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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)  

 

Α3. (μονάδες 25) 

 

Ενδεικτικοί άξονες απάντησης: 

α. Για ποιους λόγους πρέπει το σχολείο μας να συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις:  

 Το σχολείο μας πρωτοπορεί στον τομέα των κοινωνικών δράσεων και υπάρχει σχετική 

εμπειρία από την πλευρά του 15μελούς συμβουλίου αλλά και του μαθητικού δυναμικού. 

 Οι καλλιτέχνες «δείχνουν» το δρόμο προς την ανάπτυξη κοινωνικής ευαισθησίας και 

σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων – μπορούμε να παραδειγματιστούμε και να 

μοιραστούμε ενεργά τις ανησυχίες τους. 

 Η συμμετοχή μας θα συμβάλει στην επαφή με την πραγματικότητα των ευπαθών 

συμπολιτών μας, πολλοί από τους οποίους είναι συνομήλικοί μας, και θα μας βοηθήσει να 

εμπλακούμε ενεργά στην κοινωνία και –βέβαια - να τους βοηθήσουμε. 

 Μέσα από τη δράση θα αποκτήσουμε γνώσεις και εμπειρία, θα γνωρίσουμε  ανθρώπους 

διαφορετικούς από εμάς με εναλλακτικές στάσεις ζωής,  και θα ωριμάσουμε κοινωνικά και 

συναισθηματικά.  

 Άλλωστε, συχνά παραπονιόμαστε ότι συχνά αισθανόμαστε παθητικοί και ανενεργοί στο 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Το κείμενο που ζητείται από τους μαθητές είναι εισήγηση, η οποία απευθύνεται στους συμμαθητές 

τους εκ μέρους του 15μελούς συμβουλίου, με πρόθεση την ευαισθητοποίηση και κινητοποίησή 

τους. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνιακής περίστασης δεν πρέπει να αγνοηθούν στοιχεία όπως:  

 προσφώνηση – επιφώνηση 

 οικείο και απλό ύφος 

 λεξιλόγιο απλό και κατανοητό 

 προτρεπτικός τόνος, ποικιλία τρόπων πειθούς 

 χρήση α΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου 

 αξιοποίηση στοιχείων από το κείμενο αναφοράς, μετά από τον κατάλληλο 

μετασχηματισμό τους. 



πλαίσιο του σχολικού προγράμματος – η εθελοντική δράση είναι μια ευκαιρία  να 

αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να γνωρίσουμε άλλες πλευρές του εαυτού μας. 

 

β. Πώς μπορεί να γίνει αυτό: 

 Να ενημερωθούμε για συναυλίες, όπως η «Μαζί στο φως», και να δώσουμε το παρόν.  

 Να καλέσουμε στο σχολείο μας εκπροσώπους των εκπαιδευτών την Ημέρα του Λευκού 

Μπαστουνιού, για να μας ενημερώσουν και να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε βασικές 

δεξιότητες προσέγγισης μαθητών με προβλήματα όρασης. 

 Να έρθουμε σε επαφή με τον φορέα «Διαβάζω για τους Άλλους», ώστε να ενταχθούμε στις 

δράσεις του.  

 Να συνεργαστούμε το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) της  

περιοχής μας, με σκοπό την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του, την ενημέρωσή μας για τους 

μαθητές που φοιτούν εκεί και τα  προβλήματά τους, και την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα 

ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.  

 

Β3. (μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης: 

 

Ο ισχυρισμός του αφηγητή εμπλέκει όλα τα πρόσωπα στη δίνη μιας πιθανής εξαπάτησης, 

συνειδητής ή όχι, καθώς, όπως το θέτει εξαρχής, η ζωή εξ ορισμού προϋποθέτει δυσκολίες και ο 

καθένας μπορεί να «χτίσει» πλασματικές αλήθειες προκειμένου να προστατευθεί από το σκοτεινό 

της πρόσωπο. Έτσι,  

 

 ο αφηγητής μπορεί να έχει κρυφτεί πίσω από τις φαντασιώσεις του για κάποιο ένδοξο 

ηρωικό παρελθόν, καθώς είναι εγκλωβισμένος εκ γενετής μέσα στην σωματική του 

αδυναμία («από παιδί ήμουνα καρφωμένος …καρέκλα», μεταφορά), γεγονός το οποίο ο 

ίδιος δεν αποδέχεται ως εμπόδιο («για τον απλούστατο και ευτελή λόγο», μεταφορική 

χρήση του επιθέτου «ευτελής» και ειρωνεία).  

 τα πρόσωπα που εμφανίζονται να ειρωνεύονται τις διηγήσεις του ως ψευδείς («με 

κορόιδευαν», «“μα πού πολέμησες;” έκαναν ειρωνικά»), είναι πιθανό να εξαπατώνται από 

την εικόνα της αναπηρίας του που θεωρούν με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να 

συνδυαστεί με την εικόνα του ήρωα. Στη συνέχεια, όμως, παρουσιάζονται έτοιμα να 

αποδεχτούν την αλήθεια που κομίζει ο «γέρος με την μακριά βιβλική γενειάδα», καθώς η 

στερεοτυπική εικόνα του σεβάσμιου γέροντα ίσως τους αφοπλίζει και αδρανοποιεί τις 

όποιες αντιστάσεις τους («είχαν μείνει άφωνοι», υπερβολή). 



 Τέλος, ο ίδιος ο γέροντας, είναι πιθανό θύμα πλάνης, καθώς παραμένουν από την ιστορία 

αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες αντιστοίχισε το χαμένο αμπέχονο με τον αφηγητή 

και το μετέφερε ταξιδεύοντας στο χώρο και το χρόνο. Είναι πιθανό η μορφή αυτή να 

αποτελεί δημιούργημα του μυαλού και της επιθυμίας του «κατά φαντασίαν ήρωα», ένα 

φάντασμα που εξυπηρετεί τη δικαίωσή του σε αυτόν τον κόσμο.   

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής: 

 

Παρατήρηση: Ο/Η μαθητής/-τρια οφείλει να αξιοποιήσει τις ενδείξεις του κειμένου που 

αποκαλύπτουν σε αδρές γραμμές τα πρόσωπα και τη στάση τους έναντι του αφηγητή και των 

γεγονότων και να κινηθεί σε συμφωνία με αυτά.) Ενδεικτικά: 

 

ΠΡΙΝ 

-Α: Άκου τώρα τι μας λέει και απαιτεί και να τον πιστέψουμε! 

-Β: Τι εννοείς; Ο τύπος είναι ήρωας, δεν το αμφισβητώ.  

-Α: Ήρωας; Πώς; Πάνω στο καροτσάκι; Για σκέψου λίγο. Είναι καθηλωμένος από παιδί.  

-Β: Αλήθεια; Δεν το γνώριζα. Μου αρέσουν τόσο πολύ οι αφηγήσεις του που τις θεωρώ αληθινές. 

Είναι τόσο ενθουσιασμένος όταν αφηγείται, και καταφέρνει να μας συναρπάσει φωτίζοντας κάθε 

δυνατή λεπτομέρεια. Για σκέψου και εσύ, όμως: ένας ανάπηρος αποκλείεται  να έχει ζήσει όλων των 

ειδών τις περιπέτειες, ακόμα και τις πολεμικές; Και αν δεν τις έχει ζήσει, όπως λες, πώς είναι 

δυνατόν να είναι τόσο πειστικός και μάλιστα τόσο παραστατικός; Εγώ, λέω πως το λέει η ψυχή του.  

-Α: Έχεις πέσει απλώς θύμα της φαντασίας και του θράσους του. Να προσέχεις! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

ΜΕΤΑ 

-Α: Καλά, δεν ξέρω τι να πω … 

-Β: Εγώ στα έλεγα, φίλε μου. Νιώθω ενοχές που συμμετείχα στις ειρωνείες σας, ενώ τον είχα 

συμπαθήσει. Είχε πάντα κάτι αυτός ο τύπος, μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει πλέον 

καμιά αμφιβολία. Το αμπέχονο τα απέδειξε όλα. Και ο γέρος μας αποστόμωσε. Τώρα τι έχεις να πεις;  

-Α: Ναι, βέβαια. Αλλά νιώθω και κάπως παράξενα μετά από όλο αυτό. Ρε φίλε, να … σα να ζήσαμε 

ένα όνειρο ... σαν να μπήκαμε σε μια άλλη διάσταση. Θέλω να πω, συνέβη ή το φανταστήκαμε;  

-Β: Εσύ το βιολί σου. Ο τύπος έχει τσαγανό σου λέω. Και στον πόλεμο και στην αφήγηση. Ψάξε να 

βρεις την άκρη, γιατί εγώ δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω άλλο. Το θέμα για μένα έχει λήξει.  

-Α: Για μένα μόλις τώρα αρχίζει. Θα τα πούμε σύντομα, να συνέλθω πρώτα λίγο.  

 


