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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)  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Κειμενικό είδος: Διαδικτυακό άρθρο γνώμης (αναμένεται να ακολουθηθούν τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία του άρθρου γνώμης: τίτλος, αφόρμηση από επίκαιρο 

γεγονός στον πρόλογο, κτλ.). 

 Συντάκτης: Ο μαθητής/η μαθήτρια. 

 Αποδέκτης: Η σχολική κοινότητα κατά πρώτο λόγο, οποιοσδήποτε αναγνώστης 

κατά δεύτερο λόγο. 

 Ύφος λόγου: Οικείο (χρήση α’ και γ΄ ρηματικού προσώπου, προσεγμένο 

λεξιλόγιο). 

 Γλώσσα: αναφορική/κυριολεκτική λειτουργία. 

 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

Ο μαθητής/η μαθήτρια αναμένεται: 

 να αξιοποιήσει πληροφορίες από το άρθρο της Χριστίνας Κουλούρη για τη θέση και τον 

ρόλο των γυναικών στην επανάσταση του 1821 (δεν καταγράφονται ιστορικά τόσες 

γυναίκες ηρωίδες όσοι άνδρες ήρωες, οι γυναίκες ανήκουν στους αόρατους δράστες της 

ιστορίας, λίγες είναι οι αγωνίστριες που κατονομάζονται, οι περισσότερες γυναίκες είναι 

ανώνυμες και ανήκουν στα θύματα που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους﮲ άρα ο ρόλος της 

γυναίκας στην επανάσταση του 1821 δεν είναι ενεργός, γεγονός που συμβαδίζει με την 

υποδεέστερη θέση της στην πατριαρχική κοινωνία εκείνης της εποχής﮲ οι εξαιρέσεις της 

Μπουμπουλίνας, της Ασήμως, της Δέσπως απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα).  

 να συγκρίνει αυτά τα στοιχεία για τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας με όσα ο ίδιος/η ίδια 

γνωρίζει για τη θέση και τον ρόλο της σύγχρονης γυναίκας στη σημερινή Ελλάδα (οι 



γυναίκες θεωρούνται πλέον ίσες με τους άνδρες, έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες 

υποχρεώσεις με αυτούς σε όλους τους τομείς, ο ρόλος τους δεν είναι πλέον παθητικός, 

αλλά δρουν σε όλα τα πεδία της οικονομικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και 

πολιτικής ζωής, αναλαμβάνουν πολλαπλά καθήκοντα και έχουν ποικίλους και απαιτητικούς 

ρόλους, δεν είναι πλέον ανώνυμες, αλλά σφραγίζουν με το προσωπικό τους αποτύπωμα τη 

σημερινή ελληνική κοινωνία﮲ παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη έμφυλα στερεότυπα και 

προκαταλήψεις, που δείχνουν πως υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος να διανυθεί μέχρι την 

πλήρη και ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων).  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Θετικά αξιολογούνται:  

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος.  

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση.  

 Η συγκριτική ανάπτυξη του άρθρου. 

Αρνητικά αξιολογούνται:  

 Η απουσία τίτλου ή ένας μακροσκελής ή ασαφής τίτλος. 

 Ένας γενικόλογος πρόλογος.  

 Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης.  

 Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος λόγου. 

 

 

Β3. (μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:  

 Η Δέσπω θυσιάζεται μαζί με τις κόρες, τις νύφες και τα εγγόνια της, αφού πρώτα κλείστηκαν 

όλοι μαζί στον Πύργο του Δημουλά αντιστεκόμενοι στους Τουρκαλβανούς, γιατί επιθυμεί να 

παραμείνει ελεύθερη, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η ίδια σε ευθύ λόγο (στ. 8-9), 

απαντώντας στην προσταγή των εχθρών της να υποταχθεί. Προτιμά να πεθάνει, 

πολεμώντας και διατηρώντας αδούλωτο το ηρωικό φρόνημά της, παρά να ζήσει 

σκλαβωμένη στους Τούρκους. Αυτή είναι άλλωστε και η δραματική προτροπή που 

απευθύνει στα παιδιά της στον στ. 11, καλώντας τα με μια αποτρεπτική υποτακτική («μη 

ζήσομε») και μια προστακτική («μαζί μου ελάτε») να προτιμήσουν την ηρωική θυσία από τη 

σκλαβιά και την ατιμωτική ζωή.  



 Στη συνέχεια, ο μαθητής/η μαθήτρια καλείται να εκφράσει ελεύθερα την προσωπική του 

γνώμη για την επιλογή της Δέσπως να πεθάνει ελεύθερη παρά να ζήσει σκλαβωμένη. 

Μπορεί να γράψει ότι:  

o συμφωνεί πλήρως ή εν μέρει,  

o διαφωνεί πλήρως ή εν μέρει με την ηρωίδα, αιτιολογώντας τη συμφωνία ή τη 

διαφωνία του/της.  

 Η εκφώνηση επιτρέπει την καταγραφή των προσωπικών ιδεών των μαθητών, αρκεί να είναι 

ολοκληρωμένες ως προς τη διατύπωση και τα νοήματα.  

 

ή 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:  

 Κειμενικό είδος: ημερολόγιο (ημερομηνία, προσφώνηση: αγαπημένο μου ημερολόγιο ή 

οποιαδήποτε ανάλογη, αποφώνηση: δική σου ή οποιαδήποτε ανάλογη).  

 Συντάκτης/συντάκτρια: μαθητής/μαθήτρια που έχει υιοθετήσει την οπτική γωνία της 

ηρωίδας. 

 Αποδέκτης/αποδέκτρια: το ημερολόγιο, στην ουσία ο ίδιος ο μαθητής/η ίδια η μαθήτρια 

ως Δέσπω. 

 Ύφος λόγου: άμεσο και εξομολογητικό (α και β ενικό ρηματικό πρόσωπο). 

 Γλώσσα: απλή, αναφορική ή/και ποιητική λειτουργία. 

 Σκοπός για τον οποίο γράφεται το κείμενο: να εκφράσει ο μαθητής/η μαθήτρια με 

δημιουργικό τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματα της Δέσπως για τον ηρωικό θάνατο, 

μετασχηματίζοντας τον ποιητικό λόγο σε πεζό.  

 Ενδεικτικά, ο μαθητής/η μαθήτρια μπορεί:  

o να αναφερθεί στην ελεύθερη ζωή της Δέσπως στο Σούλι, στην ηρωική της αντίσταση 

στον Πύργο του Δημουλά, στο ανυπότακτο φρόνημά της, στην επιθυμία της να 

πεθάνει ελεύθερη και τιμημένη παρά να ζήσει σκλαβωμένη και ατιμωμένη, 

o να επισημάνει αφενός την προτροπή της στις κόρες, τις νύφες και τα εγγόνια της να 

την ακολουθήσουν στην ηρωική θυσία και αφετέρου την ομόθυμη διάθεση όλων να 

θυσιαστούν πολεμώντας, γινόμενοι παρανάλωμα του πυρός.  

 


