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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Ο συγγραφέας διερευνά την αξία της ιστοριογνωσίας. Αρχικά, επισημαίνει ότι η γλώσσα, οι 
απόψεις, τα ιδανικά, ο τρόπος σκέψης και συνολικά ο πολιτισμός του σύγχρονου ανθρώπου 
διαμορφώθηκαν από τους προγόνους του, όπως αντίστοιχα οι σύγχρονοι άνθρωποι 
προετοιμάζουν τον πολιτισμό των επόμενων γενεών. Παράλληλα, η ιστορική γνώση συνδράμει 
στην ερμηνεία του παρόντος και αποτελεί μέθοδο αυτοπροσδιορισμού, καθώς λειτουργεί 
παραδειγματικά και προσανατολίζει προς την κατεύθυνση που ο σύγχρονος άνθρωπος επιλέγει 
να κινηθεί. (70 λέξεις)  

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Σωστό 

Β2. 

α. Ο τίτλος του 1ου κειμένου έχει τη μορφή ευθείας ερώτησης, στην οποία αξιοποιείται το α’ 
πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο («μαθαίνουμε»). Η ερώτηση προκαλεί προβληματισμό στον 
αναγνώστη και κινητοποιεί το ενδιαφέρον του, ενώ το α’ πληθυντικό πρόσωπο προσδίδει 
συλλογικότητα, εφόσον ο συντάκτης εντάσσει με αυτό τον εαυτό του στο σύνολο και το ύφος 
αποκτά αμεσότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα, ενώ αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και 
προκαλεί το ενδιαφέρον των αναγνωστών, οπότε κρίνεται επικοινωνιακά εύστοχος. 



 
β. Η παρεμβολή του ευθέος λόγου στο τέλος της 1ης παραγράφου προσδίδει στο ύφος ζωντάνια, 
αμεσότητα, παραστατικότητα και καθιστά σαφή και κατανοητή την ένσταση των νέων για την 
εκμάθηση της ιστορίας. Η χρήση τόσο πλαγίου όσο κι ευθέος λόγου στην παράγραφο προσδίδει 
υφολογική ποικιλία και ενδιαφέρον. 

Β3. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η Κική Δημουλά επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τον 
αναγνώστη σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η επέτειος στη διατήρηση της μνήμης, 
επιτυγχάνει τον σκοπό της με συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές όπως:  

α) μεταφορική χρήση της γλώσσας με την οποία επιτυγχάνεται ζωντάνια, το ύφος καθίσταται 
γλαφυρό και παραστατικό: «βαθύ πατριωτισμό», «δωρεάν μεταφορικό μέσον».  

β) προσωποποίηση με την οποία επιτυγχάνεται ζωντάνια, θεατρικότητα, το ύφος καθίσταται 
γλαφυρό και παραστατικό, δίνοντας έμφαση στο ρόλο των εννοιών που προσωποποιούνται: «η 
επέτειος… τιμά τους ήρωες», «τα θηλάζει εκείνη η παλιά φωτογραφία σου».  

γ) επανάληψη που προσδίδει έμφαση στον επετειακό χαρακτήρα της έννοιας: «γενέθλια, 
γενέθλια, γενέθλια».  

δ) αποσιωπητικά που προσδίδουν υπαινικτικό χαρακτήρα και αποσιωπούν όσα θυμάται, αλλά 
δεν θέλει να ομολογήσει η συγγραφέας: «κι αν δεν θέλουν να ξεχαστούν…» 

ε) διπλή παύλα που περιέχει σχόλιο της συγγραφέως σχετικά με την τάση του ανθρώπου να 
σημαδεύεται έντονα από τις απώλειες:  « - αυτές κι αν δεν θέλουν να ξεχαστούν…» .Αξιοποιείται 
η διπλή παύλα έναντι της παρένθεσης, ακριβώς γιατί η ομιλήτρια θεωρεί αναγκαία την 
παρεμβολή του εν λόγω σχολίου. 

στ) α’ ενικό πρόσωπο: πρόκειται για προσωπικές σκέψεις και προβληματισμούς της ομιλήτριας, 
καταγράφονται τα έντονα βιώματά της, προσδίδεται εξομολογητικός τόνος στο λόγο της. 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η αφηγήτρια καταγράφει την «ιστορία του ταγαριού», μιας παραδοσιακής τσάντας που 
βρέθηκε κρυμμένη σε μια κασέλα. Το ταγάρι αυτό φτιάχτηκε στον αργαλειό τρεις γενιές πριν 
και μετέφερε οικογενειακές μνήμες, λειτουργώντας ως συνεκτικός κρίκος. Με τη χρήση 
περιγραφής («Ήταν βαμμένο με φυτικές βαφές και είχε ωραία λαμπερά σχέδια») η αφηγήτρια 
μας μεταφέρει την εικόνα του ταγαριού, προσδίδοντας ζωντάνια, παραστατικότητα και 
ρεαλισμό στην αφήγηση. Από τη μία, στη μητέρα της αφηγήτριας το ταγάρι θύμιζε τα φοιτητικά 
χρόνια και μάλλον κάποιο συμβάν που θα ήθελε να ξεχάσει, όπως αφήνει να εννοηθεί η 
αφηγήτρια με τη χρήση α’ προσώπου (ομοδιηγητικός αφηγητής / αφήγηση με εσωτερική 
εστίαση) που προσδίδει εξομολογητικό ύφος, βιωματικό χαρακτήρα, ζωντάνια και αμεσότητα. 



 
Από την άλλη, για τη γιαγιά το ταγάρι είχε μεγάλη αξία, καθώς αποτελούσε μέρος της προίκας 
της. Η χρήση του ευθέος λόγου («Πράγματα για μια ζωή») προσδίδει στην αφήγηση 
θεατρικότητα, παραστατικότητα και ζωντάνια και δίνει έμφαση στην αξία του ταγαριού, ενώ το 
ερώτημα στο τέλος της αφήγησης μεταφέρει την πίστη της γιαγιάς ότι η απομάκρυνση από το 
χωριό της δεν θα της «προσέφερε κάτι παραπάνω». Τέλος η χρήση μικροπερίοδου λόγου («Το 
βρήκα… να της θύμιζε») καθιστά το ύφος της αφήγησης λιτό και απλό, επιβραδύνει τη 
διαδικασία της ανάγνωσης, επιτρέποντας στον αναγνώστη την επεξεργασία και καλύτερη 
κατανόηση του περιεχομένου.  

 Αν βρισκόμουν στη θέση της αφηγήτριας θα κρατούσα το ταγάρι, καθώς ως οικογενειακό 
κειμήλιο θα είχε για μένα μεγάλη συναισθηματική αξία. Τέτοια ιστορικά αντικείμενα έχουν τη 
δύναμη να μηδενίζουν τον χρόνο και να διατηρούν αναλλοίωτη την ιστορική παράδοση της 
οικογένειας. Ταυτόχρονα η χρήση τέτοιων αντικειμένων αποτελεί αφορμή για συζητήσεις 
σχετικές με το παρελθόν, μέσω των οποίων αναδεικνύεται η αξία της παραδοσιακής τέχνης, της 
τοπικής παράδοσης, ενώ συχνά λειτουργούν και μιμητικά, προωθώντας μια νέα τάση στη μόδα. 
Μάλιστα θα προσπαθούσα να εμπνεύσω και στα παιδιά μου την διάθεση αξιοποίησης του 
ταγαριού, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η οικογενειακή παράδοση.  

 

Ζητήθηκαν τρεις (3) κειμενικοί δείκτες. 

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Γίνεται αποδεκτή κάθε τεκμηριωμένη απάντηση.  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Άρθρο στη σχολική εφημερίδα: απαιτείται τίτλος, επικαιρότητα και ύφος απλό λόγω του 
αναγνωστικού κοινού (πρόκειται για μαθητές). 

ΤΙΤΛΟΣ: Η ιστορία… στην πράξη 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 

 Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος λίγο πριν από τις εξετάσεις, τις συζητήσεις των μαθητών 
μονοπωλεί η ιστορία… Το αίσθημα της δυσφορίας για τον όγκο της ύλης, τον καταιγισμό 
πληροφοριών και το πλήθος των γεγονότων που πρέπει να αποστηθίσουμε, διατυπώνεται με 
εύγλωττο τρόπο συνήθως προς τους διδάσκοντες εκλιπαρώντας για τη μείωση της εξεταστέας 
ύλης ή προσβλέποντας σε κάποια αποκάλυψη των θεμάτων. Η κατάσταση αυτή -που 
αναντίρρητα τείνει να γίνει διαχρονική- αποκαλύπτει την αδυναμία μας να κατανοήσουμε την 
αξία της ιστοριογνωσίας. 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

(1ο Ζητούμενο) 



 
 Αυτό που κρίνεται σκόπιμο να γίνει πια συνείδηση όλων είναι ότι η ιστορία δεν συνιστά 
μόνο γνώση του παρελθόντος αλλά αποτελεί εργαλείο, για να κατανοήσουμε το παρόν και να 
λάβουμε σωστές αποφάσεις για το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Προσεγγίζοντας κι ερμηνεύοντας το παρελθόν, εντοπίζονται τα αίτια της σύγχρονης 
παθογένειας κι αποφεύγεται η επανάληψη λαθών. 

2. Η ιστορία -όπως εξάλλου κάθε γνώση- συντελεί στη διεύρυνση των πνευματικών 
οριζόντων του ατόμου και το απεγκλωβίζει από προκαταλήψεις και στερεότυπα, ενώ το 
άτομο καλλιεργεί την κριτική του ικανότητα κι αντιστέκεται στην προπαγάνδα. 

3. Μαθαίνοντας για τους προγόνους μας, αποκτούμε εθνική συνείδηση κι ενδυναμώνεται 
η φιλοπατρία. 

4. Η μελέτη της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας συντελεί στην κατανόηση της θέσης 
μας στον κόσμο και στην καλλιέργεια του γόνιμου διεθνισμού, εφόσον προβάλλεται η 
αξία κάθε πολιτισμού, γεγονός που απομακρύνει το άτομο από τη μισαλλοδοξία και 
εθνικιστικές αντιλήψεις. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

 Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά σε θεωρητική βάση. Αυτό που 
χρειάζεται είναι η βιωματική καλλιέργεια του ενδιαφέροντος όχι μόνο των μαθητών αλλά κάθε 
ανθρώπου «δια βίου». 

(2ο Ζητούμενο) 

 Ξεκινώντας από το σχολείο και προχωρώντας σε κάθε άλλο φορέα αγωγής είναι 
σημαντική η μέριμνα να γεφυρωθεί το χάσμα με το παρελθόν στην πράξη. Αυτό μπορεί να 
συμβεί: 

1. Αν η διδακτική πράξη δεν περιορίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο αλλά εμπλουτίζεται από 
τη χρήση σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού, τη δραματοποίηση στην τάξη, την 
προβολή ταινιών σχετικών με τα ιστορικά γεγονότα που διδάσκονται. Η ιστορία γίνεται 
βίωμα, όταν ο μαθητής καλείται να αυτενεργήσει με τη διενέργεια εργασιών, για τις 
οποίες θα κληθεί να αναζητήσει υλικό σε πρωτογενείς ιστορικές πηγές και στη συνέχεια 
να παρουσιάσει στην τάξη τα αποτελέσματα της έρευνάς του. 

2. Η επίσκεψη σε μουσεία, μνημεία, τόπους όπου διεξήχθησαν ιστορικά γεγονότα βοηθάει 
τον επισκέπτη να κατανοήσει καλύτερα το κλίμα της εποχής. 

3. Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων με ιστορικό περιεχόμενο μας μεταφέρει στο 
παρελθόν, ενώ η ταύτιση με τους ήρωες του βιβλίου συντελεί στη βιωματική προσέγγιση 
της ιστορίας. 

4. Όταν η οικογένεια αναβιώνει ήθη κι έθιμα τηρώντας τις παραδόσεις διατηρεί ζωντανή 
την ιστορική μνήμη. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 



 
 Στην εποχή μας ειδικά οι νέοι βάλλονται από εθνικιστικές και μισαλλόδοξες απόψεις ή 
κινδυνεύουν να υιοθετήσουν μια μηδενιστική αντίληψη εξαιτίας της ξενομανίας. Η κατάσταση 
αυτή καθιστά την ιστορική γνώση αναγκαία, αρκεί, βέβαια, να προσεγγίζουμε τα έργα των 
«νεκρών μας» με νηφαλιότητα 

.(Ο συντάκτης) 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Θεοδωροπούλου Μεταξία 

Μυτιληναίος Γιάννης 

Φιλιππάτου Κατερίνα 


