
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η συμβίωση με τον «Άλλον»

Το  κείμενο  είναι  απόσπασμα  από  την  έκδοση  της  έκθεσης  «Στερεότυπα  και  Προκαταλήψεις:

Δημιουργία και Αντιμετώπιση», Γ΄ έκδοση, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Αθήνα, 2011.

[…]  Η  πολιτισμική  αγωγή,  που  είναι  απαραίτητη  για  την  απάλειψη  των

προκαταλήψεων  και  των  στερεοτύπων,  είναι  σε  αντίθεση  με  τους  φόβους  –  τους

πολιτιστικούς φόβους – για την πολιτισμική διαφορετικότητα των «Άλλων». Γι’ αυτόν τον

λόγο  πρέπει  να  αναπτύξουμε  στρατηγικές  που  θα  τονίζουν  ότι  μια  ολοκληρωμένη

πολιτισμική εξέλιξη είναι δυνατή μόνον όταν ο «Δικός» μας πολιτισμός συναντιέται με τον

«Άλλο» πολιτισμό προωθώντας την συμβίωση, ώστε να εξουδετερώσουμε την αποξένωση.

Βέβαια, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κάποια διορθωτικά βήματα ως αντανάκλαση

των νέων παραστάσεων του «Άλλου» πολιτισμού. […]

Στα συμφραζόμενα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας οι παιδαγωγικές στρατηγικές

οφείλουν να αποφεύγουν την άρνηση των «άλλων» ή την υποτίμησή τους. Πρέπει πολύ

περισσότερο να ασχοληθούν και να αγγίξουν τον «Άλλο», ώστε να μάθουμε να κατανοούμε

τους  εαυτούς  μας  και  τους  άλλους  καλύτερα,  να  εντοπίζουμε  την  αποξένωση  των

ανθρώπων  από  ανθρώπους  άλλων  πολιτισμικών  καταγωγών  καθώς  επίσης  και  την

αποξένωση από τους εαυτούς μας.

Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να καταργήσει τις πλασματικές ιεραρχίες των

πολιτισμών, οι οποίες δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα του αγώνα επιρροής δυνάμεων, -

κυρίως οικονομικών – και θέλησαν έτσι να επισημοποιήσουν ψευδοεπιστημονικές έρευνες

που παρουσίαζαν τους πολιτισμούς ως στατικούς.

Το  «Άλλο»  πρέπει  να  εισαχθεί  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  γιατί  μπορεί  να

συμβάλει στο να κατανοήσουμε, να διευρύνουμε και να αλλάξουμε προς το καλύτερο το

«δικό» μας.

Το  «Άλλο»  δεν  είναι  το  εξωτικό,  το  πρωτόγονο  ή  όποιος  άλλος  διακριτικός

χαρακτηρισμός που γνωρίζουμε, αλλά η διαφορετικότητα σ’ όλες τις καθημερινές μορφές

αντιμετώπισης  της ζωής.  Παραδείγματα  αυτών των «Άλλων» συναντάμε  καθημερινά σε



πολλές περιοχές όπως για παράδειγμα στην Αττική, στις περιοχές Γκάζι, Κυψέλη, Ν. Λιόσια,

Ζαφείρι, Πέραμα, Ασπρόπυργο και αλλού.

Η συμβίωση ή η παρατήρηση διαφορετικών πολιτισμών δεν οδηγεί οπωσδήποτε σε

πολιτισμικό ρατσισμό. Εξαρτάται πολύ περισσότερο από την ατομική στάση του καθενός

μας, από την οποία απορρέει ή όχι ο σεβασμός της διαφορετικότητας των άλλων, κι όπου

αποτυπώνεται  μια  λιγότερο  ή  περισσότερο  δυναμική  πολιτισμική  ταυτότητα.  Ο

πολιτισμικός  ρατσισμός  ευδοκιμεί  σ’  εκείνους  που  δεν  αισθάνονται  ασφαλείς/σίγουροι

μέσα στη δική τους πολιτιστική ταυτότητα.

Α3.  Σε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σου  εξηγείς για ποιους λόγους θεωρείς

σημαντική  την  ομαλή  συμβίωση  ανάμεσα  στους  ανθρώπους  που  προέρχονται  από

διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (200-250 λέξεις).
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ (1881-1952)

Ταβέρνα

Το ποίημα είναι του Σωτήρη Σκίπη (1881-1952), από τη συλλογή «Κασταλία Κρήνη» (εκλογή 1900-

1950). Αθήνα. 1950.

Στην πρόχειρη ταβέρνα από σανίδια,

που έστησ’ ένας Αρμένης, τα βραδάκια

οι πρόσφυγες μαζεύονται και πίνουν

για να κατέβουν κάτω τα φαρμάκια.

Κάθε παρέα, θαρρείς, κι ένα χωριό σου,

γίνεται τότε, ω Ανατολή μεθύστρα,

αχ, ποιος θε ναν το σκούξει πάλι απόψε

γλυκά με τη φωνή σου τη ραγίστρα;

Θάναι Σμυρνιός, θάναι Βουρλιώτης, Αϊβαλιώτης;



Θάναι Καλλιπολίτης ή Πολίτης;

Θάναι από το Αϊδίνι, από την Προύσα, 

ή θάν’ ασίκης Μαυροθαλασσίτης;

Μα όποιος και νάναι –θάσαι εσύ, καημένε

αντίλαλε ακριβέ κι αλαργινέ,

της εξολοθρεμένης Μικρασίας, 

οπού δε θα σβηστείς ποτέ, ποτέ!

Κυλά ο σκοπός –αχ, πιέτε και λιγάκι!-

αμάν-αμάν! κι ο αγέρας της Αθήνας

από καημούς προσφυγικούς γεμίζει

του πυρετού, της γύμνιας και της πείνας.

Όμως οι κλάρες σου απ’ το αστροπελέκι

κι αν εκοπήκαν ξάφνου κι αν καήκαν

κι επάνω σου αν περάσαν άγριες μπόρες,

κι άλλα κακά τρανότερα αν σε βρήκαν,

ω δέντρο αιωνιοζώητο, σε βάθη

αμέτρητα είναι οι ρίζες σου χωμένες

και θα φουντώσουν πάλι και θ’ απλώσουν

οι κλάρες σου από πρώτα πιο αντρειωμένες.

Τραγούδι τρεμολάλητο, καημένε

αντίλαλε ακριβέ κι αλαργινέ,

της εξολοθρεμένης Μικρασίας

οπού δε θα σβηστείς ποτέ, ποτέ!...



Β3.  Να  επιλέξεις  ένα  από  τα  δύο  ακόλουθα  θέματα.  Να  καταγράψεις  τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1.  Να  ερμηνεύσεις,  με  βάση  στοιχεία  που  δίνει  το  ποίημα,  τη  διάθεση  των

ανθρώπων που είναι  πρόσφυγες από διαφορετικές περιοχές.  Πιστεύεις ότι είναι

δικαιολογημένη αυτή η διάθεση; 

ή

2. Να φανταστείς ότι είσαι ένας πρόσφυγας και γράφεις στο ημερολόγιό σου τις

σκέψεις  σου  και  τα  συναισθήματά  σου  μετά  τη  συζήτηση  που  με  ανθρώπους

διαφορετικής καταγωγής στην ταβέρνα σχετικά με τη νέα σας ζωή.
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