
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, είναι αποδεκτή.) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

 

Ενδεικτικός τίτλος άρθρου: «Ένα σχολείο για όλους» 

Θέση: Τα τελευταία χρόνια, τα ρεύματα μετανάστευσης αυξάνονται ολοένα και περισσότερο και οι 

άνθρωποι βιώνουν μία νέα πραγματικότητα, που χαρακτηρίζεται πολυπολιτισμική. Τα φαινόμενα, 

όμως, αναβίωσης ρατσισμού στις μέρες μας δείχνουν πως το αίτημα για ισότιμες σχέσεις 

ανθρώπων και λαών παραμένει πάντα ανοιχτό και επίκαιρο. 

Ενδεικτική τεκμηρίωση: Σημαντικός ο ρόλος του σχολείου για τη διαμόρφωση υγιούς στάσης 

απέναντι στο «ξένο» ή «διαφορετικό»: 

• ανθρωπιστική παιδεία με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα (στενότερη επικοινωνία και 

συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων ανεξαρτήτου χρώματος, φύλου, καταγωγής, 

επαγγέλματος) 

• πνευματική καλλιέργεια (μας απομακρύνει από τον φανατισμό και τις προκαταλήψεις, 

συνειδητοποίηση της αξίας «άνθρωπος») 

• καταλυτικός ο ρόλος του δασκάλου που μπορεί να εμπνεύσει τους/τις μαθητές/-τριες και 

να τους/τις προσανατολίσει προς τα υψηλά ανθρωπιστικά ιδεώδη της ισοτιμίας, της 

συναδέλφωσης και της ουσιαστικής δημοκρατίας 

• περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις στο σχολείο με στόχο την αποδοχή του 

«άλλου» 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Ο Ρίτσος συγκλονισμένος από τη δολοφονία του Πάτρις Λουμούμπα γράφει το ποίημα «Ο Μαύρος 

Άγιος» λίγες μέρες μετά την αποτρόπαια αυτή ενέργεια. Το ποίημα έχει τον χαρακτήρα της 



«καταγγελίας» όχι μόνο ενάντια στη συγκεκριμένη δολοφονία, αλλά και σε κάθε μορφή φυλετικής 

διάκρισης – με αφορμή αυτήν μεταξύ έγχρωμων και λευκών – και με απώτερο στόχο την αφύπνιση 

συνειδήσεων απέναντι στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Ο Ρίτσος με το συγκεκριμένο ποίημα 

εκφράζει το πάγιο αίτημα των λαών για ισότητα και αδελφοσύνη, το οποίο παρά τα βήματα 

προόδου που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο. 

Δυστυχώς, ακόμα και στον σύγχρονο κόσμο, η μαύρη φυλή συνεχίζει να δέχεται ρατσιστικές 

συμπεριφορές, γεγονός που αποτελεί μια καθαρή ήττα για τον πολιτισμό και τη δημοκρατία.  

 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (επιστολή) λαμβάνουμε υπόψη: 
 

• Δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση. 
 

• Ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο. 
 

• Γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία. 
 

 

Ανάλογα με τον βαθμό πρόσληψης και συναισθηματικής ανταπόκρισης του ποιήματος, αλλά και 

τον παραστατικό τους κύκλο, οι μαθητές/-τριες μπορούν να απαντήσουν ελεύθερα για τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά τους. 

Μονάδες 25 


