
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές.  Κάθε

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

Α3. (25 μονάδες)

Ύφος  λόγου:  σοβαρό,  απρόσωπο,  πληροφοριακό  –  γ΄  ρηματικό  πρόσωπο  στην

επιχειρηματολογία,  ενδεχομένως  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο  στις  προσωπικές

τοποθετήσεις – λεξιλόγιο επίσημο

Προσφώνηση ομιλίας: Αγαπητές συμμαθήτριες και αγαπητοί συμμαθητές…

Εισαγωγή/πρόλογος: ιστορικές  διαπιστώσεις  για  την  κοινωνική  θέση  της  γυναίκας  στο

παρελθόν.

Κυρίως θέμα: τοποθέτηση σχετικά με τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία της σύγχρονης

Ελλάδας. 

 Αναγνώριση της ισοτιμίας ανδρών-γυναικών .

 Νομοθεσία που κατοχυρώνει τα δικαιωμάτων των γυναικών.

 Δικαίωμα στη μόρφωση, την εργασία, την αυτοδιάθεση.

 Υποστήριξη των κακοποιημένων γυναικών νομικά, ηθικά, ψυχολογικά με νομοθεσία

και δομές όπου μπορούν να καταφύγουν και να προστατευθούν.

 Βέβαια, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που η γυναίκα εξακολουθεί να είναι θύμα

προκαταλήψεων και αρνητικών αντιλήψεων που την περιορίζουν στην οικογένεια,

στην εργασία και ευρύτερα στην κοινωνία.

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

Ο  ήρωας  ενδιαφέρεται  για  την  Επανάσταση,  καθώς  μεγάλωσε  στη  διάρκεια  της

Επανάστασης μέσα σε μια οικογένεια που είχε άμεση εμπλοκή σε αυτή:



«κατά τη διάρκεια του Αγώνα έγινε έφορος του Αχαϊκού Διευθυντηρίου», «που για ένα

διάστημα είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου», «Το άνοιγε και μου διάβαζε τα

δάνεια και τις χρηματοδοτήσεις του Αγώνα»

Είναι δικαιολογημένο να δείχνει ένα παιδί ενδιαφέρον για την Επανάσταση, διότι ο

ίδιος ο πατέρας του προσπάθησε να του μεταδώσει την αγάπη και την πίστη για τον

Αγώνα: «τη μύηση του γιου από τον πατέρα στην υπόθεση της πατρίδας».

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Σε α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο με προσωπικό, εξομολογητικό ύφος λόγου ο/η μαθητής/-

τρια καταθέτει σκέψεις και συναισθήματα:

 Η  πατρίδα  είναι  κάτι  το  ιερό  –  ο  πατέρας  μου  αγωνίζεται  για  την  οικονομική

υποστήριξη της Επανάστασης.

 Κάθε  ένας  από  τους  Έλληνες,  σε  όποια  ηλικία  κι  αν  βρίσκεται,  πρέπει  να

συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα για την ελευθερία.

 Νιώθω το χρέος για την πατρίδα να με γεμίζει  συγκίνηση και χαρά, γι’  αυτό θα

προσφέρω με όποιο τρόπο είναι δυνατόν.


