
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

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. (25 μονάδες)

Ύφος  λόγου  σοβαρό,  απρόσωπο,  πληροφοριακό  –  γ΄  ρηματικό  πρόσωπο  στην

επιχειρηματολογία,  ενδεχομένως  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο  στις  προσωπικές

τοποθετήσεις – λεξιλόγιο επίσημο

Εισαγωγή/πρόλογος:  διαπίστωση  του  πολυπολιτισμικού  περιβάλλοντος/  αφόρμηση  από

την επικαιρότητα.

Κύριο θέμα: για ποιους λόγους θεωρεί ο/η μαθητής/-τρια σημαντική την ομαλή συμβίωση

ανάμεσα στους ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα:

 Οι  άνθρωποι  που  έρχονται  από  διαφορετικά  πολιτισμικά  περιβάλλοντα  έχουν

ανάγκη την αποδοχή από τον πολιτισμικό «Άλλο». 

 Η απόρριψη οδηγεί σε συγκρουσιακές καταστάσεις.

 Η ομαλή συμβίωση θα τονώσει τη δημιουργικότητα και την αποδοτικότητά τους

στον επαγγελματικό τους βίο.

 Η  ομαλή  συμβίωση  θα  βελτιώσει  τον  κοινωνικό  βίο  και  την  ποιότητα  της

συλλογικής ζωής. 

 Η ομαλή συμβίωση είναι η απαραίτητη συνθήκη προόδου μιας κοινωνίας.

Παρατήρηση: οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εμπλουτίσουν τα επιχειρήματά τους

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση

Β3. (25 μονάδες)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Η διάθεση των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές. Πιστεύεις ότι είναι

δικαιολογημένη αυτή η διάθεση; 

 «οι πρόσφυγες μαζεύονται και πίνουν/ για να κατέβουν κάτω τα φαρμάκια.»



 «από καημούς προσφυγικούς γεμίζει/ του πυρετού, της γύμνιας και της πείνας.»

 «κι επάνω σου αν περάσαν άγριες μπόρες,/ κι άλλα κακά τρανότερα αν σε βρήκαν»

Οι άνθρωποι που πηγαίνουν στην ταβέρνα είναι πρόσφυγες που βίωσαν τον ξεριζωμό από

την  πατρίδα  τους  και  τις  δυσκολίες  προσαρμογής  στο  νέο  κοινωνικό  περιβάλλον  όπου

βρέθηκαν. Είναι θλιμμένοι, πονεμένοι και απογοητευμένοι από τη ζωή και από τη μοίρα

τους.  Είναι  δικαιολογημένη η άσχημη  και  απαισιόδοξη διάθεσή  τους,  γιατί  βιώνουν τις

συνέπειες μιας πολεμικής αναμέτρησης χωρίς να έχουν την ευθύνη αυτής.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Σε α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο με προσωπικό, εξομολογητικό ύφος λόγου ο/η μαθητής/-

τρια καταθέτει σκέψεις και συναισθήματα:

 Σκέφτομαι πως είναι άδικο που χάσαμε την πατρίδα μας, την περιουσία μας, τη ζωή

μας την ίδια. Τα λάθη και τις φιλοδοξίες των «μεγάλων» πληρώνουμε εμείς. Εδώ

δεν  μας  θέλουν,  μας  κατηγορούν  πως  τους  πήραμε  τις  δουλειές  τους  και  μας

υποτιμούν.

 Νιώθω μεγάλη απογοήτευση από τη ζωή μου. Είναι μεγάλη δυστυχία να θέλεις να

ριζώσεις σε έναν νέο τόπο και όλοι οι άλλοι να σε κοιτούν με καχυποψία. Είμαστε

όλοι άνθρωποι και έχουμε όλοι την ίδια λαχτάρα: να ζήσουμε όμορφα!


