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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία; 

...  

 

Θέμα Α 

 

Α1. Οι περισσότεροι μαθητές δεν αγαπούν την Ιστορία, γιατί είναι υποχρεωμένοι να 

τη μαθαίνουν αποστήθιση ή είναι υποχρεωμένοι να μαθαίνουν για προσωπικότητες 

και όχι για την κοινωνία και τέλος γιατί διδάσκονται την Ιστορία των παλαιότερων 

εποχών αντί για την Ιστορία της νεότερης εποχής. Ο ουσιώδης όμως λόγος είναι 

άλλος: Το σχολείο δεν κατέφερε να συνδέσει τη ζωή των μαθητών με το παρελθόν.  

 

Θέμα Β 

 

Β1. Με βάση τα Κείμενα 1 και 2 να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου 

ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε περίοδο, τη λέξη Σωστό ή Λάθος (δεν χρειάζεται να αναφέρετε 

συγκεκριμένο χωρίο κειμένου). 

 

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Σωστό 

 

Β2. α. Ο τίτλος είναι δηλωτικός του κειμένου που ακολουθεί. Με την ερώτηση 

κινητοποιεί τον αναγνώστη και του υποβάλλει την εξέταση του θέματος υπό μορφή 

διαλόγου. Ενεργοποιεί τον αναγνώστη και τον αναγκάζει να σκεφτεί και να 

προβληματιστεί για αυτά που διαβάζει.  

 

β. Ο ευθύς λόγος καθιστά τον λόγο επικοινωνιακό, προσδίδει σ’ αυτόν διαλογικό 

χαρακτήρα και το ύφος έχει ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα. Επιπλέον, 

δημιουργεί κλίμα οικειότητας με τον αναγνώστη. 

 

Β3. 1. Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο της καθημερινής ζωής, («Τιμά τους ήρωες ... 

αγνοούμενο», «Και ιδού, ... φωτογραφία σου». Το ύφος του κειμένου είναι λιτό, γιατί 

η συγγραφέας θέλει να έχει άμεση επικοινωνία με τον αναγνώστη της.  

 

2. Χρησιμοποιεί α΄ ενικό πρόσωπο, («επανέλθω, δώσω, πω»). Το ύφος της είναι 

εξομολογητικό και προσωπικό και με αυτό θέλει να επιτύχει την οικειότητα με τον 

αναγνώστη.   

 

3. Χρησιμοποιεί συχνά την επανάληψη των λέξεων, («επέτειος, γενέθλια, ιδού»). Με 

αυτόν τον τρόπο θέλει να δώσει έμφαση στις επιλογές της και να προκαλέσει την 

προσοχή του αναγνώστη.  

 

Θέμα Γ 
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Γ1. Το ταγάρι αντιπροσωπεύει διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις και 

αναμνήσεις των μελών της οικογένειας. Για τη μητέρα ήταν η μόδα της εποχής της 

και μέσω αυτού εκδήλωνε τις νεανικές της ανησυχίες.  

 

Κειμενικοί δείκτες: 

  

α. Μεταφορική χρήση της γλώσσας. «Ήθελε προφανώς να το ξεφορτωθεί». 

β. Χρήση ευθέος λόγου. «Πράγματα για μια ζωή».  

γ. Αναδρομική αφήγηση. «Μου διηγήθηκε τα νυχτέρια που έκαναν τότε ... 

λυχναριού» 

 

Θέμα Δ 

 

Δ1. «Αξίζει να μαθαίνουμε για αυτούς τους νεκρούς. Αξίζει να γνωρίζουμε τι έκαναν, 

πώς σκέφτονταν, πώς ζούσαν». Με αφορμή τη διαπίστωση του συγγραφέα και 

αξιοποιώντας δημιουργικά τα Κείμενα 1 και 2: 

α) να εκφράσετε την άποψή σας για την αξία της ιστορικής γνώσης και 

β) να αναφέρετε βιωματικούς τρόπους που μπορούν να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον 

σας για το ιστορικό παρελθόν. Το κείμενό σας να έχει τη μορφή άρθρου που θα 

δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. (350-400 λέξεις) 

 

Πρόλογος  

 

Ιστορία είναι η ζωή και τα επιτεύγματα μιας κοινωνικής ομάδας ή γενικά της 

ανθρωπότητας στην εξελικτική της πορεία. Είναι, με βάση τον ορισμό, η συνέχεια 

του ανθρώπου και του πολιτισμού του στον πλανήτη και ως εκ τούτου μας ενδιαφέρει 

άμεσα και στη σημερινή εποχή και σε κάθε εποχή.  

 

Κύριο Θέμα  

 

[1]. Η αξία της ιστορικής γνώσης 
 

 Η ιστορία, λένε οι μελετητές, διδάσκει, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη του 

παρελθόντος, γιατί ιστορία είναι η αποταμιευμένη εμπειρία, η συλλογική 

μνήμη, η μακρά μνήμη της ανθρωπότητας. 

 Η ιστορική γνώση δεν είναι ανιδιοτελής γνώση. Δεν θα ασχολούμασταν με 

αυτήν, αν δεν είχαμε κάτι να πάρουμε. Ο Φερνάν Μπροντέλ λέει ότι «θα 

χρειαζόταν να κινητοποιήσουμε όλη την ιστορία για να κατανοήσουμε το 

παρόν». 

 Η ιστορική μνήμη βοηθά να καταλάβουμε την ετερότητα, τη διαφορά που έχει 

ένας λαός με κάποιον άλλο. 

 Η γνώση της ιστορίας οδηγεί στην ανάληψη δράσης, στην πράξη, στην 

παραγωγή δηλαδή μελλοντικής ιστορίας. 

 Ο άνθρωπος που διατυπώνει μια κρίση για τα παρόντα, π.χ. για τον 

πληθωρισμό, την εγκληματικότητα, τις υπερδυνάμεις κλπ ενεργεί πολιτικά, άρα 

και ιστορικά. Από τις συλλογικές στάσεις διαμορφώνονται μελλοντικές 

καταστάσεις. Γι’ αυτό αξίζει τον κόπο ο άνθρωπος να εμβαθύνει στην ιστορία, 

να μάθει δηλαδή να ενεργεί συνειδητά. 

 

[2] Βιωματικοί τρόποι που προκαλούν το ενδιαφέρον για το ιστορικό παρελθόν 
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 Ανάγνωση ιστορικών βιβλίων 

 Παρακολούθηση διαλέξεων ή εκπομπών που έχουν ως θέμα ιστορικά γεγονότα 

 Επισκέψεις σε μουσεία και χώρους αρχαιολογικούς 

 Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή κινηματογραφικών ταινιών με 

θέματα ιστορικά  

 Δημιουργία μαθητικής ιστοσελίδας ή έκδοση μαθητικού εντύπου με 

περιεχόμενο ιστορικό 

 Συμμετοχή στις εθνικές επετείους του σχολείου με δρώμενα ιστορικών θεμάτων 

(κ.ά.).  

 

Επίλογος  

 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας ή η ανθρωπότητα μπορούν να 

κατανοηθούν, να αναλυθούν και να ερμηνευτούν, αν επιστρατεύσουμε την ιστορική 

μας μνήμη. Τα προβλήματα για τους ανθρώπους ήταν πάντα ίδια, ανεξάρτητα  αν 

κάποτε μετακινούνταν με ένα άλογο και σήμερα μετακινούνται με υπερσύχρονα 

αεροπλάνα ή αυτοκίνητα. Αν γίνει αυτό κατανοητό, θα αναζητήσουμε τις λύσεις των 

προβλημάτων μας στο παρελθόν, στην Ιστορία.  

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Το άρθρο χρειάζεται τίτλο, οπότε θα μπορούσε να έχει ως 

τίτλο: Η αξία της Ιστορίας στην εποχή μας.  

 

 
Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 ΓΕΛ, Εσπερινών ΓΕΛ  


