
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 δημόσιο χώρο. 

• Αφορμή: η απελευθέρωση της Αθήνας από τη Γερμανική Κατοχή στις 12 Οκτωβρίου 

1944. 

• Πομπός: ο μαθητής/η μαθήτρια με την ιδιότητα του πρωθυπουργού της Ελλάδας τον 

Οκτώβριο του 1944, Γεωργίου Παπανδρέου.  

• Δέκτες: ο λαός της Αθήνας που είναι συγκεντρωμένος στην πλατεία Συντάγματος, 

Προσφώνηση: Λαέ της Αθήνας. 

• Σκοπός: ο ομιλητής θα επιδιώξει: 

α) να μοιραστεί με τους συμπολίτες του τη συγκίνησή του από την επανατοποθέτηση 

της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη της Αθήνας, μετά από σχεδόν μια τετραετία 

παρουσίας της γερμανικής σβάστικας.  

β) να παροτρύνει τους συμπολίτες του να μείνουν ενωμένοι, περιγράφοντάς τους το 

όραμά του για την Ελλάδα του μέλλοντος.  

• Αναμένεται η υιοθέτηση επίσημου ύφους λόγου (επίσημη περίσταση) αλλά και οικείου  

όπου κρίνεται απαραίτητο (διατύπωση προσωπικών συναισθημάτων,  δημιουργία 

γέφυρας επικοινωνίας του πρωθυπουργού με τον λαό και ενεργοποίηση της 

συλλογικότητας). Ενδείκνυται επίσης η χρήση α΄ ενικού ρηματικού προσώπου (κατά την 

περιγραφή της συναισθηματικής εμπειρίας στην Ακρόπολη), καθώς και του α΄ 

πληθυντικού ρηματικού προσώπου (κατά τις αναφορές στα επιτεύγματα του ελληνικού 

λαού και κατά τις προτροπές -με υποτακτική / προστακτική- προς τους πολίτες της 

Αθήνας). 

 



Περιγραφή της εμπειρίας στην Ακρόπολη και λόγοι συγκίνησης 

• Πριν λίγο είχα την ευτυχία να παρευρεθώ στην έπαρση της ελληνικής μας σημαίας στην 

Ακρόπολη των Αθηνών και να κρατήσω το σκοινί της. Ρίγος συγκίνησης με κατέκλυσε. 

• Πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που την είδαμε να κυματίζει στον αττικό ουρανό 

για τελευταία φορά. 

• Η παρουσία της σημαίας «στη θέση της» σηματοδοτεί την ελευθερία της πόλη μας.  

• Η στιγμή της έπαρσης αποτελεί ένα ντοκουμέντο που θα στιγματίσει την ιστορία της χώρας 

μας, αποτελώντας σύμβολο του αγώνα μας και της αντίστασης κατά του εχθρού. 

• Η σημαία είναι σύμβολο τους έθνους μας και της ύπαρξής μας, κίνητρο για κάθε 

προσπάθειά μας και πυξίδα της ζωής μας.  

 

Μήνυμα ενότητας – Όραμα για το μέλλον 

• Ο Αγώνας συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα έχει απελευθερωθεί όλη η χώρα και σε 

λίγο καιρό θα γιορτάζουμε όλοι μαζί τη νίκη μας.  

• Ας μείνουμε όμως ενωμένοι! Όλοι μαζί τα καταφέραμε! Και όλοι μαζί θα πρέπει να 

συνεχίσουμε! 

• Η Ελλάδα πρέπει πια να μπει σε πορεία ανάπτυξης. Να ξανασταθεί όρθια στα πόδια της και 

να προχωρήσω μπροστά. Να κλείσει μέσα στο «ντουλάπι» της ιστορίας τις μαύρες σελίδες 

του πολέμου και να πορευθεί στο φωτεινό μονοπάτι της προόδου.  

• Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για όλους μας. Ο ελληνικός λαός αξίζει και θα 

τα καταφέρει να γευτεί τους καρπούς των κόπων του και να ζήσει ευτυχής. Ζήτω το Έθνος!  

 

Β3. (25 μονάδες) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Ο ήρωας, στο ημερολόγιό του, καταγράφει το κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα περίπου ένα 

μήνα πριν την απομάκρυνση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής και την απελευθέρωση της χώρας.  

Από τις σκέψεις του φαίνεται προβληματισμένος. «Τι νόημα μπορεί να έχει για μένα, το γέρο 

καθηγητή, αυτή η λέξη: ελευθερία;», αναρωτιέται. Παρότι, όπως επισημαίνει, ο κόσμος είναι 

ενθουσιασμένος και συγκρατείται πνίγοντας τη χαρά του, ο ίδιος δε δείχνει να ασπάζεται αυτόν τον 

παλμό. Μάς δίνει την εντύπωση ότι η ελευθερία, στην κατάστασή του, δε σημαίνει κάτι για αυτόν. 

Ίσως το μεγάλο βάρος των συναισθημάτων του πέφτει στη λέξη «γέρος». Ίσως να νιώθει πως τα 

χρόνια πέρασαν και τώρα δεν έχει τις δυνάμεις να απολαύσει αυτό που πραγματικά σημαίνει η 



ελευθερία. Αντίθετα, η κόρη του Ζωή, προφανώς νεαρή σε ηλικία, που έχει όλη τη ζωή μπροστά της, 

φωνάζει και επαναλαμβάνει γεμάτη ενθουσιασμό: «Έρχεται, έρχεται η χιλιάκριβη λευτεριά μας!» 

Μπαίνοντας στη θέση των Ελλήνων της τότε εποχής, οι μαθητές και οι μαθήτριες λογικά θα 

ασπάζονταν τον ενθουσιασμό της Ζωής. Η ελευθερία είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά και 

δικαιώματα του ανθρώπου. Είναι δύσκολο, επομένως, να μην το εκτιμήσει κάποιος. 

 

ή 

 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της επιστολής: 

• τόπος και ημερομηνία, 

• προσφώνηση στην αρχή και αποφώνηση στο τέλος, 

• ύφος λόγου επίσημο και, όπου απαιτείται, προσωπικό – χρήση β΄ πληθυντικού 

ρηματικού προσώπου ευγενείας (προς τον δέκτη) και α΄ ενικού  ρηματικού προσώπου 

για την καταγραφή των προσωπικών σκέψεων.  

Ενδεικτικά:  

(Τόπος, Ημερομηνία) 

Προσφώνηση:  Αγαπητέ κύριε καθηγητά, 

Πρόλογος: Είμαι ένας απλός πολίτης της Αθήνας που προσμένει όπως όλοι την ημέρα 

της απελευθέρωσης. Σας άκουσα τις προάλλες να αναρωτιέστε τι νόημα έχει 

η ελευθερία για εσάς, έναν γέρο καθηγητή. Μου φαίνεται περίεργο που το 

λέτε αυτό, ειδικά ύστερα από τόσα χρόνια Κατοχής. 

Κύριο μέρος: Απόψεις περί ελευθερίας 

- Πρέπει να καταλάβετε ότι η ελευθερία δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Νέοι 

και γέροι, σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή, την απολαμβάνουν με 

ευγνωμοσύνη ή, αν δεν την έχουν, τη διεκδικούν με όλη τους την ψυχή.  

- Η ελευθερία είναι ιδέα, είναι αξία με την οποία πορευόμαστε στη ζωή 

μέχρι τέλους, όχι υλικό αγαθό που δημιουργεί πρόσκαιρες απολαύσεις.  

- Με το να αμφισβητείτε το νόημα της ελευθερίας, προσβάλλετε τους 

αγώνες και τις θυσίες των συμπολιτών μας που έδωσαν τη ζωή τους για 

αυτήν. 



- Η στάση σας απέναντι στην ελευθερία είναι η στάση ζωής που θα 

κληροδοτήσετε στα παιδιά και στα εγγόνια σας, τα οποία κρατούν στα χέρια 

τους το μέλλον αυτού του βασανισμένου τόπου.  

Επίλογος: Ελπίζω να λάβετε σοβαρά υπόψη σας όσα σας είπα. Είμαι σίγουρος/-η πως, 

όταν θα έρθει η στιγμή της απελευθέρωσης, κάθε αμφιβολία σας για αυτήν 

θα διαλυθεί. 

Αποφώνηση: Με εκτίμηση, (ονοματεπώνυμο) 


