
 

 
ΑΙΣΧΥΛΟΥ  16  - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  - ΤΗΛ. 210 5710710 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3  ΙΟΥΝΙΟΥ  2022 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 

Α1. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του κειμένου 1, η ιστορική γνώση αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το 
μέλλον. Η μεταλαμπάδευση πεποιθήσεων, αξιών, γνώσεων και κανόνων 
και η διαμόρφωση ενός πολιτισμού βασίζονται στην ιστοριογνωσία. Αυτή 
η πολύτιμη γνώση του παρελθόντος παρέχει τη δυνατότητα να 
κατανοήσει κάποιος τον κόσμο γύρω του αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του 
και τον πολιτισμό. Το όφελος αφορά τους μεταγενέστερους και όχι τους 
προγόνους μιας και τους παραδειγματίζει από τα γεγονότα του 
παρελθόντος ενώ ταυτόχρονα βοηθά τον καθένα να χαράξει την πορεία 
του στη ζωή. 

 
Β1. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Σωστό  
 
Β2. α. Ο τίτλος είναι δηλωτικός του περιεχομένου του κειμένου και σχετίζεται 

με το θέμα του. Διατυπώνεται με τη μορφή ερώτησης αφυπνίζοντας τον 
αναγνώστη και κινητοποιώντας τον στοχασμό και τον προβληματισμό 
του και προσδίδει στον λόγο διαλογικό, επικοινωνιακό χαρακτήρα. 
Χρησιμοποιείται α΄  πληθυντικό πρόσωπο υποδηλώνοντας την κοινή 
οπτική γωνία πομπού-δέκτη, την αίσθηση συλλογικότητας και 
οικειότητας, εντάσσοντας ο συγγραφέας τον εαυτό του σ’ ένα ευρύτερο 
σύνολο ατόμων. Η υποτακτική έγκλιση του ρήματος δηλώνει το 
επιθυμητό αλλά και την προτροπή για την απόκτηση της ιστορικής 
γνώσης. Συνάδει υφολογικά με το περιεχόμενο του κειμένου (απλό 
ύφος) και είναι κυριολεκτικός. Τέλος είναι σύντομος και εύστοχος και 
προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

β. Η χρήση του ευθέος  λόγου στο τέλος της πρώτης παραγράφου του 
κειμένου 1 προσδίδει στον λόγο επικοινωνιακό, διαλογικό χαρακτήρα 
και στο ύφος ζωντάνια, αμεσότητα, παραστατικότητα, δημιουργώντας 
ένα κλίμα οικειότητας με τον αναγνώστη. Η εναλλαγή του με τον πλάγιο 
λόγο κινητοποιεί το ενδιαφέρον του δέκτη, τον ενεργοποιεί, τον 
ευαισθητοποιεί και τον προβληματίζει. Τέλος βοηθά στη μετάβαση από 
την πρώτη στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου. 



 

 
ΑΙΣΧΥΛΟΥ  16  - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  - ΤΗΛ. 210 5710710 

 

 
Β3. Γλωσσικές επιλογές:   

● κοινό – καθημερινό λεξιλόγιο καθώς και ελλειπτικός λόγος που 
προσδίδει στο ύφος και τον τόνο χαρακτήρα λιτό, γοργό, κοφτό και 
εξυπηρετεί τους σκοπούς της βασικής επικοινωνίας («Τιμά τους ήρωες 
… αγνοούμενο», «Και ιδού, … φωτογραφία σου»). 

● α΄ ενικό πρόσωπο: εξομολογητικό, προσωπικό ύφος, βιωματικότητα, 
υποκειμενισμός, προσωπικές θέσεις και αντιλήψεις, αμεσότητα, 
οικειότητα, ζωντάνια («επανέλθω, δώσω, πω»). 

● επανάληψη: έμφαση, αύξηση της έντασης του λόγου, αισθητική 
απόλαυση, η προσοχή του δέκτη στρέφεται στο επαναλαμβανόμενο 
στοιχείο («επέτειος, γενέθλια, ιδού»). 

 
Γ1. Το ταγάρι για τα μέλη της οικογένειας της αφηγήτριας, αντιπροσωπεύει 

διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις και αναμνήσεις. Για τη μητέρα 
της εξέφραζε τις νεανικές της ανησυχίες καθώς και τη μόδα της 
αντίστοιχης εποχής, η οποία πλέον έχει ξεπεραστεί. (θεωρείται 
παρωχημένη) 
Κειμενικός δείκτης: Μεταφορική χρήση της γλώσσας (Ήθελε προφανώς 
να το ξεφορτωθεί). 
Στη γιαγιά της, που επέμενε να ζει στην επαρχία, προκαλούσε συγκίνηση 
και νοσταλγία αφού αποτελούσε μέρος της προίκας της και «κληρονομιά» 
με ιδιαίτερη αξία από τη μητέρα της.  
Κειμενικός δείκτης: Ευθύς λόγος: «Πράγματα για μια ζωή» 
Κειμενικός δείκτης: αναδρομική αφήγηση (ανάληψη): «Μου διηγήθηκε τα 
νυχτέρια που έκαναν τότε… λυχναριού» 
Εναλλακτικά: η περιγραφή: «Ήταν βαμμένο … σχέδια». 
Στη θέση της αφηγήτριας θα κρατούσα το ταγάρι ως ένα «κειμήλιο» του 
παρελθόντος. Θα είχε για μένα ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, 
γνωρίζοντας τον κόπο που απαιτήθηκε για την κατασκευή του και 
εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα λαϊκής τέχνης 
εκείνης της εποχής. Τέλος, ένας ακόμα λόγος για τη φύλαξή του θα ήταν 
τα συναισθήματα χαράς που θα προκαλούσα στη γιαγιά μου, θεωρώντας 
ότι θα ήθελε να το βλέπει ανάμεσα στα πράγματά μου, νοσταλγώντας και 
αναπολώντας το παρελθόν της.  
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Δ1. Τίτλος: Ιστορία : Ένας διαχρονικός δάσκαλος  
1ο Ζητούμενο: Η αξία της ιστορικής γνώσης.  
● Η γνώση και η μελέτη του παρελθόντος αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για 

την κατανόηση του παρόντος έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθη. 
Αντλούμε παραδείγματα προς μίμηση αλλά και προς αποφυγή. 

● Συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής συνείδησης. Διαπίστωση της 
ιστορικής συνέχειας, οι άνθρωποι συγκροτούν μια κοινωνία που είναι 
αποτέλεσμα επιλογών και δράσης των προγόνων τους. 

● Είναι το συνεκτικό στοιχείο «ομφάλιος λώρος» παρελθόντος παρόντος. 
Φέρνει σε επαφή τους νέους με την παράδοσή τους, με τα πολιτισμικά 
επιτεύγματα των προγόνων τους. 

● Οι νεότεροι αντλούν έμπνευση καλλιτεχνική από τις προηγούμενες 
γενιές και προάγουν την τέχνη με έναν τρόπο που αρμόζει στο παρόν.  

● Η μελέτη της ιστορίας επιτρέπει την ανάπτυξη της σκέψης και του 
προβληματισμού μέσω της σύγκρισης με αντίστοιχα γεγονότα του 
παρελθόντος.  

● Διδάσκει ότι η βία, το μίσος και ο πόλεμος  οδηγούν στον όλεθρο. 
Συντελεί στη διαμόρφωση φιλειρηνικών προσωπικοτήτων, με σεβασμό 
στον άνθρωπο και τη χρήση του διαλόγου ως μοναδικού μέσου 
επίλυσης των διαφορών. 

● Μύηση στη συλλογική προσπάθεια μέσα από τη διαπίστωση ότι η 
ιστορία γράφεται από όλους καθημερινά.  

● Τονώνεται η δημοκρατία και η πίστη στην αξία της. 
● Συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και στην αρμονική συνύπαρξη των λαών.  
 
2ο Ζητούμενο: Βιωματικοί τρόποι καλλιέργειας του ενδιαφέροντος για το 
ιστορικό παρελθόν. 
● Επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία. 
● Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων (αρχαίων τραγωδιών), 

κινηματογραφικών ταινιών ιστορικού περιεχομένου. 
● Παρακολούθηση διαλέξεων ιστορικών επιστημόνων αλλά και 

προσώπων που έζησαν (αυτόπτες μάρτυρες) ιστορικών γεγονότων. 
● Έκδοση μαθητικού περιοδικού, εντύπου ή ηλεκτρονικού, με ιστορικό 

περιεχόμενο, όπου οι μαθητές θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη 
δημιουργία του (αναζήτηση υλικού, πηγών, σκιτσογραφία, συνεντεύξεις). 

● Αναβάθμιση των σχολικών εορτών μέσω της γόνιμης και βιωματικής 
προσέγγισης του παρελθόντος από τους μαθητές, οι οποίοι θα έχουν 
τον κύριο και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Προϋπόθεση : η απαλλαγή από 
τη ναρκισσιστική προσέγγιση του παρελθόντος και η προσαρμογή τους 
στις σύγχρονες συνθήκες.  


