
  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

(Ενδεικτικές Απαντήσεις) 

ΘΕΜΑ Α1. 

Ο συγγραφέας στο απόσπασμα του κειμένου ισχυρίζεται ότι είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουμε την ιστορία. Αρχικά επειδή όλοι 

προερχόμαστε από κάπου και επομένως φέρουμε τη γλώσσα και τις 

αντιλήψεις των προγόνων μας όπως και εμείς θα διαμορφώσουμε τις 

ιδέες των επόμενων γενεών. Ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι η 

εμβάθυνση στο παρελθόν βοηθά στη γνώση του παρόντος. Τέλος 

γνωρίζοντας τους προγόνους κατανοούμε τον ίδιο μας τον εαυτό και την 

κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. 

ΘΕΜΑ Β1.   

a) ΛΑΘΟΣ 

b) ΛΑΘΟΣ 

c) ΣΩΣΤΟ 

d) ΣΩΣΤΟ 

e) ΣΩΣΤΟ 

 

ΘΕΜΑ Β2.  

α) Στον τίτλο αξιοποιείται η αναφορική λειτουργία της γλώσσας και έχει 

τη μορφή ερώτησης. Αυτό φαίνεται από τον ερωτηματικό σύνδεσμο 

“Γιατί” και από το ερωτηματικό στο τέλος της φράσης. Δίνει ζωντάνια 

και παραστατικότητα στο λόγο. Στοχεύει στον προβληματισμό του 

αναγνώστη, στην ευαισθητοποίηση και τη συναισθηματική του διέγερση. 

Ανταποκρίνεται απόλυτα στο περιεχόμενο του κειμένου. (δες σελ 330 

από το βιβλίο του φροντιστηρίου). 

β)Στο τέλος της πρώτης παραγράφου υπάρχει ευθύς λόγος/ ευθεία 

ερώτηση σε εισαγωγικά γιατί είναι λόγια μαθητών. Είναι η συνηθισμένη 



  

ερώτηση που απευθύνουν στον καθηγητή τους. Ο λόγος έτσι γίνεται 

άμεσος, προσδίδει οικειότητα και προφορικότητα στο ύφος. Δηλώνει 

αυθορμητισμό, δίνει ζωντάνια και παραστατικότητα στο κείμενο και 

διαλογικό χαρακτήρα. Ελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή του 

αναγνώστη. Συνδέει την πρώτη παράγραφο με τις επόμενες, όπου ο 

συγγραφέας απαντά στην ερώτηση. (δες σελ 330-331 από το βιβλίο του 

φροντιστηρίου). 

 

ΘΕΜΑ Β3. 

Η Κική Δημουλά τονίζει τη σημασία που έχουν οι επέτειοι στην 

ατομική και συλλογική ζωή. 

Για να υποστηρίξει αυτή τη θέση της χρησιμοποιεί β΄ πρόσωπο 

αντωνυμίας «τα παιδιά σου, η παλιά σου φωτογραφία». Αναφέρεται 

προσωπικά στον αναγνώστη και ο λόγος της αποκτά αμεσότητα. 

Ακόμη χρησιμοποιεί προσωποποίηση της απώλειας, «έχουν και οι 

απώλειες κάθε τόσο τα γενέθλιά τους». Ο λόγος γίνεται παραστατικός 

και αποκτά λογοτεχνικό ύφος (προσωποποίηση και της επετείου). (δες 

σελ 339 από το βιβλίο του φροντιστηρίου). 

Με συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις «ήρωες, ηρωισμός, 

αίσθημα, αγκαλιά». Μ΄ αυτές προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον 

ακροατή. Να τον πείσει ότι η επέτειος και η μνήμη είναι απαραίτητες για 

τη ζωή. 

Ακόμη χρησιμοποιεί β’ ενικό πρόσωπο και προστακτική έγκλιση 

«ιδού». Έτσι το ύφος αποκτά αμεσότητα και κινητοποιεί τον δέκτη. 

Ακόμη δηλώνει προτροπή. (δες σελ 337 από το βιβλίο του 

φροντιστηρίου). 

 

ΘΕΜΑ Γ1.  

          Το ταγάρι είναι ένα αντικείμενο που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή της 

οικογένειας της αφηγήτριας. 



  

 αντιπροσωπεύει το παρελθόν της οικογένειάς της/τη συνέχειά της/τις 

ρίζες της. 

 ενώνει 4 γενιές και παρόλο που η μητέρα της το απαρνιέται στην ώριμη 

ηλικία της, το χρησιμοποίησε στο παρελθόν. 

 

Κειμενικοί δείκτες   

 αφήγηση : << Μου διηγήθηκε τα νυχτέρια...με το φως του λυχναριού>>. 

 μικροπερίοδος λόγος : <<Η μαμά της... Η γιαγιά>>. 

 περιγραφή : <<Ήταν βαμμένο...λαμπερά σχέδια>>. 

 ευθύς λόγος : << Πράγματα για μια ζωή>>. 

 

Η θέση του μαθητή/της μαθήτριας μπορεί να είναι θετική ή αρνητική για τη αξία 

του, αρκεί να είναι τεκμηριωμένη. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο :Άρθρο – Τίτλος 

Πρόλογος :αφόρμηση από την επικαιρότητα  

Α΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  

Η ιστορική μνήμη δεν είναι γνωστική πολυτέλεια και δεν αφορά μόνο 

τους ιστορικούς. Αντίθετα η ιστοριογνωσία είναι το κατεξοχήν εργαλείο 

όλων μας, για να ερμηνεύσουμε το παρόν, ο καλύτερος δρόμος, για να 

αναλάβουμε τον ιστορικό μας ρόλο. Η γνώση της ιστορίας είναι 

πολύτιµο µέσο για να εξηγήσουµε το παρόν. Η τεχνολογική εξέλιξη, η 

επιστημονική πρόοδος, η έξαρση του ρατσισμού, η όξυνση κάποιων 

νοσηρών κοινωνικών φαινομένων, όλα αυτά δεν µπορούν να 

ερμηνευτούν σωστά, αν δεν περάσουν µέσα από την ιστορική µνήµη, αν 

δε φιλτραριστούν από το εργοστάσιο του παρελθόντος, προκειμένου να 

διεκπεραιώσουμε την αποστολή µας ως άτοµα, µέλη µιας κοινωνίας, 

αλλά και ως έθνη σε οποιοδήποτε τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας 

(πολιτικό, ηθικό, πολιτιστικό, οικονοµικό κ.ά.).  



  

 

 

Πνευματικός τομέας  

Διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες, κατακτάται η ουσιαστική γνώση, 

απεγκλωβίζεται ο άνθρωπος από προκαταλήψεις και αντιστέκεται στην 

παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα.  

Αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και ο προβληματισμός,  προσφέρονται 

διδάγματα για τα αποτελέσµατα του φανατισµού, του µίσους και του 

πνευματικού σκοταδισμού, αποφεύγονται λάθη του παρελθόντος και 

γενικά ανέρχεται το πνευματικό µας επίπεδο, πλουτίζει η γνώση και 

αποτρέπονται αναχρονιστικές και παρωχημένες αντιλήψεις, δογματισμοί 

και προκαταλήψεις.  

Ηθικός τοµέας 

Καλλιεργούνται ιδανικά και υψηλές ηθικές αξίες (ελευθερία, 

ανθρωπισµός, δικαιοσύνη), συνειδητοποιείται το χρέος µας απέναντι 

στους µεταγενέστερους, αποκαλύπτεται η ηθική γύµνια των καιρών µας 

και έτσι ενισχύεται η συναίσθηση του καθήκοντος και η συμμόρφωση 

στις επιταγές της ηθικής.  

Μεταγγίζονται οι αξίες και τα ιδανικά (ηθική διδασκαλία) και δίνονται 

ερεθίσματα για δράση και δημιουργία.  

Ψυχολογικός τομέας  

Αντλούμε πρότυπα για αυτοκριτική και αυτογνωσία, ισχυροποιείται το 

πνεύµα αισιοδοξίας και δημιουργικότητας, γίνεται η ιστορία αφετηρία 

για ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών, απαραίτητων για τον 

εξοβελισµό της παραίτησης από τη ζωή και της ρουτίνας από µια 

πληκτική σύγχρονη πραγματικότητα.  

Αποφεύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, εντοπίζουμε τις ρίζες των 

σύγχρονων προβλημάτων.  

 

 



  

Κοινωνικός τομέας  

Ενισχύεται η ενότητα και το πνεύμα συνεργασίας και ομοψυχίας των 

ανθρώπων, διδάσκεται ο σύγχρονος κόσμος για την αξία των νόμων, 

αναβαθμίζονται οι κοινωνικοί θεσμοί και μπορούν να εκλείψουν ή να 

περιοριστούν νοσηρά κοινωνικά φαινόμενα.  

Συνειδητοποιούμε τον κοινωνικό και πολιτικό μας ρόλο /η συμμετοχή 

στα κοινά και η ανάληψη ευθυνών εδραιώνει την δημοκρατία. Η 

ιστορική μνήμη διδάσκει την αξία του διαλόγου, συνδέει τα άτομα, 

καλλιεργεί πνεύμα συνεργασίας (κοινωνικοποίηση).  

Πολιτικός τομέας  

Εδραιώνεται η καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας, εμπνέονται οι 

πολίτες και συμμετέχουν στα κοινά, αποφεύγεται ο ευνουχισμός της 

πολιτικής σκέψης και έτσι ο πολίτης δεν γίνεται άθυρμα στα χέρια 

λαϊκιστών και δημαγωγών πολιτικών, καθώς γνωρίζει τον ρόλο του και 

τη θέση του στην οργανωμένη πολιτεία.  

Πολιτιστικός τομέας  

Εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που βοηθούν στην εξέλιξη των 

γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, μαθαίνουμε με την αξία του 

Ολυμπισμού, την εξέλιξη της γλώσσας και έτσι μπορούμε να 

αγωνιστούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίσουμε την 

εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής δημιουργίας.   

Κατανοούμε ότι η εξέλιξη και η πρόοδος απαιτούν σύνεση και φρόνηση. 

Γνωρίζουμε την αξία της επιστήμης, της τεχνολογίας και της φύσης.  

Αναβαθμίζεται το αισθητικό κριτήριο και ενδυναμώνεται η στροφή στην 

ψυχαγωγία . 

Εθνικός τομέας  

Επιτυγχάνεται η επαφή με τις ρίζες μας, ενισχύεται η εθνική συνείδηση 

και ενδυναμώνεται το εθνικό μας φρόνημα, κυριαρχεί ο αγώνας για την 

εθνική ανεξαρτησία, ιδιαίτερα σήμερα, που η χώρα μας απειλείται από 

παντού.  



  

Φρονηματίζονται οι νέοι καθώς έχουν στηρίγματα για μια ζωή 

δημιουργική, πέρα από ακρότητες και υπερβολές.  

Μαθαίνουν τι σημαίνει παράδοση, πατρίδα και εξέλιξη και έτσι 

αγωνίζονται με μέτρο για την πρόοδο της κοινωνίας.  

Μαθαίνουν το παρελθόν ,κατανοούν ότι είναι συνεχιστές, 

συνειδητοποιούν την αξία της γλώσσας. Παράλληλα, ενδυναμώνεται η 

εθνική συνείδηση, τονώνεται η φιλοπατρία και η εθνική αυτογνωσία.  

Διακρατικός τομέας  

Έρχονται σε επικοινωνία οι λαοί, καθώς αποκαλύπτεται η κοινή πορεία 

των εθνών, αποφεύγονται πόλεμοι και εδραιώνεται η ειρήνη, αφού η 

ιστορία διδάσκει μέσα από τα σφάλματα του παρελθόντος.  

Γίνεται προσιτή η εξέλιξη στην οικονομία, ενδυναμώνεται το αίσθημα 

για οικονομική δικαιοσύνη και αντιμετώπιση των σύγχρονων 

οικονομικών προβλημάτων (ανεργία, πείνα στον Τρίτο κόσμο κ.ά.).  

Η συμβολή της, λοιπόν, κρίνεται αναγκαία, όχι µόνο γιατί διανοίγει τους 

παραπάνω ορίζοντες, αλλά κυρίως επειδή η σύγχρονη κοινωνία 

χαρακτηρίζεται από ανταγωνισµούς, έριδες, εθνικισμούς, αποµόνωση και 

εκμετάλλευση λαών, ηθική έκπτωση, πνευματική μονομέρεια, αδιαφορία 

για τα κοινά κ.λπ.  

Καλλιεργείται πνεύμα γόνιμου διεθνισμού, συνειδητοποιείται η αξία της 

ειρήνης και η απαξία του πολέμου. 

Β΄ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Α) Επισκέψεις σε μουσεία , μνημεία αρχαιολογικούς χώρους, 

πινακοθήκες , κλπ. 

Β) Σχολικές εκδηλώσεις , ημερίδες, καλέσματα προσωπικοτήτων που 

μπορούν να καταθέσουν ιστορικές μαρτυρίες (πχ ήρωες πολέμου , 

πρόσφυγες κ.α). 



  

Γ) Βιωματική διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας ( διάλογος, 

projects, επισκέψεις σε ιστορικούς τόπους κα). 

Δ) Χρήση τεχνολογικών και εποπτικών μέσων – εικονικές περιηγήσεις 

σε μουσεία, ντοκιμαντέρ, διαδραστικά παιχνίδια  , βιντεοπαιχνίδια με 

ιστορικά θέματα (πχ ASSASINSOFODYSSEY). 

Ε) Συζητήσεις με μέλη της οικογένειας μεγαλύτερης ηλικίας , όπως 

γονείς, παππούδες και καλλιέργεια της αγάπης του παρελθόντος, μέσω 

των ζωντανών αφηγήσεων. 

Στ) Συμμετοχή σε εθνικές εορτές , παρελάσεις. 

Ζ) Διατήρηση ηθών και εθίμων  και προβολή τους από τα ΜΜΕ. 

Η) Εκσυγχρονισμός των ιστορικών βιβλίων πχ σε μορφή κόμικς  

(  ΗΟΜΟ SAPIENSY. N. HARARI) και ανάγνωσή τους από τους νέους. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Χρήση αυθεντίας πχ. Κική Δημουλά 

Αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον 

Οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από το φροντιστηριακό 

βιβλίο για τα θέματα της Παράδοσης , σελ 73 και Μνημεία σελ. 71 


