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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
1η δραστηριότητα 

Α1. Στο διαδικτυακό άρθρο καταγράφεται η άποψη ότι η κοινωνική 
εμπειρία προϋποθέτει τη συμβολή όλων των ηλικιακών 
ομάδων. Οι συλλογικές δράσεις, η σύζευξη εμπειρίας και 
γνώσης κι ο κοινός προσανατολισμός όλων των ηλικιακών 
ομάδων μπορούν να αυξήσουν το παραγόμενο κοινωνικό 
όφελος. Επιπλέον, αυτοί οι παράγοντες θα βελτιώσουν και την 
ποιότητα της συνεργασίας και των επαφών νέων κι 
ηλικιωμένων μέσα από το αίσθημα της συμμετοχής και της 
προσφοράς. 

 
2η δραστηριότητα 

Α2. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: «Συγκεκριμένα… προς την Τρίτη Ηλικία.» 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: «Ο τομέας… της κοινωνικής συμμετοχής.» 
ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ: δεν υπάρχει 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη 
μέθοδο των παραδειγμάτων, αναφέροντας τη συμμετοχή των 
ηλικιωμένων σε εθελοντικές εργασίες, όπως η βοήθεια των 
παιδιών στη μελέτη και η παρουσία τους σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς κι ολοήμερα σχολεία. 

 

Α3. Η συλλογική προσπάθεια της μαθητικής κοινότητας μπορεί να 
επιλύσει μεγάλο εύρος των προβλημάτων της παιδείας. 
Ο διάλογος μεταξύ των κρατών ενδυναμώνει τις ειρηνευτικές 
διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων τους. 
Τα ερεθίσματα για την ανακάλυψη των δεξιοτήτων των 
παιδιών πρέπει να δίνονται από την προσχολική αγωγή. 



 

 

 

3η δραστηριότητα 
 

Α4. ΤΙΤΛΟΣ: Οι μαθητές στο πλευρό των ηλικιωμένων! 
 

 Διοργάνωση ημερίδων για την ευαισθητοποίηση των 
μαθητών σχετικά με τα προβλήματα της καθημερινότητας 
των ηλικιωμένων. 

 Διάλογος μεταξύ μαθητικής κοινότητας κι ηλικιωμένων για 
την εξεύρεση λύσεων των προβλημάτων τους. 

 Έμπρακτη αναγνώριση κι αξιοποίηση της εμπειρίας και 
των γνώσεων των ηλικιωμένων προς όφελος της σχολικής 
κοινότητας. 

 «υιοθεσία» ανθρώπων της τρίτης ηλικίας από τους 
μαθητές με σκοπό την παροχή βοήθειας ακόμη και κατ’ 
οίκον (φάρμακα, τροφή, συντροφιά). 

 Δημιουργία περιπάτων, κατά τους οποίους οι ηλικιωμένοι 
θα μοιράζονται με τους μαθητές αναμνήσεις του 
παρελθόντος δημιουργώντας πεδίο συλλογικής μνήμης. 

 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (θέατρο, μουσική, 
χορός) που θα συμμετέχουν και οι μαθητές κι οι 
ηλικιωμένοι. 

 Εκδηλώσεις επιβράβευσης ηλικιωμένων με αξιόλογη 
κοινωνική δράση. 

 Παροχή δωρεάν μαθημάτων χρήσης ψηφιακής 
τεχνολογίας, ώστε η επικοινωνία κι οι συναλλαγές με το 
κράτος να καταστούν πιο εύκολες. 



 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

1η δραστηριότητα 
Β1. Ο αστυνομικός παρατηρώντας τον ηλικιωμένο να απορεί για 

τον λόγο που θα έπρεπε να μετρηθεί το ύψος του, απαντά 
χρωματίζοντας το ύφος του με ειρωνεία («Ο αστυνομικός 
χαμογέλασε … μιαν επαλήθευση»). Διατηρώντας τον σαρκασμό 
(«του ανακοίνωσε με το ίδιο χαμόγελο»), συνέχισε να 
απευθύνεται στον ηλικιωμένο μέχει που κατάλαβε τη θλίψη του, 
αφού αδυνατούσε να αποδεχθεί τη νέα κατάσταση. Τότε ο 
αστυνομικός μετατρέπει την ειρωνεία σε συμπόνια και επιείκεια 
προσπαθώντας να τον καθησυχάσει («Ο χρόνος, ξέρετε … τόσο 
χαμηλώνει»). Αυτή η εικόνα διατηρείται ως το τέλος του 
αποσπάσματος, όπου παρουσιάζεται να χαμογελά («ο 
αστυνομικός γέλασε») δείχνοντας συγκατάβαση και κατανόηση 
στον προβληματισμό του ήρωα. 

 
2η δραστηριότητα 

Β2. Ο διάλογος αξιοποιείται από τον αφηγητή για να αποκτήσει το 
κείμενο ζωντάνια, θεατρικότητα και παραστατικότητα. Επίσης 
το επικοινωνιακό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία αμεσότητας 
και μιας σχέσης οικειότητας με τον αναγνώστη, ενώ παράλληλα 
ελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή του και εντείνει το 
συναίσθημά του. 

Β3. Στην παρομοίωση υπάρχουν τα δεικτικά και τα αναφορικά στοιχεία. 
Δεικτικά στοιχεία : «τον εαυτό του», «τον χρόνο» 
Αναφορικά στοιχεία : «ως μπονσάι», «διεστραμμένο Γιαπωνέζο 
κηπουρό» 
Μετά την απάντηση του αστυνομικού στον ηλικιωμένο, 
σύμφωνα με την οποία ο χρόνος είναι ο βασικός παράγοντας 
που οδήγησε στη μείωση του ύψους του, ένα πλήθος 
συναισθημάτων φαίνεται να κατακλύζουν τον ήρωα. 
Ξαφνιασμένος όπως ήταν παρομοιάζει τον εαυτό του με φυτό 
«μπονσάι» και τον χρόνο σαν τον κύριο υπαίτιο που δεν το 



 

 

αφήνει να αναπτυχθεί όπως θέλει. Βιώνει αρνητικές σκέψεις και 
συναισθήματα καθώς είναι διάχυτη η λύπη, η απογοήτευση και 
η απαισιοδοξία η οποία επιτείνεται από το δέος του θανάτου. 
Τα λόγια του αυτά αποκαλύπτουν επίσης το συναίσθημα του 
άγχους και του θυμού ενώ προβάλλουν και την έντονη αίσθηση 
της πίκρας που νιώθει. Ωστόσο, καταφέρνει να διακωμωδήσει 
τη σωματική του αδυναμία, κι ας υπάρχει η θλίψη ως κυρίαρχο 
συναίσθημα. Αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος αποτελεί μια απειλή 
για τον ίδιο και την εξωτερική του εμφάνιση προκαλώντας 
προοδευτικές σωματικές φθορές και αυτό είναι που του 
δημιουργεί τέτοια πνιγηρά συναισθήματα. 

 

3η δραστηριότητα 
Β4. Ο ήρωας του διηγήματος, με την απόφασή του να εκδώσει 

καινούργιο δελτίο ταυτότητας, έρχεται αντιμέτωπος με τη νέα 
πραγματικότητα. Το άκουσμα της μείωσης του ύψους του 
φαίνεται να αποτελεί μια δυσάρεστη αλλά αναμενόμενη για 
την ηλικία του έκπληξη. Για κάθε άνθρωπο τα γηρατειά είναι 
μια επώδυνη περίοδος της ζωής του. Και για τον ηλικιωμένο 
ήρωα η συνειδητοποίηση της παραμορφωτικής τους δράσης 
τον οδηγούν σε μια λογική υπαρξιακή αγωνία και σε μια 
δύσκολη ψυχολογική κατάσταση καθώς τον κυριεύει έντονα 
θλίψη, πανικός και απογοήτευση. Δεν είναι εύκολο να 
συμφιλιωθεί κανείς με την ίδια ότι όλες οι αλλαγές που 
συμβαίνουν την περίοδο αυτή είναι μια «προειδοποίηση» ότι η 
ζωή του δύει. 
Κοιτώντας γύρω μου, συχνά παρατηρώ ηλικιωμένους 

ανθρώπους να δυσκολεύονται να συμβιβαστούν με τις 
αλλαγές που προέρχονται από το γέρασμα του σώματος και 
της μορφής τους με αποτέλεσμα να χάνουν κάθε ψυχικό 
σθένος και να τις βιώνουν σαν έναν αργό θάνατο. Έτσι και ο 
ηλικιωμένος στο διήγημα διαπιστώνοντας ότι η ζωή του φθίνει, 
ακολουθεί τα λογικά στάδια αντίδρασης ενός ατόμου της 
αντίστοιχης ηλικίας. 


