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ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022 
HMEΘΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 

 

ΑΡΑΝΤΘΣΕΙΣ ΣΤΘ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Α1. Ο ςυγγραφζασ του Κειμζνου 1 εξθγεί γιατί είναι αναγκαία θ γνϊςθ τθσ ιςτορίασ. 

Συγκεκριμζνα υποςτθρίηει ότι, μελετϊντασ το παρελκόν, ο άνκρωποσ αποκτά 

ςυνείδθςθ τθσ γλϊςςασ, των αντιλιψεων, των γνϊςεων, του αξιακοφ κϊδικα, που 

ςυνκζτουν το πολιτιςμικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Επιπλζον με τθν ιςτορικι 

γνϊςθ αντιλαμβάνεται το παρόν, κατανοεί τον εαυτό του και διαμορφϊνει 

ςυλλογικι ςυνείδθςθ. Τζλοσ αποφεφγει τα ςφάλματα του παρελκόντοσ, 

ςυνειδθτοποιεί τθν ταυτότθτά του και κζτει τουσ μελλοντικοφσ του ςτόχουσ. 

*Λζξεισ 72+ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

α. Λάκοσ  

β. Λάκοσ  

γ. Σωςτό 

δ. Σωςτό 

ε. Σωςτό 

 

 

 



 

2 
 

Β2 

α. Στοιχεία μορφισ  του τίτλου κεωροφμε: τθ χριςθ του ερωτιματοσ, τθ χριςθ του 

αϋ πλθκυντικοφ προςϊπου  και τθν αξιοποίθςθ τθσ υποτακτικισ ζγκλιςθσ ςτον 

ρθματικό τφπο.  

Ο τίτλοσ του Κειμζνου 1 ζχει τθ μορφι ερωτιματοσ το οποίο απευκφνεται γενικά 

ςτουσ αναγνϊςτεσ ωσ ςφνολο. Από τθ διατφπωςθ του ερωτιματοσ προκφπτει ότι 

υπάρχουν λόγοι  για τουσ οποίουσ αξίηει και πρζπει να μακαίνουμε ιςτορία, 

ςτοιχείο που προϊδεάηει τον αναγνϊςτθ ότι κα παρουςιαςτοφν οριςμζνοι από 

αυτοφσ, αποδίδοντασ  τθ κζςθ του ςυντάκτθ απζναντι ςτο κζμα.Το ερϊτθμα 

προςελκφει τον αναγνϊςτθ  να διαβάςει το κείμενο, αφοφ τον προβλθματίηει, 

καλλιεργϊντασ του το ενδιαφζρον  για τθν αναηιτθςθ των λόγων για τουσ οποίουσ 

αξίηει θ μελζτθ τθσ Ιςτορίασ. Γενικά το ερϊτθμα   αποτελεί τθν εκκίνθςθ του 

διαλόγου ανάμεςα ςτον ςυντάκτθ και τον αναγνϊςτθ, ςυμβάλλοντασ ςτθ ηωντάνια 

και τθν παραςτατικότθτα του λόγου. 

Η αξιοποίθςθ τθσ υποτακτικισ ζγκλιςθσ αποδίδει τθν πρόκεςθ του ςυντάκτθ 

απζναντι ςτο κζμα και ζμμεςα λειτουργεί προτρεπτικά  για το Κοινό ενϊ το αϋ 

πλθκυντικό πρόςωπο δθλϊνει ότι θ ιςτορικι  γνϊςθ  είναι ζνα ηιτθμα που μασ 

αφορά όλουσ,  είναι ζνα κζμα  ςυλλογικό και όχι ατομικό. 

 

β. Ο ευκφσ λόγοσ ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του Κειμζνου 1 κακιςτά το 

φφοσ του Κειμζνου απλό, άμεςο και οικείο, αξιοποιϊντασ γλωςςικά ςε γραπτό 

κείμενο ζνα ςτοιχείο προφορικότθτασ του λόγου. Ο ςυντάκτθσ επιλζγει τον ευκφ 

λόγο επειδι επικυμεί να αποδϊςει παραςτατικά τθν πραγματικότθτα και να γίνουν 

απολφτωσ πειςτικζσ οι κζςεισ του .Με τθν επιλογι του αυτι προςδίδει ηωντάνια και 

αμεςότθτα ςτον λόγο του, γνθςιότθτα και αυκεντικότθτα ςτισ τοποκετιςεισ του και 

παράλλθλα προςελκφει το ενδιαφζρον του αναγνϊςτθ. Πιο ςυγκεκριμζνα με τθν 

παρεμβολι του ευκζοσ λόγου επιτυγχάνει τθν εκφραςτικι  εναλλαγι,  δθμιουργεί 

ποικιλία ςτθ διατφπωςθ διακόπτοντασ τθ μονοτονία του πλάγιου λόγου, που ζτςι κι 

αλλιϊσ ςυνθκίηεται ςτα περιςςότερα γραπτά κείμενα. 

Ειδικότερα, ο ςυντάκτθσ αποδίδει τθ βιωματικι του ςχζςθ με τθν κακθμερινι 

εκπαιδευτικι πράξθ, όπου και οι φοιτθτζσ του ακόμα αναρωτιοφνται αν υπάρχουν  

λόγοι που κεμελιϊνουν τθν αξία τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ και πϊσ κάτι τζτοιο μπορεί 

να εναρμονίηεται με τουσ ςτόχουσ τθσ νζασ γενιάσ  που εκ φφςεωσ ατενίηει το 

μζλλον, αντιμετωπίηοντασ τθ ηωι προοπτικά. 

 



 

3 
 

Β3.  Γλωςςικζσ επιλογζσ τθσ ομιλιτριασ που υπθρετοφν τθν πρόκεςι τθσ για 

ευαιςκθτοποίθςθ των ακροατϊν τθσ/αναγνωςτϊν τθσ. 

 Χριςθ αϋ ενικοφ προςϊπου: Για να επανζλκω 

 Συναιςκθματικά φορτιςμζνο λεξιλόγιο: επιςτρζφουν οι γονείσ μασ, 

ζρχονται κι άλλου είδουσ αγάπεσ κ.ά. 

 

 Σχιματα λόγου/Ροιθτικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ 

-Μεταφορά: Για να επανζλκω ςτα γιινα/Πάει παντοφ κ.ά. 

-Ρροςωποποίθςθ: Διότι ζχουν και οι απώλειεσ κάκε τόςο τα γενζκλιά τουσ 

κ.ά. 

-Επανάλθψθ: γενζκλια γενζκλια γενζκλια 

 Αςφνδετο ςχιμα: Τιμά τουσ ιρωεσ, ςυντονίηει τον θρωιςμό με το βθματιςμό 

τθσ ςθμαίασ, παρελαφνουν οι Θερμοπφλεσ, 

 Χριςθ προτρεπτικισ προςτακτικισ: Και ιδοφ/ ιδοφ θ νφφθ 

 Διακυμάνςεισ τθσ φωνισ και παφςεισ που εκφράηονται με ςθμεία ςτίξθσ 

ςτο γραπτό  (παφλα και αποςιωπθτικά) :Διότι ζχουν και οι απώλειεσ κάκε 

τόςο τα γενζκλιά τουσ – αυτζσ κι αν δεν κζλουν να ξεχαςτοφν…/-ιδοφ θ νφφθ  

 

Σχολιαςμόσ του ρόλου των γλωςςικϊν επιλογϊν τθσ ομιλιτριασ 

 Χριςθ αϋ ενικοφ προςϊπου: προςδίδει προςωπικό, εξομολογθτικό τόνο  

ςτον λόγο δθμιουργϊντασ κλίμα οικειότθτασ ανάμεςα ςτθν ομιλιτρια και 

ςτο Κοινό τθσ  

 Συναιςκθματικά φορτιςμζνο λεξιλόγιο: Μεταφζρει  βιϊματα τθσ 

ομιλιτριασ που το Κοινό τα αναγνωρίηει εφκολα  γιατί του είναι οικεία 

 Σχιματα λόγου /Ροιθτικι λειτουργία  τθσ γλϊςςασ  

* Πποιο ςχιμα λόγου επιλζξει ο Υποψιφιοσ  πρζπει να το ςχολιάςει ςε 

ςχζςθ με το Κείμενο ςτο αντίςτοιχο ςθμείο. 

Μεταφορά: επζκταςθ  τθσ ςθμαςίασ τθσ ζννοιασ ςε άλλθ που είναι πιο 

προςιτι ςτουσ ακροατζσ και τουσ επθρεάηει ςυναιςκθματικά. 

Ρροςωποποίθςθ: Κακιςτά τα χαρακτθριςτικά, τισ ιδιότθτεσ, τισ απόψεισ τθσ 

ομιλιτριασ πιο οικείεσ ςτο Κοινό, το οποίο με τθ ςειρά του  τισ ςυμμερίηεται 

Επανάλθψθ: Δίνει ζμφαςθ ςτον λόγο, παρακινεί το Κοινό να ςυμμετάςχει 

ςυναιςκθματικά, να ςυμμεριςτεί  τισ απόψεισ τθσ ομιλιτριασ 
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 Αςφνδετο ςχιμα: Προςδίδει ζνταςθ, δραματικότθτα και κεατρικότθτα ςτον 

λόγο  

 Χριςθ προτρεπτικισ προςτακτικισ: Προςζγγιςθ των  ακροατϊν  και 

προςπάκεια κοινισ οπτικισ ομιλιτριασ - ακροατϊν απζναντι ςτο κζμα  

 Ραφςεισ που εκφράηονται με ςθμεία ςτίξθσ ( παφλα και αποςιωπθτικά): 

Συναιςκθματικι φόρτιςθ των ακροατϊν- αφορμι για προβλθματιςμό 

 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Το ταγάρι αποτελεί ζνα ςυνεκτικό ςτοιχείο τεςςάρων γενεϊν τθσ οικογζνειασ 

τθσ αφθγιτριασ. Η αφθγιτρια με πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ ξεδιπλϊνει τον 

ρόλο που διαδραματίηει το ταγάρι ςτθ διάρκεια του χρόνου για τισ γυναίκεσ 

τθσ οικογζνειάσ τθσ. Η μθτζρα τθσ το χρθςιμοποιοφςε γιατί ςτθν εποχι τθσ 

ιταν ςτθ μόδα και αντιπροςϊπευε τθν προςπάκεια τθσ γενιάσ τθσ να 

ςεβαςτεί το φυςικό περιβάλλον όπωσ πολφ παραςτατικά αναδεικνφεται με 

τθν προςωποποίθςθ «εξζφραηε οικολογικζσ ανθςυχίεσ». Με τθν παράκεςθ 

τθσ διαπίςτωςθσ τθσ γιαγιάσ «πράγματα για μια ηωι» ςε ευκφ λόγο και τθν 

επιςιμανςθ τθσ αφθγιτριασ «φυςικά ζκανε λάκοσ.» διευκρινίηει πωσ, αν και 

το ταγάρι ζπαψε να ζχει τον αρχικό του ρόλο, ωςτόςο αποτελεί ζνα 

ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςε προγιαγιά –γιαγιά- μθτζρα - αφθγιτρια. 

Ρρϊτθ άποψθ: Προςωπικά κα κρατοφςα το ταγάρι ωσ ζνα οικογενειακό 

κειμιλιο και μάλιςτα κα το ζβαηα ςε περίοπτθ κζςθ ςτο ςπίτι μου ι κα το 

χρθςιμοποιοφςα ωσ τςάντα γιατί με ςυγκινοφν όλα τα ςτοιχεία που μου 

κυμίηουν το παρελκόν τθσ οικογζνειάσ μου, όταν μάλιςτα αυτά είναι 

δθμιουργιματα αγαπθμζνων μου προςϊπων. 

Δεφτερθ άποψθ: Προςωπικά δε κα κρατοφςα το ταγάρι, γιατί κεωρϊ ότι 

είναι κάτι ξεπεραςμζνο και μθ χρθςτικό. Πιςτεφω ότι θ ςφνδεςθ με τουσ 

ανκρϊπουσ τθσ οικογζνειάσ μου και με τουσ προγόνουσ μου δε ςτθρίηεται ςε 

αντικείμενα αλλά ςτισ αξίεσ που μου μεταβίβαςαν και ςτουσ 

ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ που ζχουμε αναπτφξει μεταξφ μασ.  

Ο υποψιφιοσ μποροφςε να αξιοποιιςει άλλουσ κειμενικοφσ δείκτεσ, αρκεί  

αυτοί να ςυνδζονται οργανικά με το ηθτοφμενο (όπωσ θ αναδρομικι 

αφιγθςθ «Μου διθγικθκε τα νυχτζρια…λυχναριοφ»). 
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ΘΕΜΑ Δ 

Τίτλοσ:  Συλλαβίηοντασ τθν Ιςτορία 

Ρρόλογοσ : Αφορμι : Η διαπίςτωςθ του ςυγγραφζα  

Θζμα :    Η ιςτορικι γνϊςθ 

Θζςθ : Η ιςτορικι γνϊςθ είναι ςθμαντικι και υπάρχουν 

βιωματικοί τρόποι για να καλλιεργιςουν το ενδιαφζρον μασ γιϋαυτιν. 

Κφριο Μζροσ  

Ηθτοφμενο Α: Θ αξία τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ 

 Η μελζτθ των ιςτορικϊν γεγονότων, και ο εντοπιςμόσ τθσ ςχζςθσ 
αιτιότθτασ που τα χαρακτθρίηει, επιτρζπουν να παρατθριςουμε ότι 
υπάρχουν κάποιοι κανόνεσ που ςυνδζουν τα γεγονότα μεταξφ τουσ, οι 
οποίοι μασ οδθγοφν να πιςτεφουμε ότι ςτθν Ιςτορία υπάρχει 
επανάλθψθ. Υπάρχουν, δθλαδι, ςυνκικεσ που εμφανίηονται 
ομοιόμορφεσ και ο προςδιοριςμόσ τουσ μασ δίνει τθν ευκαιρία να 
προετοιμαςτοφμε κατάλλθλα, ϊςτε να αποφφγουμε τθν επανάλθψθ 
ιςτορικϊν ςφαλμάτων και να προβλζψουμε ςε ςθμαντικό βακμό, και 
με ςχετικι πάντα βεβαιότθτα, τισ εξελίξεισ. 

 Η επαφι με τθν Ιςτορία ςυμβάλλει ςτθν πνευματικι ωριμότθτα  των 
ανκρϊπων που τθ μελετοφν, αςκεί τθν αντιλθπτικι τουσ ικανότθτα, 
οξφνει τθν κρίςθ τουσ, διευρφνει τθ ςκζψθ τουσ, ςυντείνει ςτθν 
απαλλαγι τουσ από προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα. 

 Η μελζτθ του παρελκόντοσ, θ δυςκολία αποκάλυψθσ τθσ ιςτορικισ 
πραγματικότθτασ ςτο ςφνολό τθσ, οι διαφορετικζσ εκτιμιςεισ των 
επιςτθμόνων οδθγοφν τουσ ανκρϊπουσ ςτθν πεποίκθςθ ότι ςτθ ηωι θ 
αλικεια είναι πολυδιάςτατθ, κεμελιϊνοντασ τθν αξία τθσ αμφιβολίασ 
και τθσ αμφιςβιτθςθσ.  

 Η γνϊςθ του παρελκόντοσ ςυντελεί ςτθ διαμόρφωςθ υγιοφσ εκνικισ 
ςυνείδθςθσ, αφοφ μασ επιτρζπει να αντιλαμβανόμαςτε τθ ςυνζχεια 
των πολιτιςμικϊν επιτευγμάτων, που ςυνυφαίνονται με τθν πορεία 
των λαϊν μζςα ςτον χρόνο.  

 Ο ςυνδυαςμόσ των εκνικϊν χαρακτθριςτικϊν με τθν αποκάλυψθ τθσ 
ιςτορικισ αλικειασ απομακρφνει τον κίνδυνο φαινομζνων τόςο 
εκνικισ αδιαφορίασ όςο και εκνικιςμοφ-ςοβινιςμοφ. 

 
 
Ηθτοφμενο Β : Βιωματικοί τρόποι καλλιζργειασ του ενδιαφζροντόσ μασ για 

τθν ιςτορικι γνϊςθ 

 πολιτιςτικά δρϊμενα επετειακοφ χαρακτιρα τόςο ςτο πλαίςιο 

εκπαιδευτικϊν δράςεων (π.χ. ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε κεατρικζσ 
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παραςτάςεισ ) όςο και ςτο πλαίςιο εκδθλϊςεων που οργανϊνουν οι 

Διμοι και γενικά οι τοπικοί φορείσ, με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ 

ιςτορίασ 

 εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ με οργανωμζνεσ ξεναγιςεισ ςε μουςεία, 

χϊρουσ ιςτορικισ μνιμθσ, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ - πολιτιςτικόσ 

τουριςμόσ 

 ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα που φζρνουν τουσ νζουσ ςε 

επαφι με τθν ιςτορία  

 προβολζσ εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα με ιςτορικό περιεχόμενο, 

αξιοποίθςθ ψθφιακοφ υλικοφ και νζων τεχνολογιϊν για τθν 

ψθφιοποίθςθ τθσ Ιςτορίασ 

 

 ςυνεργαςία ςχολείων και ςχολικϊν ομάδων για τθν ανάδειξθ τθσ 

ιςτορικισ γνϊςθσ (π.χ. ςυνεργατικι λθμματογράφθςθ ςτθ Βικιπαίδεια) 

 ςυμμετοχι ςε εργαςίεσ που ανατίκενται ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ 

του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ ςτο ςχολείο 

 αξιοποίθςθ ςτθν εκπαίδευςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων με ιςτορικό 

περιεχόμενο  

 ανάγνωςθ εξωςχολικϊν λογοτεχνικϊν κειμζνων όπωσ είναι το ιςτορικό 

μυκιςτόρθμα 

 παρακολοφκθςθ κινθματογραφικϊν ταινιϊν και κεατρικϊν 

παραςτάςεων με ιςτορικό χαρακτιρα 

 ςυμμετοχι των νζων ςε μουςικά δρϊμενα π.χ. χορωδίεσ 

παραδοςιακισ μουςικισ 

 εκκζςεισ φωτογραφίασ που δίνουν τθν ευκαιρία για ιςτορικι 

αναδρομι 

 παρακολοφκθςθ τθλεοπτικϊν εκπομπϊν που προβάλλουν ιςτορικά 

γεγονότα και τθν ανάλυςθ αυτϊν 

 μακθτικοί διαγωνιςμοί με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ 

και τθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ 

 

Επίλογοσ : Συμπεραςματικά,  θ ιςτορικι γνϊςθ είναι πολφτιμθ και 

καλοφμαςτε όλοι να τθν προςεγγίςουμε για να διατθριςουμε ανζπαφθ τθν 

ιςτορικι μασ μνιμθ και για να διαςϊςουμε τθν πολιτιςμικι μασ κλθρονομιά 

ςτο πζραςμα του χρόνου.  

(Υπογραφι 

Φιλολογικόσ Κλάδοσ 

Φροντιςτθριακοφ Οργανιςμοφ 
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ΣΠΟΥΔΗ 

Ζφθ ιηά 

Ζλςα  Χατηιςαρθ 

Αγγελικι  Ραπαϊωάννου 

Διμθτρα  Ταφίλθ 

Σταυροφλα  Κανιμά 

Σάντρα  Οςόγια 

 


