
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. 

Εισαγωγή/πρόλογος: Τα ενδιαφέροντα των νέων.

Κύριο  Θέμα: Η  αξία  της  παράδοσης  και  πώς  μπορούν  οι  νεότερες  γενιές  να  την

αξιοποιήσουν στη ζωή τους.

 Σύνδεση με το παρελθόν - ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ανήκει σε μια κοινότητα με

ρίζες στο παρελθόν-πηγή υπερηφάνειας.

 Η παράδοση αποτελεί πηγή έμπνευσης για το παρόν-δημιουργικότητα, ιδέες.

 Αξιοποίηση στη μουσική, αρχιτεκτονική, μαγειρική, ψυχαγωγία κ.ά.

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

με παραδείγματα από την εμπειρία τους. 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση- Αποφώνηση 

Β3. (25 μονάδες)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Τι ακριβώς τον ενοχλεί;

-Mάνα λωλή, μάνα τρελή, μάνα ξεμυαλισμένη

δεν κλαις τα μαύρα νιάτα μου και την παλικαριά μου,

μόν’ κλαις τα ’ρημα τ’ άρματα, τα έρημα τσαπράζια.

Ο  Κίτσος  ενοχλείται  από  το  γεγονός  πως  η  μητέρα  του  δεν  θρηνεί  για  τον  επικείμενο

θάνατο  του γιου  της αλλά για   τα άρματά  του.  -Κίτσο,  πού είναι  τ’  άρματα,  τα έρημα

τσαπράζια;



Το φυσιολογικό θα ήταν να θρηνεί για το παιδί της, κάτι που τονίζει ο Κίτσος στο παράπονο

που της εκφράζει.

 Πιστεύεις πως είναι δικαιολογημένη η συμπεριφορά της;

Ναι, είναι δικαιολογημένη από την άποψη πως οι κλέφτες και αρματωλοί ήταν οι γενναίοι

της  ιστορικής  προεπαναστατικής  εποχής  και  τα  άρματά  τους  ήταν  το  σύμβολο  της

γενναιότητάς τους. Επιπλέον, από την ίδια γενναιότητα διαπνέονταν και οι γυναίκες, έτσι η

μάνα δεν θρηνεί τον γιο της αλλά τα άρματά του.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

Η μητέρα του Κίτσου απαντά στο παράπονό του.

 Είσαι ένας γενναίος πολεμιστής.

 Τα άρματά σου είναι η δύναμή σου .

 Οι  πολεμιστές  πεθαίνουν,  αλλά  τα  άρματά  τους  πρέπει  να  μένουν

τιμημένα.

 Θρηνώ για σένα, αλλά δεν πρέπει να το δείχνω, για να μην δειλιάσεις

μπρος στον θάνατο.

 Ένας γενναίος πολεμιστή δεν δειλιάζει ποτέ.


