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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 η περίπτωση του Θανάση Αντετοκούμπο. 

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση. 

 Η αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία της γλώσσας. 

 Ύφος λόγου: απλό, οικείο (σχολικό έντυπο). 

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: 

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι από την ένταξή τους στη νέα πατρίδα:  

 βιώνουν την απόρριψη, τον ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό με αποτέλεσμα την 

καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, 

 αδυνατούν να προσαρμοστούν καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολία στη γλώσσα, στο σχολείο, 

στην εύρεση εργασίας, 

 στοχοποιούνται για κάθε παράνομη δραστηριότητα, θεωρούνται υπαίτιοι για κάθε 

εγκληματική ενέργεια, 

 γίνονται αντικείμενο εργασιακής εκμετάλλευσης (χαμηλά ημερομίσθια, έλλειψη ασφάλισης 

κ.ά).  

Τρόποι βελτίωσης της ζωής τους:  

 η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει παρέχοντας προγράμματα για την ένταξή τους, 



 οικονομική στήριξη και ίσες ευκαιρίες  από την πολιτεία και άλλους φορείς, 

 εκπαιδευτικά προγράμματα για την ένταξη μεταναστών και την εκμάθηση της ελληνικής ως 

δεύτερης γλώσσας. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ο αφηγητής μεταφέρει τα βιώματά του ως μετανάστης στη Γερμανία και απεικονίζει με ρεαλιστικό 

τρόπο τη ζωή του Έλληνα μετανάστη. Περιγράφει τη δυσκολία ένταξης στη νέα πατρίδα και την 

αγωνία που ένιωθε όταν μαζί με άλλους Έλληνες που τους ένωνε η ξενιτιά και η νοσταλγία για τα 

αγαπημένα πρόσωπα, περίμενε τα νέα τους. Θυμάται την καχυποψία που βίωνε από τους άλλους 

μόνο και μόνο επειδή ήταν ξένος, αλλά και την εκμετάλλευση από συμπατριώτη του. Αντιλαμβάνεται 

την τραγική μοίρα των Αλβανών καθώς βιώνουν τα ίδια στην Ελλάδα και ειρωνεύεται την όλη 

κατάσταση («να πέσουν μέσα και να πνιγούνε ή να τους πετάξουμε εμείς»). Συνειδητοποιεί την κοινή 

μοίρα όλων των «ξένων» σε έναν άλλο τόπο και μεταφέρει ένα αίσθημα πικρίας. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (επιστολή) λαμβάνουμε υπόψη: 

δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση 

ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο 

γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία 

 

Ανάλογα με τον βαθμό πρόσληψης και συναισθηματικής ανταπόκρισης του κειμένου, αλλά και τον 

παραστατικό τους κύκλο οι μαθητές/-τριες μπορούν να απαντήσουν ελεύθερα για τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους. 


