
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)

ΘΕΜΑ Α3  (μονάδες 25)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Επικοινωνιακό πλαίσιο:  Oμιλία σε εκδήλωση του οικείου Δήμου.

Xαιρετισμός στο ακροατήριο - αναφορά στο θέμα της εκδήλωσης περί ευαισθητοποίησης

των πολιτών απέναντι στα άτομα με αναπηρίες - Ευχαριστίες στο τέλος της ομιλίας.

Χρήση α΄ ή β΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου.

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης:

Ο/Η μαθητής/-τρια απευθυνόμενος/η στους συνδημότες του εκθέτει τις προτάσεις του/της

για την επίτευξη 

 της προσβασιμότητας

ράμπες  αναπήρων  για  την  είσοδο  σε  κτίρια  και  υπηρεσίες,  θέσεις  στάθμευσης  για

αυτοκίνητα αναπήρων, ανελκυστήρες, βελτίωση πεζοδρομίων, πεζοδρόμια με ράμπες και

ειδική σήμανση κ.λπ.

 της ελεύθερης εκπαίδευσης και κατάρτισης για εργασία

ειδικά  σχολεία,  παράλληλη  στήριξη  σε  μαθητές  με  κάποια  αναπηρία,  επιμορφωτικά

προγράμματα για ενήλικες, προγράμματα εργασιακής κατάρτισης, τηλεκπαίδευση κ.λπ

 της ισότιμης συμμετοχής στη δημόσια ζωή

δυνατότητα  ενημέρωσης/πρόσβασης  στο  διαδίκτυο και  τα  υπόλοιπα ΜΜΕ,  τηλεργασία,

συμμετοχή σε πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες, επιδόματα/ συντάξεις για κάλυψη

βιοτικών και άλλων αναγκών  κ.λπ



Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί η αναγκαιότητα αλλαγής κουλτούρας της κοινωνίας απέναντι

στα άτομα με κάποια αναπηρία, η επίδειξη σεβασμού απέναντί τους, η ανεκτικότητα, η

αποβολή στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τα άτομα αυτά, η στήριξη της πολιτείας

κ.λπ

Στοιχεία του κειμένου προς αξιοποίηση: 

Η ευαισθησία και η συνειδητοποίηση της ευθύνης που πρέπει να έχουμε όλοι μας απέναντι

σε κάθε άνθρωπο, πολίτη,

 η  αναγνώριση  της  έμφυτης  αξιοπρέπειας  και  των  ίσων  και  αναφαίρετων

δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας

 δικαιώματα που επικεντρώνονται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα και την

απαγόρευση  διακρίσεων,  καθώς  και  την  ένταξη  και  τη  συμμετοχή  τους  στο

κοινωνικό σύνολο.

ΘΕΜΑ Β3 (μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης:

Ο/Η  μαθητής/τρια  καλείται  να  αναγνωρίσει  το  βασικό  μήνυμα  του  ποιητικού

υποκειμένου  κατά  του  ρατσισμού,  του  μίσους,  των  διακρίσεων  με  βάση  το  χρώμα,  τη

θρησκεία ή τη φυλή. Παράλληλα, επισημαίνει τη δυσκολία να κατανοήσει κανείς αυτή την

ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς οι έννοιες της ισότητας, της ματαιότητας του μίσους, της

εφήμερης ζωής δεν συνάδουν με μια τέτοια μισαλλόδοξη και εχθρική στάση. Μάλιστα, στο

ποίημα τονίζεται  η  επαναλαμβανόμενη αυτή ανθρώπινη  συμπεριφορά -ακατανόητη και

τερατώδης- με τη χρήση ρημάτων σε χρόνο Ενεστώτα (αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε... κι

ανακαλύπτουνε  διαφορές).  Ακόμη,  οι  διαφορές  αυτές  δεν  είναι  φυσικές  και  δεδομένες

αλλά προϊόν «ανακάλυψης» των ανθρώπων, που συνεχώς επινοούν αιτίες που διαιωνίζουν

τα μίση.

Ο/Η  μαθητής/-τρια  μπορεί  να  συμφωνήσει  ή  να  διαφωνήσει  αναφέροντας

γεγονότα  ή  επιχειρηματολογώντας  για  τη  διαχρονικότητα  ή  όχι  του  φαινομένου  του

ρατσισμού,  που αντιτάσσεται  στα ανθρωπιστικά ιδεώδη,  δεν  τιμά το  ανθρώπινο  γένος,

εξαχρειώνει το ανθρώπινο γένος κ.λπ.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής:



Επικοινωνιακό πλαίσιο:  ημερολόγιο

Ημερομηνία,  προσφώνηση (πχ  αγαπητό  μου  ημερολόγιο),  α΄  ρηματικό  πρόσωπο,

προσωπικό ύφος λόγου, καταγραφή προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων.

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να αναφερθεί ενδεικτικά σε ανθρώπινες συμπεριφορές εκτός

του ρατσισμού που τον/την προβληματίζουν ή τον/την στενοχωρούν: 

 πόλεμοι, εξόντωση άμαχου πληθυσμού, κίνδυνος πυρηνικού ολέθρου,

 πρόσφυγες, απώλεια ανθρώπινων ζωών στο ταξίδι για τη σωτηρία, ξεριζωμός,

 βία, εγκληματικότητα, ενδοοικογενειακή κακοποίηση,

 απάνθρωπη συμπεριφορά σε ζώα, κ.λπ.

Με  συναισθηματισμό,  συγκίνηση,  πίκρα,  αγανάκτηση  ή  θυμό  ο/η   μαθητής/-τρια

καταγγέλλει τις παράλογες δήθεν ανθρώπινες συμπεριφορές και εκφράζει την ελπίδα για

την εξάλειψή τους.
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