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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. (Μονάδες 25) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη: 

Δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση,  

Αφόρμηση: η εκδήλωση που διοργανώνεται με θέμα «Σύγχρονες μορφές μετανάστευσης»,  

Ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο, 

Γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία. 

Θετικά συνεκτιμάται η χρήση -με μέτρο- στοιχείων αμεσότητας/προφορικότητας (π.χ. α΄ και β΄ 

πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο, ρητορικές ερωτήσεις, ενδιάμεσες προσφωνήσεις).  

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Συμφωνία με τη θέση πως βασικές αιτίες ρατσισμού είναι η άρνηση του διαφορετικού και το 

μίσος: 

Δεν έχουμε περιέργεια να γνωρίσουμε το διαφορετικό και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί 

προβλήματα, διότι: 

• Η διαφορετικότητα προκαλεί φόβο (π.χ. ξενοφοβία, ομοφοβία) και ο φόβος για το 

διαφορετικό μπορεί να προκαλέσει μίσος.  

• Δεν έχουμε μάθει από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον να χειριζόμαστε το 

διαφορετικό και οτιδήποτε αποκλίνει από την κοινωνική σύμβαση.  

• Θεωρούμε πως αυτό που βιώνουμε και ισχύει κατά κανόνα είναι και το ορθό (ζήτημα 

εσφαλμένης παιδείας). 

Διαφωνία με τη θέση πως βασικές αιτίες ρατσισμού είναι η άρνηση του διαφορετικού και το 

μίσος: 

Δεν είναι απλώς θέμα άρνησης η αποφυγή γνωριμίας με το διαφορετικό, αλλά κάτι πολύ 

βαθύτερο, διότι: 



• Η διαφορετικότητα προβάλλεται ως κατώτερη από τα Μέσα ενημέρωσης, οπότε κάθε τι 

διαφορετικό θεωρείται και εσφαλμένο. 

• Τα σχολικά εγχειρίδια επιτείνουν την άποψη πως οτιδήποτε ξένο, ως προς τα εθνικά 

στοιχεία και χαρακτηριστικά, φέρει αρνητικό πρόσημο και είναι  εχθρικό. 

• Για να πιστεύει ένα άτομο στη διάκριση και στην κατωτερότητα άλλων φυλών, λαών, 

κοινωνικών ομάδων έναντι της ομάδας στην οποία το ίδιο εντάσσεται, σημαίνει πως 

υποκρύπτονται ψυχολογικές ανασφάλειες και δικά του σύνδρομα κατωτερότητας , τα οποία 

προβάλλει στους άλλους. 

Άλλοι παράγοντες που δημιουργούν ρατσισμό: 

(Αρκετά στοιχεία από αυτά που προαναφέρθηκαν στη συμφωνία/διαφωνία μπορούν να 

θεωρηθούν αίτια ρατσισμού) 

• Ιστορικές συγκυρίες που φέρνουν σε σύγκρουση λαούς, δημιουργώντας κλίμα 

αντιπαλότητας μεταξύ τους. 

• Εσωτερικά κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, όπως  η οικονομική κρίση και η ανεργία, που 

αποδίδονται σκοπίμως σε ξένους (μετανάστες/πρόσφυγες), καλλιεργώντας τη λογική του 

«αποδιοπομπαίου τράγου». 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ο γέροντας δεν συμπεριφέρεται καλά στους πρόσφυγες. Ενώ, αρχικά, ζητεί να μάθει ποιοι είναι 

και ποια η καταγωγή τους, σταδιακά παρατηρείται μια αλλαγή στη συμπεριφορά του (Σας 

δώσαν, είπες, τη γη αυτή; κ’ η φωνή του άρχισε να γίνεται τραχιά. Ποιος σας την έδωσε; Ποια 

γη;). Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις που απευθύνει στους πρόσφυγες είναι απότομες και κοφτές 

(Και πού ’ναι τα κοπάδια σας, τα ζωντανά σας;) δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του. Ο τόνος της 

φωνής του είναι σοβαρός και απότομος (Από τότες που είμαστε εμείς εδώ, λέει η αυστηρή 

φωνή, κι από τότες … για τι αμπέλια μου μιλάς!), καθώς ο γέροντας δεν δέχεται να 

παραχωρήσει γη σε αυτούς που θεωρεί βάρβαρους (Είχε το βαρύ, το ανελέητο της μοίρας ή του 

θανάτου, η βαθιά φωνή που ερχόταν από μακρινούς χρόνους να υπερασπίσει τη γη τους από 

τους βάρβαρους). Η στάση του γέροντα είναι αρνητική προς τους πρόσφυγες.  

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να εκφράσει την κρίση του/της για τη στάση που έχει ο γέροντας 

απέναντι στους πρόσφυγες. Σε κάθε περίπτωση, η άποψη/κρίση πρέπει  να αιτιολογηθεί. 

 

ή  



2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να φανταστεί ότι βρίσκεται σ’ αυτήν την περίσταση αντλώντας 

έμπνευση για την τεκμηρίωση της απάντησής του/της από εμπειρίες που έρχονται στο μυαλό, 

από ταινίες ή βιβλία ή έμμεσες εμπειρίες φίλων. Το ύφος λόγου στο διάλογο μεταξύ γέροντα 

και πρόσφυγα μπορεί να είναι απλό και προσωπικό, με τη χρήση α’ ενικού/πληθυντικού 

ρηματικού προσώπου. Οι προτάσεις πρέπει να είναι σύντομες (βραχυπερίοδος λόγος), ώστε 

μέσα από το διάλογο να φαίνονται τα αιτήματα των δύο πλευρών. Αν ο/η μαθητής/-τρια θέλει 

να υπάρξει θετική κατάληξη στο διάλογο, τότε το ύφος λόγου και ο τόνος φωνής και του 

γέροντα και του πρόσφυγα θα γίνονται σταδιακά όλο και πιο ήρεμα και ευγενικά. Αντιθέτως, αν 

ο/η μαθητής/-τρια θέλει να υπάρξει αρνητική κατάληξη στο διάλογο, τότε το ύφος λόγου και ο 

τόνος φωνής και του γέροντα και του πρόσφυγα θα γίνονται σταδιακά όλο και πιο έντονα και 

επιθετικά (δικαιολογώντας και τον τίτλο «Άγριες διαθέσεις»).  


