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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 – 

σοβαρό λεξιλόγιο. 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάπτυξης: 

 

Προσφώνηση ομιλίας: Κυρίες και κύριοι, Αγαπητές συμμαθήτριες και αγαπητοί 

συμμαθητές… 

Εισαγωγή/πρόλογος: Η διαπολιτισμική διάσταση των σύγχρονων κοινωνιών και ο βαθμός 

στον οποίο αυτή αποτυπώνεται στον θεσμό του σχολείου, ο οποίος επηρεάζεται σημαντικά 

από τη δομή της κοινωνίας. 

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα: 

• Σχέσεις συγκρουσιακές, ρατσιστικές, απόρριψης, υποτίμησης, καχυποψίας που 

κλονίζουν την αρμονική συνύπαρξη και τη συνοχή της κοινότητας.  

ή 

• Σχέσεις συμπαράστασης, συνύπαρξης, αλληλοϋποστήριξης που υπερβαίνουν τα 

στερεότυπα και την εχθρική συμπεριφορά στον «άλλο».  

 

Οι πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει το σχολείο για την αρμονική συνύπαρξη όλων 

αυτών των μαθητών: 

• Καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων και ενσυναίσθησης μέσα από τα μαθήματα, 

στόχος η αλληλοκατανόηση. 



• Ανάθεση εργασιών σε ομάδες στις οποίες θα αναδεικνύεται η αξία της συλλογικής 

προσπάθειας και εκτίμησης του «άλλου».  

• Γνωριμία με διάφορους πολιτισμούς για την αποδοχή των «άλλων» ως ισότιμων 

μελών του κοινωνικού σώματος. 

• Αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων και ανάδειξη της πολιτισμικής ποικιλότητας ως 

κινητήριας δύναμης προόδου με συλλογικές δραστηριότητες, π.χ. έκδοση μιας 

εφημερίδας. 

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

με παραδείγματα από την εμπειρία τους.  

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση 

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

Β3. (25 μονάδες) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης: 

 

Για ποιο λόγο πιστεύεις πως η πεθερά κάνει το έγκλημα και ποιες σκέψεις σού προκαλεί 

αυτή η πράξη της;  

Η πεθερά δεν μπορεί να ανεχτεί τον γάμο του γιου της με μια «προσφυγοπούλα», δηλαδή 

μία κοπέλα που είναι από άλλο μέρος και θεωρείται κατώτερη κοινωνικά και οικονομικά, 

ενώ ο γιος της είναι «αρχοντογιός». Η μάνα του σαν τ’ άκουσε τα δέντρα ξεριζώνει.  Φτάνει 

μέχρι το έγκλημα, για να αποτρέψει τον γάμο αυτό που τον θεωρεί αταίριαστο, καθώς 

υποτιμά την κοπέλα Πιάνει δυο φίδια ζωντανά, τα ξεροτηγανίζει. 

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δεχτούν τον «άλλο», τον ξένο, και μάλιστα τον 

πρόσφυγα, στον κοινωνικό και οικογενειακό τους χώρο. Νιώθουν οι ίδιοι ανώτεροι και 

κάθε άλλος που ανήκει σε άλλο πολιτισμικό περιβάλλον είναι απορριπτέος. Η υπερβολή της 

ιστορίας του ποιήματος με τον φόνο της κοπέλας, χαρακτηριστικό της δημοτικής ποίησης, 

αποτυπώνει αυτή τη ρατσιστική νοοτροπία των ανθρώπων. Αυτές οι συμπεριφορές έχουν 

ολέθριες συνέπειες, στο τραγούδι ο γιος αυτοκτονεί Και το μαχαίρι έβγαλε και στην καρδιά 

το μπήγει. 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής: 



Ο μαθητής μπορεί να γράψει έναν διάλογο σε ευθύ λόγο με τη χρήση του β΄ ενικού 

ρηματικού προσώπου, το οποίο αναμένεται να κυριαρχεί. Κάποιες ιδέες που μπορεί να 

αναφερθούν είναι:  

• Απόρριψη του εγκλήματος και κάθε μορφή βίας απέναντι στον «άλλο».  

• Προσπάθεια ερμηνείας της εγκληματικής συμπεριφοράς.  

• Η πεθερά δεν μπορεί να δεχτεί για νύφη της μια κοπέλα «ξένη» και ενδεχομένως 

φτωχή, τη στιγμή που είναι αρχοντική η οικογένειά της.  

• Είναι θλιβερό να θρηνούν οι συγγενείς τον χαμό και της κοπέλας και του γιου, 

εξαιτίας της ρατσιστικής συμπεριφοράς της πεθεράς.  

• Είναι απαραίτητο να υπερβούν οι άνθρωποι τα στερεότυπα εναντίον του «άλλου». 


