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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Θέμα Α 

Α1. Η συντάκτρια του κειμένου I. πραγματεύεται τις έννοιες της ελληνικότητας και του 

ελληνισμού, σε διαχρονικό πλαίσιο. Επιδιώκοντας να διαχωρίσει το ελληνικό στοιχείο 

από εξωτερικά  - εθνικά χαρακτηριστικά, αναδεικνύει ως κατεξοχήν έρεισμα του 

Ελληνισμού, την συνείδηση της Κοινής Παιδείας,  της Ελληνικής Παιδείας. Η τελευταία 

αντικατοπτρίζει τις μεγάλες Ελληνικές αξίες, την ελευθερία, την δικαιοσύνη, το μέτρο, 

την αρμονία, τη δημοκρατία, την ηθική. Σηματοδοτεί  την ιδιοσύσταση του Έλληνα, τον 

εθνικό αυτοπροσδιορισμό του  συνιστώμενη πάντα ,από την Ελληνική γλώσσα, την 

Ιστορία, την Παράδοση και τον Χριστιανισμό. Καταλήγοντας, η κειμενογράφος, 

αναγνωρίζει πως ο Ελληνισμός δεν  απαντά απλώς  ως αξία και ιδανικό των Ελλήνων, 

αλλά εκφράζει απαράμιλλη δυναμική και κυρίως, την πορεία προς την κατάκτηση της 

εσωτερικής Αλήθειας του Ανθρώπου. 

 

Θέμα Β 

Β1. 

α. Λάθος:“... η έννοια <<Ελληνισμός>> ... ιδιότητα” 

β. Σωστό: “Η Ελληνική γη ... σύγχρονο κόσμο.” 

γ. Σωστό: “Το Ελληνικό στοιχείο... Ελληνικές αξίες.” 

δ. Σωστό: “Αυτό που έδωσε... Την ανθρωπότητα.” 

ε. Σωστό: “Ο μόνος κανόνας... του έθνους μας.” 

 

Β2. i) Είναι γεγονός πως ο Ελληνισμός αποτελεί ιδανικό συνυφασμένο με το συλλογικό 

Όλο και όχι μόνο με τον Ελληνικό λαό. Το Ελληνικό στοιχείο δεν είναι η καταγωγή, το 

χρώμα, το αίμα, η εθνικότητα, η θρησκεία. Εμπεριέχει και συμπεριλαμβάνει τους 

πυλώνες της ελληνικής κλασσικής αρχαιότητας ( την ελευθερία, την ισότητα, τη 

δικαιοσύνη, την ηθική, την αρμονία, την ορθή κριτική σκέψη, το δημοκρατικό φρόνημα, 

τη γόνιμη αμφισβήτηση και την τάση αναζήτησης της εσωτερικής αλήθειας). Όλες οι 

αρχές αυτές στο σύνολό τους, περικλείονται μέσα στην ανώτερη αξία, τη συνείδηση της 

Κοινής Παιδείας  με απήχηση πανανθρώπινη.  Επιλογικά, η διαμόρφωση μιας υγιούς, 

άρτιας, ισχυρής προσωπικότητας έγκειται στην συνείδηση της Κοινής Ελληνικής 

Παιδείας, σύγχρονο αιτούμενο πλέον, παγκοσμίως.  
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Β2. ii) α. Στη  δεύτερη παράγραφο του κειμένου II., η συντάκτρια οργανώνει τις 

σκέψεις της  αναπτύσσοντάς την  με τον τρόπο των παραδειγμάτων. Συγκεκριμένα, η 

συγγραφέας παραθέτει παραδείγματα, όπως στο σημείο, “Η Δημοκρατία, η 

Δικαιοσύνη, η Ισονομία...”, παρουσιάζοντας  αξίες που πρεσβεύει ο Ελληνισμός, 

επιδιώκοντας να επεξηγήσει την παγκόσμια διάσταση που είχε η Ελληνική 

επανάσταση πανανθρώπινα σηματοδοτώντας και νοηματοδοτώντας τον οικουμενικό 

πολιτισμό.  

Β2 ii β. Το κείμενο I. φέρει τον τίτλο “Ελληνικότητα και Ελληνισμός…..Θεματοφύλακες 

και Φαροφύλακες τούτης της Γης..”, ο οποίος διέπεται από  τα δομικά συστατικά του 

τίτλου που αφορούν την οπτική του συγγραφέα, τη γλώσσα, το ύφος, τα 

συντακτικά και γραμματικά στοιχεία, αλλά και τα σημεία στίξης. Ο συγγραφέας 

κάνει χρήση ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας, όπως “Θεματοφύλακεςς και 

Φαροφύλακες τούτης της Γης...” επιδιώκοντας να προσδώσει έμφαση στον λόγο του, 

καθώς και να χρωματίσει συναισθηματικά τον τίτλο, με ΣΚΟΠΟ - ΠΡΌΘΕΣΗ – ΣΤΌΧΟ 

– ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη 

για την ευρεία απήχηση της έννοιας του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ. Παράλληλα, ο τίτλος κερδίζει 

σε ζωντάνια και παραστατικότητα με κυρίαρχο σημείο στίξης τα αποσιωπητικά, μέσω 

των οποίων ο συγγραφέας επιζητά να δηλώσει πως υπάρχει στο μήνυμα υπονοούμενο – 

υπαινικτικό στοιχείο για το προσδιοριστικό περιεχόμενο της έννοιας του Ελληνισμού, το 

οποίο πρέπει να συμπεράνει ο αναγνώστης , δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα 

απρόσμενης μεταβολής στην εξέλιξη του νοήματος, καταφέρνοντας όμως, να κεντρίσει 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Επιλογικά, ο τίτλος είναι επικοινωνιακά 

αποτελεσματικός, καθώς επιτυγχάνει να αποδώσει το περιεχόμενο του κειμένου I. με 

τρόπο που προϊδεάζει τον αναγνώστη, αλλά και τον προσελκύει για την Υπόσταση – 

Ευρύτητα – Ρόλο – οικουμενική Σημασία του Ελληνισμού.  

Β2. ii. γ. Με την χρήση α’ πληθυντικού ρηματικού προσώπου στην τέταρτη παράγραφο 

του κειμένου II., η συγγραφέας επιδιώκει να χαρίσει έναν οικείο τόνο στον λόγο της. Τον 

καθιστά πιο άμεσο, μέσω αυτού προσδίδει καθολικότητα στο ποιόν της πράξης που 

αναφέρεται, σχετικά με την υποχρέωση των Ελλήνων να υπηρετούν και να τιμούν τις 

αξίες του Ελληνισμού σε διαχρονικό πλαίσιο. Θέτει και τον εαυτό της ως συμμέτοχο 

χωρίς να υποτιμά τον αναγνώστη. Αντίθετα τον καθιστά πιο δεκτικό, και ο λόγος της 

κερδίζει σε πειστικότητα, ενώ  φορτίζεται συναισθηματικά. “Οφείλουμε...”, 

“...υπηρετούμε...”, “...προασπιστούμε...”. 

Με την χρήση υποτακτικής έγκλισης, η συγγραφέας επιδιώκει να προσδώσει στο 

κείμενό της την αίσθηση της επιθυμίας αλλά και της προτροπής. Βάσει των ενδεικτικών 

χωρίων “... να υπηρετούμε...” “... να μένουμε...”, “... να προσαπιστούμε...” αποσκοπεί 

συγχρόνως στην ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό του αναγνώστη, σχετικά με 

το χρέος του Έλληνα να συνεχίσει να τιμά, να  προστατεύει και να προασπίζεται γόνιμα 

και εποικοδομητικά τα παραδεδεγμένα με εξελικτική πορεία πάντα, μέσω του 

Ελληνισμού και των αξιών που αυτός πρεσβεύει.  
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 Β3 i.  ενσυναίσθηση : ταύτιση, ενσυνείδηση 

           εξεγερθεί : επαναστατήσει, ξεσηκωθεί  

 ισχυρή : δυνατή, σθεναρή 

 παγκόσμια : οικουμενική 

 αξίες : αρχές 

 θεωρούμε : νομίζουμε 

 ζητούμενο : στόχος, αιτούμενο 

 αλλάζει : μεταβάλλεται  

 καινούριες : νέες 

 βγαίνει : δημιουργείται  

 

Θέμα Γ 

Γ1. Στο λογοτεχνικό κείμενο III., το θεματικό κέντρο αναφοράς του ποιητικού 

υποκειμένου - Οδυσσέα Ελύτη, είναι η Ελλάδα και η ονειρική εικόνα του γι’αυτήν. Όσον 

αφορά το συγκείμενο, ο ποιητής χαρακτηρίζει Ελλάδα μια χώρα αθάνατη στο χρόνο που 

ονειρεύτηκε και αρχίζοντας να την δημιουργεί, μαγεμένος , από την ομορφιά της, την 

χαρακτηρίζει “άπιαστη”. Με την χρήση α’ ενικού ρηματικού προσώπου, όπως 

“...δοκίμαζα..”,  “...καλύψω...”, “...φοβήθηκα...”, ο ποιητής επιδιώκει να προσδώσει 

αμεσότητα, ζωντάνια, ενδιαφέρον, ζωηρότητα στον λόγο, αφού η αφήγηση εμπεριέχει 

το στοιχείο της προσωπικής μαρτυρίας – ομολογίας, αφού εμφανής είναι ο προσωπικός, 

εξομολογητικός τόνος. Παράλληλα, με την χρήση σχημάτων λόγου, όπως “... όλο και 

την δοκίμαζα...” μεταφοράς, “... να δένω λόγια σαν διαμάντια..” παρομοίωσης, ο 

συγγραφέας πετυχαίνει να γίνει ο λόγος του πιο εκφραστικός και παραστατικός, πιο 

ζωντανός προσελκύοντας περισσότερο την προσοχή του αναγνώστη, καθώς το μήνυμα 

εντυπώνεται στην ψυχή του πιο ζωηρά και πιο εντυπωσιακά.  

 Η Ελλάδα, με το πέρας των χρόνων, έχει δείξει μεγάλη αντοχή στο Χρόνο και 

δύναμη απέναντι σε εχθρικές δυνάμεις. Προσωπικά ταυτίζομαι με τις θέσεις του 

ποιητικού υποκειμένου. Ανά τα χρόνια, η ελληνική χώρα αντιμέτωπη με επιθέσεις 

υποδούλωσης και καταστολής, πάντα κατάφερνε να βγαίνει αλώβητη, έχοντας ως 

σημαντικότερο όπλο της, τις αξίες του ελληνισμού : την ελευθερία, την ηθική, την 

δικαιοσύνη, την ισότητα, την δημοκρατία, την αλληλεγγύη. Μια τέτοια Ελλάδα, ικανή 

να διατηρεί , αέναα, την ταυτότητα και τον πολιτισμό της, είναι η Ελλάδα που 

προβάλλεται στο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, μια  Ελλάδα που θα συνεχίσει να 

πορεύεται δυνατή με καθοδηγητή πάντα, τις Ελληνικές αξίες και την συνείδηση της 

κοινής παιδείας, της Ελληνικής παιδείας. 

 

 Θέμα Δ 

 Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι, 

 Φίλες και φίλοι συμμαθητές, 

όπως όλοι γνωρίζουμε, ακόμα και σήμερα , την εποχή της παγκοσμιοποίσης και 

των εκπληκτικών επιστημονικών τεχνολογικών επιτευγμάτων, ο άνθρωπος λόγω του 

άκρατου υλοκρατισμού και τεχνοκρατισμού, της νωθρότητας και του μιμητισμού που 

επικρατούν, αποφεύγει να γνωρίσει το παρελθόν του τόπου του. Η παράδοση οι ρίζες 
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του, οι καταβολές του παραμένουν απόμακρα, με τον σύγχρονο άνθρωπο να  βιώνει όχι 

μόνο  ασθμαίνοντα τρόπο ζωής, αλλά ούτε και να ενδιαφέρεται να τα γνωρίσει. Στην 

σημερινή μας συγκέντρωση, ως εκπρόσωπος της μαθητικής μου κοινότητας, καλούμαι 

να εκφράσω βασικές θέσεις για τη σημασία της υγιούς σχέσης του ατόμου με την 

παράδοση, αλλά και να προτάξω  τρόπους μέσω των οποίων το σχολείο μπορεί να 

συμβάλει σε μια γόνιμη  προσέγγιση της εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς κυρίως, 

από τους νέους ανθρώπους ευελπιστώντας, σαφώς, να καταφέρουμε όλοι, να  

συντείνουμε σε έναν  υγιή προβληματισμό, ευαισθητοποίηση, και ορθή δράση. 

Ζ1: Ο άνθρωπος αναμφίβολα, είναι μια δέσμη από μνήμες και η μνήμη είναι 

αναγωγή στο παρελθόν. Χωρίς το παρελθόν δεν μπορεί να υπάρχει υπόσταση και 

παρόν. Η παράδοση συμβάλλει στην δημιουργία, διατήρηση και συνέχεια του εθνικού 

πολιτισμού συνδράμοντας καθοριστικά στην διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας με 

την ταυτόχρονη ενίσχυση από την ευρύτητα της επιστήμης της ιστορίας και την διττή 

της στόχευση στην ατομική ανθρώπινη δράση και την παρελθοντική συλλογικότητα. 

Όλοι θα συμφωνήσουμε πως η παράδοση διαπαιδαγωγεί τον άνθρωπο καθοδηγώντας 

τον, διδάσκοντας και παραδειγματίζοντας, σηματοδοτώντας την ιδιοσυστασία, την 

ιδιοσυγκρασία, την ιδεολογία, αλλά και την  αποϊδεολογικοποίηση του παρελθόντος 

μέσω της τέλεσης ιστορικών και ιδεολογικών διεργασιών, άσκησης στην ορθή κριτική 

σκέψη, την πνευματική εγρήγορση, τη γόνιμη αμφισβήτηση του παραδεδεγμένου, 

στάση διαφοροποιούμενη από άγονες εθνοκεντρικές παρορμήσεις. Το αίσθημα εθνικής 

συνείδησης ενισχύει το συλλογικό πνεύμα, εμφυσά τον ηθικό αξιακό κώδικα, εδραιώνει 

τις ψυχικές αρετές μέσω της εθνικής εμπειρίας και μνήμης, στο διεθνοποιημένο και 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον του σήμερα. Τροφοδοτεί την εθνική αυτογνωσία και την 

ιστορική συνείδηση προσανατολίζοντας  ορθά και βελτιωτικά την κοινωνία σε 

οικουμενικές αξίες με ανθρωπιστικό υπόβαθρο αναδεικνύοντας, πάντα με την 

πολιτιστική μας κληρονομιά, τον Άνθρωπο, την ανθρωπιά, το αιτούμενο των υγιών 

ανθρώπινων σχέσεων  ως ανθρωποκεντρική μέριμνα.  

Καθένας μας, φίλοι μου,  αντιλαμβάνεται λοιπόν πως η εθνική αυτογνωσία και 

η ιστορική γνώση και συνείδηση αποτελούν πυλώνες της προσωπικής και κοινωνικής 

ζωής με κατευθυντήριο ρόλο  για την επίλυση πολλών  σύγχρονων προβλημάτων. Ο 

άνθρωπος σήμερα, φανερά απομακρυσμένος και αποκομμένος από το παρελθόν και τις 

αξίες του , λόγω άγνοιας, εθελοτυφλίας, ετεροκατεύθυνσης, καταλήγει αμαθής 

μπροστά στο ιστορικό υπόβαθρο της ζωής του. Σ’αυτό το σημείο, λοιπόν εύλογος 

απαντά ο προβληματισμός΄ πώς μπορεί το σχολείο ως πρωτογενής φορέας αγωγής και  

κοινωνικοποίησης, να ενισχύσει την σχέση του ατόμου με την παράδοσή, την 

ιστοριογνωσία και το παρελθόν του; 

             Ζ2:Το σχολείο, αναγνωρίζουμε αναντίλεκτα ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην διαμόρφωση υγιούς, ισχυρής, άρτιας προσωπικότητας ενός νέου και ως 

επακόλουθο είναι ικανό να τον ωθήσει στην καλλιέργεια στενού δεσμού με την 

παράδοση. Με την έμφαση, μάλιστα  στην ελκυστική διδασκαλία των γλωσσικών 

μαθημάτων, κυρίως της ιστορίας, ο μαθητής εξοικειώνεται με την εθνική πολιτιστική 

κληρονομιά και συνειδητοποιεί την αξία της, αποκτώντας ιστορική συνείδηση. 

Ενισχυτικά λειτουργούν τα οπτικοακουστικά μέσα με την παρακολούθηση ντοκιμαντέρ 

και η εκπόνηση ομαδικών εργασιών, ο εκσυγχρονισμός των σχολικών εγχειριδίων του 

μαθήματος της Ιστορίας, ώστε να μην παρέχουν αποσπασματική γνώση, αλλά  
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εμπλουτισμό  τους με σύγχρονες πληροφορίες και πλούσιο εικονογραφικό υλικό για 

διερεύνηση της νοοτροπίας και της ηθοτροπίας διαφόρων ιστορικών εποχών και 

κοινωνιών. Η ζωντάνια, η παραστατικότητα, η θεατρικότητα μαθητών και 

εκπαιδευτικών, παράλληλα καταστούν μόνο εύληπτη και προσιτή την διδακτική 

διαδικασία. Συγχρόνως, επιβλητέα, αλλά και εφικτή κρίνεται και  η βιωματική επαφή 

με την εθνική πολιτιστική κληρονομιά, όπως η επίσκεψη σε μουσειακούς και 

μνημειακούς χώρους που εμφυσούν πνεύμα εθνικής αυτογνωσίας, προάσπισης ειρήνης,  

σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γόνιμου διεθνισμού. Μέσω αυτών, δίνεται η 

δυνατότητα καλλιέργειας ορθής κριτικής σκέψης απέναντι στην παράδοση και τις 

ξενικές επιδράσεις, στοιχεία που προωθούν την ιστορική παιδεία και καλλιεργούν στους 

νέους τον κριτικό στοχασμό, την εποικοδομητική και γόνιμη αμφισβήτηση.  

 Συνοψίζοντας, αγαπητό κοινό,  αντιλαμβανόμαστε  πως η ιστοριογνωσία δεν 

παύει να συνιστά μέχρι σήμερα,  πυλώνα της ατομικής και κοινωνικής συνείδησης,  

μολονότι  το φαινόμενο αποξένωσης του σύγχρονου ατόμου από αυτήν λαμβάνει 

ανησυχητική διάσταση. Είναι κοινός τόπος, , λοιπόν πως απαιτείται,άμεσα, εγρήγορση 

και αδιάλειπτη προσπάθεια συγκερασμού θεωρίας και  συνείδησης της 

πραγματικότητας, ώστε να γίνει πράξη  το γόνιμο συμπλησίασμα ατόμου, παρελθόντος 

και  ιστορίας του. Με αυτήν  την προοπτική, ο νέος άνθρωπος θα αποκτήσει υγιή σχέση 

με την παράδοση, θα  κερδίσει ισχυρά εφόδια για το μέλλον του, αλλά και  θα καταστεί  

ενεργός, συνειδητοποιημένος, επωφελής, αυριανός πολίτης, άξιος πολίτης του   

μέλλοντος. 

         Σάς ευχαριστώ αμέριστα για την προσοχή σας  

 

 

 

 

 


