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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)

Ύφος  σοβαρό,  απρόσωπο,  πληροφοριακό  –  γ΄  πρόσωπο  στην  επιχειρηματολογία,

ενδεχομένως α΄ εν. στις προσωπικές τοποθετήσεις – λεξιλόγιο επίσημο - προσφώνηση προς

τον υπεύθυνο του προγράμματος στον οποίο απευθυνόμαστε.

Εισαγωγή/πρόλογος: πολυπολιτισμικές οι σύγχρονες κοινωνίες

Κύριο Θέμα:  για ποιους λόγους θεωρεί ο/η μαθητής/τρια αναγκαία την αντιμετώπιση της

ρατσιστικής συμπεριφοράς και της υποτίμησης του «Άλλου».

 Βασικό ανθρώπινο δικαίωμα η ίση μεταχείριση.

 Η ρατσιστική συμπεριφορά γεννά τη βία ως μορφή αντίδρασης στην απόρριψη.

 Οι κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές και η ποικιλότητα μπορεί να γίνει παράγοντας

προόδου και όχι οπισθοδρόμησης.

 Η αποδοχή του «Άλλου», ο σεβασμός και η ειρηνική συνύπαρξη είναι τα τεκμήρια

πολιτισμικής προόδου μιας κοινωνίας.

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

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση

Αποφώνηση (π.χ.  Με εκτίμηση,  Ελπίζω να μη σας κούρασα με την επιστολή μου,  αλλά

θεωρώ  σημαντικό  να  εκφράσω  τις  σκέψεις  και  τους  προβληματισμούς  μου  σε  έναν

άνθρωπο με την πείρα και τη γνώση που έχετε εσείς.).

Β3. (25 μονάδες)

1.

Η διάθεση που δείχνει αρχικά ο αφηγητής απέναντι στους Εβραίους στο λιμάνι.

Ποια ήταν η αιτία αυτής της διάθεσής του;

 «Εγώ,  παπαδόσογο  όπως  ήμουν,  δεν  μπορούσα  ποτέ  να  δω  Οβραίο  χωρίς  να

θυμηθώ πως αυτοί σταύρωσαν τον Χριστό, και το αίμα ανέβαινε στο κεφάλι μου.»



 Ο αφηγητής έχει εχθρική διάθεση απέναντι στους Εβραίους στο λιμάνι.

 Αιτία αυτής της διάθεσης ήταν η στερεοτυπική ταύτισή τους με τους προγόνους

τους που σταύρωσαν τον Χριστό. Ειδικότερα, εφόσον ήταν από οικογένεια ιερέων, αυτή η

προκατάληψη τον κατακυρίευσε αρχικά και τους έβλεπε χωρίς να νιώθει κάποια συμπόνια

για την κατάστασή τους, καθώς ήταν πρόσφυγες.

ή

2.

Σε β΄  ενικό πρόσωπο με προσωπικό ύφος ο μαθητής  γράφει  το κείμενό  του με μορφή

επιστολής: προσφώνηση, επιφώνηση.

Πόσο σημαντικό είναι να συνυπάρχουν οι άνθρωποι χωρίς να υποτιμά ο ένας τον άλλον:

 Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι-δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι.

 Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και δεν ευθύνεται για τα λάθη των άλλων.

 Κάθε  άνθρωπος  είναι  διαφορετικός  από  τον  άλλο  και  έχει  δικαίωμα  να  γίνει

αποδεκτός από τους άλλους.

 Οι άνθρωποι γεννιούνται για να συνυπάρχουν αγαπημένοι και όχι να εχθρεύονται ο

ένας τον άλλον.

 Η ειρηνική συνύπαρξη φωτίζει τις ζωές των ανθρώπων και οδηγεί στην πρόοδο τις

κοινωνίες.

 Η  αποδοχή  γαληνεύει  τους  ανθρώπους  και  τους  κάνει  δημιουργικούς  και

αλληλέγγυους. 


