
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)

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.

Εδεικτικοί άξονες ανάπτυξης:

Εισαγωγή/πρόλογος: Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των σύγχρονων κοινωνιών.

Κύριο  Θέμα: Οι  λόγοι  για  τους  οποίους  πρέπει  όλοι  οι  μαθητές  στο  σχολείο  να

συνεργάζονται και να κάνουν παρέα με όλους χωρίς να σκέφτεται ο ένας την καταγωγή ή

την εθνικότητα του άλλου:

 Η αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας είναι μια πραγματικότητα.

 Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την αποδοχή.

 Η συνεργασία φέρνει την πρόοδο, τη δημιουργικότητα, την εξέλιξη.

 Αντίθετα,  η  απόρριψη  προκαλεί  προβλήματα,  αισθήματα  μειονεξίας,

οπισθοδρόμηση, συγκρούσεις.

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

Μπορείς να εξηγήσεις ποια ακριβώς ανατροπή έκανε ο «άσωτος»; Είναι δικαιολογημένη,

κατά τη γνώμη σου, αυτή η συμπεριφορά του;

 Οι «ξένοι» που προτίμησε προέρχονται από μια διαφορετική εθνότητα  «ένα

ζεύγος Φιλιππινέζοι».  Απαλλαγμένος  από κάθε  ρατσιστική  νοοτροπία έδωσε

δουλειά και εμπιστεύτηκε αυτούς τους ανθρώπους.

 Είναι δικαιολογημένη, διότι ο ίδιος έκανε μια ζωή ανατρεπτική, ενάντια στις

συμβάσεις. «Παντρευόταν· αποκτούσε παιδιά με γόησσες· τις χώριζε· έπαιρνε

μέρος σε ιπποδρομίες και αυτοκινητοδρομίες· έκανε εντυπωσιακές αγορές από

διεθνείς οίκους δημοπρασιών·  τ’ όνομά του ακουόταν ανάμεσα στους «τζετ-

σετ» της κοσμοπολίτικης κοινωνίας…»

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Οι σκέψεις και τα συναισθήματα, με αφορμή τα αρνητικά σχόλια των συντοπιτών.

Σε α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο, με εξομολογητικό ύφος λόγου.

 Δεν κατανοώ την αντίδρασή τους.

 Είναι άνθρωποι, όπως όλοι μας, το ζευγάρι Φιλιππινέζων  που έχω προσλάβει.

 Είναι αξιοπρεπείς, κάνουν τη δουλειά τους σωστά, δεν υπάρχει πρόβλημα.

 Συμπεριφέρονται ρατσιστικά και αυτό με στενοχωρεί.

 Οι άνθρωποι πρέπει πλέον να συμπεριφέρονται με σεβασμό σε κάθε συνάνθρωπό 

τους και να αξιολογούν τους ανθρώπους από τον χαρακτήρα τους και όχι από την 

καταγωγή τους.


