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ειίδα 3 από 6                                                                            

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ΄ ΣΑΞΖ 

ΖΜΔΡΖΗΩΝ – ΔΠΔΡΗΝΩΝ ΓΔΝΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΞΔΣΑΖ:                                3/6/2022  

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:  
ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑΣΩΝ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Σν απόζπαζκα αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία εθκάζεζεο ηεο ηζηνξίαο. Οη άλζξσπνη απνηεινύλ 

πξντόληά ηεο , δηόηη δνπλ ζε έλα θνηλσληθό πεξηβάιινλ, όπνπ νη εζηθέο αμίεο, νη αληηιήςεηο θαη νη 

θαλόλεο έρνπλ θιεξνδνηεζεί από ηνπο πξνγόλνπο. Απηνί είλαη πνπ κεηαβηβάδνπλ ζηνπο 

ζύγρξνλνπο ην αίζζεκα επζύλεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ζηηο λεόηεξεο γεληέο. Σν παξειζόλ, 

άιισζηε, ζπληειεί ζηελ θαηαλόεζε ηνπ παξόληνο κέζα από ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε απνθπγή 

ησλ ιαζώλ. Ζ ηζηνξία, επνκέλσο, νδεγεί ζηελ απηνγλσζία θαη ζηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ γελεώλ.  

Θέμα Β 

Β1.  

α. Λάθορ 

β. Λάθορ 

γ. ωζηό 

δ. ωζηό 

ε. ωζηό 

Β2. α. Μοπθή Σίηλος: 

 Δπζεία εξώηεζε -  Ρεκαηηθό ζύλνιν – Τπνηαθηηθή έγθιηζε (α΄ Πιεζπληηθό) 

 Αλαθνξηθή ιεηηνπξγία γιώζζαο 

 ύληνκνο ηίηινο 

 



 

 

                                                                        ειίδα 4 από 6 

Δπικοινωνιακόρ ηος πόλορ :  

 Πξντδεαζκόο γηα ην ζέκα 

 Κηλεηνπνίεζε ζθέςεο αλαγλώζηε, πξόθιεζε ελδηαθέξνληνο, πξνηξεπηηθό ύθνο 

 Γεκηνπξγία αίζζεζεο δηαιόγνπ κε ηελ εξώηεζε – Αίζζεκα ζπιινγηθήο επζύλεο  

 Βνεζά ε επζηνρία, ε ακεζόηεηα, ε ζαθήλεηα ηνπ εξσηήκαηνο 

Β2. β.  Τθολογικό αποηέλεζμα ηος εςθέορ λόγος 

 Άκεζε – αδηακεζνιάβεηε έθθξαζε ηεο απνξίαο ησλ θνηηεηώλ 

 Λόγνο πεηζηηθόο, παξαζηαηηθόο, δσληαλόο 

 Τπνδειώλεη  ζπιινγηθή έθθξαζε ηεο άπνςεο ησλ λέσλ γηα ηελ ηζηνξία 

 Έκθαζε ζηελ αλαγθαηόηεηα εθκάζεζεο ηεο ηζηνξίαο.  

Β3. Γλωζζικέρ επιλογέρ εςαιζθηηοποίηζηρ αναγνώζηη. 

  Δηθνλνπιαζηηθόο ιόγνο («κεηαθνξηθό κέζν… ην παξειζόλ εδώ ζην παξόλ»  

αηζζεηνπνηεί ηε ζύλδεζε παξειζόληνο – παξόληνο / ακεζόηεηα θαη δσληάληα) 

 Αζύλδεην ζρήκα («Σηκά ηνπο ήξσεο… θάζε αγλννύκελν»  έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο 

εζληθήο επεηείνπ θαη ζηνλ ξόιν ηεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ παηξησηηζκνύ / θνθηό, γνξγό ύθνο / 

ακεζόηεηα, δσληάληα/ ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε) 

 Δπαλαιήςεηο («γελέζιηα γελέζιηα γελέζιηα»  έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο κλήκεο, κέζσ 

κηαο πξνζσπηθήο επεηείνπ / ακεζόηεηα θαη δσληάληα) 

Δναλλακηικέρ επιλογέρ: 

 Μεηαθνξέο / Πξνζσπνπνηήζεηο ( «εγθόζκηα κνξθή», «βεκαηηζκό ηεο ζεκαίαο», 

«κεηαθέξεηαη ην παξειζόλ») 

 Μηθξνπεξίνδνο ιόγνο («Πάεη παληνύ») 

 ηνηρεία πξνθνξηθόηεηαο («Καη ηδνύ», «αο πσ») 

 εκεία ζηίμεο  απνζησπεηηθά («λα μεραζηνύλ…») 

 Δλαιιαγή ξεκαηηθώλ πξνζώπσλ (α΄ θαη γ΄ πξόζσπν) 

 Θέμα Γ 

Σν αθήγεκα αθνξά έλα νηθνγελεηαθό θεηκήιην κε μερσξηζηή ζεκαζία, έλα ηαγάξη πνπ πεξλά από 

γεληά ζε γεληά, μεηπιίγνληαο ηελ παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο. Όκσο, ην αληηθείκελν απηό 

αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά από θάζε γεληά. Γηα ηελ αθεγήηξηα, όπσο εμνκνινγείηαη ζε α΄ εληθό, 

απνηειεί έλα παξάμελν εύξεκα «θαηαρσληαζκέλν ζε κηα παιηά θαζέια», πνπ δηεγείξεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο κλήκεο. Γηα ηε κεηέξα ηεο είλαη έλα άβνιν παιηνκνδίηηθν αληηθείκελν ηεο λεόηεηάο 

ηεο, πνπ ζα ήζειε λα «μεθνξησζεί» (κεηαθνξά), ίζσο γηα λα μεθύγεη θαη από ηηο αλακλήζεηο πνπ ην 

ζπλόδεπαλ. Ωζηόζν, ε γηαγηά ηεο, επηκέλνληαο ζε κηα απιή δσή ηνπ ρσξηνύ κε ζηνηρεηώδεηο πιένλ 

αλέζεηο, ληώζεη κηα λνζηαιγία πνπ ζπγθηλεί ηελ εγγνλή ηεο («Ζ κακά ηεο… Ζ γηαγηά.» / 

κηθξνπεξίνδνο ιόγνο). Θπκάηαη ηε κεηέξα ηεο πνπ ην ύθαλε γηα ηελ πξνίθα ηεο, αιιά θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο ύθαλζήο, πνπ ζήκαηλε γηα ηνπο αλζξώπνπο ηεο επνρήο ηε δεζηαζηά ηεο θνηλσληθήο 

ζπλαλαζηξνθήο ην βξάδπ ζην «θσο ηνπ ιπρλαξηνύ». Πεξηγξάθεη αθόκα ηε θξνληίδα, ηελ πξνζνρή 

ζηε ιεπηνκέξεηα θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα πνπ ήηαλ όια όζα είραλ λα θιεξνδνηήζνπλ ζηηο επόκελεο 

γεληέο, θηηάρλνληαο κε ηα ρέξηα ηνπο «πξάγκαηα γηα κηα δσή» («Ήηαλ βακκέλν… ζρέδηα»).  
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Αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ηεο αθεγήηξηαο, ζα θξαηνύζα ην ηαγάξη σο κηα παξαθαηαζήθε, θαηαλνώληαο 

όηη έλα απιό αληηθείκελν κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη ηόζν κεγάιν ζπλαηζζεκαηηθό θνξηίν. Θα έλησζα 

όηη κε ζπλδέεη κε ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο, αλαθαιύπηνληαο πηπρέο ηεο δηθήο ηνπο δσήο, αιιά θαη 

ηεο νηθνγελεηαθήο κνπ ηζηνξίαο. 

Γιεςκπίνιζη: ηελ παξαπάλσ ελδεηθηηθή απάληεζε, παξαηίζεληαη πεξηζζόηεξνη θεηκεληθνί δείθηεο 

από ηνπο απαηηνύκελνπο, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο από ηνπο καζεηέο. 

ΘΔΜΑ Γ 

Δπηθνηλσληαθό πιαίζην: άξζξν ζε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ (ηίηινο, αθόξκεζε, α’ πιεζ. γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ζπιινγηθόηεηαο θαη γ’ ελ. θαη πιεζ. γηα αληηθεηκεληθόηεηα) 

 

Σίηινο: Ζ Ηζηνξία σο βίσκα 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ: Αλαθνξά ζηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ από ηα ζηνηρεία ηεο 

παξάδνζεο θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό ηνπ θεηκέλνπ 1 (αθόξκεζε)  

 

ΚΤΡΗΩ ΘΔΜΑ: 

Α) Αξία ηηρ ιζηοπικήρ γνώζηρ 

 Δλδπλάκσζε εζληθήο ζπλείδεζεο, γλώζε ηνπ παξειζόληνο θαη θαηάθηεζε εζληθήο 

απηνγλσζίαο. 

 Καιιηέξγεηα γόληκνπ δηεζληζκνύ θαη πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ιαώλ, 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο εηξήλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο. 

 Παηδεπηηθόο ξόινο (δηδάζθεη ηηο λεόηεξεο γεληέο, πξνβάιιεη πξόηππα πξνο κίκεζε θαη πξνο 

απνθπγή). 

 Καιιηέξγεηα δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά (ελεξγόο πνιίηεο). 

 Γηακόξθσζε νινθιεξσκέλεο – ζθεπηόκελεο  πξνζσπηθόηεηαο ( απηνζπλείδεζε). 

 Γηαζθάιηζε νκαιήο θνηλσληθνπνίεζεο κε ηελ αθνκνίσζε ησλ αμηώλ θαη θνηλσληθώλ θαη 

πνιηηηθώλ θαλόλσλ. 

 

Β) Βιωμαηικοί ηπόποι καλλιέπγειαρ ηος ενδιαθέπονηορ για ηο ιζηοπικό παπελθόν 

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. «Τηνζέηεζε» θαη   «αλάδεημε»   από   ζρνιεία   

κλεκείσλ). 

 Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ηόπνπο ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ θαη ζε κλεκεία. 

 πκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ αλάδεημε ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ (π.ρ. 

εθζέζεηο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο). 

 Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Ηζηνξίαο – ζύλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο κε άιια 

καζήκαηα (π.ρ. Γεσγξαθία, Λνγνηερλία, Φηινζνθία, Μαζεκαηηθά). 

 Αμηνπνίεζε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη δηαδηθηύνπ γηα ηελ πιεξνθόξεζε θαη ηε ζύλζεζε 

εξγαζηώλ ηύπνπ project. 

 Πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο κε άιιεο επξσπατθέο πόιεηο γηα ηελ αλάδεημε ηεο επξσπατθήο 

δηάζηαζεο ηεο θαζεκηάο. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ: αλαθεθαιαησηηθόο – δενληνινγηθόο. 
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Δπηζήκαλζε ηεο αμίαο ηεο βησκαηηθήο εκπινθήο ησλ λέσλ θαη ηεο θαίξηαο επζύλεο ηεο Πνιηηείαο 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Ηζηνξία. 

 


