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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Ο ιστορικός αναλφαβητισμός στην εκπαίδευση  

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί διασκευασμένο άρθρο του Α. Ιωαννίδη, που αναρτήθηκε στον 

ιστότοπο https://www.schooltime.gr, στις 02/11/2015. 

 

Η Ιστορία, λένε, διδάσκει. Μέσα απ’ αυτήν μαθαίνουμε πολλά. Αντλούμε πρότυπα, 

υιοθετούμε αρχές, διαπαιδαγωγούμαστε. Κατά πόσο όμως αυτό είναι εφικτό; Πόσο ο 

Έλληνας μαθητής, αποφοιτώντας από το σχολείο, θεωρείται ιστορικά τουλάχιστον 

πεπαιδευμένος; Κατά πόσο μπορεί να κατανοήσει τον ιστορικό λόγο και να αντιληφθεί τον 

καταλυτικό ρόλο της Ιστορίας στο κοινωνικό – και όχι μόνο – γίγνεσθαι; 

Η απάντηση κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική είναι. Ο ιστορικός αναλφαβητισμός σε 

όλο του το μεγαλείο. Σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσής μας. Και βέβαια όλοι μας 

ανεξαιρέτως ευθυνόμαστε, πιστεύω, γι’ αυτό. Θα ήταν πολύ εύκολο να εξαπολύσουμε 

μύδρους1 προς πάσα κατεύθυνση. Ποια όμως η ουσία; Όλοι μας είμαστε υπαίτιοι γι’ αυτήν 

την κατάσταση, όντας εγκλωβισμένοι σ’ ένα σύστημα διοχέτευσης «αμάσητων», τις 

περισσότερες φορές, γνώσεων, σ’ ένα παιδικό μυαλό που  μόλις και με δυσκολία μπορεί να 

ξεχωρίσει βασικές ιστορικές έννοιες. 

Για να μάθεις την Ιστορία οφείλεις πρώτα να την κατανοήσεις. Για να την 

κατανοήσεις πρέπει να την προσεγγίσεις με κρίση. Για να έχεις κρίση πρέπει να υπάρχουν 

όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα την καλλιεργήσουν. Για να την καλλιεργήσεις πρέπει 

να ακολουθήσεις ένα δικό σου διαφορετικό δρόμο που ίσως όμως σε βγάλει εκτός πορείας. 

Γιατί δυστυχώς ο μόνος δρόμος που ακολουθεί το σύστημα είναι αυτός που οδηγεί  στο 

Πανεπιστήμιο. Κάθε άλλος δρόμος δείχνει να οδηγεί σε αδιέξοδο. Η χρησιμοθηρική γνώση 

θεριεύει. Η γενική παιδεία θυσιάζεται καθημερινά, ως άλλη Ιφιγένεια, στα κελεύσματα2 της 

σύγχρονης τάσης, που ακούει στο όνομα βαθμοθηρία. Ο όγκος της διδακτέας ύλης 

τεράστιος. Ο χρόνος περιορισμένος. Εγχειρίδια περιληπτικότατα, που αδυνατούν να 

εισαγάγουν ομαλά και δημιουργικά το παιδί στο πνεύμα του μαθήματος. 

Αποσπασματικότητα, που κάνει την Ιστορία πολύ συχνά να μοιάζει με παζλ, του οποίου 

 
1 Εξαπολύω μύδρους: (μεταφορικά) ασκώ έντονη κριτική 

2 Κελεύσματα: παραγγέλματα, προστάγματα 



χάσαμε κάποια κομμάτια. Άγονος εγκυκλοπαιδισμός, που συνοδεύεται από στείρα 

αποστήθιση. Ένα αδιάκοπο κυνήγι… 

Και εμείς, οι διδάσκοντες; Ποια η θέση μας; Θα ρισκάρουμε ή θα ακολουθήσουμε 

τον ασφαλή δρόμο; Τι θα επέλεγε το παιδί και πολύ περισσότερο ο γονιός του που μας 

εμπιστεύεται το μέλλον του; Να του καλλιεργήσουμε την κρίση ή να το περάσουμε στο 

Πανεπιστήμιο;  

Τι κάνουμε λοιπόν; Ατέλειωτα ευχολόγια… Για να γίνει ο σημερινός μαθητής 

πολίτης με ιστορική σκέψη και συνείδηση, πρέπει να αλλάξουν πολλά. Από το βιβλίο ίσως 

μέχρι τον τρόπο διδασκαλίας. Η μηχανική αποστήθιση να μετατραπεί σε γόνιμη 

αφομοίωση. Οι ιστορικές πηγές να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο ενεργοποίησης της 

ερευνητικής ικανότητας του μαθητή. Το ίδιο το μάθημα να αποτελέσει αφετηρία 

προβληματισμού, κρίσης κι έρευνας. Ίσως τότε κάτι γίνει.  

 

Α3. Με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνεται στο σχολείο σου για τη  συμπλήρωση 200 

ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αναλαμβάνεις να εκφωνήσεις 

ομιλία (200-250 λέξεων) στην οποία παρουσιάζεις τους λόγους για τους οποίους οι μαθητές 

αντιδρούν στο μάθημα της Ιστορίας και προτείνεις πρακτικούς τρόπους για την αλλαγή της 

στάσης των μαθητών.  
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Β. Λογοτεχνικό Κείμενο 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ (1863-1933) 

Στα 200 π.Χ. 

Το ποίημα που ακολουθεί είναι του Κωνσταντίνου Καβάφη και ανήκει στην ποιητική συλλογή 

«Ποιήματα 1897-1933», που εκδόθηκε το 1984 (εκδ. Ίκαρος). 

 

«Aλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων—» 

Μπορούμε κάλλιστα να φαντασθούμε  

πως θ’ αδιαφόρησαν παντάπασι στην Σπάρτη  

για την επιγραφήν αυτή. «Πλην Λακεδαιμονίων»,  

μα φυσικά. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται 

για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν 

σαν πολυτίμους υπηρέτας. Άλλωστε  

μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς  

Σπαρτιάτη βασιλέα γι’ αρχηγό  



δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής.3 

A βεβαιότατα «πλην Λακεδαιμονίων».  

 

Είναι κι αυτή μια στάσις. Νοιώθεται.  

 

 Έτσι, πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό· 

και στην Ισσό μετά· και στην τελειωτική  

την μάχη, όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός  

που στ’ Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι: 

που απ’ τ’ Άρβηλα ξεκίνησε για νίκην, κ’ εσαρώθη  

Κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία,  

την νικηφόρα, την περίλαμπρη,  

την περιλάλητη, την δοξασμένη  

ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά,  

την απαράμιλλη: βγήκαμ’ εμείς·  

ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας. 

 

Εμείς· οι Aλεξανδρείς, οι Aντιοχείς,  

οι Σελευκείς, κ’ οι πολυάριθμοι 

επίλοιποι Έλληνες Aιγύπτου και Συρίας,  

κ’ οι εν Μηδία, κ’ οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι.  

Με τες εκτεταμένες επικράτειες, 

με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών  

προσαρμογών.  

Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά  

ώς μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν,  

ώς τους Ινδούς.  

 

Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!  

 

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

 
3  Περιωπή: (μεταφορικά) χρησιμοποιείται για «άνθρωπο υψηλής περιωπής», μεγάλης αξίας, 
καταγωγής. 



1. Οι Λακεδαιμόνιοι δεν ακολούθησαν τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του κατά των 

Περσών. Να ερμηνεύσεις τη στάση των Ελλήνων και του ποιητικού υποκειμένου απέναντι 

στους Λακεδαιμονίους, τεκμηριώνοντας την απάντησή σου με στοιχεία του ποιήματος. 

Ποιες σκέψεις και συναισθήματα σού δημιουργεί η τάση των Ελλήνων –σε πολλές ιστορικές 

συγκυρίες- να διχάζονται;  

ή 

2. Σε μορφή επιστολής προς τους στρατηγούς των υπολοίπων Ελλήνων, από την οπτική 

γωνία ενός Λακεδαιμόνιου, απαντάς για τους λόγους που οι Λακεδαιμόνιοι αποφάσισαν να 

απέχουν από τις μάχες για τις Ελληνικές διεκδικήσεις.  
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