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Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ  

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 

Αναμένεται ηλεκτρονικό άρθρο (δημοσίευση σε ενημερωτική ιστοσελίδα). Στοιχεία που 

υπηρετούν αυτό το επικοινωνιακό πλαίσιο: 

• ύπαρξη τίτλου: ο τίτλος αξιολογείται αυτός καθαυτός, ωστόσο θετικά 

προσμετρώνται και  η συνάφειά του με το θέμα και η πρωτοτυπία του∙  

• πρόλογος που περιλαμβάνει την αφόρμηση και τον κεντρικό άξονα, στον οποίο θα 

κινηθεί το άρθρο∙ 

• ύφος λόγου τυπικό και επίσημο, που δεν αποκλείει τη χρήση α΄ ρηματικού ενικού 

προσώπου, εφόσον ζητείται κατάθεση προσωπικής άποψης∙ 

• χρήση αιτιολογικών προτάσεων∙ 

• επίλογος με στοιχεία σύνοψης και τελική – περιληπτική έκφραση άποψης.  

 

 

Ενδεικτικά:  

Έξαρση ρατσισμού - συνέπειες: 

• Κοινωνικός ρατσισμός  το ξέσπασμά του ακολουθεί κλιμακωτή πορεία: ρατσιστικός λόγος 

 ατομική βία  οργανωμένο κίνημα  θεσμοποίηση διακρίσεων  κακοποίηση και βία 

προς αυτούς που αποτελούν το δείγμα της ετερότητας/διαφορετικότητας για τους ρατσιστές. 

• Διαταράσσονται οι σχέσεις των ανθρώπων  κυριαρχεί το μίσος για τη γνώμη του άλλου. 

• Περιθωριοποίηση ατόμων και ομάδων  αναξιοκρατία / έλλειψη σωστής εκμετάλλευσης 

παραγωγικών μελών κοινωνίας  περιορισμένη παραγωγικότητα. 

• Διόγκωση των ήδη υπαρχόντων προβλημάτων  αδυναμία επίλυσής τους  κοινωνική 

αποδιοργάνωση / παραβίαση αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ζωής, ελευθερίας, 



ανεξιθρησκίας). 

• Καλλιέργεια παθών / μίση / φανατισμοί / αντεκδίκηση  φαύλος κύκλος βίας  

επικράτηση φόβου και ανασφάλειας στα μέλη της κοινωνίας. 

• Έξαρση εθνικισμού  τύφλωση / εξεγέρσεις / αιματοχυσίες / δημιουργία κληρονομικών 

εχθρών  αμφίβολη η διατήρηση της ειρήνης σε διεθνές επίπεδο / παρεμποδίζεται η 

συνεργασία και η συμφιλίωση κρατών / γενοκτονίες εθνοκαθάρσεις σε ακραίες περιπτώσεις 

(π.χ. Γενοκτονία Εβραίων, Γενοκτονία Ποντίων και Αρμένιων). 

• Υπονόμευση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών από την κυριαρχία της αδικίας, της 

αναξιοκρατίας, της περιφρόνησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. της ελευθερίας 

έκφρασης, ισότιμης μεταχείρισης αντρών και γυναικών / ΑμεΑ) 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Το ποιητικό υποκείμενο παρουσιάζει τα συναισθήματα ενός από τους χιλιάδες Εβραίους που 

οδηγήθηκαν από τη Θεσσαλονίκη στα στρατόπεδα μαζικής εξόντωσης κατά την περίοδο του 

Ναζισμού, με τρόπο προσωπικό μιλώντας σε α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο. Το ποίημα έτσι αποτελεί 

μια κατάθεση ψυχής, καθώς βιώνει την απομάκρυνση από τον οικείο χώρο της πατρίδας του, της 

Θεσσαλονίκης. Η απελπισία «περνούν οι μέρες . . . ελπίδα καμιά», η απόγνωση, η ανημποριά 

αποτυπώνονται ανάγλυφα στο ποίημα με γλαφυρές εικόνες και την παρομοίωση του εαυτού του με 

θηρίο στο βαγόνι του τρένου. Ο τρόμος και η φρίκη τον καταλαμβάνει για όσα πρόκειται να του 

συμβούν «να μην σκεφτώ, να μην λυγίσω, στον τρόμο που με περιμένει» και ο μόνος τρόπος να 

αντιπαλέψει τα φρικτά συναισθήματα είναι η αναπόληση της γειτονιάς και του σπιτιού του 

«σκέφτομαι το σπιτάκι μου . . .το δρομάκι μου .. .η μυρωδιά του αγιοκλήματος». Νιώθει μια στιγμιαία 

ανακούφιση και ηρεμία, όταν μπορεί να αισθανθεί μέσα από το βαγόνι την αύρα του Θερμαϊκού και 

τον ήχο του κύματος.  

Η ποιητική δημιουργία προκαλεί πολλές σκέψεις και συναισθήματα στον αναγνώστη που μπορούν 

να εκφραστούν ανάλογα, πάντα με την κατάλληλη έκφραση και τεκμηρίωση. 

Ενδεικτικά: Τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν συναισθήματα αποτροπιασμού, συμπόνιας και 

φιλαλληλίας/συμπαράστασης γι’ αυτούς όλους τους ανθρώπους, αλλά και θυμού και αγανάκτησης 

γι’ αυτήν την τόσο άδικη και φρικτή μοίρα κάποιων συμπατριωτών μας, που έτυχε να ανήκουν σε 

διαφορετική πολιτιστική ομάδα από εμάς. 



ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

Ο/Η μαθητής / -τρια μπορεί να φανταστεί ότι βρίσκεται σ’ αυτήν την  απελπιστική κατάσταση 

αντλώντας έμπνευση από ταινίες σχετικές (λ.χ. Ουζερί Τσιτσάνης, Λίστα του Σίντλερ)  ή από έμμεσες 

εμπειρίες που τού έρχονται στο μυαλό μέσα από κείμενα ή τραγούδια. Το ύφος λόγου του 

ημερολογίου μπορεί να είναι απλό και προσωπικό, με τη χρήση α’ ενικού ρηματικού προσώπου. Ο 

βαθμός συναισθηματικής ανταπόκρισης στο ποίημα εξαρτά και την ποιότητα της ημερολογιακής 

σελίδας. 


