
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) 

 

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 παρουσιάσει τους λόγους για του οποίους οι μαθητές αντιδρούν στο μάθημα της Ιστορίας  

β) να προτείνει τρόπους με τους οποίους θα αλλάξει η στάση των μαθητών/τριών απέναντι στο 

μάθημα της Ιστορίας.  

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

κατάθεσης προσωπικών σκέψεων και ώθησης του μαθητικού κοινού προς μια θετική 

στάση απέναντι στην Ιστορία), η χρήση του α΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου, καθώς 

και η αξιοποίηση τεχνικών πειθούς για την τεκμηρίωση των προτεινόμενων ιδεών. 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Λόγοι που αντιδρούν οι μαθητές στο μάθημα της Ιστορίας:  

• Ο τρόπος που διδάσκεται η Ιστορία θυμίζει περισσότερο διοχέτευση  «αμάσητων», τις 

περισσότερες φορές, γνώσεων, σ’ ένα παιδικό ή εφηβικό μυαλό που μόλις και με δυσκολία 

μπορεί να ξεχωρίσει βασικές ιστορικές έννοιες.  

• Το εκπαιδευτικό σύστημα ακολουθεί τη μέθοδο διδασκαλίας της Ιστορίας που οδηγεί στο 

Πανεπιστήμιο και όχι στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης. 



• Η χρησιμοθηρική γνώση θεριεύει. Η γενική παιδεία θυσιάζεται καθημερινά, γι αυτό οι 

μαθητές/μαθήτριες δεν ενδιαφέρονται για το μάθημα της Ιστορίας, εφόσον δεν εξετάζονται 

σε αυτό πανελλαδικά. 

• Ο όγκος της διδακτέας ύλης είναι τεράστιος και ο χρόνος περιορισμένος, γεγονός που 

δημιουργεί δυσφορία στους/στις μαθητές/μαθήτριες.  

• Τα ιστορικά εγχειρίδια είναι περιληπτικότατα και αδυνατούν να εισαγάγουν ομαλά και 

δημιουργικά το παιδί στο πνεύμα του μαθήματος.  

• Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται με αποσπασματικότητα και αυτό κάνει την Ιστορία 

πολύ συχνά να μοιάζει με παζλ, του οποίου χάσαμε κάποια κομμάτια.   

• Η μέθοδος διδασκαλίας οδηγεί στον άγονο εγκυκλοπαιδισμό, που συνοδεύεται από στείρα 

αποστήθιση. 

 

Πρακτικοί τρόποι για την αλλαγή της στάσης των μαθητών απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας: 

• Οι μαθητές/-τριες οφείλουν να κατανοήσουν την Ιστορία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα την 

προσεγγίσουν με κριτική σκέψη. 

• Για να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη των μαθητών/τριών πρέπει οι διδάσκοντες/ουσες να 

αφήνουν την τυποποιημένη μέθοδο προσέγγισης και να ακολουθούν πιο ελεύθερη μέθοδο 

διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές/-τριες να κατανοούν τις βαθύτερες αιτίες των 

ιστορικών γεγονότων.  

• Η αποστήθιση δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος προσέγγισης του μαθήματος της 

Ιστορίας. Η μηχανική αποστήθιση πρέπει να μετατραπεί σε γόνιμη αφομοίωση. 

• Καλό θα ήταν οι ιστορικές πηγές να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο ενεργοποίησης της 

ερευνητικής ικανότητας του μαθητή. Το ίδιο το μάθημα πρέπει να αποτελέσει αφετηρία 

προβληματισμού, κρίσης και έρευνας.  

• Για να γίνουν αυτά που προαναφέρθηκαν, θα ήταν ωφέλιμο να μειωθεί ο όγκος της ύλης 

και να βελτιωθούν τα σχολικά εγχειρίδια, ώστε να είναι πιο κοντά στην αισθητική και τις 

ανάγκες των σύγχρονων μαθητών/-τριών.  

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Οι Λακεδαιμόνιοι δεν ακολούθησαν τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του κατά των Περσών.  

Σύμφωνα με το ποιητικό υποκείμενο και την άποψη των υπόλοιπων Ελλήνων αυτό έγινε διότι 

«Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν σαν πολυτίμους 



υπηρέτας. Άλλωστε, μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς Σπαρτιάτη βασιλέα γι’ αρχηγό δεν θα 

τους φαίνονταν πολλής περιωπής. A βεβαιότατα «πλην Λακεδαιμονίων». Το ποιητικό 

υποκείμενο καυτηριάζει αυτήν τη στάση των Λακεδαιμονίων, ωστόσο, οι Έλληνες σημείωσαν 

σημαντική νίκη, οπότε δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποχή των Σπαρτιατών. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται «βγήκαμ’ εμείς· ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας» και γι αυτό το 

ποίημα ολοκληρώνεται «Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!». Η στάση των Ελλήνων και του 

ποιητικού υποκειμένου ερμηνεύεται από το γεγονός πως πολλές φορές οι γηγενείς διχάζονται 

μπροστά σε δύσκολες συγκυρίες για την εξουσία, την αρχηγία, την προβολή.  

Ο/Η μαθητής/-τρια, αναμένεται να εκφράσει τη δυσαρέσκεια και τη θλίψη που προκαλεί η 

τάση των Ελλήνων να διχάζονται στις δύσκολες ιστορικές συγκυρίες για την ηγεσία και τα 

αξιώματα. Σε κάθε περίπτωση, ο/η μαθητής/-τρια πρέπει να εκφράσει την άποψή του/της 

τεκμηριωμένα. 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Η επιστολή θα έχει προσφώνηση και αποφώνηση. Το ύφος θα είναι σοβαρό και επίσημο, 

εφόσον απευθύνεται στους υπόλοιπους στρατηγούς των Ελλήνων. Θα γίνει χρήση α΄ 

πληθυντικού προσώπου, για να διατυπωθούν οι θέσεις των Λακεδαιμονίων (εφόσον το 

πρόσωπο που γράφει την επιστολή είναι Λακεδαιμόνιος) και β΄ πληθυντικού ρηματικού 

προσώπου, όταν ο συντάκτης απευθύνει το λόγο στους υπόλοιπους στρατηγούς. Στην επιστολή 

θα προβάλλεται μία δικαιολογία των Λακεδαιμονίων για την αποχή τους από τις μάχες για τις 

Ελληνικές διεκδικήσεις (π.χ. εσωτερικά προβλήματα, έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας του 

στρατού, εσωτερικές εξεγέρσεις) και δεν θα προβάλλεται η πραγματική αιτία, ότι, δηλαδή, 

ήθελαν να πρωτοστατούν στην ηγεσία του Ελληνικού στρατού. 


