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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαργαρίτη η εμβάθυνση στα ιστορικά γεγονότα, ανεξάρτητα από 

την έκβαση τους – θετική ή αρνητική- για ένα έθνος, παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις 

ώστε οι άνθρωποι να πολιτικοποιούνται σωστά στις σύγχρονες κοινωνίες. Μολονότι δεν θα 

τους προσφέρει έτοιμες λύσεις στα προβλήματά τους, η κατανόηση του παρελθόντος θα 

τους επιτρέψει να σχεδιάσουν έναν καλύτερο κόσμο στον οποίο η κοινωνική δικαιοσύνη θα 

αποτελεί δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση όλων. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

Το κείμενο 2 ανήκει στο κειμενικό είδος της επιχειρηματολογίας. Όσον αφορά την λογική 

του οργάνωση ο συντάκτης ξεκινά το κείμενο θέτοντας κάποιες ρητορικές ερωτήσεις -οι 

οποίες αποτελούν και συνήθη γλωσσική επιλογή στα κείμενα επιχειρηματολογίας- μέσω 

των οποίων προβληματίζει τον αναγνώστη για το εάν είναι σημαντικό να μελετάται το 

ιστορικό παρελθόν (Αποδεικτέα θέση). Την απάντηση στο ερώτημα την δίνει στην επόμενη 

παράγραφο (δεύτερη παράγραφος) όπου μέσω των λεγομένων του συγγραφέα Χόρχε 

Σεμπρούν προκύπτει ότι αυτή η μελέτη αποτελεί αναγκαιότητα, ενώ στην αμέσως επόμενη 

παράγραφο (τρίτη παράγραφος) δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

διεξάγεται αυτή. Όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του Τέοντορ Αντόρνο απαιτείται 

προσοχή ώστε οι μελετητές να οδηγηθούν σε σωστά συμπεράσματα και να αποφευχθούν 

τα λάθη του παρελθόντος. Στην τελευταία παράγραφο ο συντάκτης διατυπώνει το 

συμπέρασμα του συλλογισμού του, σύμφωνα με το οποίο η μελέτη του παρελθόντος 

μπορεί να αποτρέψει τον ιστορικό αναλφαβητισμό των εθνών. Και σε αυτή την παράγραφο 

επικαλείται την γνώμη ειδικού, της Ξένιας Ελευθερίου, η οποία τονίζει την σημασία της 

ορθής διδασκαλίας της Ιστορίας. Παρατηρείται, λοιπόν, αυστηρή οργάνωση της σκέψης του 

συντάκτη, όπως προβλέπει το κειμενικό είδος της επιχειρηματολογίας, ενώ η χρήση της 
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Οριστικής έγκλισης και διατυπώσεων όπως «είναι κρίσιμο και απαιτεί τεκμηριωμένες 

απαντήσεις» (τρίτη παράγραφος) δείχνουν την βεβαιότητά του για την ορθότητα του 

ισχυρισμού του (επιστημική τροπικότητα). 

Β2α. 

Ο Γιώργος Μαργαρίτης με ειρωνικό και καυστικό ύφος, όπως προκύπτει από την 

περιφρονητική αναφορά του στους Αμερικανούς ψυχολόγους, απορρίπτει την άποψη ότι η 

ιστορική γνώση οδηγεί στην εθνική αυτογνωσία, αφού θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση 

εγκλωβίζει συχνά τους λαούς σε μια αυτο-εικόνα που τελικά δεν τους επιτρέπει να 

επιδιώκουν βελτιωτικές αλλαγές στην συλλογική ζωή τους. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η 

ιστορική γνώση οδηγεί στην πολιτική παιδεία, μια άποψη που προσπαθεί να υποστηρίξει 

υιοθετώντας  απλό και οικείο ύφος. Χρησιμοποιώντας απλό λεξιλόγιο και μακροπερίοδο 

λόγο («Γνωρίζοντας το χθες…στην τρέχουσα ζωή μας») – που δείχνει την αναλυτική του 

διάθεση- αλλά και α’ πληθυντικό πρόσωπο παρουσιάζει με ποιον τρόπο μας οδηγεί η 

ιστοριογνωσία στην ορθή πολιτική σκέψη1. 

Β2β. 

Μετατροπή σύνταξης στην αντίθετή της: 

Ο ιστορικός αναλφαβητισμός ιδιαίτερα της νέας γενιάς επιτείνεται από την συντήρηση 

των εθνικών μύθων και ταμπού, την άρνηση να αντιμετωπιστεί από τον καθένα με 

ειλικρίνεια η σκοτεινή πλευρά της δικής του ιστορίας στο όνομα της «εθνικής συνοχής» και 

της «επούλωσης των πληγών». 

Σχολιασμός αλλαγών 

Μέσω της Ενεργητικής Σύνταξης που έχει επιλέξει ο συντάκτης δίνεται έμφαση στα 

λογικά υποκείμενα των ρημάτων και συγκεκριμένα στις επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι 

όταν προσεγγίζουν την ιστορία τους και μπορεί να οδηγήσουν στον ιστορικό 

αναλφαβητισμό τους. 

Με την μετατροπή της σύνταξης σε Παθητική το ύφος γίνεται πιο επίσημο και απόλυτο , 

ενώ το βάρος μετατοπίζεται στις συνέπειες του λανθασμένου τρόπου προσέγγισης της 

ιστορίας, δηλαδή στον ιστορικό αναλφαβητισμό ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των εθνών 

να παραδεχτούν τα μελανά σημεία της ιστορίας τους. 

                                                           
1
 Εναλλακτικά το ύφος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί προτρεπτικό μέσω της χρήσης της Υποτακτικής («Ας μην τη 

συγχέουμε με την εκπαίδευση»), γλαφυρό και παραστατικό μέσω της παρομοίωσης της ιστορίας με εργαστήρι/ 

αίθουσα μάθησης και γνώσης («Αν θεωρήσουμε… την Ιστορία») 
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Β3. 

Η επιλεκτική προσέγγιση της ιστορίας και η αποσιώπηση σημαντικών ιστορικών 

γεγονότων, που αφορούν σε αποτρόπαιες πράξεις που συνέβησαν, δεν επιτρέπουν στην 

ανθρωπότητα να διδαχθεί από το παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο οι λαοί είναι 

καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη και να βρίσκονται συνεχώς 

αντιμέτωποι με τα ίδια δεινά. Παράλληλα αυτή η σιωπή δεν αποκαλύπτει τους 

πραγματικούς υπαιτίους των γεγονότων με αποτέλεσμα αυτοί να μένουν ατιμώρητοι στην 

συλλογική συνείδηση και τα θύματα αυτών των εγκλημάτων να μην μπορούν να 

δικαιωθούν. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο, αν θέλουμε να οραματιζόμαστε έναν καλύτερο 

κόσμο, να έχουμε το θάρρος να αντικρύζουμε τα λάθη του παρελθόντος. 

ΘΕΜΑ Γ 

Το ποιητικό υποκείμενο φαίνεται να παρατηρεί τους ήρωες και γράφοντας σε γ πρόσωπο 

περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους. Οι ήρωες, λοιπόν, είναι άνθρωποι ευγενικοί, όπως 

τονίζεται και μέσα από την επανάληψη του στίχου «Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί» στην 

πρώτη και τρίτη στροφή του ποιήματος και η ευγένεια αυτή αποτελεί μόνιμη στάση ζωής 

που τονίζεται μέσα από το χρονικό επίρρημα «πάντα». Οραματίζονται ένα καλύτερο 

μέλλον και αφοσιώνονται στην επίτευξη αυτού του στόχου. Οι αξίες που υπηρετούν έχουν 

διαχρονικό χαρακτήρα και υπαγορεύουν την ταπεινότητα και την σεμνότητα. Κίνητρό τους 

είναι η προσφορά στο σύνολο και γι’ αυτό δεν επιδιώκουν τον έπαινο για την στάση τους, 

αφού είναι αυθόρμητη, ανυστερόβουλη και αποτελεί γι’ αυτούς ηθική υποχρέωση. 

Επιλέγουν, λοιπόν, την σιωπή ακόμα και αν αυτή τους καταδικάζει σε μοναξιά.  

Τα χαρακτηριστικά των ηρώων, όπως τα παρουσιάζει ο Γκάτσος στο ποίημα του, δεν 

συνδέονται με τα ανδραγαθήματά τους στα πεδία των μαχών αλλά με την συνέπεια στην 

τήρηση μιας ηθική στάσης στο πεδίο της καθημερινότητας. Κατά τη γνώμη μου οι 

πραγματικοί ήρωες δεν είναι άνθρωποι με εξαιρετικές ικανότητες, αλλά καθημερινοί 

άνθρωποι που τις κρίσιμες στιγμές καταφέρνουν να ξεπερνούν τον εαυτό τους και τους 

φόβους τους και να αφιερώνονται σε κάτι υψηλό, στην υπηρεσία του Ανθρώπου. Δεν 

αντέχουν την κοινωνική αδικία και δεν επαναπαύονται στην λογική του ατομικού 

συμφέροντος. Έτσι όταν οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι να συμβιβαστούν και να 

εγκαταλείψουν, οι πραγματικοί ήρωες συνεχίζουν τον αγώνα τους δίνοντας θάρρος και 

στους άλλους για να συνεχίσουν. 

ΘΕΜΑ Δ 

Κειμενικός τύπος: Άρθρο σε ιστολόγιο του σχολείου → Τίτλος 

α΄ ζητούμενο: αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας και στον τρόπο που 

τιμώνται οι εθνικές επέτειοι 
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πρώτη παράγραφος: αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας 

 Απαιτείται η διδασκαλία της παγκόσμιας ιστορίας παράλληλα με την εθνική, ώστε να 

κατανοούμε σε βάθος και στις πραγματικές τους διαστάσεις τα ιστορικά γεγονότα και 

να συνειδητοποιούμε ότι ανέκαθεν υπήρχαν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των λαών. 

 Χρειάζεται εκσυγχρονισμός των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της Ιστορίας, 

ώστε να μην παρέχουν αποσπασματική γνώση, και εμπλουτισμός τους με σύγχρονες 

πληροφορίες και πλούσιο εικονογραφικό υλικό. 

 Χρειάζεται επίσης η απαλλαγή από την πρωτοκαθεδρία του ενός εγχειριδίου, η 

κατάργηση της αποστήθισης και η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας των μαθητών. 

Είναι αναγκαίο να ξεφύγουμε από την κυριαρχία των γεγονότων και των ημερομηνιών 

και να επιδιώξουμε οι μαθητές να διερευνήσουν τα αίτια ή τα αποτελέσματά τους 

ανατρέχοντας, αν είναι εύκολο, σε πηγές τις οποίες μπορούν να διερευνήσουν μέσα 

από ομαδοσυνεργατικές εργασίες. Είναι σημαντικό με άλλα λόγια οι μαθητές όχι να 

απομνημονεύουν γεγονότα, αλλά να μάθουν να σκέφτονται πάνω στα γεγονότα. 

 Είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν τα οπτικοακουστικά μέσα, ώστε να καταστήσουν το 

μάθημα περισσότερο ελκυστικό και να διευκολύνουν την σύνδεση του παρελθόντος με 

το παρόν. 

 Είναι σημαντικό να προγραμματίζονται και να οργανώνονται άρτια εκδρομές σε 

ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ώστε η επαφή μας με την ιστορία να γίνεται με βιωματικό τρόπο. 

 Σημαντική είναι και η ένταξη των προφορικών πηγών της ιστορίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Θα είχε ενδιαφέρον οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο που οι 

καθημερινοί άνθρωποι βίωσαν και αφηγήθηκαν τα ιστορικά γεγονότα, ώστε να μην 

στέκουν ως απλοί παρατηρητές τους. 

 Ανάδειξη του ρόλου των απλών ανθρώπων στην ροή της ιστορίας. Είναι σημαντικό οι 

μαθητές να κατανοήσουν ότι τα ιστορικά γεγονότα δεν συνδέονται μόνο με τις πράξεις 

των ηγετών, αλλά και με αυτές των απλών ανθρώπων. Μόνο τότε θα κατανοήσουν ότι 

οι πόλεμοι ισοδυναμούν με απώλεια ανθρώπινων ζωών και ότι τα θύματά τους δεν 

είναι απλοί αριθμοί. Έτσι θα καταφέρει το σχολείο να μεταδώσει στους μαθητές ένα 

πραγματικά αντιπολεμικό μήνυμα. 

δεύτερη παράγραφος: αλλαγές στον τρόπο που τιμώνται οι εθνικές επέτειοι 

 Εκσυγχρονισμός των σχολικών εορτών με ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην 

διοργάνωσή τους. Θα είχε ενδιαφέρον να οργανώνονται θεατρικές παραστάσεις 

στηριζόμενες σε κείμενα των ίδιων των μαθητών που θα έχουν συνταχθεί μετά από 

μελέτη σε βάθος των ιστορικών προσώπων και γεγονότων και σε συνεργασία με άρτια 

καταρτισμενους εκπαιδευτικούς. 

 Είναι σημαντικό μέσα από τις επετείους αυτές να μην αναδεικνύεται ο πόλεμος ως κάτι 

σημαντικό ή ηρωικό, αλλά ως ένα αναγκαίο κακό, όταν δεν έχουμε στη διάθεσή μας 
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άλλα μέσα για τη διασφάλιση της ελευθερίας μας. Ο πόλεμος είναι το έσχατο μέσο που 

ωστόσο παραμένει απευκταίο και καταστροφικό.  

 Επίσης οι εθνικές επέτειοι δεν πρέπει να καλλιεργούν το μίσος για άλλους λαούς 

οδηγώντας σε εθνικιστικά κηρύγματα μίσους, αλλά να καλλιεργούν τη σκέψη πάνω 

στα γεγονότα, εντοπίζοντας όχι μόνο τα σφάλματα των ξένων αλλά και τα δικά μας 

λάθη. Με τον τρόπο αυτό οι εθνικές επέτειοι θα μετατραπούν σε ένα κάλεσμα για 

εθνική περισυλλογή και αυτογνωσία.  

 Τέλος οι εθνικές επέτειοι είναι σημαντικό να μην μετατρέπονται σε ένα γραφικό 

"πανηγύρι" και να μη γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, αλλά να 

αποτελούν έκφραση συσπείρωσης όλης της κοινωνίας, έστω και για μία μέρα, γύρω 

από ένα σημαντικό γεγονός. 

Μετάβαση από το α΄ στο β΄ ζητούμενο 

Κάθε αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας και στον εορτασμό των εθνικών 

επετείων δεν θα είχε νόημα, αν δεν συνοδευόταν από την συνειδητοποίηση πως η 

Ιστορία δεν αποτελεί ένα μάθημα για το παρελθόν, αλλά έναν πολύτιμο οδηγό για το 

παρόν και το μέλλον των ατόμων και των λαών. 

β΄ ζητούμενο: αξία ιστορικής μνήμης στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες 

 Η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο οδηγεί στην 

φιλομάθεια και στην αυξημένη κριτική σκέψη. 

 Επιτυγχάνεται η διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων, η απομάκρυνση από 

προκαταλήψεις, η αντίσταση στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα. 

 Με την κατανόηση του παρελθόντος είναι δυνατόν να αποφευχθούν λάθη που 

συνέβησαν τότε, αλλά και να εντοπιστούν τα αίτια των σύγχρονων προβλημάτων. 

 Επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης, η τόνωση της φιλοπατρίας και η 

εθνική αυτογνωσία. 

 Η ιστορική μνήμη συνδέει τα άτομα, καλλιεργεί πνεύμα συνεργασίας και συμβάλλει 

στην διαμόρφωση κοινής εθνικής συνείδησης απαλλαγμένης από ξενοφοβικά 

σύνδρομα. 

 Καλλιεργείται το πνεύμα του γόνιμου διεθνισμού, ενώ γίνεται συνείδηση η αξία της 

ειρήνης. 

 Το άτομο έρχεται σε επαφή με πρότυπα και ιδανικά από τα οποία μπορεί να 

παραδειγματιστεί. 

 Το άτομο μαθαίνει τους αγώνες για την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συνειδητοποιεί την αξία τους και ενισχύεται η δημοκρατική του συνείδηση και η 

αγωνιστικότητά του. Καθίσταται με αυτόν τον τρόπο ενεργός πολίτης. 

 


