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ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

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 

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση 

 Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το σοβαρό ύφος 

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. 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

Ο/Η μαθητής/-τρια εκφράζει τη συμφωνία του για τη θέση που διατυπώνεται (ενδεχομένως να 

αξιοποιήσει στοιχεία από το κείμενο αναφοράς) τεκμηριώνοντας με επιχειρήματα όπως: 

 η αποδοχή του εαυτού κάνει το άτομο δεκτικό στη διαφορετικότητα 

 αποκτά θετική εικόνα για τον εαυτό του και τους άλλους 

 δεν βιώνει αρνητικά συναισθήματα, συνεπώς δεν εκφράζει και αρνητικά συναισθήματα 

 διαθέτει ενσυναίσθηση και αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο που έχουν οι αρνητικές 

συμπεριφορές στα συναισθήματα των άλλων 

 διαπνέεται από αλληλοσεβασμό 

Ο/Η μαθητής/-τρια εκφράζει τη διαφωνία του για τη θέση που διατυπώνεται (ενδεχομένως να 

αξιοποιήσει στοιχεία από το κείμενο αναφοράς) τεκμηριώνοντας με επιχειρήματα όπως: 

 δεν είναι αυτονόητο ότι όποιος νιώθει καλά με τον εαυτό του δεν έχει αρνητικά 

συναισθήματα για άλλους 

 απαραίτητη η συνδρομή του σχολείο και της οικογένειας 



 συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, καλλιτεχνικές ενασχολήσεις, συναυλίες κ.ά. 

 

Ενδεδειγμένη στάση απέναντι σε κάθε μορφής διάκριση: 

 συνειδητοποίηση του θέματος και ευαισθητοποίηση 

 ίση συμπεριφορά προς όλους 

 επέμβαση με τα λόγια και τη στάση όταν παρατηρείται τέτοια συμπεριφορά 

 θετικό παράδειγμα για τους άλλους 

 απαλλαγή από προκαταλήψεις παλαιότερων γενεών 

 ενημέρωση για θέματα ισότητας και συμπερίληψης 

 αγωνιστικότητα, συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, φιλανθρωπικό έργο 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες απάντησης: 

Το ποιητικό υποκείμενο θεωρεί αδιανόητο και ακατανόητο («των αδυνάτων αδύνατο») το γεγονός 

ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διακρίσεις. Δεν μπορεί να δεχτεί πως δεν αντιλαμβάνονται το 

εφήμερο της ύπαρξής τους και στέκουν με μίσος και εμπάθεια απέναντι σε κάποιον με μοναδικό 

κριτήριο τη διαφορά στο χρώμα, τη φυλή ή τη θρησκεία. Η απογοήτευση και η σύγχυση που βιώνει 

εκφράζονται στον έντονα φορτισμένο λόγο του. 

Ο/Η μαθητής/-τρια οφείλει να τοποθετηθεί υπέρ της ισότητας των ανθρώπων, να συμμεριστεί το 

συναίσθημα του ποιητικού υποκειμένου και να εκφράσει τη δυσαρέσκεια και τον αποτροπιασμό του 

για κάθε εκδήλωση ρατσιστικής συμπεριφοράς. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Θετικά αξιολογούνται: 

 Αναγραφή τόπου και ημερομηνίας 

 Προσφώνηση: «Αγαπημένο μου ημερολόγιο,» ή οποιαδήποτε ανάλογη 

 Ύφος λόγου: άμεσο, προσωπικό και εξομολογητικό (α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο) 

 

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

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους του ημερολογίου.   



Οι μαθητές/-τριες είναι απαραίτητο να αφηγηθούν ένα περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς και 

να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 


