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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

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

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ζητούμενο κειμενικό είδος: μαθητικό άρθρο δημοσιευμένο στο σχολικό ιστολόγιο. 

Στοιχεία που υπηρετούν το επικοινωνιακό πλαίσιο:  

• Τίτλος, 

• Γλώσσα: Αναφορική λειτουργία της γλώσσας, 

• Ύφος λόγου: απλό και οικείο, 

• Αξιοποίηση κατάλληλου ρηματικού προσώπου  στον ενικό/πληθυντικό αριθμό (κατά 

κύριο λόγο: α’, γ’ ρηματικό πρόσωπο). 

Περιεχόμενο: 

Θετικά αξιολογούνται: 

• η ικανότητα του/της μαθητή/-τριας να εκφράζει τεκμηριωμένα, με σαφήνεια και ακρίβεια,  

την προσωπική του/της θέση για το θέμα,  

• η αξιοποίηση και ο μετασχηματισμός των ιδεών του μη λογοτεχνικού κειμένου (οργάνωση 

της επιχειρηματολογίας με άντληση ιδεών και από το κείμενο αναφοράς). 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Σε περίπτωση συμφωνίας ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής και υλοποίησης της ανοικτής 

κοινωνίας στην εποχή μας: 

• Η ανοιχτή κοινωνία συνδέεται με τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα δικαιώματα του 

ανθρώπου και του πολίτη και τον σύγχρονο πολιτισμό. Εφόσον, λοιπόν, τα περισσότερα 

κράτη παγκοσμίως ζουν σε καθεστώς δημοκρατίας, μπορούν να προωθήσουν την αντίληψη 

της ανοιχτής κοινωνίας. 



• Ανοιχτή κοινωνία σημαίνει ακηδεμόνευτη κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί , εφόσον ο 

σύγχρονος άνθρωπος, με το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και τη χρήση ορθολογισμού, 

μπορεί να περάσει σε αυτό το στάδιο ωριμότητας όπου καθοδηγείται μόνο από τη λογική.  

• Επειδή η ανοιχτή κοινωνία δεν δέχεται πολιτικά, ιδεολογικά ή δογματικά όρια στην 

ανάπτυξη της γνώσης και δεν είναι συμβατή με οποιαδήποτε μορφή απολυταρχίας, 

προϋποθέτει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ θεσμών και γνώσης, κοινωνίας και επιστήμης, 

πολιτείας και φιλοσοφίας και την κατοχύρωση της κριτικής, ως μεθόδου σκέψης των 

πολιτών. Επομένως, η ανάπτυξη γνώσεων, επιστήμης και κριτικής  σκέψης σε όλους τους 

πολίτες καθιστά την ανοιχτή κοινωνία πραγματοποιήσιμη.  

• Η διαφάνεια και ελεγξιμότητα των πολιτικών αποφάσεων και γενικότερα των ενεργειών και 

λειτουργιών της πολιτικής εξουσίας, καθώς και η αυτονομία των πολιτών μπορούν να 

καλλιεργήσουν την κριτική πολιτική σκέψη των ανθρώπων και να ενισχύσουν την πολιτική 

τους ωριμότητα, ώστε να συμβιώσουν στην ανοιχτή κοινωνία.  

 

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής και υλοποίησης της ανοικτής 

κοινωνίας στην εποχή μας: 

• Είναι σχεδόν ακατόρθωτο να ζήσουμε σε ακηδεμόνευτη πολιτεία, καθώς απαιτείται υψηλή 

ηθική καλλιέργεια όλων των πολιτών και αυτό φαντάζει σχεδόν ουτοπικό.  

• Παρά την ύπαρξη δημοκρατικού πολιτεύματος στις Δυτικές Κοινωνίες και την ανάπτυξη του 

πολιτισμού, δεν μπορούμε να ξεχνούμε τα αρνητικά συνακόλουθα του Δυτικού πολιτισμού 

(ανεπιθύμητες συνέπειες της εκβιομηχάνισης και της τεχνολογικής ανάπτυξης που είναι η 

περιβαλλοντική καταστροφή, η ερήμωση της υπαίθρου, το αίσθημα αλλοτρίωσης) που 

βεβαιώνουν πως δεν είμαστε ώριμοι για την ανοιχτή κοινωνία.  

• Ακόμη και αν ισχύουν νομικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει κατοχυρωθεί η ελευθερία 

και η ισότητα των πολιτών της Δύσης, ο ατομικισμός της σύγχρονης εποχής είναι 

ισχυρότερος και ωθεί στην εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και στην καταπάτηση 

των δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων.  

• Δεν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στα μορφωτικά αγαθά, με αποτέλεσμα 

να μην οδηγούνται όλοι οι πολίτες στην πνευματική ωρίμαση. 

• Για την ύπαρξη ανοιχτής κοινωνίας είναι απαραίτητος όρος η κυριαρχία της αλήθειας ως 

ρυθμιστικής πολιτικής αρχής, καθώς και της διαφάνειας. Στην εποχή της προπαγάνδας και 

της αλλοίωσης κάθε πληροφορίας, με αποτέλεσμα την παθητικοποίηση των πολιτών και τη  

μαζοποίησή τους, δεν είναι εφικτό να εφαρμοσθούν οι αρχές της ανοιχτής  κοινωνίας. 

 



Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Το ποιητικό υποκείμενο παρουσιάζει με οδυνηρό τρόπο την πολιτική κατάσταση στη χώρα του. 

Τα ΜΜΕ λειτουργούν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της εξουσίας και δεν αντιτίθενται σε αυτήν 

(οι εφημερίδες γεννιούνται βουβές, τα ραδιόφωνα γεννιούνται κουφά, οι τηλεοράσεις 

γεννιούνται τυφλές). Σε αυτή τη χώρα, όποιος διεκδικήσει ελευθερίες και αντισταθεί 

θανατώνεται, εφόσον υποστεί βασανιστήρια (κι όσους στη χώρα μου θέλουν όλα ετούτα να 

γεννιούνται γερά κι ελεύθερα, τους κάνουν βουβούς και τους σκοτώνουν τους κάνουν κουφούς 

και τους σκοτώνουν τους κάνουν τυφλούς και τους σκοτώνουν). Σε αυτή τη χώρα, προφανώς, 

υπάρχει δικτατορικό, απολυταρχικό καθεστώς.  Αυτό το πολιτικό-κοινωνικό  κλίμα της απόλυτης 

ανελευθερίας και του τρόμου μόνο αποστροφή και οργή μπορεί να δημιουργήσει στον/στην 

αναγνώστη/-στρια.  

Ο/Η μαθητής/-τρια καλείται να παρουσιάσει τη στάση του/της εάν ζούσε σε ανάλογο 

καθεστώς. Κάθε απάντηση είναι αποδεκτή αρκεί να είναι αιτιολογημένη.  

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Κάθε απάντηση θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι ολοκληρωμένη νοηματικά και εκφραστικά 

και να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κειμενικού τύπου της επιστολής (παράθεση τόπου 

και ημερομηνίας στην αρχή, προσφώνηση και αποφώνηση προς το ποιητικό υποκείμενο-φιλικό 

πρόσωπο που υποφέρει, αφορμή για τη συγγραφή αυτής της επιστολής, προσωπικό, οικείο και 

θερμό ύφος, εφόσον πρόκειται για επιστολή συμπαράστασης, χρήση πρώτου ενικού ρηματικού 

προσώπου, βιωματική διάσταση). Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αντλήσει στοιχεία από το 

ποίημα, προκειμένου να υποστηρίξει πως είναι απαραίτητη η αλλαγή του καθεστώτος. Μπορεί 

να αξιοποιήσει και πολλά παραδείγματα από τη σύγχρονη Ιστορία (και από την Ελληνική 

Ιστορία) όπου οι λαοί ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες ζωής, ακόμη κι αν αυτό 

φαινόταν ανέφικτο. Θα προσπαθήσει να πείσει το άτομο στο οποίο αποστέλλει την επιστολή 

πως η αντίσταση στην απολυταρχία και ο αγώνας οδηγούν, αργά ή γρήγορα, σε καλύτερα 

πολιτικοκοινωνικά αποτελέσματα, ενώ το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, όταν οι πολίτες 

παραμένουν παθητικοί δέκτες των πολιτικών γεγονότων.  


