
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

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)  

 

Προβλήματα της Ελλάδας στη σύγχρονη εποχή (ενδεικτική αναφορά) 

• οικονομική κρίση (ανεργία, χαμηλοί μισθοί, φτώχεια συμπολιτών μας) 

• κοινωνική κρίση (ανισότητα, διακρίσεις, ρατσισμός) 

• κρίση αξιών (ατομικισμός έναντι της συλλογικότητας, ιδιοτέλεια έναντι της αλληλεγγύης) 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:  

• Εκφώνηση ομιλίας σε σχολική εκδήλωση.  

• Αφορμή: η εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου και η συμπλήρωση 200 ετών από την 

Ελληνική Επανάσταση του 1821.  

• Πομπός: ο μαθητής / η μαθήτρια. 

• Δέκτες: κατεξοχήν η σχολική κοινότητα και πιθανόν κάποιοι προσκεκλημένοι. 

• Σκοπός της ομιλίας: ο μαθητής / η μαθήτρια θα επιδιώξει 

α) να περιγράψει τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα καθώς 

εισέρχεται στην τρίτη εκατονταετία του ανεξάρτητου βίου της και  

β) να προτείνει ποιο θα μπορούσε να είναι στο εξής το νέο της «εθνικό αφήγημα», 

δηλαδή το όραμα του έθνους που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε ένα καλύτερο 

μέλλον. 

• Αναμένεται η υιοθέτηση  ύφους επίσημου (λόγω ομιλίας) αλλά και οικείου (λόγω 

κατάθεσης προσωπικών σκέψεων και ώθησης του κοινού προς ένα εθνικό, συλλογικό 

όραμα), η χρήση του α΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου, καθώς και η αξιοποίηση 

τεχνικών πειθούς για την τεκμηρίωση της προτεινόμενης ιδέας ως προς το νέο εθνικό 

αφήγημα. 



• κρίση διαπροσωπικών σχέσεων (αποξένωση των ανθρώπων, μηχανική -χωρίς συναίσθημα- 

επικοινωνία, μοναχικότητα) 

 

Νέο εθνικό αφήγημα 

Στο β΄ ζητούμενο του θέματος δεν υπάρχει «σωστή» και «λανθασμένη» απάντηση. Οι μαθητές/-

τριες μπορούν να προτείνουν όποιο εθνικό αφήγημα θέλουν, αρκεί να προβούν στην αντίστοιχη 

τεκμηρίωση της ιδέας τους. Ενδεικτικά, αξιοποιώντας το κείμενο αναφοράς όπου ο συντάκτης 

παρουσιάζει τους σύγχρονους ανθρώπους «ανικανοποίητους και δυστυχείς» (τέλος τρίτης 

παραγράφου), τα παιδιά θα μπορούσαν να προτείνουν ως εθνικό όραμα της νέας εκατονταετίας την 

«Ευτυχία», η οποία θα ήταν εφικτή πρωτίστως αν οι άνθρωποι αναθέρμαιναν τις μεταξύ τους 

σχέσεις, τον αλληλοσεβασμό και ευρύτερα τις αξίες της δημοκρατίας στη ζωή τους , ώστε αφενός 

κανείς να μη ζει αδικημένος και αφετέρου όλοι μαζί να αγωνίζονται για την επίλυση των κοινών 

προβλημάτων, χωρίς να προσπαθεί ο ένας να επιβληθεί στον άλλο με γνώμονα το συμφέρον του.  

 

Β3. (25 μονάδες) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Στο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη το συλλογικό ποιητικό υποκείμενο «εμείς» (α΄ πληθυντικό) –

ίσως γενικά «εμείς οι άνθρωποι»– αποφασίζει να αλλάξει ζωή. Η απόφαση αυτή φαίνεται πως είναι 

συνέπεια κάποιων «αρνήσεων» που βίωσε, όπως αυτές περιγράφονται μέσω αντιθέσεων στις δύο 

πρώτες στροφές, με φόντο μια όμορφη απόμερη ακρογιαλιά. Σε αυτό το ειδυλλιακό τοπίο, 

«διψάσαμε», αλλά δεν ξεδιψάσαμε, γιατί το νερό ήταν γλυφό· εκδηλώσαμε την αγάπη μας προς 

κάποιο πρόσωπο γράφοντας το όνομά του στην άμμο, αλλά το θαλασσινό αεράκι φύσηξε «και 

σβήστηκε η γραφή». Οι ματαιώσεις αυτές ως προς τις εκδηλωθείσες επιθυμίες κάνουν το ποιητικό 

υποκείμενο να αναθεωρεί τη ζωή του: τα έντονα συναισθήματα που κυρίευαν μέχρι τώρα την ψυχή 

του, οι πόθοι που ένιωσε και το πάθος που εκδήλωσε ήταν ένα «λάθος». Με βάση αυτή τη 

διαπίστωση προβαίνει σε αλλαγή πλεύσης και αποφασίζει να ακολουθήσει μια διαφορετική, ίσως 

πιο αισιόδοξη πορεία ζωής. 

Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει αντίστοιχα μια «στροφή» στη ζωή του. Οι 

μαθητές/-τριες, στο υποθετικό προσωπικό ερώτημα που τούς τίθεται, αναμένεται να συνδέσουν την 

«αλλαγή ζωής» με την εμφάνιση απρόσμενων δυσκολιών ή εμποδίων σε ένα εγχείρημα, με τη 

διαπίστωση αδυναμίας υλοποίησης ενός προγραμματισμένου στόχου (λόγω π.χ. έλλειψης αρκετών 



πόρων ή λανθασμένης εκτίμησης δυνατοτήτων), με κάποια απογοήτευση (π.χ. ερωτική) κ.λπ.  Κάθε ,  

βέβαια, τεκμηριωμένη απάντηση εκ μέρους τους θα πρέπει να γίνει αποδεκτή. 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της απάντησης: 

- προσδιορισμός ημερομηνίας 

- προσωπικό, εξομολογητικό ύφος, χρήση α΄ ρηματικού προσώπου 

- χρήση παρελθοντικών χρόνων κατά την περιγραφή της επίσκεψης στο απόμερο περιγιάλι 

και παροντικών κατά την καταγραφή σκέψεων στο τώρα. 

      Ενδεικτικά:         1η Μαΐου 1970 

 

Σήμερα πήγα μια βόλτα να περπατήσω δίπλα στη θάλασσα. Ανακάλυψα ένα απόμερο 

περιγιάλι, «κρυφό» από τα μάτια του πολλού κόσμου. Ήμουν μόνος αλλά ένιωθα σαν να 

είχα παρέα. Το τοπίο ήταν πανέμορφο. Δίψασα αλλά δεν υπήρχε πόσιμο νερό κοντά μου. 

Πήρα ένα κλαδάκι και χάραξα στην άμμο το όνομά της... Μακάρι να ήταν εδώ... Ξαφνικά ένα 

ωραίο θαλασσινό αεράκι φύσηξε. Με δυσκολία ξεχώριζα τα γράμματα στην άμμο. 

Σβήστηκαν σχεδόν όλα. Μήπως αυτό σημαίνει κάτι; Μήπως έκανα λάθος στη ζωή μου; Μου 

αρέσει να ζω με πάθος το καθετί, να δίνω την καρδιά και την πνοή μου σε ό,τι με απασχολεί. 

Φοβάμαι πως αυτή τη φορά έκανα λάθος... Αλλαγή πλεύσης... 


