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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 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη: 

Δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση. 

Ύφος λόγου: επίσημο, τυπικό. 

Γλώσσα: αναφορική λειτουργία. 

Θετικά συνεκτιμάται η χρήση ορισμένων στοιχείων αμεσότητας/ προφορικότητας (π.χ. 

ρητορικές ερωτήσεις, ενδιάμεσες προσφωνήσεις) 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Με αφορμή το κείμενο αναφοράς ο/η μαθητής/-τρια μπορεί να αναφερθεί στη συμβολή των 

Ελληνίδων που ανέλαβαν ενσυνείδητα κι υπερήφανα τις ιστορικές τους ευθύνες και συνέδραμαν 

στον αγώνα της ελευθερίας, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των 

πολεμικών συγκρούσεων. Στην Επανάσταση του 1821 για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία οι 

γυναίκες διεκδίκησαν την ισότητα και την κατάκτησαν και στο πεδίο της μάχης. 

Οι νέοι είναι αναγκαίο να διδάσκονται ιστορία καθώς τους δίνει πρότυπα από ηρωικές μυθικές 

εποχές ως την εποχή μας, τους μαθαίνει την αξία της ελευθερίας και βοηθά να αντιλαμβάνονται την 

ευθύνη του ανθρώπου ως δημιουργού της ιστορίας. 

Τρόποι που το σχολείο θα ενισχύσει την ιστορική συνείδηση των νέων:  

• διδασκαλία του παρελθόντος με ανοχή στο διαφορετικό και χωρίς να έχει κεντρικό άξονα την 

καλλιέργεια της επιθετικότητας απέναντι στους άλλους και τον διαχωρισμό των ανθρώπων 

σε κατηγορίες, 

• προώθηση του γόνιμου διάλογου με στόχο την άρση των στερεοτύπων και των ανισοτήτων 

 



• η διδασκαλία να μην περιορίζεται στην εξιστόρηση και απομνημόνευση πολεμικών 

γεγονότων, 

• η διδασκαλία να προσανατολίζεται και σε έργα ειρήνης και πολιτισμού και να εξηγείται η 

αιτιώδης σχέση των γεγονότων, 

• αξιοποίηση σύγχρονων μέσων διδασκαλίας,  

• ανάθεση εργασιών και έρευνα ιστορικών πηγών από τους/τις μαθητές/-τριες, 

• επισκέψεις σε τόπους που διαδραματίστηκαν σημαντικά ιστορικά γεγονότα, 

• επισκέψεις σε μουσεία, 

• παρακολούθηση ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικών έργων, θεατρικών παραστάσεων κ.ά. 

 

Β3. (Μονάδες 25) 

1.Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ενδεικτικοί άξονες απάντησης: 

Χαρακτηριστικά αποδίδει το ποιητικό υποκείμενο στις γυναίκες: 

• που πολεμούν γυναίκες σαν τους άνδρες: εξαίρει την τόλμη, την αποφασιστικότητά τους 

παρομοιάζοντας με την ανδρεία που αποδίδεται κυρίως στους άνδρες, 

• που πολεμάει η Τζαβέλαινα σαν άξιο παληκάρι: ταυτίζεται η γενναιότητα και το θάρρος της 

Τζαβέλαινας με την ανδρική παλικαριά. 

Η στάση των γυναικών δεν υπηρετεί το κοινωνικό στερεότυπο αφού ξεπερνούν τη γυναικεία φύση 

που θεωρείται ευαίσθητη, ευάλωτη, δειλή και άτολμη. Παρουσιάζονται εξίσου ανδρείες με τους 

άνδρες, δεν υστερούν στο πεδίο της μάχης, είναι θαρραλέες, γενναίες, τολμηρές και αποφασιστικές. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έρχονται σε αντίθεση με την πατριαρχική κοινωνία της εποχής που 

επιβάλλει η γυναίκα να υποτάσσεται στη θέληση του άνδρα της - άλλωστε φέρει και το όνομά του 

(Τζαβέλαινα) – να ασχολείται αποκλειστικά με τα οικιακά και την ανατροφή των παιδιών. 

ή 

2.Θέμα δημιουργικής γραφής 

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

εκφώνηση επιτρέπει την ελευθερία στη διατύπωση των ερωτήσεων και των απαντήσεων.  

Ενδεικτικά: 

- Για ποιο λόγο θεωρήσατε αναγκαία τη συνδρομή σας στον αγώνα; 

- Ποιο ήταν το έναυσμα για την απόφασή σας; 

- Ποια ήταν η αντίδραση των ανδρών; 

- Υπήρξαν στιγμές που φοβηθήκατε ή το μετανιώσατε; 

Αντίστοιχα θα δοθούν και οι πιθανές απαντήσεις. 


