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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Επισημαίνεται  ότι  οι  απαντήσεις  που  προτείνονται  για  τα  θέματα  είναι  ενδεικτικές.  Κάθε  άλλη

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

Α3. (Μονάδες 25)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος.

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο.

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση.

 Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το σοβαρό ύφος λόγου.

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.

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται να αντλήσει από το κείμενο όσα στοιχεία αφορούν στα ζητούμενα και

θεωρεί αξιοσημείωτα, προκειμένου να προβάλει τη σημασία της ιστορικής μνήμης,  αλλά και για να

πλαισιώσει τις προσωπικές του/της απόψεις. 

Στοιχεία από το κείμενο αναφοράς:

 η ιστορική μνήμη είναι σημαντική τόσο για να έχει μέλλον ένας λαός όσο και για να διατηρείται

η εθνική και κοινωνική οργάνωση,

 η  μελέτη  του  παρελθόντος  συμβάλλει  στην  κατανόηση  του  παρόντος  και  στην  αποφυγή

επαναβίωσης δεινών του παρελθόντος

→  η ιστορική γνώση σχετίζεται  με την  ίδια  την επιβίωση ενός  λαού μέσω της  δημιουργίας

πολιτισμού, ο οποίος μας βοηθά να θυμόμαστε το παρελθόν μας.



Περαιτέρω επιχειρηματολογία:

 Χωρίς  ιστορική  μνήμη  δεν  γίνονται  κατανοητές  οι  πολιτικές,  κοινωνικές  και  οικονομικές

ζυμώσεις που οδήγησαν στο σύγχρονο ιστορικό  «γίγνεσθαι» στο οποίο εντάσσεται και ζει το

άτομο  ως  πολίτης,  άρα  αδυνατεί  να  ερμηνεύσει  το  πλαίσιο  που  καθορίζει  τη  ζωή  και  τις

επιλογές του.

→ Αγνοώντας  το  νήμα που συνδέει  το παρελθόν  με το  παρόν και  το μέλλον, οι  άνθρωποι

νιώθουν  μετέωροι,  γιατί  χάνουν  το  αίσθημα  της  συνέχειας,  επομένως  αδυνατούν  να

διαμορφώσουν μια συγκροτημένη, υπεύθυνη και αποτελεσματική στάση ζωής.

 Χωρίς την ιστορική μνήμη χάνεται η ταυτότητα και αλλοιώνεται η ιδιοσυστασία ενός λαού.

→ Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης λειτουργεί ως συνεκτικός δεσμός μεταξύ των μελών μιας

κοινωνίας.

Β3. (Μονάδες 25)

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

Φροντίδα από συντρόφους του Έκτορα:

 Οι συμπολεμιστές του Έκτορα, ταλαιπωρημένοι και οι ίδιοι («Τρεις μέρες νηστικοί … ανάμεσα

στα δάκτυλα»), όταν εκείνος σκοτώνεται, τον θάβουν πρόχειρα και βιαστικά («Έμεινε εκεί τον

χώσαμε πρόχειρα»), καθώς βιάζονται να φύγουν. 

 Αρκετό καιρό μετά, νιώθοντας –ενδεχομένως– ενοχές για τον τρόπο ταφής του, επιστρέφουν

για να του απονείμουν τις τιμές που του αξίζουν, δηλαδή μια ταφόπλακα ή μια επιτύμβια

στήλη και ένα καντήλι («Αρκετά μετά φέραμε … και ένα καντήλι να τον φωτίζει»).

Προβληματισμοί και συναισθήματα που αποτυπώνονται στην τελευταία στροφή:

 Με  το  ερώτημα  των  τριών  τελευταίων  στίχων  («Τι  ήθελε  ο  Έκτορας …  χωρίς  ανθούς

αμυγδαλιάς την  Άνοιξη;»)  το  ποιητικό  υποκείμενο  εκφράζει  το  παράπονό  του  για  το  πώς

κατάντησε το μέρος στο οποίο μαρτύρησε ο Έκτορας. 

 Εκεί υπάρχει, πλέον, ένα βρόμικο βενζινάδικο («Το βενζινάδικο … και βενζίνες),  δίπλα στην

επιτύμβια στήλη ένας  κάδος σκουπιδιών («Δίπλα στη μαρμάρινη  στήλη ο  κάδος»),  ενώ ο

τάφος του πετάχτηκε στα σκουπίδια («Το μάρμαρο … στα σκουπίδια»). 

 Μπορούμε,  μάλιστα  να  υποθέσουμε  πως  γίνεται  υπαινιγμός  για  το  πώς  ο  σύγχρονος

πολιτισμός ισοπεδώνει και λησμονεί τους ήρωες του παρελθόντος.



ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η εκφώνηση απαιτεί τη συγγραφή σελίδας ημερολογίου. Επομένως, πρέπει να πληρούνται

οι ανάλογες προδιαγραφές του συγκεκριμένου κειμενικού είδους:

Δομή: οικεία προσφώνηση (Αγαπητό ημερολόγιο,) ή/και αποφώνηση, 

Ύφος λόγου: προσωπικό και άμεσο, τόνος εξομολογητικός, αφήγηση σε α΄ ενικό ρηματικό

πρόσωπο (για τις προσωπικές καταγραφές), α΄ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο (ως μέλος

της ομάδας των στρατιωτών),

Γλώσσα: συγκινησιακά φορτισμένη.

Ως προς το περιεχόμενο, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν όλα τα γεγονότα και οι αντιδράσεις των

συντρόφων του Έκτορα που αποτυπώνονται στο ποίημα, με τον τρόπο και τις προεκτάσεις που θα τους

αποδώσει ο/η μαθητής/-τρια, ανάλογα με τη δική του/της βιωματική πρόσληψη του κειμένου.


