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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. (25 μονάδες)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

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

επιχειρηματολογία,  ενδεχομένως  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο  στις  προσωπικές

τοποθετήσεις,

Λεξιλόγιο: επίσημο,

Προσφώνηση: προς τους/τις καθηγητές/τριες και τους/τις συμμαθητές/τριες.

Ενδεικτικοί άξονες της ανάπτυξης:

Εισαγωγή/πρόλογος: Ενδεικτικά κάποια είδη ρατσισμού

Κύριο Θέμα: Οι συνέπειες  που κρίνεις πως έχει η ρατσιστική συμπεριφορά μεταξύ των

μελών μιας κοινωνίας:

 Ανασφάλεια και καχυποψία μεταξύ των ανθρώπων.

 Επιθετικότητα, βία, διεκδίκηση της αποδοχής.

 Απουσία συνεργασίας, οικονομική εκμετάλλευση.

 Ηθική κατάπτωση, υποτίμηση των ανθρώπων.

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

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση

Αποφώνηση 

Β3. (25 μονάδες)



1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

 «Θύμωσε και  πικράθηκε  ολάκερο το μικροχώρι  μόλις  το ‘μαθε.  Έκαμε  να χυμήξει  στη

Λουκία.» Οι συγχωριανοί του Δημήτρη δεν θέλουν αυτός να παντρευτεί την Λουκία, διότι

αυτή δεν ανήκει στην κοινότητά τους, στην οποία ο Δημήτρης κέρδισε την αποδοχή, όταν

είχε έρθει. Η Λουκία ανήκει στην πληθυσμιακή ομάδα των τσιγγάνων, η οποία ομάδα είναι

στιγματισμένη στη συνείδηση των ανθρώπων με πολλά αρνητικά στερεότυπα. Η αντίδραση

των συγχωριανών του Δημήτρη είναι δικαιολογημένη στο βαθμό που ζουν σε μια κλειστή

κοινωνία, η οποία δύσκολα δέχεται έναν ξένο, ιδιαίτερα αν αυτός ανήκει σε μια ομάδα που

έχει  υποβαθμισμένη θέση στη συνείδησή τους.  Ενώ τον Δημήτρη, όταν ήρθε ξένος,  τον

δέχτηκαν, με την Λουκία το θέμα είναι περίπλοκο λόγω των ρατσιστικών αντιλήψεων που

θολώνουν την κρίση των ανθρώπων.  «Ο Δημήτρης, ήρθε κι αυτός άξαφνα σε τούτο τον

μικρόκοσμο. Όπως οι πελαργοί. Ήταν λεβέντης κι όμορφος. Κ’ ήξερε πολλά κι αυτός. Όπως

οι  λίγοι  πολύξεροι  του  χωριού.  Και  κατάφερε  να  διαλύσει  γρήγορα  την  παγωνιά,  τις

υποψίες και τα ρωτήματα που τον κουτούπωσαν όταν πρωτοφανερώθηκε.»

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Ένας από τους συγχωριανούς του Δημήτρη γράφει μια επιστολή σε έναν φίλο του, στην

οποία κρίνει τον Δημήτρη για την απόφασή του να παντρευτεί την Λουκία.

Προσφώνηση –Αποφώνηση - Απεύθυνση σε β΄ ρηματικό πρόσωπο - χρήση α΄ ρηματικού

προσώπου – ύφος λόγου σοβαρό και σε κάποια σημεία εξομολογητικό.

 Ο Δημήτρης θα παντρευτεί τη Λουκία που είναι τσιγγάνα.

 Δεν  μπορεί  να  το  αποδεχτεί  κανένας  μας  αυτό.  Εμείς  τον  αγκαλιάσαμε,  τον

δεχτήκαμε, όταν ήρθε στο χωριό, αλλά αυτό δεν το δεχόμαστε. 

 Οι τσιγγάνοι είναι άλλοι άνθρωποι, δεν ανήκουν σε εμάς. Τους υποτιμάμε και δεν

γίνεται ο Δημήτρης να παντρευτεί τη Λουκία, γιατί είναι σαν να μας προδίδει.

 Εσύ λείπεις από το χωριό και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχουμε αναστατωθεί

όλοι.

 Προσπάθησα να τον μεταπείσω, αλλά δεν με ακούει. Ο Δημήτρης λέει πως είναι

άνθρωποι κι αυτοί, δουλεύουν τίμια και τους αξίζει ο σεβασμός. 

 Ίσως να έχει δίκιο, αλλά πώς να αλλάξουμε την αντίληψη που έχουμε; Εγώ νιώθω

πως  είναι  δύσκολο  να  αλλάξω  άποψη  και  να  σταματήσω  να  υποτιμώ  τους

τσιγγάνους.


