
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. (μονάδες 25)

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

ενδεχομένως  α΄  ενικό  ρηματικό  πρόσωπο  στις  προσωπικές  τοποθετήσεις  –  λεξιλόγιο

επίσημο

Προσφώνηση  ομιλίας: Αγαπητοί  κύριες/οι  καθηγήτριες/καθηγητές,  αγαπητές/οί

συμμαθήτριες/συμμαθητές, …

Εισαγωγή/πρόλογος: Αναφορά  στην  εκδήλωση  με  αφορμή  τη  συμπλήρωση  διακοσίων

ετών από την ελληνική επανάσταση του 1821. Η αξία της Ιστορίας γενικά (πληροφόρηση-

καταγραφή γεγονότων)

Κύριο θέμα: α. αναγκαιότητα της ιστορικής γνώσης για την πορεία των νέων στο μέλλον:

 Η Ιστορία διδάσκει- αποφυγή των λαθών.

 Καλλιεργεί την κριτική σκέψη.

 Καλλιεργεί  την  ενσυναίσθηση-  απαραίτητη  δεξιότητα  για  την  διαχείριση

πολυπολιτισμικών κοινωνιών.

 Με την ιστορική γνώση ενισχύονται οι δεσμοί των μελών μιας εθνικής ομάδας και

οργανώνεται η μελλοντική πορεία της με χρήσιμα παραδείγματα του παρελθόντος.

β. Τρόποι με τους οποίους στο σχολείο μπορεί να καλλιεργηθεί η ιστορική γνώση:

 Εργασίες  των μαθητών για  την Ιστορική γνώση,  μέσα από τα μεγάλα γεγονότα,

αλλά και συνεντεύξεις με θέμα τις ζωές των ανώνυμων ανθρώπων-των «άφωνων»

ομάδων της Ιστορίας.

 Επιτόπια έρευνα που θα κάνουν ομάδες εργασίας μαθητών και έρευνα στα τοπικά

αρχεία,  για  να ανασυγκροτήσουν  ένα γεγονός  της τοπικής  ιστορίας  του μέρους

όπου ζουν.

 Διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας  με κριτικό τρόπο,  μέσα από τη μελέτη

ιστορικών πηγών και μεθόδων βιωματικής σύνδεσης με τα ιστορικά γεγονότα.



Παρατήρηση: Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εμπλουτίσουν τα επιχειρήματά τους

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση – αναφορά στη σημασία ανάλογων εκδηλώσεων στο σχολείο,

προκειμένου  να  τιμάται  η  μνήμη  όσων  αγωνίστηκαν  για  αξίες  και  αγαθά  που  σήμερα

απολαμβάνουν οι νεότεροι.

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε

Β3. (μονάδες 25)

1.Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Ο Κιτσάκης,  όπως παρουσιάζεται  από τον αφηγητή του λογοτεχνικού κειμένου,  θυμίζει

ήρωα, ο οποίος εκφράζει το ομηρικό ιδεώδες: την ομορφιά και την παλικαριά ταυτόχρονα.

Συγκεκριμένα:

 Συναγωνιζόταν σε παλικαριά τον Κίτσο Τζαβέλα, ξακουστό Σουλιώτη ήρωα, αν και

είναι πολύ νέος στην ηλικία.

 Η παράτολμη φύση του και ο ηρωικός τους χαρακτήρας μετατρέπουν τον πόλεμο

σε χαρά για τον ίδιο.

 Βρίσκεται μόνος του μέσα στο στρατόπεδο των εχθρών και τους αντιμετωπίζει με

θάρρος, χωρίς να λογαριάζει τη ζωή του.

 Αν και είναι αιχμάλωτος, νιώθει ντροπή που οι Αρβανίτες του χαρίζουν τη ζωή και

τον διώχνουν από το στρατόπεδο, επειδή ο πατέρας του είχε κάποτε σώσει τη ζωή

τού καπετάνιου τους.

 Ξεπληρώνει  με  τη  ζωή  του  τον  θάνατο  ενός  Αρβανίτη,  που  σκότωσε  ο  Κίτσος

Τζαβέλας.

Αναμένουμε ο μαθητής να εκφράσει συναισθήματα επιδοκιμασίας για τον νεαρό ήρωα,

τόσο για τον χαρακτήρα και  τις  πράξεις  του όσο και  για τη θυσία του.  Παράλληλα,  θα

μπορούσε  να  συγκρίνει  έναν  έφηβο  γεννημένο  και  μεγαλωμένο  μέσα  στον  πόλεμο

(Κιτσάκης) με τον εαυτό του ή με συνομηλίκους του, εντοπίζοντας τις διαφορές.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Καταγραφή του περιστατικού:

 Γενναίοι πολέμαρχοι- Κίτσος Τζαβέλας- νέοι πολεμιστές- Κιτσάκης



 Ο πόλεμος η χαρά τους και η καθημερινότητά τους

 Η γενναιότητα βασικό χαρακτηριστικό τους

 Ο Κιτσάκης ξεφεύγει και βρίσκεται στο αντίπαλο στρατόπεδο

 Οι Αρβανίτες- εχθροί του επιτρέπουν να φύγει

 Εξευτελιστικό για έναν πολεμιστή

 Τον σκοτώνουν στο τέλος για λόγους εκδίκησης


