
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2022 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Οι μαθητές οφείλουν να αναφερθούν στα παρακάτω: 

• Η ιστορία φορέας ιδανικών, αναμνήσεων και πολιτισμού  

• Μέσω αυτής μεταδίδονται οι αξίες και οι κανόνες κοινωνικής οργάνωσης. 

• Επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση του παρόντος. 

• Κατακτάται η εθνική αυτογνωσία. 

• Πραγματοποιείται η επίτευξη των στόχων και των ονείρων μας ως έθνος. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Σωστό  

Β2.  

α. Ο τίτλος έχει τη μορφή ευθείας ερώτησης, μερικής άγνοιας. Γίνεται χρήση α΄ πληθυντικού 

προσώπου και υποτακτικής έγκλισης. Αποτελεί παράφραση της πηγαίας ερώτησης των 

φοιτητών του συγγραφέα, όπως παρατίθεται στο τέλος της πρώτης παραγράφου: « Γιατί, κύριε, 

να πρέπει να μαθαίνουμε ιστορία;». Με την επιλογή του τίτλου ο συγγραφέας επιδιώκει να 

προβληματίσει τον αναγνώστη και να προσελκύσει το ενδιαφέρον του καθώς το ερώτημα θέτει 

το θέμα της αξίας της ιστορικής γνώσης, ένα θέμα το οποίο αφορά όλους και αναλύεται στο 

κείμενο. Στον τίτλο ο λόγος ζωντανεύει και δημιουργείται κλίμα οικειότητας εφόσον καλείται 

έμμεσα και ο αναγνώστης να συμμετέχει στη «συζήτηση». Επομένως, επιτυγχάνεται ο 

επικοινωνιακός του ρόλος.    

β.  Με την παρεμβολή του ευθέως λόγου στο τέλος της πρώτης παραγράφου, προσδίδεται 

υφολογική ποικιλία, προφορικότητα, διαλογικότητα, αμεσότητα και ζωντάνια. Ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί προσωπικά του βιώματα αναφερόμενος στην απορία των φοιτητών του, την 

οποία στη συνέχεια με το κείμενό του επιχειρεί να απαντήσει συνδέοντας την ιστορική μνήμη 

με τον παρόν και το μέλλον.    
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Β3.  Με το απόσπασμα η Κική Δημουλά επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη 

σχετικά με τον ρόλο της  επετείου στην διατήρηση της μνήμης, χρησιμοποιώντας  

συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές : 

• μεταφορική χρήση της γλώσσας «είναι ένα δωρεάν μεταφορικό μέσον» κάνει το ύφος 

ζωντανό, γλαφυρό, παραστατικό. 

• επανάληψη «γενέθλια γενέθλια γενέθλια» δηλώνει έμφαση στον επετειακό χαρακτήρα 

της έννοιας 

• αποσιωπητικά «να ξεχαστούν…» αποσιωπούν όσα θυμάται αλλά δεν θέλει να 

ομολογήσει η ποιήτρια, με υπαινικτικό χαρακτήρα.  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Με πρωτοπρόσωπη αφήγηση η εγγονή – αφηγήτρια μοιράζεται με τον αναγνώστη την 

ιστορία του ταγαριού που φτάνει στα χέρια της. Αποτελεί ένα οικογενειακό κειμήλιο που 

διατηρείται ακόμα όπως περιγράφεται: « Ήταν βαμμένο…σχέδια.». Μέσα από την αναδρομική 

αφήγηση της γιαγιάς, σε πλάγιο λόγο : « Μου διηγήθηκε…του λυχναριού», μαθαίνουμε πως 

δημιουργός του ήταν η προγιαγιά της αφηγήτριας. Το ταγάρι κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, 

προικίζει τη γιαγιά, γίνεται φοιτητική τσάντα της μητέρας και καταλήγει στα χέρια της εγγονής. 

Συμβολίζονται μέσω του ταγαριού όλες οι παραδόσεις και οι μνήμες που συνδέουν το 

παρελθόν με το παρόν και βρίσκουν λόγω της αξίας τους (ιστορικής, πολιτιστικής, 

συναισθηματικής) τη θέση τους στο μέλλον.  

Παρουσίαση της προσωπικής θέσης του/της μαθητή/ιας με τεκμηρίωση.     

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο 

Ύφος: οικείο 

Πρόσωπο: γ΄ ρηματικό πρόσωπο 

Μέσα πειθούς: επίκληση στη λογική 

Λειτουργία της γλώσσας: αναφορική 

Τίτλος 

α) 

• Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων απομάκρυνση από προκαταλήψεις 

• Ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης, τόνωση φιλοπατρίας 
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• Δυνατότητα ερμηνείας αιτιών αποτέλεσμα των ιστορικών γεγονότων 

• Καλλιεργεί πνεύμα συνεργασίας 

• Ανακάλυψη κινήτρων ιστορικών προσώπων 

β) 

• Παρακίνηση από το οικογενειακό περιβάλλον μέσω της γνώσης της οικογενειακής 

ιστορίας για ενασχόληση με θέματα που αφορούν την παράδοση και την εθνική ιστορία  

• Επισκέψεις σε μουσεία ιστορικούς χώρους 

• Εορταστικές εκδηλώσεις ουσιαστικού περιεχομένου 

• Δημιουργία κέντρων μελέτης της ιστορίας 

• Χρήση πολυμέσων αξιοποίηση τεχνολογίας 

• Συμμετοχή σε έκδοση ιστορικής εφημερίδας 

 

Τις απαντήσεις των θεμάτων επιμελήθηκαν οι φιλόλογοι 

Καπελησίου Λουΐζα 

Κυριακοπούλου Αλεξάνδρα 

Σίψα Μαρία 


