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Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 
Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» 

 
Α. Ο συγγραφέας αναφέρει τους λόγους που καθιστούν τη γνώση της ιστορίας σημαντική. 
Αρχικά, επισημαίνει ότι το παρελθόν επηρεάζει τις στάσεις, τις αντιλήψεις μας και καθορίζει 
τις γνώσεις και τις αξίες μας. Ωστόσο, θεωρεί ότι και οι σύγχρονοι έχουν ευθύνη στην 
εξέλιξη και στη διαμόρφωση της ιστορίας. Στη συνέχεια, τονίζει την αξία της γνώσης του 
παρελθόντος και των προγονικών κατορθωμάτων, καθώς αυτά συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαφής μας με τον πολιτισμό. Επομένως, η ιστορία 
παραδειγματίζει και βοηθά στον προσδιορισμό μας ως έθνος στο μέλλον. 
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Β2.α. Ο τίτλος του κειμένου «Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία;», έχει διατυπωθεί με τη μορφή 
ευθείας ερώτησης. Με την επιλογή αυτή ο συντάκτης του κειμένου δηλώνει εξαρχής το 
θέμα του που είναι η αξία της ιστορικής γνώσης και η αναγκαιότητα μελέτης της ιστορίας, 
προϊδεάζοντας τον αναγνώστη. Ο τίτλος είναι ρηματικός με το ρήμα της πρότασης «να 
μαθαίνουμε» να τίθεται σε υποτακτική και α΄ πληθυντικό πρόσωπο, που προβάλλει τον 
καθολικό προβληματισμό για την αναγκαιότητα γνώσης της ιστορίας . Με τον τρόπο αυτό 
καταφέρνει να προσεγγίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να τον προβληματίσει 
σχετικά με την αξία της ιστορικής γνώσης. Επομένως, ο επικοινωνιακός ρόλος του τίτλου 
επιτυγχάνεται καθώς είναι εύστοχος, σύντομος και δηλωτικός του περιεχομένου.  
 
Β2.β. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του κειμένου, ο συγγραφέας, αξιοποιώντας τα 
βιώματά του ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, χρησιμοποιεί ευθύ λόγο για να μεταδώσει 
στον δέκτη τις απορίες των φοιτητών του. Συγκεκριμένα, αυτοί προβληματίζονται σχετικά 
με τους λόγους που πρέπει να μαθαίνουν ιστορία, καθώς οι ίδιοι τονίζουν ότι κοιτάζουν 
μόνο μπροστά στο μέλλον. Η χρήση του ευθέος λόγου αποδίδει με πιστότητα τα λόγια και 
τον προβληματισμό των φοιτητών, καλλιεργώντας κλίμα οικειότητας, ενώ προσδίδει 
ζωντάνια, παραστατικότητα και αμεσότητα στον λόγο. Έτσι κεντρίζει το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη και τον βοηθά να βιώσει άμεσα τις απόψεις που μεταφέρονται. Συνεπώς, το 
κείμενο αποκτά υφολογική ποικιλία, καθώς εναλλάσσεται ο ευθύς με τον πλάγιο λόγο.  
 
Β3. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η Κική Δημουλά επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τον 
αναγνώστη σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η επέτειος στη διατήρηση της μνήμης. 
Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της, χρησιμοποιεί το ασύνδετο σχήμα, «Τιμά τους 
ήρωες .. αγνοούμενο». Με αυτή την επιλογή προσδίδει γοργό ρυθμό και ζωντάνια στον 
λόγο, τονίζοντας εμφαντικά τα πατριωτικά χαρακτηριστικά της επετείου. Ταυτόχρονα, 
αναδεικνύει τη συναισθηματική φόρτιση της συντάκτριας, μεταφέροντας την περηφάνια της 
και στον δέκτη.  Επίσης, με τη χρήση της μεταφοράς «είναι ένα δωρεάν μεταφορικό μέσο» 
κάνει το ύφος γλαφυρό και παραστατικό δίνοντας έμφαση στη σημασία της επετείου που 
συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Η επανάληψη στο τέλος του κειμένου «γενέθλια … 
γενέθλια» δίνει έμφαση σε προσωπικές στιγμές του κάθε ανθρώπου που διατηρεί έντονα 



 

 2 

στη μνήμη του, αναβιώνοντας ο καθένας τη δική του επέτειο. Έτσι παρέχει 
συναισθηματική φόρτιση, πλούτο και δύναμη στη γλώσσα. 
 
Γ1. Στο εννοιολογικό περιεχόμενο της λέξης ταγάρι ενυπάρχει έντονος συμβολισμός. 
Αποτελεί έναν συνδετικό ιστό ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Συνέχει τέσσερις γενεές, 
της προγιαγιάς, της γιαγιάς, της κόρης και της εγγονής. Εξασφαλίζει τη συνέχεια, τη 
σύνδεση, την διαδοχή του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Αποτελεί ένα κειμήλιο 
προγονικό που πιστοποιεί ηθογραφικά στοιχεία του παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα 
διαθέτει μεγάλη συναισθηματική αξία. 
 
α΄ κειμενικός δείκτης: Η αφήγηση του κειμένου ξεκινά με το α΄ ενικό πρόσωπο («Θα σας 
πω»), μέσω του οποίου προσδίδεται ένας εξομολογητικός, βιωματικός τόνος, αφού 
καταθέτει την προσωπική της εμπειρία και μαρτυρία. 
β΄  κειμενικός δείκτης: Παρατηρείται η αντίθεση ανάμεσα στις δύο γενιές (παρελθόντος-
παρόντος) που καταφαίνεται από τη μια, από τον αργαλειό και το λυχνάρι και από την 
άλλη από το αστικοποιημένο περιβάλλον της Αθήνας. 
γ΄ κειμενικός δείκτης: είναι η περιγραφή της λέξης ταγάρι («Ήταν βαμμένο με …σχέδια»). 
Μέσω αυτής φωτίζεται και το συναισθηματικό περιεχόμενο που αποδίδεται στη λέξη, αφού 
περιγράφεται με αγάπη και ακρίβεια.  
 
Εναλλακτικά: Ένας πρόσθετος κειμενικός δείκτης είναι ο ευθύς λόγος («πράγματα για μια 
ζωή») που δείχνει με νοσταλγικό τρόπο όλη την αξία της παράδοσης. Αποδίδονται με 
πιστότητα τα λόγια της γιαγιάς, μιας γυναίκας του παρελθόντος. Προσδίδεται ζωντάνια, 
αμεσότητα και συγκινησιακή φόρτιση. Το βίωμα της γιαγιάς καθίσταται και βίωμα του 
αναγνώστη. 
 
Προσωπικά, αν ήμουν στη θέση της αφηγήτριας θα κρατούσα σαν θησαυρό το ταγάρι. 
Τέτοια κειμήλια είναι ο συνδετικός κρίκος με την οικογένειά μου και την ιστορία της, που 
μου αποκαλύπτει πτυχές της ζωής  της και διατηρεί ζωντανές τις μνήμες της. 
 
Δ1. 
Τίτλος: Η δύναμη της ιστορικής μνήμης 
 
Πρόλογος: Αποτελεί κοινή εμπειρία στα μαθητικά μας χρόνια να δυσανασχετούμε με το 
μάθημα της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί σε μια εποχή που οι 
αλλαγές είναι ραγδαίες και η τεχνολογία έχει διαμορφώσει ένα εντελώς πρωτόγνωρο 
περιβάλλον, εμείς πρέπει να μαθαίνουμε γεγονότα που δεν συνδέονται άμεσα με τη ζωή 
μας. Όμως, προβληματίστηκα αρκετά με τη διαπίστωση του συντάκτη ενός κειμένου που 
διάβασα πρόσφατα για την αξία της ιστορικής γνώσης.  
 
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Α΄ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

 Η γνώση του ιστορικού παρελθόντος τονώνει την εθνική μνήμη και συντελεί στη 
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με τους 
προγόνους μας, με όσους προηγήθηκαν και διαμόρφωσαν αυτό που είμαστε. Η μνήμη 
ενισχύει τον πατριωτισμό, τιμά τους ήρωες και τις πράξεις τους και εμπνέει την υγιή αγάπη 
για την πατρίδα σε μια εποχή που αυτή η αγάπη άλλοτε διαστρεβλώνεται σε εθνικισμό και 
άλλοτε λοιδορείται από τους υποστηρικτές της μηδενιστικής παγκοσμιοποίησης.  



 

 3 

 Η ιστορία, ως γνώση του συλλογικού μας «εγώ», συντελεί στην κατάκτηση της 
εθνικής αυτογνωσίας. Η αντικειμενική και ολόπλευρη διδασκαλία της σημαίνει ότι 
μαθαίνουμε και τις αδυναμίες, τις κακές στιγμές, τις δικές μας αδικίες και έτσι δεν 
υιοθετούμε εθνικιστικές τάσεις και ανυπόστατες θεωρίες περί ανωτερότητας του έθνους 
μας. Με τη γνώση της ιστορίας, της δικής μας και των άλλων, υπερβαίνουμε τον εθνικό 
ναρκισσισμό καθώς συνειδητοποιούμε τη συμπληρωματικότητα και τη διαλεκτική σχέση 
μεταξύ λαών και πολιτισμών. 

 Με τη γνώση της ιστορίας ο άνθρωπος καθίσταται ικανός να κατανοεί το παρόν και 
να προγραμματίζει το μέλλον. Όταν οι άνθρωποι αγνοούν τα λάθη και τις παραλείψεις του 
παρελθόντος, είναι αναγκασμένοι να τα ξαναζήσουν. Επίσης, ο νέος εμπνέεται από το 
παρελθόν και αντλεί αξίες και ιδανικά, υιοθετεί ως πρότυπα ανθρώπους που σημάδεψαν 
θετικά την πορεία της ανθρωπότητας.  

 Αναπτύσσει ιστορική σκέψη και συνείδηση, στοιχεία απαραίτητα για την 
προετοιμασία συνειδητών πολιτών. Με την ιστορική γνώση, οι πολίτες μπορούν να 
αντισταθούν στην προπαγάνδα, ερμηνεύουν πολιτικές σκοπιμότητες και δεν γίνονται 
θύματα της εξουσίας. 
Παρατηρεί τις συμπεριφορές των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις, 
ερμηνεύοντας έτσι την ανθρώπινη φύση και διαμορφώνοντας υπεύθυνη συμπεριφορά στο 
παρόν και το μέλλον. Επίσης, κατανοεί ότι ο κόσμος στον οποίο ζει είναι αποτέλεσμα μιας 
εξελικτικής πορείας με υποκείμενο δράσης τον άνθρωπο και συνειδητοποιεί την 
προσωπική του ευθύνη. Εμβαθύνει στα γεγονότα, εντοπίζοντας τη σχέση αιτίας και 
αποτελέσματος που διέπει την ιστορική εξέλιξη.   
 
 
Μεταβατική: Η επαφή μας όμως εμάς των νέων με την ιστορία μέσω της εξετασιοκεντρικής 
και μηχανιστικής προσέγγισής της από το σχολείο είναι απωθητική. Για αυτό απαιτείται η 
επαναπροσέγγισή της με ένα βιωματικό τρόπο. 
 
Β΄ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

 Στο σχολείο, η προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος πρέπει να γίνεται με ένα 
ζωντανό και ομαδοσυνεργατικό τρόπο που θα εμπλέκει όλους τους μαθητές σε έναν 
δημιουργικό διάλογο. Αυτός θα ωθήσει στην ανταλλαγή απόψεων, στη διατύπωση 
προβληματισμών και στην προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης των γεγονότων. 
Απαραίτητη κρίνεται η αξιοποίηση πολλαπλών πηγών, διαφορετικών μεταξύ τους ως προς 
την προέλευση και την ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, ώστε ο μαθητής να συγκρίνει, 
να αξιολογεί και να σχηματίζει προσωπική άποψη. Οι πολλαπλές πηγές εξασφαλίζονται με 
πλούσιες σχολικές βιβλιοθήκες και την αξιοποίηση του διαδικτύου. 
Δημιουργική αξιοποίηση του χαρακτήρα των σχολικών εορτών για διάφορες επετείους με 
την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, μακριά από αποστεωμένες, εθιμοτυπικού χαρακτήρα 
εκδηλώσεις. 
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τόσο στην παρουσίαση του μαθήματος όσο και στις 
ατομικές και ομαδικές εργασίες των μαθητών, που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του νέου. 
Συνδυασμός της διδασκαλίας με δραστηριότητες που ερεθίζουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών και επιτρέπουν τη βιωματική και συνεργατική μάθηση (π.χ., επισκέψεις σε 
ιστορικούς χώρους και μουσεία, σχολικές εκδηλώσεις, έκδοση υλικού, μελέτη τοπικής 
ιστορίας). 
Εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων με εικόνες, πηγές, μαρτυρίες και παρουσίαση των 
πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων και της καθημερινής ζωής των λαών.  
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 Συγκρότηση ομάδων προφορικής ιστορίας ώστε να αξιοποιηθούν οι μαρτυρίες 
ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα και να διατηρηθεί η μνήμη τους.  
 

 Επαφή με την ιστορία μέσω της τέχνης (θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, 
λογοτεχνία, ζωγραφική) που αποτελεί ζωντανή και άμεση μορφή σύνδεσης με το 
παρελθόν. 
 

 ΜΜΕ: παροχή ιστορικής παιδείας μέσα από εκπομπές και ντοκιμαντέρ. Παραγωγή 
τηλεοπτικών σειρών με ιστορικό περιεχόμενο και με τη συνδρομή επιστημόνων. 
 

 Αξιοποίηση του πλούτου πηγών και γνώσεων του διαδικτύου ώστε ο νέος να μάθει 
να αναζητά, να διασταυρώνει, να συγκρίνει, να ελέγχει, για να διαμορφώνει άποψη. 
Παρακολούθηση διαδικτυακών διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.  
 

 Τα μουσεία, σε συνεργασία με φορείς (δήμοι, πανεπιστήμια, πολιτιστικοί και 
επιστημονικοί σύλλογοι) να οργανώνουν δράσεις που θα ενισχύουν την επαφή των νέων 
και του ευρύτερου κοινού με την ιστορία και τη μνήμη. 
 

 Οι νέοι, να διατηρούν τα οικογενειακά κειμήλια, να επισκέπτονται τους τόπους 
καταγωγής τους, να συζητά με ηλικιωμένους για το παρελθόν και να έρχονται σε επαφή με 
τη λαϊκή τέχνη. 
 
Επίλογος: Γνωρίζοντας, λοιπόν, το παρελθόν μας, αντιλαμβανόμαστε ποιοι είμαστε και 
έτσι μπορούμε να σκεφτούμε πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε το μέλλον μας. Γιατί όσο κι 
αν εμείς οι νέοι ζούμε στο παρόν και ονειρευόμαστε το μέλλον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
αυτά δεν υπάρχουν χωρίς το παρελθόν. 


