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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΙΟΤΝΙΟΤ 2022 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ  
A1. Περίληψη 
Η γνϊςθ του παρελκόντοσ είναι απαραίτθτθ διότι: 

 υνδζεται άμεςα με το παρόν 

 Επιδρά ςτα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά των κοινωνιϊν 

 Διαμορφϊνει τουσ κοινωνικοφσ κανόνεσ/ νόρμεσ/ ςυμβάςεισ 

 Αλλθλεπιδρά ςτο παρόν και ςτο μζλλον 

 Αναδεικνφεται (μζςω του παρελκόντοσ) θ αξία/ θ ςθμαςία των δρϊντων προςϊπων/ 
πρωταγωνιςτϊν 

 υμβάλλει ςτθν κατανόθςθ του παρόντοσ και ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ ςυλλογικισ 
ταυτότθτασ 

 Λειτουργεί ωσ μζςο αποφυγισ/ επανάλθψθσ λακϊν 
(περίλθψθ με εςτίαςθ, φροντιςτθριακό βοικθμα τόμοσ 1 ςελ. 11-12) 

Β1. 
α. Λάκοσ 
β. Λάκοσ 
γ. ωςτό 
δ. ωςτό 
ε. ωςτό 
 
Β2. α) χολιαςμόσ τίτλου 
Ρθτορικό ερϊτθμα, χριςθ υποτακτικισ, α’ πλθκυντικό πρόςωπο 
Με τθ χριςθ ερϊτθςθσ ο ςυγγραφζασ επικυμεί να ενθμερϊςει και να προβλθματίςει τον 
αναγνϊςτθ ςχετικά με το κζμα. Ελκφει το ενδιαφζρον του. Δείχνει αμεςότθτα, οικειότθτα. 

(φροντιςτθριακό βοικθμα τόμοσ 1 ςελ. 21-23)  
β) Ο ευκφσ λόγοσ είναι άμεςοσ, δθμιουργεί ςχζςθ οικειότθτασ, προςδίδει ηωντάνια και 
παραςτατικότθτα ςτο κείμενο, ελκφει το ενδιαφζρον και τθν προςοχι. Κυρίωσ αποδίδει με 
πιςτότθτα τα λόγια κάποιου. 

(φροντιςτθριακό βοικθμα τόμοσ 1 ςελ. 78) 
 
Β3. Γλωςςικζσ επιλογζσ 

 υνυποδθλωτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ: ζνα δωρεάν μεταφορικό μζςο, από βακφ 
πατριωτιςμό 

 Αντίκεςθ: Και ςε χαρζσ και ςε απώλειεσ 

 Προςωποποίθςθ: Τα κθλάηει εκείνθ θ παλιά φωτογραφία ςου, οι απώλειεσ ζχουν τα 
γενζκλιά τουσ 

 Αςφνδετο ςχιμα: Τιμά τουσ ιρωεσ … ςτον κάκε αγνοοφμενο, και ιδοφ … θ παλιά 
φωτογραφία ςου 

 Αναδίπλωςθ – Επανάλθψθ λζξθσ: γενζκλια 
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 Αποςιωπθτικά: Αυτζσ κι αν δεν κζλουν να ξεχαςτοφν … 

 Ερωτιςεισ 

 Εναλλαγι προςϊπου 
(φροντιςτθριακό βοικθμα τόμοσ 1 ςελ. 193-194) 

Γ1.  
Σο ταγάρι τθσ οικογζνειασ αντιπροςωπεφει: 

 τουσ κοινοφσ δεςμοφσ και τα βιϊματα που ςυνδζουν τισ τρεισ γενιζσ 

 τα αντικείμενα του λαϊκοφ πολιτιςμοφ που ζχουν ςυναιςκθματικι αξία 

 το παρελκόν τθσ οικογζνειασ 

 τον κόςμο του παρελκόντοσ- παράδοςθ 
Κειμενικοί δείκτεσ:  
 χρονικά επίπεδα: παρελθόν «το είχε φτιάξει θ δικι τθσ μαμά ςτον αργαλειό», «ιταν 

μζροσ τθσ προίκασ τθσ», «ςτα φοιτθτικά τθσ χρονιάσ το χρθςιμοποιοφςε ωσ τςάντα. Ήδθ 
είχε χρθςιμοποιθκεί από τρεισ γενιζσ» 
παρόν: «το βρικα, το ζδειξα, τθσ ζδειξα, τθσ λζω» 

 ευκφσ λόγοσ: πράγματα για μια ηωι 
 αναδρομικι αφιγθςθ: μου διθγικθκε τα νυχτζρια 
 πρωτοπρόςωπθ αφιγθςθ: κα ςασ πω…  
 περιγραφι: ιταν βαμμζνο … λαμπερά ςχζδια 

(φροντιςτθριακό βοικθμα τόμοσ 1 ςελ. 190-191) 
 
Δ. Ζκθεςη 
Επικοινωνιακό πλαίςιο: άρκρο ςε ιςτοςελίδα 
Πομπόσ: μακθτισ/μακιτρια 
Αποδζκτεσ: νζοι/ νζεσ 
α) Η αξία τησ ιςτορικήσ γνϊςησ 
 μζςο για τθ γνωριμία ατόμων και λαϊν 
 πνευματικι εμπειρία 
 ιςτορικι και κοινωνικι ςυνείδθςθ 
 θκικι καλλιζργεια 
 πολιτικι και κοινωνικι δράςθ 
β) Βιωματικοί τρόποι για να καλλιεργήςουν το ενδιαφζρον για το ιςτορικό περιβάλλον 
 ςυνδυαςμόσ διδαςκαλίασ με επιςκζψεισ ςε ιςτορικοφσ χϊρουσ 
 μελζτθ τοπικισ ιςτορίασ 
 ενεργι ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ 
 οργάνωςθ κεατρικϊν παραςτάςεων με δραματοποίθςθ ιςτοριϊν 
 ςυλλογικζσ εργαςίεσ με ζμφαςθ ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ 
 αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν ςε διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

(φροντιςτθριακό βοικθμα τόμοσ 2 ςελ. 235-237) 
 
  


