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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. (25 μονάδες)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

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

επιχειρηματολογία, ενδεχομένως α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο στις προσωπικές τοποθετήσεις,

Λεξιλόγιο: επίσημο,

Προσφώνηση: προς τους/τις καθηγητές/-τριες και τους/τις συμμαθητές/-τριες.

Ενδεικτικοί άξονες ανάπτυξης:

Εισαγωγή/πρόλογος: πολυάριθμα  παραδείγματα  ηρώων  σε  κάθε  ιστορική  εποχή-

παραδείγματα.

Κύριο Θέμα: πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζεται από μια κοινωνία η προσφορά των

ηρώων μιας ιστορικής εποχής.

 Οι ήρωες είναι είτε όσοι καταγράφονται στην Ιστορία, δηλαδή οι επώνυμοι, είτε ο

ανώνυμος λαός.

 Η  αναγνώριση  και  η  απόδοση  τιμής  στους  ήρωες  είναι  μια  πράξη  ηθικής

ανταμοιβής για το έργο που πρόσφεραν στην πατρίδα ή στον τόπο τους, στους

συμπολίτες  τους  και  στους  συνανθρώπους  τους.  Νιώθουν  δικαιωμένοι  για  τις

θυσίες τους και παρακινούν και τους άλλους σε παρόμοια έργα προσφοράς. Εάν

δεν ζουν πια οι ίδιοι, αυτή τη δικαίωση την αισθάνονται οι οικείοι τους και είναι

περήφανοι για τους προγόνους τους.

 Υπερηφάνεια  νιώθουν  και  όλοι  όσοι  συναποτελούν  το  κοινωνικό  σύνολο,  γιατί

νιώθουν άξιοι συνεχιστές σπουδαίων ανθρώπων,



 Αποτελεί  ένα  κίνητρο  να  μιμηθούν  οι  νεότεροι  τις  ηρωικές  πράξεις  που

καταξιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη και προσδίδουν αιώνια αξία στον εφήμερο

άνθρωπο.

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

Να παρουσιάσεις, με βάση στοιχεία που δίνει το λογοτεχνικό κείμενο, το δίλημμα του

ήρωα. Πώς κρίνεις την απόφαση που παίρνει τελικά;

Το δίλημμα του ήρωα είναι να ακολουθήσει μια ήρεμη οικογενειακή ζωή, τη στιγμή που ο

ίδιος  ήδη αγαπά τη Βαγγελιώ ή να ακολουθήσει  το καθήκον  που επιτάσσει  η  ιστορική

συνθήκη και να αγωνιστεί για την ελευθερία της πατρίδας του.

«Να στήσει σπίτι, να γεννήσει και να’ αναστήσει παιδιά κι αγγόνια. Πρώτας έπρεπε να γενεί

νοικοκύρης, να μπορεί να θρέψει τη φαμέλια του. Ύστερα να διαλέξει τη νύφη, -εδώ ο νους

του αναθίβαλε τη Βαγγελιώ […]»

«Η Κρήτη βρίσκεται τουρκοπατημένη. Ποιο είναι το χρέος του άντρα που οι άπιστοι του

σκοτώσανε τον πατέρα του και τον πατέρα του πατέρα του –τόσα φονικά αραδιαστά όσες

στάθηκαν οι γενιές στη φαμέλια του;»

Αποφασίζει  να πολεμήσει  για  την ελευθερία της πατρίδας του  «-Ο Σηκωμός,  παιδιά!  Ο

Σηκωμός, δέντρα, πουλιά! Ο Σηκωμός, αστεροστόλιστε ουρανέ!»

Θεωρώ  πως  οι  ιστορικές  συνθήκες  απαιτούσαν  μια  τέτοια  απόφαση  και  ο  ήρωας

ανταποκρίθηκε σε αυτές σωστά.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής



Ο ήρωας του λογοτεχνικού κειμένου γράφει μια επιστολή στον αρχηγό της επαναστατικής

οργάνωσης του τόπου σου, για να του ανακοινώσει την απόφασή σου.

Προσφώνηση - αποφώνηση- απεύθυνση σε β΄ πρόσωπο - χρήση α΄ ρηματικού προσώπου -

ύφος λόγου σοβαρό και σε κάποια σημεία εξομολογητικό.

 Έρχομαι να ενταχθώ στην επαναστατική ομάδα.

 Αγαπώ την πατρίδα μου και θέλω να την δω ελεύθερη.

 Ο  προορισμός  του  ανθρώπου  είναι  να  κάνει  οικογένεια,  αλλά  μόνο  σε

ελεύθερη πατρίδα μπορώ να χαρώ αυτή την ευλογία.

 Όταν ελευθερώσουμε την Κρήτη, θα ζήσουμε ως απλοί άνθρωποι. Μέχρι

τότε θα πολεμάμε και θα είμαστε ήρωες.


