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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Γιατί δεν μαθαίνουμε ιστορία; 

Το διασκευασμένο άρθρο υπογράφεται από τη Σοφία Τζανή και δημοσιεύθηκε στις 24/7/2017 στην ηλεκτρονική 

έκδοση της εφημερίδας Το Βήμα. 

 

[…]Για πολλούς στην Ελλάδα η ιστορία είναι ακόμα και σήμερα ένας κόπος, μια αγγαρεία, γιατί πρέπει 

να μάθουν απ’ έξω, αυτό που ξέρουμε ως «παπαγαλία», ένα μάθημα και να το πουν την επόμενη 

μέρα, με τελικό στόχο ένα διαγώνισμα και των εξετάσεων, ειδικά στην τελευταία τάξη του λυκείου. 

[…]Η ιστορία, θα μπορούσε όμως να καταπολεμήσει στερεότυπα ακόμα και για άτομα 

διαφορετικών θρησκειών σε μια εποχή έξαρσης του φανατισμού, του εξτρεμισμού και της 

μισαλλοδοξίας από ημιμάθεια, άγνοια, τυφλό μίσος, κάτι που οδηγεί αιώνες την ανθρωπότητα σ’  

έναν φαύλο κύκλο που φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα: θάνατος ξεριζωμός αθώων, ουσιαστικά για έλεγχο 

περιοχών της γης πλούσιων σε πλουτοπαραγωγικές πηγές, τεράστια μεταναστευτικά/ προσφυγικά 

ρεύματα, φονταμενταλισμός1, που σαν φωτιά εξαπλώνεται, όχι μόνο από περιοχή σε περιοχή, αλλά 

από μυαλό σε μυαλό, μέσω των Η/Υ που χρησιμοποιούνται, κι έχουν αναγάγει, την προπαγάνδα σε 

κορυφαίο όπλο που απειλεί πιο σοβαρά από ποτέ την οικουμένη. 

Δείχνει η ιστορία, πόσο απαραίτητη είναι για να ενώσει, αναδεικνύοντας τα κοινά που έχουν 

οι άνθρωποι κι οι κοινωνίες, ανεξαρτήτως των εμφανών ή μη χαρακτηριστικών τους (φυλή, φύλο, 

προτιμήσεις πολιτική τοποθέτηση, θρήσκευμα, χώρα προέλευσης), τον κόσμο, μπροστά σε 

διαχρονικά ερωτήματα, κοινούς κινδύνους και προκλήσεις, όπως η ανισότητα, η φτώχεια, οι νέοι 

τύποι αναλφαβητισμού, η ημιμάθεια, η ανεργία, η κρίση, ο φανατισμός, ο ρόλος της θρησκείας, οι 

μετακινήσεις, ακούσιες ή μη, πληθυσμών, τα ανθρώπινα δικαιώματα κι η καταπάτησή τους, κατ’ 

εξακολούθηση σε συγκεκριμένες χώρες, η τρομοκρατία, ο πόλεμος κι οι πραγματικές αιτίες κι 

αφορμές κ.λπ. 

Η ιστορία μπορεί να δώσει ακόμα και στους νέους σοβαρά και πραγματικά πρότυπα, από 

ηρωικές μυθικές εποχές ως την εποχή μας, από διάφορα κράτη εποχές περιοχές, μακριά από τα 

τηλεοπτικά «υποπροϊόντα» που είναι πραγματικά για λύπηση (πόσο «σταρ» είσαι σε ριάλιτι). 

 
1 οι τάσεις επιστροφής σε άκρως συντηρητικά θρησκευτικά βιώματα του παρελθόντος, τα οποία λειτουργούν 

ως μέσο αντίστασης σε κάθε ενδεχόμενη αλλαγή 



Η ιστορία πραγματικά μπορεί να συνδυαστεί με την τεχνολογία και την τέχνη, είναι άλλωστε 

αλληλένδετα, και να ξυπνήσει συνειδήσεις, να χτίσει πιο χρήσιμους πολίτες και πραγματικά 

σκεπτόμενα άτομα, για το καλό όλων… 

 

Α3. Με αφορμή τη διαπίστωση της αρθρογράφου στην τελευταία παράγραφο να συντάξεις ένα 

άρθρο (200 – 250 λέξεων) που θα δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σου 

αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να διδάσκονται οι νέοι ιστορία.  
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ (1911 – 1992) 

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ 

Το παρακάτω τραγούδι ερμήνευσε ο Γιώργος Ρωμανός το 1964 σε στίχους Νίκου Γκάτσου και σύνθεση Μάνου 

Χατζιδάκι . 

 

Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί.  

Γεννιούνται μ’ ένα χρυσαφένιο χρώμα,  

μ’ όνειρα που τους τα φτιάχνει η συννεφιά,  

μ’ ελπίδες που φυτρώσαν μέσ’ στο χώμα…  

 

Οι ήρωες δεν έχουν μυστικά.  

Δεν ταξιδεύουνε ποτέ σε ξένα μέρη. 

Γίνοντ’ αγάλματα ψυχρά, μα εθνικά  

κι έχουν για συντροφιά τους ένα περιστέρι…  

 

Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί. 

 Κάνουν πως, τάχα, λεπτομέρειες δε θυμούνται… 

 Κι όταν η νύχτα τούς σκεπάζει με σιωπή,  

πετάν’ το θρύλο στα πουλιά κι αποκοιμιούνται… 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις 

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 



1. Ποια χαρακτηριστικά αποδίδει το ποιητικό υποκείμενο στους ήρωες; Ανταποκρίνονται στο 

πρότυπο του ήρωα; 

ή 

2. Να γράψεις ένα δικό σου κείμενο (πεζό ή ποιητικό) με αφορμή το ποίημα περιγράφοντας 

τους ήρωες της ζωής σου. 
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