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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022 

 
«Η ιστορική γνώση στη ζωή μας» 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 

Θέμα  Α 
 
Ο συγγραφέας παραθέτει τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η 
εκμάθηση της ιστορίας.  Αρχικά, τονίζεται η συμβολή της  στη διαμόρφωση της 
πνευματικής και ηθικής καλλιέργειας,  αλλά και στην κοινωνική  οργάνωση. 
Γνωρίζοντας το έργο, τον τρόπο ζωής και τη σκέψη των προγόνων, 
αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το παρόν, αποκτάμε επίγνωση  του εαυτού αλλά και 
διαμορφώνουμε συλλογική – εθνική συνείδηση.  Τέλος, διδασκόμαστε  από τα λάθη 
των προγόνων. 
                                                                                           
                                                                                                                              (63 λέξεις) 
 
Θέμα  Β 
 

Β1        α )   Λ 

              β)    Λ 

              γ)    Σ 

              δ)    Σ 

              ε)    Σ 

                          
               Β2        α)   Ο τίτλος του κειμένου «Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία» έχει τη μορφή 

  της ευθείας  ερώτησης, που προσδίδει παραστατικότητα και αίσθηση  

                           διαλόγου ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη, προσελκύοντας 

                           ταυτόχρονα το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

                                                                           
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
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Με τη χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου και την υποτακτική έγκλιση, προσδίδει 

αμεσότητα, ζωντάνια και ανάγει το θέμα σε συλλογικό προβληματισμό, καθώς 

απασχολεί όλη την κοινωνία (καθολικότητα).   Το ύφος γίνεται  προτρεπτικό και 

διδακτικό.   Η πρόταξη  της λέξης «γιατί» δίνει  έμφαση και καταδεικνύει τους 

λόγους διερεύνησης  της αναγκαιότητας της εκμάθησης της ιστορίας, το οποίο είναι 

και το βασικό θέμα του κειμένου. Επομένως, ο επικοινωνιακός ρόλος του τίτλου 

επιτυγχάνεται.     

 

β) Ο ευθύς λόγος προσδίδει στο κείμενο ζωντάνια, δημιουργεί  ένα κλίμα οικειότητας 

με τον αναγνώστη και τον βοηθάει να βιώσει άμεσα τις απόψεις που μεταφέρονται. 

Παραθέτοντας  αυτούσια τα λόγια των φοιτητών με τη μορφή μαρτυρίας, ο λόγος 

του κερδίζει σε πειστικότητα, αληθοφάνεια και  βοηθάει τον αναγνώστη να 

ταυτιστεί μαζί τους.  

   

 

 Β3    

 « ……… αυτές κι αν δεν θέλουν να ξεχαστούν….» 

Η Κική Δημουλά  συναισθηματικά  προσεγγίζει το θέμα και τονίζει την αναγκαιότητα 

της ιστορικής μνήμης των απωλειών. 

 

 «Τιμά τους ήρωες…….αγνοούμενο» 

Προσδίδεται δραματικότητα, συναισθηματική φόρτιση, κλιμάκωση, πύκνωση. 

 

 «Και ακόμα τα κρατάει…..φωτογραφία σου» 

Εικόνα με την οποία συνδέεται το παλιό με το νέο. 

 

 «παρελαύνουν οι Θερμοπύλες» 

Η προσωποποίηση και η καταγραφή ιστορικά φορτισμένης Μάχης (Θερμοπύλες) 

ευαισθητοποιεί τον αναγνώστη. 

 

 «Για να δώσει…..εδώ στο παρόν»      

Παρομοίωση 

 Επανάληψη της λέξης γενέθλια.  

Τονίζεται η σημασία της επετείου της  γέννησης  παιδιών 
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Θέμα  Γ 
 
Γ1   Το ταγάρι είναι ένα οικογενειακό κειμήλιο: 

 Συνδέει τρεις γενιές 

 Είδος χειροτεχνίας (η οικογένεια παράγει προϊόντα) 

 Απεικονίζει τις αντιλήψεις μιας προηγούμενης εποχής 

 Στοιχείο μόδας και έκφρασης οικολογικών ανησυχιών 

 Μέρος προίκας – κοινωνική θέση γυναίκας 

 

Κειμενικοί Δείκτες:   

 Αντίθεση 

(«Όταν το έδειξα……γέλασε» ,  «της έδειξα το ταγάρι και συγκινήθηκε») 

 Ευθύς λόγος 

(«Πράγματα για μια ζωή») 

 Συναισθηματικά φορτισμένος λόγος 

(«Όταν το έδειξα της μαμάς μου γέλασε»,  «Της έδειξα το ταγάρι και 

συγκινήθηκε», «Τα έλεγε αυτά με νοσταλγία») 

 Περιγραφή 

(«Ήταν βαμμένο…..λαμπερά σχέδια») 

 

Τελευταίο ερώτημα: Υποκειμενική απάντηση και αιτιολόγησή της. 

 
 

Θέμα  Δ 
 
Δ1      
ΠΡΟΛΟΓΟΣ   
Με αφορμή το κείμενο που δόθηκε στη Γ΄ Λυκείου από τον καθηγητή της Ιστορίας, 
αναδείχτηκε το ζήτημα της απαξίωσης των ιστορικών γνώσεων από τους νέους και 
κυρίως  τους φοιτητές. Παρά την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου, προκαλεί 
εντύπωση η αδιαφορία τους για την ιστορική προσέγγιση.   Γι΄ αυτό είναι σημαντικό 
να επαναπροσδιοριστεί η αξία της ιστορίας και να αναζητηθούν βιωματικοί τρόποι 
επανασύνδεσης με το παρελθόν. 
 
α)  Η αξία της ιστορικής γνώσης 

 Διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες, καλλιεργώντας κριτική σκέψη – 

προβληματισμό, αποφεύγοντας παραπληροφόρηση  και χειραγώγηση, 

απεγκλωβισμός από στερεότυπα. 
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 Προσφέρει διδάγματα και πρότυπα προς μίμηση, αναπτύσσει ηθικές αρετές 

και αξίες (π.χ. ελευθερία, φιλοπατρία, δικαιοσύνη), αποτρέποντας την 

επανάληψη λαθών. 

 Ενισχύει συλλογικό πνεύμα, ενότητα, ομοψυχία, εδραιώνοντας την 

δημοκρατία που βασίζεται στην αξία του διαλόγου. 

 Τονώνει την εθνική συνείδηση μέσω της εθνικής αυτογνωσίας.  

Κατανοούμε  ότι είμαστε συνεχιστές της πολιτιστικής παράδοσης και 

υπεύθυνοι για την κληροδότησή της στις επόμενες γενιές. 
 

 

β) Βιωματικοί  τρόποι  για την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για το ιστορικό 

παρελθόν.  

 Επισκέψεις  σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 

 Ένταξη σε πολιτιστικούς συλλόγους  (π.χ. παραδοσιακοί χοροί) 

 Επαφή με Τρίτη ηλικία (αφηγήσεις) 

 Ψηφιακή περιήγηση σε μουσεία 

 Δραματοποίηση ιστορικών γεγονότων στην τάξη 

 Συνεντεύξεις από πρόσωπα που βίωσαν ιστορικά γεγονότα 

 Συγκέντρωση οικογενειακών κειμηλίων από μαθητές, με σκοπό την ανάδειξη 

του ρόλου και της αξίας τους στη νέα γενιά.  

 Συλλογή παλαιών αντικειμένων με ιστορική αξία (π.χ συλλογή νομισμάτων) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


