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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 

Ενδεικτικές απαντήσεις 

 
Θέμα Α 
 
Α1. Ο συγγραφέας Ραϋμόνδος Αλβανός καταθέτει την προσωπική του θέση γύρω από την 
αξία εκμάθησης της ιστορίας. Υποστηρίζει πως ο άνθρωπος τοποθετείται μέσα στον χώρο 
και τον χρόνο ως μέλος μιας a priori διαμορφωμένης ιστορικής πραγματικότητας. Οφείλει 
να επιδεικνύει σεβασμό απέναντι σε αυτούς που σχημάτισαν το παρόν στο οποίο ο ίδιος 
εντάσσεται, καθώς αυτό αποτελεί αποκύημα και εξέλιξη του ιστορικού παρελθόντος. 
Καταλήγει πως η γνώση της ιστορικής αλήθειας αποτελεί ζητούμενο καίριας σημασίας για 
τον άνθρωπο, αφού μέσα από αυτήν είναι σε θέση να γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό του. 
 
Θέμα Β  

Β1.  

1) Λ  
2) Λ 
3) Σ 
4) Σ 
5) Σ  

 

Β2.  

α) Ο τίτλος του Κειμένου 1 («Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία;») έχει ερωτηματική μορφή. 
Συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο του κειμένου, στο οποίο ο συντάκτης αναλύει τους 
λόγους για τους οποίους αξίζει να μαθαίνουμε ιστορία. Η ερωτηματική μορφή του τίτλου 
κινητοποιεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη και διεγείρει τον προβληματισμό του για το 
θέμα, καλώντας τον να διαβάσει το κείμενο για να απαντήσει στο ερώτημα που θέτει. 
Τέλος, η χρήση της υποτακτικής έγκλισης και του α’ πληθυντικού προσώπου («να 
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μαθαίνουμε») αποτελεί μια έμμεση προτροπή μελέτης της ιστορίας προς τους αναγνώστες, 
ενώ παράλληλα τονίζει ότι κάτι τέτοιο είναι υπόθεση όλων μας.  

 

β) Η παράθεση του ευθέος λόγου στο τέλος της πρώτης παραγράφου του Κειμένου 1, όπου 
ο συντάκτης παραθέτει αυτούσια τα λόγια των φοιτητών του σχετικά με το γιατί να 
μαθαίνουμε ιστορία («Γιατί, κύριε, να πρέπει να μαθαίνουμε ιστορία; Εμείς κοιτάμε 
μπροστά. Κοιτάμε στο μέλλον») δημιουργεί ύφος ζωντανό, άμεσο και παραστατικό στο 
κείμενο. Προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ενώ παράλληλα λειτουργεί και προς 
επίρρωση του προβληματισμού που θέτει ο συγγραφέας στην παράγραφο, που δεν είναι 
άλλος από το γιατί οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν αγαπούν την ιστορία. 

Β3. Η πρόθεση της Κικής Δημουλά στο Κείμενο 2 είναι να ευαισθητοποιήσει τους 
αναγνώστες σχετικά με τη σημασία των επετείων στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Η 
ευαισθητοποίηση του αναγνώστη επιτυγχάνεται με επίκληση στο συναίσθημα, αφού 
χρησιμοποιεί μεταφορικό-ποιητικό λόγο («[η επέτειος] είναι ένα δωρεάν μεταφορικό 
μέσον με το οποίο μεταφέρεται το πολυπληθές παρελθόν εδώ στο παρόν»), τη χρήση του 
α’ πληθυντικού και β’ ενικού προσώπου («Και ιδού, επιστρέφουν οι γονείς μας», «τα 
θηλάζει εκείνη η παλιά φωτογραφία σου») και τη χρήση συγκινησιακά φορτισμένων λέξεων 
(«απώλειες», «αγάπες», «ερωτευμένη»). Μέσω του ποιητικού λόγου και των συγκινησιακά 
φορτισμένων λέξεων η συγγραφέας επιτυγχάνει να φορτίσει συναισθηματικά το 
αναγνωστικό κοινό, προσδίζοντας στις λέξεις συγκινησιακό φορτίο, ενώ καθιστά το ύφος 
του κειμένου άμεσο, οικείο και λυρικό. Με το α’ πληθυντικό πρόσωπο η συντάκτρια 
εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, προσδίδοντας έτσι βιωματικό και 
εξομολογητικό τόνο στο κείμενο σε σχέση με προσωπικά βιώματα και το κοινό παρελθόν με 
τους γονείς. Τέλος, με το β΄ενικό απευθύνεται άμεσα στον αναγνώστη και τον καλεί να 
ανακαλέσει μνήμες από το παρελθόν του.  

Οι μαθητές- μαθήτριες θα μπορούσαν επίσης να αναφερθούν στη λειτουργία: 

• των σημείων στίξης: - αποσιωπητικά (αυτές κι αν δεν θέλουν να ξεχαστούν…) 
• διπλή παύλα (με παράλειψη της δεύτερης λόγω τελείας) (– ιδού η νύφη ακόμα 

ερωτευμένη με το νυφικό της, γενέθλια, χρονιάρικα πια τα παιδιά σου, γενέθλια 
γενέθλια γενέθλια, κοντά η ενηλικίωση, και ακόμα τα κρατάει αγκαλιά και τα 
θηλάζει εκείνη η παλιά φωτογραφία σου.) 

β. επανάληψη: γενέθλια γενέθλια γενέθλια 

γ. ασύνδετο σχήμα: Τιμά τους ήρωες, συντονίζει τον ηρωισμό με το βηματισμό της σημαίας, 
παρελαύνουν οι Θερμοπύλες, δάφνινο στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη και, σιωπηρά, 
στον κάθε αγνοούμενο. 

δ. Μικροπερίοδος λόγος («Πάει παντού. Και σε χαρές, και σε απώλειες»).  
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Θέμα Γ 
 
Γ. Στο παρόν απόσπασμα, ο Θανάσης Βαλτινός χρησιμοποιεί το «ταγάρι» ως σύμβολο 
σύνδεσης μεταξύ παρελθουσών γενεών, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη νοσταλγική 
διάθεση και συναισθηματική φόρτιση των ηρώων γύρω από το ταξίδι του μέσα στον χρόνο. 
Ο εξομολογητικός και νοσταλγικός τόνος καθίσταται εμφανής από τη χρήση του α’ ενικού 
προσώπου (Το βρήκα καταχωνιασμένο…), το οποίο μοιάζει να εναλλάσσεται με το γ’ 
ρηματικό πρόσωπο (Φυσικά έκανε λάθος στο μέτρημα…) κατά τις αναφορές στα υπόλοιπα 
πρόσωπα της ιστορίας, τη μητέρα και τη γιαγιά. Με την εναλλαγή αυτή, εκτός από 
αφηγηματική και υφολογική ποικιλία, αποδίδεται και η σύνδεση μεταξύ των τριών γενεών 
που φέρουν ως συνδετικό κρίκο το ταγάρι. Παράλληλα, σε μια προσπάθειά του να 
εκφράσει την πιστή αποτύπωση των συναισθημάτων των ηρώων, χρησιμοποιεί τον ευθύ 
λόγο («Πράγματα για μια ζωή»), εκφράζοντας με εγκυρότητα και αμεσότητα τις 
αντιδράσεις τους απέναντι στο αντικείμενο-σύμβολο. Χαρακτηριστική είναι και η στάση 
που τηρεί η ίδια η γιαγιά στην κατάληξη του αποσπάσματος, η οποία με το ρητορικό 
ερώτημα «Γιατί τι θα έχω παραπάνω εκεί;» εκφράζει την άρρηκτη σύνδεση της ζωής με το 
παρελθόν το οποίο πια αποσυμβολοποιείται μέσα από το ταγάρι.  
 Σαφέστατα, το ταγάρι εμφανίζεται ως κάτι περισσότερο από ένα απλό αντικείμενο 
με χρηστική αξία. Υπάρχει ως σύμβολο σύνδεσης μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος μέσα 
από τις τρεις γενιές των γυναικών, στοιχείο που του προσδίδει περαιτέρω σπουδαιότητα 
και ζωτικότητα. Ως εκ τούτου, στην αντίστοιχη θέση της αφηγήτριας, δεν θα πετούσα το 
ταγάρι αλλά θα επιχειρούσα να το διατηρήσω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, όπως 
ακριβώς θα διατηρούσα ζωντανή τη μνήμη του παρελθόντος το οποίο με γαλούχησε και 
μου έδωσε τη μορφή που έχω σήμερα.  
 
Ως προτεινόμενοι δείκτες, μπορούν να αξιοποιηθούν επίσης: 

• Ο ομοδιηγητικός αφηγητής 
• Η αντίθεση μεταξύ χωριού – Αθήνας ως σύμβολα μεταξύ παρελθόντος – 

παρόντος/μέλλοντος 
• Η αναδρομική αφήγηση  
• Η τηλεόραση και ο θερμοσίφωνας ως σύμβολα εκσυγχρονισμένης κοινωνίας σε 

αντιδιαστολή με το ταγάρι 
 
 
Θέμα Δ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο 

Τίτλος: Η ιστορία βιωματικά! 

                 Ή 

             Ιστορία… αμαρτία 
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Ενδεικτικός πρόλογος: 

Η ιστορική γνώση θεωρείται ανεκτίμητης αξίας. Μέσα από τις εμπειρίες του παρελθόντος 
κάθε λαός διαμορφώνει την ταυτότητά του και προχωρά με σταθερότερα βήματα προς το 
μέλλον. Γιατί η ιστορική γνώση διδάσκει μέσω του παρελθόντος αλλά και καθοδηγεί για το 
αύριο. Με αφορμή, λοιπόν, πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με τη διδασκαλία του 
μαθήματος και της απέχθειας των μαθητών για αυτήν σκόπιμο είναι να αναφερθούμε στην 
αξία της ιστοριογνωσίας και στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές βιωματικά θα 
αποκαταστήσουν τη σχέση τους με το παρελθόν.  

Ζητούμενο 1ο: αξία της ιστορικής γνώσης  

Αξιοποίηση ιδεών των κειμένων: 

1. Η γνώση του παρελθόντος βοηθά στην κατανόηση της ιστορικής συνέχειας και του 
παρόντος. 

2. Η ιστορία αποτελεί έναν τρόπο απόκτησης αυτογνωσίας, συλλογικής γνώσης. Είναι 
η συλλογική μνήμη που διαμορφώνει και την ταυτότητα του λαού. 

3. Η ιστοριογνωσία συντελεί στην κατανόηση του πολιτισμού κάθε λαού. 
4. Η ιστορία συντηρεί τη συλλογική μνήμη. 

Νέα επιχειρήματα προς αξιοποίηση: 

1. Η ιστορική γνώση αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο αποφυγής των λαθών του 
παρελθόντος, αφού μπορούμε μέσω της εμβάθυνσης σε αυτήν να κατανοήσουμε 
προβλήματα και να πορευτούμε ως λαός ασφαλέστερα στο μέλλον. Γινόμαστε 
«πρωταγωνιστές» του παρελθόντος, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τα ιστορικά 
γεγονότα και μπορούμε ως λαός να διαχειριστούμε καλύτερα τα σημερινά.  

2. Η ιστορία θεωρείται στοιχείο τόνωσης της εθνικής μας συνείδησης. Οι ιστορικές 
γνώσεις βοηθούν τον άνθρωπο να κατανοήσει τις ρίζες του και να 
προσανατολίζεται σωστά στο παρόν. Λειτουργεί ενοποιητικά, καλλιεργώντας το 
αίσθημα του «ανήκειν». 

3. Η γνώση της ιστορίας είναι δυνατόν να συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη, καθώς 
αξιοποιώντας κανείς στοιχεία του παρελθόντος μπορεί να δημιουργεί για το παρόν 
και το μέλλον. Η γνώση είναι δύναμη και προσφέρει τη δυνατότητα ποιοτικής 
δημιουργίας στο μέλλον. 

4. Μέσω της ιστορικής γνώσης ο άνθρωπος απεγκλωβίζεται από στερεότυπα και 
προκαταλήψεις του παρελθόντος και αποβάλλει τον κίβδηλο πατριωτισμό.  

 

Ζητούμενο 2ο: βιωματικοί τρόποι καλλιέργειας του ενδιαφέροντος για το ιστορικό 
παρελθόν 

Οι μαθητές οφείλουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης της ιστορίας. 
Μέσω διαφόρων βιωματικών μεθόδων θα αποκτήσουν όχι μόνο ιστορικές γνώσεις αλλά και 
δεξιότητες χρήσιμες και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.  

Βιωματικοί τρόποι: 

1. Έρευνα μέσω ιστορικών πηγών. 
2. Παρατήρηση μέσω βιωματικού παιχνιδιού και παιχνίδια ρόλων σε μικρότερες 

τάξεις. 
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3. Αφήγηση ιστοριών. 
4. Ένταξη της τέχνης στο μάθημα της ιστορίας μέσω της συμμετοχής σε ομάδες 

πολιτισμού, καθώς η τέχνη συμπορεύεται με την ιστορία. 
5. Ελκυστική παρουσίαση του μαθήματος μέσω της χρήσης πολυμέσων (ταινίες 

μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ). 
6. Καινοτομία μέσω της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας. Π.χ. επισκέψεις σε μουσεία 

μέσω εικονικών περιηγήσεων που χαρίζουν στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες.  
7. Επαφή με ανθρώπους παλαιότερων εποχών, λήψη συνεντεύξεων. 
8. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ νέων για την προώθηση της ιστορίας του τόπου 

μας. 
9. Η ιστορία να γίνει εύληπτη στους μαθητές στο σχολείο με τη χρήση εποπτικών 

μέσων. 

 

Ενδεικτικός επίλογος: 

Η βαθιά γνώση της ιστορίας και η διατήρηση της ιστορικής μνήμης κάθε άλλο παρά 
αναχρονιστική μπορεί να θεωρηθεί. Η διδασκαλία και η εκμάθησή της μέσα από μια 
κριτική ματιά κρίνεται επιβεβλημένη. Εφόσον γνωρίζουμε την αξία της ιστορίας στη ζωή 
μας θα ενεργοποιηθούμε ως πολίτες και  θα δώσουμε στο μέλλον μας μεγαλύτερο νόημα 
και ποιότητα. 

 
 
 
 
 

Η διδακτική ομάδα των φροντιστηρίων Κύτταρο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


