
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. (μονάδες 25)  

 

Ενδεικτική δομή και βασικά σημεία του περιεχομένου της επιστολής 

Προσφώνηση:  Αγαπημένε μου φίλε, (όνομα) / Αγαπημένη μου φίλη, (όνομα),  

Πρόλογος:  (επαφή με δέκτη, αναφορά στο πρόβλημα) Ελπίζω να είσαι καλά. Έλαβα το 

γράμμα σου και, ειλικρινά, στενοχωρήθηκα πολύ. Είναι κρίμα να 

βασανίζεσαι κάθε μέρα στο σχολείο επειδή κάποιοι ανόητοι σε κοροϊδεύουν. 

Μην τους κάνεις τη χάρη! 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:  

• Σύνθεση φιλικής επιστολής:  τόπος και ημερομηνία, προσφώνηση, αποφώνηση.  

• Πομπός: ο μαθητής / η μαθήτρια. 

• Δέκτης: κάποιος φίλος / κάποια φίλη. 

• Αφορμή: προβλήματα bullying που βιώνει το φιλικό πρόσωπο λόγω ρατσιστικών 

σχολίων που δέχεται για την εμφάνισή του.  

• Σκοπός της ομιλίας: ο μαθητής / η μαθήτρια θα επιδιώξει: 

α) να στηρίξει ψυχολογικά το φιλικό του πρόσωπο δείχνοντάς του συμπαράσταση και 

ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του.  

β) να το συμβουλεύσει ώστε να υιοθετήσει την κατάλληλη στάση απέναντι στους 

συμμαθητές και στις συμμαθήτριές του που το κοροϊδεύουν, προκειμένου να πάψει να 

υποφέρει. 

• Αναμένεται η υιοθέτηση ύφους λόγου προσωπικού και οικείου (επικοινωνία μεταξύ 

φίλων), η χρήση β΄ αλλά και α΄ ενικού ρηματικού προσώπου, καθώς επίσης η 

αποτρεπτική υποτακτική (στο πλαίσιο επισήμανσης της λανθασμένης αντιμετώπισης 

του προβλήματος) και η προτρεπτική υποτακτική (κατά τη διατύπωση συμβουλών-

λύσεων). 



Κύριο μέρος: Ιδέες για ψυχολογική στήριξη 

- Η εμφάνισή σου είναι μια χαρά. Το αν κάποιος είναι ψηλός ή κοντός, 

αδύνατος ή εύσωμος κ.λπ. δεν αποτελεί λόγο για να νιώθει μειονεκτικά.  

 - Αυτό που έχει αξία είναι ο εσωτερικός μας κόσμος και εσύ είσαι ένας 

εξαιρετικός άνθρωπος.  

- Όποιος κοροϊδεύει τους άλλους, το κάνει πρωτίστως γιατί δεν είναι 

ικανοποιημένος από τον εαυτό του και βρίσκει χαρά στο να στενοχωρεί τους 

υπόλοιπους. Το πρόβλημα το έχουν οι άλλοι, όχι εσύ.  

Συμβουλές  

 - Μη δείχνεις ότι σε στενοχωρούν τα σχόλια.  

 - Δείξε υπερηφάνεια για τον εαυτό σου. Υπερασπίσου αυτό που είσαι με 

αυτοπεποίθηση. 

 - Μην απομονώνεσαι. Προσπάθησε να κάνεις παρέες. Δεν είναι όλα τα 

παιδιά ίδια. Ψάξε για στήριγμα. Ζήτα βοήθεια από συμμαθητές  και 

συμμαθήτριές σου ή και από καθηγητές.  

 - Μίλα, μη σιωπάς! 

Επίλογος: Εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα. Μακάρι να πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο. 

Ελπίζω σύντομα να μάθω ευχάριστα νέα σου! 

Αποφώνηση: Με αγάπη! / Σε χαιρετώ! (όνομα) 

 

Β3. (25 μονάδες) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Το κεντρικό θέμα που περιγράφεται στο κείμενο είναι το «μαρτύριο» του Σάββα, «του ζαβού 

του χωριού». Πρόκειται για έναν σαραντάρη ο οποίος, προφανώς λόγω του χαμηλού νοητικού του 

επιπέδου, έχει την ατυχία να γίνεται αντικείμενο χλευασμού από συγχωριανούς του (αυτή τη φορά 

ήθελαν να τον παντρέψουν). Μάρτυρας σε αυτό το βασανιστήριο είναι ο δάσκαλος του χωριού, ο 

οποίος, καθισμένος λίγο παράμερα, «παρατηρούσε να περιπαίζουν τον Σάββα». Όπως 

επισημαίνεται, ο δάσκαλος είχε υπάρξει και παλιά «μάρτυρας των μαρτυρίων του Σάββα». Τότε 

μάλιστα «του άρεσε» το θέαμα. Ίσως λόγω ηλικίας -ήταν μικρός- δεν είχε την ωριμότητα να 

αξιολογήσει όπως έπρεπε την κατάσταση και να την αποτρέψει, αλλά «διασκέδαζε» ως 

παρατηρητής. Πλέον, ωστόσο, «δυσφορούσε με τέτοιου είδους παιχνίδια» και, ειδικά τώρα, 

«έδειχνε ενοχλημένος περισσότερο από κάθε άλλη φορά». Είτε η ενηλικίωσή του είτε οι σπουδές 

του είτε κάποιος άλλος παράγοντας, φαίνεται ότι τον βοήθησαν να αντιληφθεί ότι η χαρά που 



αναδυόταν από αυτό το «άνισο» σε βάρος του Σάββα παιχνίδι ήταν όχι μόνο «παράξενη» αλλά και 

«αρρωστημένη». 

Οι μαθητές/-τριες αναμένεται να υιοθετήσουν την ώριμη στάση του δασκάλου, δηλαδή να 

αποδοκιμάσουν τη ρατσιστική και χλευαστική συμπεριφορά προς τον Σάββα. Κάποια παιδιά είναι 

πιθανόν να υποστηρίξουν ότι θα έκαναν επίπληξη στους συγχωριανούς τους να σταματήσουν την 

περιπαικτική συμπεριφορά, κάποια άλλα ότι θα εξέφραζαν την αποδοκιμασία τους στους θύτες σε 

άσχετη στιγμή, ενώ άλλα ότι, από φόβο για τυχόν συνέπειες, θα έμεναν παρατηρητές παρότι θα 

ήθελαν να αντιδράσουν. Κάθε, βέβαια, τεκμηριωμένη απάντηση θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.  

ή 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

Ενδεικτική απάντηση: 

(επίπληξη) Ε! Σταματήστε! Τι πράγματα είναι αυτά! Αφήστε τον Σάββα ήσυχο! Δε σας πείραξε! Δε 

σας έκανε τίποτα! Άντε, πηγαίνετε στις δουλειές σας. Δεν είναι σωστό να τον κοροϊδεύετε. Τι γάμους 

έχετε στους νου σας; Δε βλέπετε ότι τον ενοχλεί αυτό που κάνετε; Δεν τον ακούσατε που ούρλιαξε 

σαν λύκος; (σωφρονισμός, ενσυναίσθηση) Ο Σάββας είναι συγχωριανός μας. Είναι ένας από εμάς 

και έχει ανάγκη τη βοήθειά μας, όχι τον χλευασμό μας. Θα σας άρεσε να ήσασταν στη θέση του; Να 

σας κοροϊδεύουν συνέχεια; Πρέπει να έχουμε ανθρωπιά μέσα μας. Να αγαπάμε τους άλλους όχι να 

τους μισούμε, ούτε να τους θεωρούμε κατώτερους αν έχουν κάποια αδυναμία. Όλοι είμαστε ίσοι 

μεταξύ μας, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι.  Μη σας ξαναδώ να τον πειράζετε! 


