοινωνικής  παθογένειας,  που  εγκυμονούν  πολλαπλούς

κινδύνους για την οικονομική, πολιτική και πολιτισμική ζωή

 ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.



Β3.(Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ο/Η  μαθητής/-τρια ακολουθεί  τα  κύρια σημεία  της  αφήγησης,  για  να  προσδιορίσει  το

περιβάλλον και τα γεγονότα που συνθέτουν τη ζωή του Φάνη:

 επιστροφή στην  «κανονικότητα» ύστερα από μια δύσκολη περίοδο της ζωής του

(ψυχιατρική νοσηλεία και φυλάκιση),

 μια Κυριακή ο Φάνης φοράει τα καλά του ρούχα και, για να μοιραστεί τη χαρά του,

γιορτάζει στο καφενείο την επάνοδό του στην κοινωνία, κερνώντας ούζα και κονιάκ

γνωστούς και φίλους,

 εκεί  τον συναντά  το  ποιητικό  υποκείμενο,  που αντιμετωπίζει  με  επιφύλαξη  και

αμηχανία τον όλο εορτασμό, δεν ξέρει  τι  να του ευχηθεί,  γι’  αυτό αρκείται  να

δεχθεί το κέρασμα και να πει συγκρατημένα ένα απλό «γεια χαρά»,

 την αρχική ελπιδοφόρα και αισιόδοξη σκηνή ματαιώνουν οι επόμενοι στίχοι, στους

οποίους αναφέρεται η απαξίωση και ο εξευτελισμός του Φάνη, που δεν έβρισκε

πουθενά δουλειά, γιατί δεν είχε ολοκληρώσει το στρατιωτικό του και το ιστορικό

του διέφερε από ό,τι θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό,

 οι  οικονομικές  συνθήκες  της  περιόδου  όπου  ο  Φάνης  αναζητούσε  μια  θέση

εργασίας δεν ήταν ευοίωνες γενικότερα (όλοι σφίγγαν το λουρί, έκαναν δηλαδή

οικονομίες), αλλά τον καθοριστικότερο ρόλο για την καταδίκη του στην ανεργία και

στην περιθωριοποίηση έπαιξε το ιστορικό του, που τον καθιστούσε αναξιόπιστο και

έκανε τους εργοδότες καχύποπτους για τις ικανότητες και το ποιόν του.

 Ο Φάνης αποτελεί άλλο ένα θύμα διακρίσεων και κοινωνικού ρατσισμού.

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 σε διαλογική μορφή (καταγραφή των λόγων

σε εισαγωγικά και δήλωση του κάθε προσώπου ή χρήση παύλας πριν από την αυτούσια

παράθεση των λόγων τους) όσες πληροφορίες, σκέψεις και συναισθηματικές αποτυπώσεις

θεωρεί ότι θα αντάλλασσαν μεταξύ τους ο Φάνης και το ποιητικό υποκείμενο. Καθώς τα



πρόσωπα διατηρούν φιλική σχέση, απαιτείται η χρήση α΄ και β΄ ενικού προσώπου και ύφος

λόγου προσωπικό, άμεσο, οικείο, εξομολογητικό.


