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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΛ 2022 

 

A1. Με βάση το συγκεκριμένο απόσπασμα στο κείμενο Ι , ο συντάκτης θεωρεί 

πολυσήμαντη την Ιστορία. Η ανθρώπινη ύπαρξη, ο αξιακός της κώδικας και οι 

κοινωνικές νόρμες γενιές συνδέονται άρρηκτα με το παρελθόν. Πολύτιμη 

καθίσταται η ιστοριογνωσία στον εθνικό αυτοπροσδιορισμό , την αυτογνωσία και 

την ετερογνωσία, την πολιτισμική προσέγγιση της σύγχρονης εποχής. 

Καταληκτικά, ο κειμενογράφος παρουσιάζει την ιστορία με διδακτική , 

καθοδηγητική φωνή για τον άνθρωπο, ως γνώση των καταβολών του , της 

εθνικής του ταυτότητας , της υπόστασής, αλλά και της προοπτικής του. 

( 74 λέξεις) 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. 

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Σωστό 

 

B2. 

α. Ο τίτλος του κειμένου Ι. συνιστά σύντομο ρητορικό ερώτημα. Ο συντάκτης 

μέσω του ερωτήματος αυτού που θέτει “ Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία;” προάγει 

σαφώς τον προβληματισμό και τη διέγερση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη 

για τον μαθησιακό ρόλο της Ιστορίας (με μορφωτική , ηθικοπλαστική , 

πολιτισμική εθνικά και παγκόσμια, διάσταση). Η ύπαρξη του ρήματος 

«μαθαίνουμε» σε α’ πληθυντικό πρόσωπο προσδίδει προσωπικό ύφος και 

συλλογικότητα. Ευνόητα, η ζωντάνια, η οικειότητα και η αμεσότητα με τον 

αναγνώστη ενισχύονται από το ερώτημα και συμβάλλουν στην επικοινωνιακή 

αποτελεσματικότητα προσελκύοντας το αναγνωστικό κοινό και προϊδεάζοντας 

για το θέμα , καθώς υπάρχει και νοηματική επανάληψη του τίτλου στην πρώτη 

παράγραφο μέσω του ευθέος λόγου («Γιατί, κύριε πρέπει να μαθαίνουμε 

ιστορία;»). Επομένως, ο τίτλος κρίνεται εύστοχος, καθώς είναι εύληπτος και 

συμπυκνώνει το βασικό θεματικό κέντρο του κειμένου. 

 

β. Ο συντάκτης στο κείμενο 1 προβληματίζεται ως προς την απαξίωση και την 

υποβίβαση της ιστορική γνώσης από τους νέους. Συγκεκριμένα, στην πρώτη 
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παράγραφο ισχυρίζεται ότι η ιστορία λειτουργεί απωθητικά για τους νέους 

κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης της ζωής των μαθητών με το παρελθόν 

από την εκπαιδευτική κοινότητα. Ενισχύει την πειστικότητα του ισχυρισμού 

αυτού προσδίδοντας αμεσότητα στο λόγο, αντικειμενικότητα και 

διαμορφώνοντας ύφος οικείο και απλό. 

 

Β3. Η συντάκτρια του κειμένου 2 τείνει να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη για 

τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η επέτειος στη διατήρηση της ιστορικής 

μνήμης. Η επέτειος ενέχει κοινωνική διάσταση περιβάλλοντας όλες τις εκφάνσεις 

της κοινωνικής ζωής, στοιχείο που αισθητοποιείται με τη πρωτοπρόσωπη 

αφήγηση («Για να επανέλθω...», «Για να δώσω...», «ας πω...») που προσδίδει 

εξομολογητικό και προσωπικό ύφος, με μορφή εσωτερικού μονολόγου χωρίς 

αποδέκτη.  

Ακολούθως, ανιχνεύονται σχήματα λόγου, όπως η προσωποποίηση («η 

επέτειος...είναι μια μέρα... Πάει παντού», «Παρελαύνουν οι Θερμοπύλες...») και οι 

μεταφορές ([η επέτειος]«είναι δωρεάν μεταφορικό μέσο...», «την πιο εγκόσμια 

μορφή στην επέτειο.») που αισθητοποιούν το μήνυμα ότι το πατριωτικό πνεύμα 

διαπνέει το ιστορικό κεφάλαιο ενισχύοντας την ιστορική συνείδηση και 

ταυτότητα, ώστε να καθίσταται ιδιαίτερα προσιτό, και καθιστούν ύφος άμεσο και 

ζωντανό. Το σημείο αυτό αναδεικνύεται και από το ασύνδετο σχήμα («Τιμά τους 

ήρωες,... στον άγνωστο στρατιώτη», «-ιδού η νύφη...κοντά η ενηλικίωση») που 

παρατίθεται προσδίδοντας στο λόγο ζωηρότητα, παλμό και καθιστά το ύφος 

γοργό, κοφτό ασθματικό, ενώ αυξάνει το συναισθηματικό φορτίο. Τέλος δίνεται 

έμφαση στη θύμιση , τη μνήμη, την αξία της υπενθύμισης, “ ....γενέθλια, 

γενέθλια, γενέθλια, ....” μέσω του σχήματος της Επανάληψης. Εμφατικότητα, 

επιτονισμός, ζωντάνια κι αμεσότητα προάγουν τη σημασία της γενέθλια μνήμης 

στο παρόν σημείο. 

 

ΘΕΜΑ Γ. 

 

Γ1. Το ταγάρι για την οικογένεια της αφηγήτριας ενείχε συμβολικό χαρακτήρα 

και συναισθηματική αξία. Αποτελούσε προίκα , κληρονομιά και παρακαταθήκη 

των τριών προηγουμένων γενιών. Ήταν κεφάλαιο ζωής, αθάνατης μνήμης, στο 

πέρασμα του χρόνου. Το στοιχείο αυτό αισθητοποιείται από τη χρήση ποιητικής 

γλώσσας με το σχήμα λόγου της υπερβολής. “Πράγματα για μια ζωή “ ....ήδη το 

ταγάρι είχε χρησιμοποιηθεί από τρεις γενιές”. Ωστόσο, παρά την υπερβολή , το 

ταγάρι συνεχίζει να αποτελεί ένα κεφάλαιο σφραγισμένο από αυθεντικότητα και 

συνυφασμένο με τον ανθρώπινο Αγώνα, τον κάματο , τη στέρηση και την 

Αλήθεια της ζωής , όπως αυτή βιώθηκε και εξακολουθεί να βιώνεται. Η χρήση 

του σημείου στίξης των εισαγωγικών στο σημείο “ πράγματα για μια ζωή” 

παρουσιάζουν την αυτούσια ρήση της γιαγιάς όπως αυτή ειπώθηκε τονώνοντας 

τη ζωντάνια και την αμεσότητα στο παρόν χωρίο και ενισχύοντας την 

επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα. Το ταγάρι είναι περιουσία ζωής για τη 

γιαγιά. Εκεί φυλάσσονται όλα τα βιώματά της, στοιχείο που προβάλλεται από το 

ρητορικό ερώτημα ‘’Γιατί τι θα έχω παραπάνω εκεί;    Η ζωή της ήταν και είναι 

σηματοδοτημένη από το περιβάλλον του χωριού που μόνο το ταγάρι εύγλωττα 

μπορεί να αφηγηθεί. 
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Προσωπικά, αν ήμουν στη θέση της αφηγήτριας , ευνόητα και θα κρατούσα το 

ταγάρι. Αποτελεί μια δέσμη από νοσταλγικές μνήμες, ένα προσωπικό κεφάλαιο 

Ζωής σε όλες τις εκφάνσεις του. Δυσκολίες, χαρές, αγώνες, νίκες, δύναμη ψυχής 

σε όλες τις αντιξοότητες καταμαρτυρούνται από το ταγάρι. Είναι άψυχο 

αντικείμενο επιφανειακά, αλλά ουσιαστικό και έχει ψυχή πάντα με φωνή 

καθοδηγητική για τις επόμενες γενιές. Καταληκτικά , το ταγάρι ενέχει 

συμβουλευτική, διδακτική και βιωματική υπενθύμιση και μνήμη με αξία 

απαράμιλλη. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ.  

 

Δ1.  

Η Ιστοριογνωσία ενέχει ζωτικό ρόλο για την ανθρώπινη υπόσταση 

 

Ακόμα και σήμερα , την εποχή της παγκοσμιοποίσης και των εκπληκτικών 

επιστημονικών, τεχνολογικών επιτευγμάτων, η Ιστοριογνωσία λειτουργεί με 

υπενθυμητική νουθέτηση. Η παράδοση, οι ρίζες του ανθρώπου, οι καταβολές του 

παραμένουν απόμακρα, με τον σύγχρονο άνθρωπο να βιώνει όχι μόνο 

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

σημασία της υγιούς σχέσης του ατόμου με την Ιστορία , αλλά και οι τρόποι μέσω 

των οποίων το σχολείο και όλο και το ανθρώπινο περιβάλλον μπορούν να 

συμβάλουν βιωματικά σε μια γόνιμη προσέγγιση της εθνικής πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς κυρίως, από τους νέους ανθρώπους αποτελούν εύλογα ζητούμενα 

προς διερεύνηση. 

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 Ιστορία 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. 

Η ιστοριογνωσία 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 
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ανθρωπιά, το αιτούμενο των υγιών ανθρώπινων σχέσεων ως ανθρωποκεντρική 

μέριμνα. Αιτούμενο ωστόσο αποτελεί ο ρόλος του σχολείου ως προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

Ζ2: βιωματικοί τρόποι για να καλλιεργηθεί από τους νέους το ενδιαφέρον για το 

ιστορικό παρελθόν : 

-Το σχολείο οφείλει να προωθήσει την ουσιαστική διδασκαλία του μαθήματος της 

Ιστορίας. Το μάθημα μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους 

μαθητές με τη χρήση από τον καθηγητή σύγχρονων πολυμέσων (διαδραστικού 

πίνακα, οπτικοακουστικού υλικού). Ακόμη, με συχνές επισκέψεις σε ιστορικά 

μνημεία, αρχαιολογικούς τόπους και μουσεία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις να 

αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο και να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία 

διεξαγωγής τους. ....... Με την έμφαση 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 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, 

-Η οικογένεια με τη σειρά της οφείλει να δίνει υγιή παραδείγματα στη νέα γενιά. 

Οι ίδιοι οι γονείς πρέπει να είναι γνώστες της ιστορίας και να συζητούν με τα 

νεαρά μέλη την αξία της μετάδοσης των διδαγμάτων της ιστορίας. Να 

επισκέπτονται όλοι μαζί μνημεία και ιστορικούς τόπους. Να μεταβιβάζουν στα 

νεαρά μέλη τις αξίες της παράδοσής μας. 

-Από την πλευρά τους, οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν καθήκον να διαφωτίσουν 

και να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη και κυρίως τους νέους, με ενεργή παρουσία 

τους στα ΜΜΕ και σε προγράμματα ιστορικού περιεχομένου σε ζώνες 

τηλεθέασης που μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές. 

- Παράλληλα, η πολιτεία να στηρίξει ενεργά το έργο των φορέων που συνδέονται 

με την ιστορία και να δημιουργήσει κέντρα μελέτης για την προώθηση της 

ιστορικής γνώσης στους νέους. 

Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό 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. 


