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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 

Θετικά αξιολογούνται: 

• Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος. 

• 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: 

Οι μαθητές/-τριες αξιοποιούν απόψεις από το κείμενο αναφοράς όπως ότι η ιστορία:  

• καταπολεμά στερεότυπα, 

• δείχνει πόσο απαραίτητη είναι για να ενώσει τον κόσμο, αναδεικνύοντας τα κοινά που έχουν 

οι άνθρωποι κι οι κοινωνίες μπροστά σε διαχρονικά ερωτήματα, κοινούς κινδύνους και 

προκλήσεις, όπως η ανισότητα, η φτώχεια, οι νέοι τύποι αναλφαβητισμού, η ημιμάθεια, η 

ανεργία, η κρίση, ο φανατισμός, ο ρόλος της θρησκείας, οι μετακινήσεις πληθυσμών, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα , η τρομοκρατία, ο πόλεμος κ.λπ., 

• δίνει στους νέους πρότυπα, από ηρωικές μυθικές εποχές ως την εποχή μας, από διάφορα 

κράτη, εποχές, περιοχές, 

• συνδυάζεται με την τεχνολογία και την τέχνη. 

Επιπλέον λόγοι για τους οποίους πρέπει οι νέοι να διδάσκονται ιστορία:  

• παραδειγματισμός, αποφυγή λαθών, 



• γνώση του παρελθόντος, του εθνικού πολιτισμού, 

• αντίληψη για την ευθύνη του ανθρώπου ως δημιουργού της ιστορίας, 

• αξία της ελευθερίας, 

• καταδίκη της διχόνοιας, της βίας, του πολέμου,  

• αλληλουχία των γεγονότων, 

• προϊδεασμός για το μέλλον κ.ά. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

1.Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες απάντησης: 

Χαρακτηριστικά που αποδίδει το ποιητικό υποκείμενο στους ήρωες:  

• οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί: ο ίδιος ο τίτλος επαναλαμβάνεται δύο φορές, 

• «γεννιούνται μ’ ένα χρυσαφένιο χρώμα»: δίνονται οι «θεραπευτικές» δυνατότητες τους 

(χρυσό= χρώμα του ήλιου) και η ιδιότητα της αποστολής τους, 

• έχουν «όνειρα που τους τα φτιάχνει η συννεφιά»: εμπνέονται από τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες της ζωής, 

• «ελπίδες που φύτρωσαν στο χώμα»: έχουν πίστη πως θα πετύχουν γι’ αυτό που αγωνίζονται, 

• «Οι ήρωες δεν έχουν μυστικά… Γίνονται αγάλματα ψυχρά, μα εθνικά »: δεν έχουν μυστικά, 

δεν κρύβονται, δεν λένε ψέματα και αφοσιώνονται στην πατρίδα τους, γίνονται εθνικά 

σύμβολα. 

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να διατυπώσει την άποψη ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

ανταποκρίνονται στο πρότυπο του ήρωα, καθώς με τη στάση τους ενσαρκώνουν την ελπίδα και 

αποδεικνύουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν όσα δεν είναι σε θέση να κάνουν οι άνθρωποι στις 

μέρες μας.  

ή 

2.Θέμα δημιουργικής γραφής 

Η απάντηση θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να είναι ολοκληρωμένη νοηματικά και εκφραστικά. Η 

εκφώνηση επιτρέπει την καταγραφή προσωπικών ιδεών, αρκεί να είναι ολοκληρωμένες ως προς τη 

διατύπωση και τα νοήματα. 

Οι μαθητές/-τριες μπορούν ανακαλώντας προσωπικά βιώματα να αναφερθούν σε σημαντικά 

πρόσωπα της ζωής τους, όπως γονείς, παππούδες, φίλοι/ες, δάσκαλοι/ες κ.ά.  


