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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)

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο στο ιστολόγιο του σχολείου.

Χρήση γ΄ ρηματικού προσώπου.

Βασικά θεματικά κέντρα :

Ο/Η μαθητής/-τρια αφορμώμενος/η από το κείμενο επιλέγει να αναφερθεί σε διάφορες

μορφές κοινωνικών ανισοτήτων που παρατηρεί  στην  κοινωνία μας,  που κατά την κρίση

του/της  είναι  οι  πιο  σημαντικές.  Μπορεί  να  επιλέξει  κάποιες  από  τις  παρακάτω,  που

θίγονται και στο κείμενο αναφοράς, όπως

 διακρίσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, στερεότυπα σε βάρος των γυναικών, 

ανισότητες σε επαγγελματικές ευκαιρίες, ενδοοικογενειακή βία κλπ,

 διακρίσεις σε βάρος ατόμων με ειδικές ανάγκες/ αναπηρίες, χλευασμός, 

αποκλεισμός από την κοινωνική ζωή, λιγότερες οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες,

 διακρίσεις ανάλογα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, στιγματισμός, 

αποκλεισμός,

 διακρίσεις σε βάρος αλλοδαπών, μεταναστών/ προσφύγων, ανεργία, ρατσισμός, 

εκπαιδευτικός αποκλεισμός,

 διακρίσεις σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, κοινωνικός αποκλεισμός, εγκατάλειψη,

 διακρίσεις σε βάρος ατόμων με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, 

  διακρίσεις ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες, 

ανύπαντρες μητέρες, παιδιά διαζευγμένων οικογενειών).

Παράλληλα, για κάθε μορφή κοινωνικών ανισοτήτων που παρουσιάζει ο/η μαθητής/-τρια ,

καλείται να διατυπώσει τεκμηριωμένα τους λόγους για τους οποίους επέλεξε κάποιες από

αυτές  τις  περιπτώσεις  με  κριτήριο  τις  επιπτώσεις  τους,  τις  πληθυσμιακές  ομάδες  που



θίγονται ή τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνική συνοχή ή στην ομαλή συμβίωση των

μελών της κοινωνίας.

Στοιχεία του κειμένου προς αξιοποίηση : 

 Όλοι  οι  υπόλοιποι,  γυναίκες,  μετανάστες  ηλικιωμένοι,  με  διαφορετική  θρησκεία  ή

σεξουαλικό προσανατολισμό, με κάποια αναπηρία τοποθετούνται… χαμηλότερα. Αν μάλιστα

κάποιος φέρει, όχι μόνο ένα, αλλά πολλά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά –μετανάστρια,

άνεργη, όχι και τόσο νέα, με χρόνιο πρόβλημα υγείας…,

 η αναπηρία ή χρόνια νόσος (19%), η οικογενειακή κατάσταση (12%), η ηλικία (9%), η εθνική

ή εθνοτική καταγωγή (8%), η φυλή ή το χρώμα (5%) κ.ά.».

Β3 (μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης:

Η  Αγγέλα  έπιασε  δουλειά  σε  ένα  σπίτι  μουσουλμάνων,  έπειτα  παντρεύτηκε  έναν

μουσουλμάνο αξιωματικό, γέννησε το παιδί του, αλλαξοπίστησε και όχι μόνο βιώνει την

κατακραυγή της κοινωνίας που ζει, αλλά βασανίζεται και από τις δικές της ενοχές για την

αμαρτία της.

Συναισθηματική κατάσταση Αγγέλας:

 γεμάτη ενοχές, απελπισμένη, φέρει βαρέως το αμάρτημά της (Η αμαρτία η δική μου

δεν έχει συχώρεση… εγώ θα καίουμαι στη μαύρη πίσα της Κόλασης και σ’ αυτή τη ζωή και

στην άλληνα… δε θα βρεθεί ποτέ παπάς που να με λύσει από το έγκλημά μου… ),

 τρομαγμένη, φοβισμένη, συντετριμμένη (νάτην με τα μεγάλα της τα μάτια τρομαγμένα

και το στρογγυλό της πρόσωπο, να στέκεται έξω από την πόρτα της εκκλησιάς, στέκεται σαν

τη ζητιάνα, να μυρίζεται τον αέρα και να μην τολμά να πατήσει ούτε καν το κατώφλι.).

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να: 

 δικαιολογήσει  την κατάσταση της Αγγέλας αναλογιζόμενος/η το στενό κοινωνικό

πλαίσιο  του  χωριού  που  ζει,  τις  ισχυρές  προκαταλήψεις  σε  βάρος  των

αλλόθρησκων, τις δεισιδαιμονίες (Σε λίγο κάτι μπερδεμένα, άσχημα φτάνανε στ’ αφτιά

μας. Κατόπι ακούστηκε πως η Αγγέλα τον παντρεύτηκε. Στην αρχή κανένας δεν ήθελε να το

πιστέψει, είχε τόσο καλό όνομα το κορίτσι. Ήταν έτσι σεμνό και φρόνιμο.),

 να  μη  μπορεί  να  δικαιολογήσει  τη  στάση  της,  να  τη  θεωρήσει  υπερβολική

αναφερόμενος/η στην ανεξιθρησκία, την ανεκτικότητα της εποχής μας σχετικά με

τις  θρησκευτικές  πεποιθήσεις,  την  απομάκρυνση  από  δεισιδαιμονίες  και

προλήψεις.



ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής:

«Εσένα, θαρρώ, ο ίδιος ο Θεός θα σε συχώρεσε...» 

Ο/Η μαθητής/-τρια συνεχίζει τον λόγο της αφηγήτριας απευθυνόμενος/η στην Αγγέλα. Ο

λόγος του/της μπορεί να στηριχτεί στα εξής ενδεικτικά σημεία: 

 ο Θεός είναι μεγάλος, γενναιόδωρος, βλέπει τη μετάνοια και τις ενοχές της και θα

τη λυτρώσει από το βάρος της αμαρτίας της,

 το «αμάρτημά» της δικαιολογείται, γιατί αναγκάστηκε να μπει στην οικογένεια των

Οθωμανών,  η  φτώχεια  και  η  μοναξιά  την  οδήγησαν  στην  επιλογή  να

αλλαξοπιστήσει, για να καταφέρει να επιβιώσει,

 οι άνθρωποι  κρίνονται  από τη συμπεριφορά τους και  τη στάση τους προς τους

συνανθρώπους τους κι όχι από τη θρησκεία τους,

 δεν ήταν συνειδητή επιλογή να αλλαξοπιστήσει, αναγκάστηκε λόγω των συνθηκών

της ζωής της.
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