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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Το απόσπασμα θίγει τους λόγους  εκμάθησης της ιστορίας. Αρχικά συντελεί στη διαμόρφωση  

του γλωσσικού κώδικα, των πνευματικών και ηθικών αξιών και των κανόνων κοινωνικής 

λειτουργίας. Μάλιστα η γνώση του παρελθόντος χρειάζεται για την ερμηνεία και του παρόντος 

και συμβάλλει στην αυτογνωσία και τη γνώση του κοινωνικού συνόλου επηρεάζοντας 

αποφασιστικά τις μελλοντικές γενιές. Καταληκτικά ο συγγραφέας τονίζει πως η κατανόηση και η 

αποφυγή των λαθών των προγόνων διευκολύνει την πορεία στο μέλλον. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Σωστό 

 

Β2.  

α. Ο τίτλος του Κειμένου 1 είναι ελκυστικός και διατυπωμένος με μορφή ερωτήματος που θέτει 

ο συντάκτης του προς τον αναγνώστη προκειμένου να τον προβληματίσει και να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον του για την περαιτέρω ανάγνωση του κειμένου. Αξίζει να σημειωθεί η χρήση του α’ 

πληθυντικού προσώπου («μαθαίνουμε») που προσδίδει ζωντάνια, αμεσότητα, παραστατικότητα, 

οικειότητα και μια αίσθηση συλλογικότητας. Τέλος προϊδεάζει τον αναγνώστη για το περιεχόμενο 

του κειμένου που ακολουθεί καθώς το ερώτημα απαντάται με ενάργεια σ’ αυτό. 

 

β. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του Κειμένου 1 παρατίθενται αυτούσια τα λόγια και οι 

προβληματισμοί των φοιτητών του συντάκτη του Κειμένου και μάλιστα με τη μορφή της 

ερώτησης σχετικά με την αναγκαιότητα εκμάθησης της Ιστορίας. Ο ευθύς λόγος εξυπηρετεί την 



Σελίδα 2 από 4 Φροντιστήρια 

 

 
 

ΝΤΕΠΩ 
  

B. Όλγας 168 2310 428400 

ΕΥΟΣΜΟΣ 
  

Μ. Αλεξάνδρου 45 2310 770450 

 

  

ενίσχυση της πειστικότητας και της αληθοφάνειας των λόγων και προσδίδει ζωντάνια, 

αμεσότητα, οικειότητα, προφορικότητα και παραστατικότητα στο ύφος του κειμένου. 

 

Β3. Πρόθεση της Κικής Δημουλά στο δοθέν απόσπασμα είναι να ευαισθητοποιήσει τον 

αναγνώστη σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η επέτειος στη διατήρηση της μνήμης. 

Επιτυγχάνει το στόχο της χρησιμοποιώντας γλωσσικές επιλογές όπως τη χρήση β’ ενικού 

προσώπου «τα παιδιά σου… , η παλιά φωτογραφία σου…» που προσδίδει στο κείμενο άμεσο και 

οικείο ύφος, και την αίσθηση διαλόγου με τον αναγνώστη (δραματικότητα, θεατρικότητα). 

Επιπλέον υπάρχει συνυποδηλωτική  λειτουργία της γλώσσας με λέξεις συγκινησιακά φορτισμένες 

«απώλειες...» και χρήση σχημάτων λόγου όπως της προσωποποίησης «Διότι έχουν και οι 

απώλειες κάθε τόσο τα γενέθλιά τους- αυτές κι αν δεν θέλουν να ξεχαστούν…». Τέλος 

παρατηρείται ασύνδετο σχήμα και ασθματικός λόγος « Και ιδού…εκείνη η παλιά φωτογραφία 

σου» που δίνει μεγαλύτερη έμφαση και ένταση  στον λόγο, καθιστά το ύφος γοργό, κοφτό και 

ζωηρό καθώς συνιστά στοιχείο προφορικότητας. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Το ταγάρι είναι ένα οικογενειακό κειμήλιο που πέρασε από γενιά σε γενιά και βρέθηκε στα 

χέρια της μικρής αφηγήτριας. Μέσω του μικροπερίοδου λόγου και της παρατακτικής σύνδεσης 

(«Η γιαγιά μου…Η γιαγιά.», 2η παράγραφος) δηλώνεται η συγκινησιακή φόρτιση της αφηγήτριας 

σε σχέση με την αντιμετώπιση του αντικειμένου από την οικογένειά της το οποίο αναδεικνύεται 

σε σύμβολο της ιστορίας και της παράδοσης που αντέχει στο χρόνο και παραμένει ζωντανή. Η 

αφηγήτρια χρησιμοποιεί απλό/καθημερινό λεξιλόγιο («ταγάρι», «κασέλα», «χωριό», 

«Πράγματα») που σχετίζεται με το βασικό σύμβολο του κειμένου, και κατ΄ επέκταση με το θέμα, 

τον απλό και λιτό τρόπο ζωής του παρελθόντος. Η γιαγιά, που επιμένει να ζει στο χωριό, μακριά 

από την αλλοτρίωση της πόλης, με συγκίνηση και νοσταλγία για το παρελθόν σε ευθύ λόγο 

(πράγματα για μια ζωή) το χαρακτηρίζει πολύτιμο και ανθεκτικό στο χρόνο. Το ίδιο 

χρησιμοποιήθηκε ως τσάντα από τη μητέρα της αφηγήτριας στα φοιτητικά της χρόνια, που αν 

και άβολη ήταν πάντοτε της μόδας. Μέσω της περιγραφής του από την αφηγήτρια (ήταν βαμμένο 

με φυτικές ίνες..σχέδια) εκφράζεται ο θαυμασμός της για ένα αντικείμενο με ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά που σπάνια συναντά κανείς στη σύγχρονη εποχή.  

Προσωπικά θεωρώ ότι το ταγάρι θα είχε για μένα ιδιαίτερη συναισθηματική αξία καθώς σχετίζεται 

με άτομα σημαντικά για μένα και θα το κρατούσα ως φυλαχτό. Το ύφανε στον αργαλειό με κόπο 

και μεράκι η προγιαγιά μου και με αυτό θα ταξίδευα στην εποχή της. Εξάλλου είναι κομμάτι της 

παράδοσης και της πολιτισμικής μας ταυτότητας και αντιπροσωπεύει μια εποχή που έχει παρέλθει 

όπου όλα ήταν πιο αγνά, αυθεντικά και γνήσια όπως τα υλικά με τα οποία φτιάχτηκε 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο : Άρθρο άρα χρειάζεται ΤΙΤΛΟ 

Πρόλογος: Αφόρμηση από την επικαιρότητα καθώς και από στοιχεία των κειμένων αναφοράς  

1ο ζητούμενο : αξία ιστορικής γνώσης 

• Πολιτιστική εξέλιξη και διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας: Μέσα από 

τα καλλιτεχνήματα, τη λογοτεχνία, τους θρύλους και τις παραδόσεις ο σύγχρονος 

άνθρωπος μπορεί να διαπιστώσει τα γενεσιουργά αίτια των συνθηκών διαβίωσης του. Έτσι, 

ωριμάζει πνευματικά, και ερμηνεύει  την εξωτερική πραγματικότητα πληρέστερα και όχι 

μονοδιάστατα. Διακρίνεται τότε για τη συγκροτημένη και ολοκληρωμένη σκέψη του και όχι 

για την αδαημοσύνη και την άγνοια του. Η παιδεία, από την άλλη, οι τρόποι συμπεριφοράς, 

οι νοοτροπίες και πολλές από τις αντιλήψεις που πρεσβεύουμε, προκύπτουν από τη  

μετουσίωση της παράδοσης στην καθημερινότητά μας. Οι πολιτιστικές, λοιπόν, καταβολές 

παίζουν ρόλο καθοριστικό στη διαμόρφωση της προσωπικότητας κάποιου. Επίσης, το 

οικογενειακό περιβάλλον, επιδρά καταλυτικά στην ιδιαιτερότητα και την ψυχοσύνθεση του 

καθενός. Πρόκειται τότε για μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αυτοανάλυσης και συνάμα 

αυτοκαθορισμού. 

• Διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας: Αποτρέπεται η άκριτη και άκρατη εισροή ξένων 

πολιτιστικών στοιχείων, που θα συντελούσε στην αλλοτρίωση του λαού και στο σταδιακό 

αφανισμό του. 

• Σεβασμός στο παρελθόν και τους εκφραστές του: Μας φέρνει σε επαφή με τον πόνο, 

τις θυσίες, τις αγωνίες αλλά και τα σπουδαία επιτεύγματα του λαού μας, καθώς και με το 

ανθρωπιστικό ιδεώδες που διαχέεται κυρίως μέσω της λογοτεχνίας. Ο νέος άνθρωπος παύει 

να κατατρύχεται από εγωπάθεια και αναλγησία. Έτσι, κοινωνικοποιείται ομαλά. 

Ταυτόχρονα, με αυτόν τον τρόπο η  ιστορία  αποτελεί το έναυσμα, για κάποιον που ποθεί 

να εκφραστεί, να βαδίσει στην καινοτομία.  

• Ο κίνδυνος επανάληψης των σφαλμάτων ελλοχεύει για όποιον εγκαταλείπει την 

κληρονομιά, θυσιάζοντας την στο βωμό ενός άκρατου προοδευτισμού ή μιας αλαζονικής 

ψευδαίσθησης παντοδυναμίας του. Άλλωστε, για να διαφύγει κάποιος από τα τετριμμένα 

του και να ταξιδέψει σε νέους τόπους, πρέπει πρώτα να έχει γνωρίσει τον τόπο στον οποίο 

ζει. 

• Η γνώση της ιστορίας εμπνέει και το ιδανικό της ελευθερίας, παραδειγματίζει τους νέους 

από τις θυσίες και τους αγώνες των προηγούμενων γενιών για την ανεξαρτησία. Η νέα 

γενιά εγκολπώνεται αυτό το ιδεώδες, ενδυναμώνεται ψυχικά, είναι έτοιμη και εκείνη να 

συνδράμει με θυσίες για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας.  

 

2ο ζητούμενο: βιωματικοί τρόποι προσέγγισης της ιστορίας: 

- Ομαδοσυνεργατικές εργασίες μαθητών με  αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων 
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- Διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης αναφερόμενων σε ιστορικά γεγονότα και 

μουσικοθεατρικές παραστάσεις  

- Επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία και ιστορικούς τόπους 

- Επαφή με την παράδοση μέσω της συμμετοχής σε πολιτιστικούς συλλόγους 
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