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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

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη:

δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση,

ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο,

γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία.

Θετικά συνεκτιμάται η χρήση -με μέτρο - στοιχείων αμεσότητας/ προφορικότητας (π.χ. α΄

και β΄ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο, ρητορικές ερωτήσεις, ενδιάμεσες προσφωνήσεις)

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης:

Ο/η μαθητής/-τρια μπορεί να φωτίσει τα παρακάτω στοιχεία με τις δικές του απόψεις.

Στοιχεία από το κείμενο αναφοράς για την αξία της ατομικής προσπάθειας:

 Ο  Τζέσε  ως  πρότυπο  αγώνα  και  επιτυχία  μέσα  σε  αντίξοες  συνθήκες,  σε  έναν

διαφορετικό κόσμο (δεκαετία του 1930): η κατάσταση έμοιαζε σαν μία ωρολογιακή

βόμβα  έτοιμη  να  σκάσει,  στην  Αμερική  οι  Αφροαμερικανοί  υφίστανται ακραία

ρατσιστική συμπεριφορά, στη Γερμανία ο Χίτλερ γιγαντώνει τον ναζισμό, ρατσισμός

παντού, απειλή για την  ελευθερία.

 Είναι άνθρωπος με συναισθήματα, τρωτά σημεία και αδυναμίες ο Τζέσε και όχι

υπερήρωας → ταύτιση θεατή, κατανόηση της αξίας της επιμονής για την επιτυχία. 

 Ο  Τζέσε,  ενάντια  σε  όλα,  δίνει  μαθήματα  ζωής:  πίσω  από  ρεκόρ,  μετάλλια,

προετοιμασίες, χορηγούς, βρίσκεται «ο  άνθρωπος» που θυμίζει πως, όταν θέλεις

πάρα  πολύ  κάτι,  δεν  σε  σταματά  τίποτα.  Αδιαφορεί  για  όλους  όσοι  τον  είχαν

περιθωριοποιήσει  και βγάζει  τον  καλύτερό του εαυτό στον στίβο,  καταθέτοντας

ψυχή,  ανθρωπιά,  ευγενή  άμιλλα.  →  Ο  Χίτλερ  δεν  αντέχει  την  ταπείνωση  και

αποχωρεί  από  το  στάδιο.  →  Γέμισε  υπερηφάνεια  όσους  έχουν  δεχτεί  τέτοιου



είδους καταπίεση και μνημονεύεται μέχρι σήμερα ως ένας από τους κορυφαίους

αθλητές όλων των εποχών.

Επιχειρηματολογία για τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας:

 Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι ακραίες δογματικές απόψεις και πολιτικές οδηγούν

τους λαούς σε δυστυχία και οπισθοδρόμηση.

 Οι αρχές της δημοκρατίας και της ευνομίας υπαγορεύουν τον αδιάκοπο αγώνα για

μια κοινωνία που θα εξασφαλίζει στα μέλη της ισότητα και δικαιοσύνη.

 Είναι απαράδεκτη η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια εποχή όπου

υπάρχει πλούτος και τεχνολογικά μέσα, τα οποία αρκούν για να εξασφαλίσουν σε

όλους ίσες ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή.

 Οι αρχές της αρμονικής συνύπαρξης, της αποδοχής και της συμπερίληψης όλων των

μελών  μιας  κοινωνίας  συνιστούν  συντελεστή  προόδου  του  πολιτισμού,  καθώς

δίνουν τη δυνατότητα για ατομική προκοπή και ευτυχία, ενισχύουν τον κοινωνικό

ιστό και διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα.

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Οι αξίες που αναδεικνύει η αναδρομή στο παρελθόν είναι:

 ελπίδα για όλους: η ταπεινή καταγωγή από έναν τόπο φτωχό και μια οικογένεια

στερημένη δεν προδιαγράφει κατ’ ανάγκη δυσοίωνο μέλλον,

 η καθημερινή πειθαρχία και  η  επιμονή  να πηγαίνει  στο σχολείο  (λειτουργεί  ως

σύμβολο στην αφήγηση: ως ένα παράθυρο στον κόσμο, μια ευκαιρία για καλύτερη

ζωή), μολονότι ήταν μακριά, του άνοιξε δρόμους (κυριολεκτικά και μεταφορικά), 

 η σημασία της στοχοπροσήλωσης, που μετασχηματίζει την αδυναμία σε επιτυχία,

 η μετατροπή της ανάγκης σε πλεονέκτημα («ουδέν κακόν αμιγές καλού»),

 η αξία του αγώνα για επιβίωση και βελτίωση της ζωής, ακόμα και  σε συνθήκες

ακραίας φτώχειας (ξυπόλητος, καλύβα).

Τα συναισθήματα που αναδεικνύει η αναδρομή στο παρελθόν είναι:

 νοσταλγία για την πατρίδα του, αλλά και μια αδιόρατη αίσθηση αναγνώρισης κι

ευγνωμοσύνης για όσα του πρόσφερε: Περπάτησε ξυπόλητος πάνω στο γρασίδι του

σταδίου... - Ήθελε (ή, μάλλον, το είχε ανάγκη) να αισθανθεί κάτω απ’ τα πόδια του

την επαφή με το χώμα και το χορτάρι...,



 βαθιά συγκίνηση (Δάκρυα κύλησαν…) για τη βράβευσή του και την αναγνώριση του

κόπου του (χρυσό μετάλλιο, διεθνής αποθέωση, τιμητική θέση στον τόπο του),

 αίσθημα δικαίωσης και επιτυχίας (Τα κατάφερε.), 

 αισιοδοξία για το μέλλον (Όλα από δω και πέρα θα πήγαιναν καλά.),

 αίσθημα αυτάρκειας (Δεν είχε τίποτα ν’ ανησυχεί.).

Το δεύτερο ερώτημα εναπόκειται  στην αναγνωστική ανταπόκριση του/της μαθητή/τριας

στο κείμενο (π.χ. ανάδειξη της επιθυμίας του ήρωα να πηγαίνει στο σχολείο ως αφορμή για

την εξέλιξη και την επιτυχία του) και τα προσωπικές του/της απόψεις. 

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η εκφώνηση απαιτεί  τη συγγραφή επιστολής σε οικείο  πρόσωπο. Επομένως,  πρέπει  να

πληρούνται οι ανάλογες προδιαγραφές του συγκεκριμένου κειμενικού είδους:

δομή: οικεία προσφώνηση και αποφώνηση,

ύφος λόγου: προσωπικό και άμεσο, τόνος εξομολογητικός, αφήγηση σε α΄ ενικό ρηματικό

πρόσωπο,

γλώσσα: συγκινησιακά φορτισμένη.

Ως  προς  το  περιεχόμενο,  είναι  απαραίτητο  να  συμπεριληφθούν  όλα  τα  γεγονότα,  οι

συνειρμοί και οι συναισθηματικές αντιδράσεις του ήρωα, που αποτυπώνονται στο κείμενο

αναφοράς.


