
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)  

 

Ενημέρωση για την ανθρωπιστική δράση του σχολείου 

• Το σχολείο συγκεντρώνει ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες της Λέσβου.  

• Αφορμή: το ενημερωτικό βίντεο της Action Aid στο πλαίσιο της συμπλήρωσης πέντε ετών 

από την έναρξη του πολέμου στη Συρία. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο - στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

• Εκφώνηση ομιλίας στο σχολείο (προσφώνηση-αποφώνηση). 

• Αφορμή: η δημοσίευση ενός βίντεο της Action Aid για τους πρόσφυγες που βρίσκονται 

στη Λέσβο. 

• Πομπός: ο μαθητής/η μαθήτρια. 

• Δέκτες: οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου. Προσφώνηση: Αγαπητοί συμμαθητές 

και συμμαθήτριες. 

• Σκοπός: ο μαθητής / η μαθήτρια θα επιδιώξει: 

α) να ενημερώσει τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του/της για την πρωτοβουλία 

της σχολικής κοινότητας να συγκεντρώσει ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες 

στη Λέσβο. 

β) να τους/τις πείσει να συμμετάσχουν στη δράση, αξιοποιώντας το μήνυμα της Action 

Aid που παρατίθεται στο κείμενο, καθώς και το δεδομένο της συμπλήρωσης 100 

χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή.  

• Αναμένεται η υιοθέτηση οικείου ύφους λόγου, η χρήση α΄ πληθυντικού ρηματικού 

προσώπου (καθώς η ενέργεια που προτείνεται είναι συλλογική και αφορά όλα τα 

παιδιά, μαζί με τον/την ομιλητή/-τρια), καθώς και η προτρεπτική υποτακτική  στο 

πλαίσιο της ενθάρρυνσης των δεκτών. 

 



• Προϊόντα που συγκεντρώνονται: ρούχα, τρόφιμα, είδη υγιεινής, χρήματα. 

• Προθεσμία συγκέντρωσης των προϊόντων. 

• Διαδικασία αποστολής των προϊόντων -> συνεργασία με την Action Aid. 

 

Λόγοι – κίνητρα συμμετοχής στη δράση 

• Οι πρόσφυγες που είναι συγκεντρωμένοι στη Λέσβο είναι πολυάριθμοι και με μεγάλες 

ανάγκες σε βασικά στοιχεία, όπως ρουχισμό, φαγητό, τα οποία συνδέονται με θεμελιώδη 

δικαιώματα κάθε ανθρώπου. 

• Είναι άνθρωποι βασανισμένοι και αξίζουν να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 

• Είναι πρόσφυγες όπως ήταν κάποτε και οι Έλληνες / όπως ήμασταν κάποτε και εμείς οι 

Έλληνες. Σε λίγους μήνες ολοκληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, 

που σηματοδότησε την έναρξη της ελληνικής προσφυγιάς. Ας μην ξεχνάμε το παρελθόν μας. 

• Πρόσφυγας θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας. Κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να ξεσπάσει 

πόλεμος. Π.χ. οι Ουκρανοί, λίγο καιρό πριν, δε φαντάζονταν ότι θα ξεριζώνονταν από τον 

τόπο τους... 

• Ας δείξουμε ανθρωπιά απέναντι στους ανθρώπους, απ’ όπου κι αν κατάγονται. Ας δώσουμε 

τη βοήθειά μας σε όσους τη χρειάζονται.  Είναι ζήτημα ηθικής. 

 

Β3. (25 μονάδες) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Οι πρόσφυγες της Σμύρνης, που φτάνουν με τα καΐκια μέσα στη νύχτα , «τρυπώντας» τον 

πορφυρό και καπνισμένο από τη φωτιά ορίζοντα, 

- παρουσιάζονται ως μια μάζα ανθρώπων (ανθρωπολόι) απλωμένη στα βράχια της ακτής.  

- είναι σαν ζωντανοί νεκροί (φαντάσματα ξεπνοημένα). 

- εμφανισιακά είναι γεμάτοι στάχτες και κάπνα από τη φωτιά και εσωτερικά 

πλημμυρισμένοι από τρόμο για όσα έζησαν στην τραγική Σμύρνη.  

- δεν μπορούν καλά καλά να μιλήσουν. Το μόνο που «ψελλίζουν» είναι λόγια που δείχνουν 

τον φόβο τους. 

- απλώνουν τα χέρια τους «αδειανά». Είχαν κάποτε τα πάντα και τώρα δεν έχουν τίποτα. 

Ζητούν μόνο βοήθεια. 



Η εικόνα αναμένεται να ενεργοποιήσει στους μαθητές και στις μαθήτριες συναισθήματα 

λύπης και συμπόνιας για το δράμα των προσφύγων, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον 

άρον τον τόπο τους και να ξεκινήσουν τη ζωή τους από το μηδέν. 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

Ενδεικτική απάντηση 

- Τι συνέβη; Τι φωτιά είναι αυτή που φαίνεται από μακριά;  

- Η Σμύρνη καίγεται. 

- Μα, πώς έγινε αυτό; 

- Οι Τούρκοι μάς επιτέθηκαν. 

- Πώς καταφέρατε να γλιτώσετε; 

- Προλάβαμε και μπήκαμε σε μία βάρκα. 

- Έρχεται πολύς κόσμος; 

- Ναι, πολύς. Κάποιοι πνίγηκαν... Πάει, χαθήκαν όλα.. 

- Μην απελπίζεστε. Θα σας βοηθήσουμε. 

- Δεν έχουμε πού να μείνουμε, να φάμε, να ντυθούμε... 

- Όλα θα τα κανονίσουμε. Ελάτε στο χωριό. Εμείς εδώ είμαστε φιλόξενοι. Θα βρούμε κάπου να 

βολευτείτε. Όλοι θα βοηθήσουμε. Μην ανησυχείτε, θα τα καταφέρουμε. Έχει ο Θεός ! Αφού 

μπορέσατε και περάσατε τόση θάλασσα με μια βάρκα... Όλα θα πάνε καλά!  

 


