
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.) 

 

Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

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΄ προσώπου, προσεγμένο λεξιλόγιο). 

 Γλώσσα: αναφορική λειτουργία. 

 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης: 

 

Ο μαθητής/η μαθήτρια αναμένεται: 

 να παρουσιάσει τον τεχνολογικό θρίαμβο της εποχής μας (αφθονία αγαθών και ανέσεων 

προσιτών σε ευρύτατα σύνολα ανθρώπων, εκμηδένιση των αποστάσεων, μείωση του 

ανθρώπινου μόχθου, εφεύρεση νέων ιατρικών οργάνων, μεθόδων διάγνωσης και 

θεραπείας, παρασκευή πιο αποτελεσματικών φαρμάκων, αλματώδης πρόοδος της 

πληροφορικής, νέα ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας με πολύ υψηλές ταχύτητες και πολύ 

μεγάλη χωρητικότητα, ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας),  

 να αναφερθεί στο τεχνολογικό θαύμα που αναμένεται να δημιουργήσει η τεχνητή 

νοημοσύνη (καινοτόμες εφαρμογές στο διαδίκτυο των πραγμάτων, νέες έξυπνες συσκευές, 



έξυπνα δίκτυα, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, αυτο-οδηγούμενα οχήματα, 

νοήμονα ρομπότ, κ.λπ.), 

 να διατυπώσει τις επιφυλάξεις του γι’ αυτόν τον νέο θαυμαστό κόσμο των απεριόριστων 

δυνατοτήτων, καθώς α) θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και θα προκληθούν νέες 

κοινωνικές ανισότητες, β) θα δημιουργηθούν ηθικά διλήμματα, αφού οι αλγόριθμοι θα 

είναι αυτοί που θα καλούνται να παίρνουν τις κρίσιμες αποφάσεις, γ) θα κινδυνεύσουν η 

ιδιωτικότητα και η διαφάνεια.  

 

Θετικά αξιολογούνται: 

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος.  

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση.  

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. 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

 

Β3. (μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:  

 Ο Γλάρος και η Ελένη νιώθουν δέος μπροστά στο θαμμένο άγαλμα, γιατί βλέπουν να 

αναδύεται μπροστά στα μάτια τους ένα πανέμορφο καλλιτεχνικό δημιούργημα του αρχαίου 

κόσμου, που βρισκόταν προστατευμένο μέσα στη γη («ένας θαυμάσιος κούρος, ένα μνημείο 

της στοργής αναπαμένο σε πέτρινο τάφο, προφυλαγμένο στη γη»). Με αυτόν τον τρόπο το 

αρχαίο παρελθόν ενώνεται με το δικό τους δύσκολο παρόν, φέρνοντάς τους το μήνυμα της 

ελπίδας και της αναγέννησης, της ζωής που προβάλλει μέσα από τον τάφο, νικώντας την 

καταστροφή και τον θάνατο.  

 Στη συνέχεια, ο μαθητής/η μαθήτρια καλείται να εκφράσει ελεύθερα τα προσωπικά του 

συναισθήματα για την ανακάλυψη του κούρου (π.χ. έκπληξη, θαυμασμός, συγκίνηση, δέος, 

περηφάνια για τη σύζευξη του αρχαίου με τον νέο ελληνισμό ή/και αμηχανία, αγωνία, 

φόβος για την προστασία του αγάλματος, ευθύνη για την τύχη του).  



 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: ο/η 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 Ελένη 

 Ύφος λόγου: άμεσο και εξομολογητικό (α και β ενικό 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 Ελένης για τον «θαυμάσιο κούρο».  

 Ενδεικτικά, ο μαθητής/η μαθήτρια μπορεί να αναφερθεί 

o στη βοήθεια που προσφέρει η Ελένη στον άντρα της και στην ενεργητική συμμετοχή 

της καθ’ όλη τη διάρκεια του σκαψίματος της γης,  

o στην αγωνία της να καθαρίσει την πέτρα και να ανακαλύψει αυτό που κρύβεται 

θαμμένο μέσα στη γη,  

o στην αρχική αμηχανία της μπροστά στη θαυμαστή αποκάλυψη του αρχαϊκού 

κούρου,  

o στον σεβασμό και στη βαθιά συγκίνηση που νιώθει μπροστά στο άγαλμα,  

o στον θαυμασμό και στην τρυφερότητά της γι’ αυτό,  

o στην επίγνωση της ασημαντότητάς της μπροστά στο μεγαλείο του αγάλματος,  

o στο δέος που της προκαλεί η κατάλυση των ορίων του χρόνου και η ανάδυση της 

ζωής μέσα από τον πέτρινο τάφο.  

 


