
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

B1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Μονάδες 30) 

I. Μονάδες 10 (7+3)  

1. Πρόκειται για κείμενο πολυτροπικό μέσα από το οποίο δίνονται πληροφορίες με τον λόγο και την 

εικόνα. Το κείμενο πληροφορεί για τον εορτασμό μνήμης και τιμής, με τη συμπλήρωση 75 χρόνων 

από τη σφαγή των Καλαβρύτων. Κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα (αίμα, φωτιά). Το μέγεθος της γραμ-

ματοσειράς στο 75 τονίζει τον χρόνο που πέρασε, αλλά κρατάει ζωντανή την ιστορική μνήμη. Στην 

εικόνα κυριαρχεί το μαύρο χρώμα ως δείγμα πένθους, απόγνωσης, ολοκληρωτικής καταστροφής. Η 

ολοσχερής πυρπόληση της πόλης δίνεται με την απεικόνιση του καμένου σπιτιού που μοιάζει σαν 

ακόμα να καπνίζει. Η ομαδική εκτέλεση του ανδρικού πληθυσμού δίνεται με την παντελή απουσία 

ανδρών, ακόμα και μικρών αγοριών.  Η παρουσία μαυροντυμένων γυναικών όλων των ηλικιών 

απεικονίζει τον ανθρώπινο πόνο των Καλαβρυτινών γυναικών. Το μικρό κοριτσάκι με λευκό 

μπλουζάκι και φιόγκο που ακολουθεί γεμάτο απορία, δείχνει τη νέα γενιά που έρχεται (ελπίδα), αλ-

λά δεν θα μάθει ποτέ το «γιατί» αυτής της θηριωδίας. (Μον 7). 

2.  Ένας τίτλος θα μπορούσε να είναι «σοκ και δέος», «σοκ» για την υλική καταστροφή και «δέος» για 

την ανθρώπινη. «Ποτέ πια πόλεμος»... Κάθε τίτλος γίνεται δεκτός εφ’ όσον εκφράζει τα συναισθή-

ματα που προκαλεί η αφίσα. (Μον 3) 

ΙΙ. Κείμενο 1ο «Τα πολεμικά τείχη έπεσαν για λίγες ώρες. Τα όπλα σίγησαν, τα κράνη βγήκαν, οι 

χλαίνες ξεκουμπώθηκαν». (Μονάδες 8) 

Στη συγκεκριμένη είδηση το σχόλιο θα μπορούσε να επικεντρωθεί στα εξής σημεία: 1. Η ανακωχή με-

ταξύ των αντίπαλων στρατευμάτων έγινε αυθόρμητα, χωρίς άνωθεν διαταγή. 2. Δεν είχε τη συνηθισμέ-

νη μορφή (ενταφιασμός των νεκρών...), αλλά ήταν ένα εορταστικό ξέσπασμα με όλους τους συμβολι-

σμούς της ημέρας των Χριστουγέννων. 3. Η αυθόρμητη και γενικευμένη συμμετοχή και των δύο στρα-

τευμάτων σε μήκος 800 χιλιομέτρων δείχνει κόπωση και φθορά (πόλεμος των χαρακωμάτων),  αντί-

δραση και έμπρακτη άρνηση σε έναν πόλεμο που ίσως δεν πίστευαν και δεν καταλάβαιναν. 4. Η διάρ-

κεια μόνο 24 ωρών επαναφέρει στη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου.  

(Κάθε απάντηση που ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο γεγονός είναι δεκτή, εφ’ όσον το σχόλιο συν-

θέτει το υποκειμενικό στοιχείο της είδησης και περιέχει προσωπικές κρίσεις που διατυπώνει ο δημοσιο-

γράφος ερμηνεύοντας, αποδοκιμάζοντας ή επιδοκιμάζοντας αυτό που έγινε).  
 

III. Μονάδες 6 (3x2) 

α. Λ.  «Την επόμενη μέρα οι φίλοι έγιναν και πάλι εχθροί» (1ο κείμενο). 

β. Λ.  «Δεν πρέπει να ξεχαστεί η ηθική και πολιτική ενοχή που έχουν επωμιστεί οι Γερμανοί σε βάρος 

της Ελλάδας» (τέλος  του 3ο  κειμένου). 
γ.  Σ.  «Και τα εγγόνια κάποιων εξ αυτών έρχονται τώρα και μας κουνούν το δάχτυλο» (2ο κείμενο).  
 

IV. Κείμενο 2 «Ένα Μουσείο δάσκαλος για όλη την ανθρωπότητα»:  

 Μονάδες 6 (2x3) 

Μερικά μαθήματα θα μπορούσαν να είναι:  

1. Μαθήματα ανθρωπιάς (Αναρωτιέσαι μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος). 

2. Μαθήματα ιστορικής μνήμης. (Το ένα ρολόι στην εκκλησία έχει σταματήσει στην ώρα της κατα-

στροφής). 

3. Μαθήματα απονομής του Δικαίου. (Δυστυχώς οι ένοχοι δεν τιμωρήθηκαν πραγματικά). 

4. Μαθήματα που δείχνουν το σκληρό πρόσωπο του πολέμου. (... Να βλέπει και να μαθαίνει τις κτη-

νωδίες που έπραξαν οι Γερμανοί στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο).  

5. Μαθήματα τιμής. (Χώρος τιμής, προσκυνήματος και δόξας) 

6. Μαθήματα ειρήνης (Ποτέ πια πόλεμος).  



Β2. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Μον. 10 (5x2) 

α.:     1. Τερματίζεται (ο πόλεμος): καταπαύει, τελειώνει, σταματά... 

                                     αρχίζει, κηρύττεται, ξεκινά... 

     2.  υπονομεύεται (η ειρήνη): υποσκάπτεται, ναρκοθετείται, τορπιλίζεται, φαλκιδεύεται,... 

                               ενισχύεται, στηρίζεται, ενδυναμώνεται, υποστηρίζεται.. 

3. υποδαυλίζεται (ο πόλεμος): υποθάλπεται, υποκινείται,... 

                                καταπνίγεται, καταστέλλεται,... 

4. καταλύεται (η ειρήνη): ακυρώνεται, αθετείται, καταργείται, τερματίζεται, διαλύεται, ... 

                                επικυρώνεται, στερεώνεται, συνάπτεται, αποκαθίσταται,... 

5. πυροδοτείται (ο πόλεμος): διεγείρεται, ξεσηκώνεται,... 

                                 κατευνάζεται, κατασιγάζει,...   
 

β. Τι επιδιώκει η Ολυμπιακή Εκεχειρία να πετύχει στη σύγχρονη εποχή;  

Η Ολυμπιακή Εκεχειρία ως πανανθρώπινη προσπάθεια θα μπορούσε να γίνει ένα μοναδικό εργαλείο 

για την κατάπαυση των εχθροπραξιών και την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης. Καλεί την ανθρω-

πότητα να χαμηλώσει τα όπλα και να εργαστεί για την ειρηνική συνύπαρξη, την αμοιβαία κατανόηση 

και τη συμφιλίωση των λαών. Καλεί τους νέους να συνεισφέρουν στην προβολή της Ολυμπιακής Ε-

κεχειρίας και την επικράτηση ενός καλύτερου κόσμου. Αν και είναι περιορισμένη σε χρονική διάρ-

κεια, μπορεί να προσφέρει ένα παράθυρο χρόνου για οικοδομητικό διάλογο, ένα ουδέτερο σημείο για 

κοινή συναίνεση, μια ανακωχή για την παροχή ανακούφισης στον πληθυσμό που υποφέρει. 
 

Β2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Μον. 10 (5x2) 

― Ο Θεός να σας έχει καλά, κύριοι. Βγείτε,  ας βγούμε από τα χαρακώματα και προχωρήστε, ας προ-

χωρήσουμε στη νεκρή ζώνη. Πετάξτε, ας πετάξουμε τα όπλα, σφίξτε, ας σφίξουμε, τα χέρια και ευχη-

θείτε, ας ευχηθούμε ο ένας στον άλλο «χαρούμενα Χριστούγεννα». 

(Δεκτή και η προτροπή σε β΄ πληθυντικό: ας βγείτε, ας προχωρήσετε, ας πετάξετε, ας σφίξετε, ας ευ-

χηθείτε). 
 

Β3. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Μον. 10 (6+4) 

α. «Στον καιρό της ειρήνης η ταφή των γονέων γίνεται από τα παιδιά τους, ενώ αντίθετα στον καιρό του 

πολέμου η ταφή των παιδιών γίνεται από τους γονείς τους» . 

β. Με την ενεργητική σύνταξη δίνεται έμφαση στο δράστη, στο υποκείμενο που ενεργεί. Εδώ ενεργούν  

την ταφή τα παιδιά και οι γονείς. Έτσι το ύφος γίνεται πιο άμεσο, προσωπικό, ζωντανό και ο λόγος 

γίνεται πιο κατανοητός, επειδή ακολουθεί τη λογική σειρά των μετεχόντων.  

 Με την παθητική σύνταξη η δράση παρουσιάζεται από την οπτική γωνία αυτού που δέχεται την ενέρ-

γεια του υποκειμένου. Εδώ είναι η ταφή που δέχονται οι γονείς και τα παιδιά. Έτσι το ύφος γίνεται πιο 

απρόσωπο και τυπικό, ενώ ο λόγος γίνεται πιο σύνθετος.  

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ (Μονάδες 40) 
 

Η επιστολή έχει επίσημο επικοινωνιακό πλαίσιο. Εφ’ όσον απευθύνεται σε δέκτη, που δεν γνωρίζει 

τον πομπό, είναι απαραίτητο στην αρχή της επιστολής να δοθούν τα στοιχεία του πομπού, ο λόγος που 

απευθύνεται στον συγκεκριμένο δέκτη, το θέμα της επιστολής και ο στόχος. Με τρόπο ευγενικό να τε-

θεί ο προβληματισμός, οι διαμαρτυρίες, οι ανησυχίες, οι προτάσεις για τους τρόπους και της προϋποθέ-

σεις μιας ειρηνικής συμφιλίωσης των λαών και οι ελπίδες της νέας γενιάς για το μέλλον της ανθρωπό-

τητας χωρίς πολέμους. Το ύφος είναι ανάλογο και δείχνει σεβασμό και εκτίμηση.  
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