
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 03/06/2022 

ΘΕΜΑ Α 

Πρέπει να μαθαίνουμε ιστορία κατά τον συγγραφέα, επειδή το παρελθόν 

συνδέεται με το παρόν, διαμορφώνει τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών, τους 

κοινωνικούς κανόνες,  τις αντιλήψεις και τις αρχές. Το παρελθόν, ακόμη αλληλεπιδρά στο 

παρόν και στο μέλλον και επιπλέον, αναδεικνύεται μέσω αυτού η αξία των πρωταγωνιστών 

του. Τέλος, συμβάλλει η ιστορική γνώση στην κατανόηση του παρόντος, στη συγκρότηση 

συλλογικής ταυτότητας και λειτουργεί ως μέσο αποφυγής των λαθών.  

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

1. ΛΑΘΟΣ 

2.ΛΑΘΟΣ 

3.ΣΩΣΤΟ 

4.ΣΩΣΤΟ 

5.ΣΩΣΤΟ 

 

Β2α. 

Ο τίτλος του Κειμένου 1 («Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία;») έχει διατυπωθεί με τη 

μορφή ευθείας ερώτησης. Ο συντάκτης του κειμένου θέτει ένα εύστοχο ερώτημα στο 

αναγνωστικό κοινό, διεγείροντας έτσι το ενδιαφέρον του για τις απαντήσεις που θα 

διαβάσει στο κείμενο. Διατυπώνει την ερώτηση , αξιοποιώντας παράλληλα το α’ 

πληθυντικό πρόσωπο («μαθαίνουμε») , διότι είναι και ο ίδιος μέρος του συνόλου που 

οφείλει να μάθει ιστορία, ενώ με την υποτακτική έγκλιση («να μαθαίνουμε») προσδίδει 

έναν παραινετικό τόνο στο ερώτημα. Ο συγκεκριμένος τίτλος , λοιπόν, είναι επικοινωνιακά 

αποτελεσματικός και νοηματικά ενεργός, καθώς συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο του 

κειμένου και καταφέρνει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών, οι οποίοι θα 

αναζητήσουν μέσα στο κείμενο απαντήσεις για το ερώτημα που τίθεται στον τίτλο. 

Β2β. 

Η παρεμβολή του ευθέος λόγου («Γιατί, κύριε, να πρέπει να μαθαίνουμε ιστορία; 

Εμείς κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε στο μέλλον») αποτελεί μια έξυπνη επιλογή του συντάκτη. 

Με τον τρόπο αυτό μεταφέρονται αυτούσια τα λόγια, ο προβληματισμός των φοιτητών του 

σχετικά με τη χρησιμότητα της ιστορικής γνώσης. Έτσι,  προσδίδεται στο κείμενο αμεσότητα 

και ζωντάνια , ενώ καθίσταται πιο παραστατικό και ενδιαφέρον για τους αναγνώστες που 

αισθάνονται πως είναι παρόντες στο διάλογο του καθηγητή με τους φοιτητές του. Τέλος, ο 

λόγος αποκτά διαλογικό χαρακτήρα και προφρορικότητα.  



 

 

B3.  

Πρόθεση της Κ. Δημουλά στο συγκεκριμένο απόσπασμα είναι να ευαισθητοποιήσει 

τον αναγνώστη σχετικά με την αξία της επετείου στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Με 

το ασύνδετο σχήμα  τονίζεται η προσφορά της επετείου και αναδεικνύει όσα αυτή 

προβάλλει (Τιμά τους ήρωες ...άγνωστο στρατιώτη). Επιπρόσθετα, προσωποποιεί την 

επέτειο («η επέτειος διαπνέεται από βαθύ πατριωτισμό») , για να κάνει το κείμενό της πιο 

άμεσο και ζωντανό, προσάπτοντας στην επέτειο ανθρώπινα γνωρίσματα. Τέλος, έντονη 

είναι η χρήση των μεταφορών («μεταφέρεται το πολυπληθές παρελθόν στο παρόν») . Με 

τη συνυποδηλωτική  λειτουργία της γλώσσας δίνεται έμφαση στη μορφή του μηνύματος 

και προσελκύεται το αναγνωστικό ενδιαφέρον.  

 

ΘΕΜΑ Γ 

Το ταγάρι αποτελεί κειμήλιο για την οικογένεια της αφηγήτριας. Φορτωμένο με 

αναμνήσεις και συνδεμένο με τρεις γενιές είναι πια στοιχείο της οικογενειακής παράδοσης, 

συμβολίζοντας τους κοινούς δεσμούς και τα βιώματα που συνδέουν τουλάχιστον τρεις 

γενιές. Για κάθε γενιά το ταγάρι είχε και διαφορετική χρήση και αξία, γεγονός που 

αναδεικνύει ότι αυτό το αντικείμενο της λαϊκής παράδοσης,συμπορεύεται με την πορεία 

της οικογένειας στον χρόνο. Η μητέρα της αφηγήτριας προφανώς το είχε συνδέσει με 

δυσάρεστες αναμνήσεις, γι΄αυτό η αντίδραση της φανερώνει οτι της προκαλεί αμηχανία 

και επιθυμεί να το ξεφορτωθεί. Η γιαγιά πάλι συγκινείται με το ταγάρι, που εξακολουθεί να 

είναι ωραίο μετά από τόσα χρόνια και τις διαφορετικές του χρήσεις, όπως φαίνεται από τη 

ζωντανή περιγραφή της αφηγήτριας (Ήταν βαμμένο με φυτικές βαφές και είχε λαμπερά 

σχέδια). Η ομολογία της γιαγιάς, που παρατίθεται με ευθύ λόγο στο ποίημα, ότι αυτά ήταν 

«Πράγματα για μια ζωή», φανερώνει τη σημασία του ταγαριού για την οικογένεια, για την 

οποία αποτελεί ενοποιητικό στοιχείο, και παραμένει άφθαρτο στο χρόνο. Η γιαγιά, ζώντας 

σε μια άλλη εποχή, αναπολεί με το ταγάρι τη νυχτερινή εργασία με τον αργαλειό και 

νοσταλγεί το παρελθόν και τη μητέρα της , όπως φαίνεται από την ανάδρομη αφήγηση 

(Μου διηγήθηκε τα νυχτέρια...το φώς του λυχναριού).  

Το ταγάρι θα ήταν και για μένα, όπως και για την αφηγήτρια, ένα πολύτιμο 

οικογενειακό κειμήλιο. Θα το διαφύλαττα ως κόρην οφθαλμού, γνωρίζοντας πόσο 

σημαντικό θα ήταν ως ενοποιητικό στοιχείο των γενεών, που ισχυροποιεί τους κοινούς 

δεσμούς και κρατάει ζωντανό το παρελθόν.  

Δ   

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ 

Πρόλογος  

 Διακόσια χρόνια σχεδόν μετά την ελληνική επανάσταση πολλά ειπώθηκαν και 

γράφτηκαν για τη σημαντική αυτή επέτειο. Όλα αυτά δημιούρησαν έντονο προβληματισμό 

ιδίως σε εμάς, τη νέα γενιά, που καλούμαστε να υπερασπιστούμε τη σπουδαία ιστορική 



 

 

μας παράδοση και να διατηρήσουμε την ιστορική μας μνήμη. Και αυτό είναι ένα εγχείρημα 

για το οποίο αξίζει να αγωνιστούμε για πολλούς λόγους.  

 Ζ1  

1. Το ιστορικό παρελθόν διαμορφώνει τους κανόνες, τις αρχές και τις αξίες του 

παρόντος. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο 

ζούμε και να αναπτύξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό για τη μορφή του και τον 

τρόπο λειτουργίας του. Παράλληλα, αποκτούμε πολύτιμη γνώση, που διευρύνει τον 

τρόπο σκέψης μας, γνωρίζοντας ανθρώπους και τις συνθήκες ζωής μιας άλλης 

εποχής.  

2. Η ιστορική μνήμη συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της εθνικής διαφορετικότητας, 

γεγονός πολύ σημαντικό σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οπότε κι 

απειλείται η ιδιοπροσωπία κάθε έθνους.  

3. Η γνώση των ιστορικών επιτευγμάτων βοηθάει στην κσλλιέργεια του αισθήματος 

της εθνικής υπερηφάνειας και στην καλλιέργεια του γνήσιου πατριωτισμού και 

δημιουργεί την ανάγκη της προστασίας και υπεράσπισης των εθνικών ιδανικών στο 

πλαίσιο του ανθρωπισμού.  

4. Η ιστορική μνήμη προβάλλει την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης των λαών, 

συνεργασίας και σεβασμού της διαφορετικότητας, καταδεικνύοντας τις ολέθριες 

συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων και συμβάλλοντας στην αποβολή 

αισθημάτων εθνικού μίσους και διχόνοιας.  

5. Η ιστορία παρέχει γνήσια πρότυπα που αναδεικνύουν αρχές, όπως η ελευθερία, ο 

ηρωισμός, η αυτοθυσία ενώ αναδεικνύει την αξία της συλλογικότητας,στοιχεία 

απαραίτητα σε μια εποχή που η κρίση των αξιών και η έλλειψη προτύπων 

χαρακτηρίζει τις κοινωνίες.  

6. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Παρέχονται, έτσι, διδάγματα από το ιστορικό 

παρελθόν που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κρίσης και οδηγούν στην 

αποφυγή λαθών και στη λήψη ώριμων αποφάσεων για το παρόν.  

7. Η ιστορική μνήμη καλλιεργεί το αίσθημα του «ανήκειν» στον άνθρωπο. 

Γνωρίζοντας την ιστορική του πορεία κατανοεί ότι ανήκει σε μια μεγάλη εθνική 

οικογένεια και αυτό του παρέχει το αίσθημα της ασφάλειας.  

Ζ2 

1. Επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους, όπου έλαβαν χώρα σημαντικά ιστορικά γεγονότα 

του παρελθόντος. ο μαθητής, διαθέτοντας παράλληλα την απαιτούμενη ιστορική 

γνώση, μπορεί να κατανοήσει τη σημασία τους και να αισθανθεί συγκίνηση για την 

αυτοθυσία των ηρώων. 

2. Επισκέψεις σε ιστορικά και πολεμικά μουσεία, όπου οι μαθητές μπορούν να 

έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά στοιχεία ιστορικών περιόδων και να κατανοήσουν 

τον τρόπο ζωής και το μέγεθος του αγώνα που κατέβαλαν οι προηγούμενες γενιές. 

Η πολιτεία μπορεί να παράσχει κίνητρα στους νέους (π.χ δωρεάν είσοδο σε αυτούς 

τους χώρους), για να διευκολύνει τους μαθητές όλων των οικονομικών τάξεων.  



 

 

3. Θεατρικές παραστάσεις που αναβιώνουν σπουδαία ιστορικά γεγονότα και 

βοηθούν, εκτός των άλλων, και στη γνωριμία με σημαντικές ιστορικές 

προσωπικότητες.  

4. Αναγνωση ιστορικών βιβλίων και βιογραφιών ιστορικών προσωπικοτήτων. Ο 

μαθητής γνωρίζει καλύτερα έτσι τους ήρωες και αντιλαμβάνεται τις ιστορικές 

αποφάσεις.  

5. Χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της ιστορία(εικόνες, βίντεο, 

ντοκιμαντέρ) και διδασκαλία αυτής μέσα από τις ιστορικές πηγές. Ο μαθητής 

συμμετέχει δημιουργικά στη διδασκαλία της ιστορικής γνώσης και καλείται να 

συναγάγει τα δικά του συμπεράσματα από τα ιστορικά γεγονότα. 

6. Ανάθεση ομαδικών εργασιών με θέματα σχετικά με την τοπική ιστορία, όπου οι 

μαθητές καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες και υλικό απο τα αρχεία της τοπικής 

κοινότητας, να συνομιλήσουν με ανθρώπους που ασχολούνται με την ιστορία και 

την πολιτισμική παράδοση. 

7. Οργάνωση εκδηλώσεων με ιστορικό περιεχόμενο, φωτογραφικό υλικό, ηχητικά 

ντοκουμέντα, προβολή ταινιών με ιστορικά θέματα παρουσία,ηρώων- αγωνιστών ή 

απογόνων τους. Οι μαθητές θα έχουν έτσι την ευκαιρία, καταρτίζοντας 

ερωτηματολόγια να συλλέξουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.  

Επίλογος 

 Οι τρόποι επαφής με το παρελθόν, την παράδοση,την ιστορία και τελικά με τον ίδιο 

μας τον εαυτό, που αποτελεί δημιούργημα αυτού του παρελθόντος, μπορούν να γίνουν για 

όλους εμάς μία συναρπαστική πρόκληση. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική 

είναι η ανταπόκριση σε αυτήν την πρόκληση για το παρόν και το μέλλον και να 

δραστηριοποιηθούμε εγκαίρως. 


