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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΄ ενικού ρηματικού 

προσώπου, εφόσον ζητείται κατάθεση προσωπικής άποψης∙ 

• χρήση αιτιολογικών προτάσεων∙ 

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

 

 

Ενδεικτικά:  

Οφέλη για το άτομο από την επίσκεψη σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους: 

• Γνωριμία με τον πολιτισμό και την τέχνη της πατρίδας του  καλλιέργεια πνεύματος / 

διαμόρφωση πολιτιστικής ταυτότητα ς δημιουργία πολιτιστικών αντιστάσεων στην 

ξενομανία και στον μιμητισμό ξενόφερτων πολιτιστικών προτύπων. 

• Σύνδεση με το ιστορικοκοινωνικό του παρελθόν και βιωματική γνώση της ιστορίας μέσα 

από τα απομεινάρια του υλικού πολιτισμού  απόκτηση εθνικής υπερηφάνειας / ανάπτυξη 

πατριωτισμού   διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας. 

• Κατανόηση της διαφορετικότητας των πολιτισμών με την επίσκεψη σε ξένα μουσεία και 

μνημεία / κατανόηση αλληλεπιδράσεων πολιτιστικών που συντελέστηκαν στην ανθρώπινη 



πορεία  οικουμενικό πνεύμα / καλλιέργεια της ανοχής στο διαφορετικό και της 

αντιμετώπισής του ως ισότιμου. 

• Αισθητική συγκίνηση  διαμόρφωση καλαισθησίας, διεύρυνση της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας. 

• Ηθικοποίηση γιατί μέσω της επαφής με λαμπρές στιγμές ιστορίας και ηρωικά 

κατορθώματα  υποδείγματα ηθικών υψηλών αξιών (αυτοθυσία για την πατρίδα, 

ηρωισμός) / παραδειγματισμός.  

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Σε μια πρώτη ανάγνωση, το ποιητικό υποκείμενο εκτιμά πως τα δύο αγάλματα, η Καρυάτιδα 

και ο Διόνυσος, που ζωντανεύουν τη νύχτα στο Βρετανικό Μουσείο, νιώθουν μια ασίγαστη ερωτική 

έλξη, που εκφράζεται πιο διακριτικά από την Καρυάτιδα «το σκοτεινό γλυκό της βλέμμα . . .επίμονα  

στο σφριγηλό του Διονύσου σώμα» και πιο παθιασμένα από τον Διόνυσο «τον Διόνυσο φαντάζομαι . 

. .τη συστολή της Καρυάτιδας με οίνον και με χάδια να λυγίσει». Όμως, υπάρχει και μια δεύτερη 

εκδοχή, αυτή της στεναχώριας και την αφόρητης μοναξιάς και λύπης που βιώνουν τις νύχτες τα δύο 

αγάλματα, αποκομμένα από τον φυσικό τους χώρο «με νοσταλγία, δάκρυα και στεναγμούς τους 

Παρθενώνες . . . που στερήθηκαν». Έτσι αναπολούν το παρελθόν τους στην Ελλάδα, καθώς μέσα στο 

ψυχρό Βρετανικό Μουσείο νιώθουν αποκομμένα και μοναχικά «την κλεμμένη, ωραία κοιτώ μονάχη 

Καρυάτιδα». 

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

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

ή 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να επινοήσει ότι βρίσκεται σ’ αυτήν την φανταστική κατάσταση αντλώντας 

έμπνευση από άμεσες ή από έμμεσες εμπειρίες που τού έρχονται στο μυαλό μέσα από κείμενα ή 



ταινίες (π.χ. Μια νύχτα στο Μουσείο). Το κείμενο του θα είναι επαρκές, εφόσον παρουσιάζει ορθή 

έκφραση, συνοχή, επινοητικότητα και πρωτοτυπία. 


