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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 και, όπου χρειάζεται, προσωπικό και 

συναισθηματικά φορτισμένο (π.χ. αναφορά στους προγόνους μας, προτροπή προς τους 

συμμαθητές/-τριες, δηλαδή στους νέους) – γ΄ ρηματικό πρόσωπο στην επιχειρηματολογία, 

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

(π.χ. στο β΄ ζητούμενο, εμείς οι νέοι αξίζει να αγωνιζόμαστε για...) – σοβαρό λεξιλόγιο. 

Προσφώνηση ομιλίας: Αγαπητές συμμαθήτριες και αγαπητοί συμμαθητές…  

Εισαγωγή/πρόλογος: Η αξία της ιστορικής μνημόνευσης – συλλογική μνήμη 

 

Για ποιους λόγους αξίζει να μνημονεύονται οι αγώνες των προγόνων μας για την 

ελευθερία και για ποιες ιδέες αξίζει σήμερα να αγωνίζονται οι νέοι: 

• Οι πρόγονοί μας είναι πρότυπα για μίμηση.  

• Οι αξίες που πρέσβευαν και οι ηρωικοί αγώνες για την ελευθερία πρέπει να 

αποτελούν και δικές μας αξίες και αγώνες. 

• Σήμερα οι νέοι πρέπει να αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία. Για 

την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, και όσων απολαμβάνουν τα 

αγαθά αλλά και όσων ζουν στο περιθώριο. Τα δικαιώματα των κυρίαρχων ομάδων 

αλλά και των μειονοτήτων θεμελιώνουν την ειρήνη και την αρμονική συνύπαρξη σε 

έναν κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται. 

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

με παραδείγματα από την εμπειρία τους.  

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση 

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 



Β3. (25 μονάδες) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης: 

 

Δύο σημεία του κειμένου όπου τονίζεται η γενναιότητα της Μόσχως.  

• «Μαζί μου όλοι τρέξετε και άντρες και γυναίκες»: καλεί όλους να αντιμετωπίσουν 

τον εχθρό. 

• «Η Μόσχω τότε ώρμησε με το σπαθί στο χέρι»: Πρώτη ορμά στη μάχη με θάρρος. 

 

Ποιες σκέψεις κάνεις διαβάζοντας το δημοτικό αυτό τραγούδι για τη γυναίκα που 

πολεμά για την ελευθερία; 

• Οι γυναίκες πολεμούν γενναία για την πατρίδα.  

• Ξεπερνούν τα στερεότυπα της γυναικείας φύσης τους και αναδεικνύονται ηρωίδες.  

• Όλοι μπορούν να προσφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους στο κοινό καλό.  

• Η Ιστορία θα έπρεπε να αναδεικνύει αυτή την προσφορά των γυναικών. 

• Το δημοτικό τραγούδι, το δημιούργημα του λαού , διασώζει αυτή την προσφορά. 

 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής: 

 

Η επιστολή θα έχει προσφώνηση-αποφώνηση σε ύφος οικείο, με χρήση α΄ και β΄ ενικού 

προσώπου στα σημεία όπου ο περιηγητής απευθύνεται στον φίλο του και γ΄ ενικό στις 

αφηγήσεις και περιγραφές.  

• Είναι καταπληκτικά αυτά που έχω να σου πω! Οι γυναίκες πολεμούν γενναία όπως 

και οι άνδρες! 

• Καλούν όλους τους δικούς τους ανθρώπους να πολεμήσουν και δεν φοβούνται.  

• Έχουμε να μάθουμε πολλά για την τόλμη της γυναικείας φύσης.  

• Οφείλουμε να δείχνουμε θαυμασμό και σεβασμό στις γενναίες γυναίκες.  

• Όλα αυτά που είδα θα τα καταγράψω, γιατί σε κάποιους φαίνονται  απίστευτα, 

αλλά όλοι μπορούν να εμπνευστούν από τη γυναικεία τόλμη. 

• Η Ιστορία πρέπει να υμνεί τις γυναίκες τα επόμενα χρόνια. 


