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(Ενδεικηικές Απανηήζεις)
Α1.
ην απόζπαζκα ν ζπγγξαθέαο θαηαγξάθεη ηνπο ιόγνπο πνπ θαζηζηνύλ
αλαγθαία ηελ ηζηνξηθή γλώζε. Ξεθηλά ππνζηεξίδνληαο όηη νη ζθέςεηο, ηα
πηζηεύσ, ην αμηαθό καο ζύζηεκα είλαη θιεξνδνηήκαηα ηνπ παξειζόληνο θαη
εκείο νη ίδηνη είκαζηε γλήζηα ηέθλα απηνύ ηνπ ήδε δηακνξθσκέλνπ θνηλσληθνύ
πιαηζίνπ. Η γλώζε ηεο δξάζεο ησλ πξνγόλσλ καο δηεπθνιύλεη ηελ
απνθσδηθνπνίεζε ηνπ παξόληνο, ηε γλώζε ηνπ εαπηνύ καο ελώ κέζσ ηεο
αμηνιόγεζεο ησλ ιαζώλ ηνπο κπνξνύκε λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ πνξεία
καο.
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Β2.
α) Ο ηίηινο ηίζεηαη ςπό ηη μοπθή πηηοπικήρ επώηηζηρ ζηνλ αλαγλώζηε
(«Γιαηί να μαθαίνοςμε ιζηοπία;»). Ο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε
ξεκαηηθνύ ζπλόινπ ζε ππνηαθηηθή έγθιηζε ζπλδπαδόκελε κε ην ηνπ α’
πιεζπληηθό πξόζσπν επηδηώθεη λα πξνζδώζεη ελάξγεηα ζην θείκελν ηνπ ε
νπνία νδεγεί ζε δξαζηηθή ζθέςε. Η γιώζζα ηνπ ηίηινπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ
θπξηνιεθηηθή/αλαθνξηθή/δεισηηθή ηεο ιεηηνπξγία.
Ο θ. Αιβαλόο κε ηε ρξήζε ηεο εξώηεζεο επηδηώθεη να ενεπγοποιήζει ηο
ενδιαθέπον ηος δέκηη γηα ηελ αλάγθε εθκάζεζεο ηεο ηζηνξίαο . Μέζσ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εξσηήκαηνο πξνζδίδεη παπαζηαηικόηηηα, αμεζόηηηα και
ζωνηάνια ζην θείκελν ηνπ ελώ ηαπηόρξνλα δίλεη ηελ αίζθηζη ενόρ νοεπού
διαλόγος με ηον αναγνώζηη ν νπνίνο θαιείηαη θαη ν ίδηνο λα πάξεη ζέζε
ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο ζην ζήκεξα. Πξόθεηηαη γηα
έλαλ λνεκαηηθά ελεξγό ηίηιν ν νπνίνο ζπλαληάηαη θαη εληόο ηνπ θεηκέλνπ θαη
εκθπάζει ηην αποπία ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ αμία ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο. Σέινο,
πξόθεηηαη γηα έλαλ ηίηιν εύζηνρν θαζώο πποϊδεάζει ηον αναγνώζηη γηα απηό
πνπ πξόθεηηαη λα αλαιπζεί.
β) Ο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ παξαζέηεη ζε επζύ ιόγν ηα ιόγηα ησλ θνηηεηώλ :
(«Γιαηί κύπιε …μέλλον») ζην ηέινο ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ γηα λα δώζεη
ζωνηάνια και αμεζόηηηα ζην θείκελν ηνπ. Παξαζέηνληαο ηα ιόγηα ζηελ
πξσηόηππε κνξθή ηνπο ενιζσύει ηην αςθενηικόηηηα ηος κειμένος ελώ
ηαπηόρξνλα ε απηνύζηα κεηαθνξά ηνπο απνηειεί έλα αδιάζειζηο ηεκμήπιο
αξιοπιζηίαρ . Σέινο, πξνζδίδεη ζην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ έλαλ διαλογικό
σαπακηήπα πνπ καο επηηξέπεη λα θαληαζηνύκε ηε ζπλνκηιία ηνπ θαζεγεηή κε
ηνπο θνηηεηέο ηνπ γηα ηε ρξεζηκόηεηα εθκάζεζεο ηεο ηζηνξίαο ζην ζήκεξα θαη
ζην αύξην.

Β3.
Η Κηθή Γεκνπιά ζην απόζπαζκα («Για να επανέλθω… θωηογπαθία ζος»)
επηδηώθεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνλ αλαγλώζηε ζρεηηθά κε ην ξόιν ηεο
επεηείνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο. Γη’ απηό ην ιόγν επαλαιακβάλεη
εκθαηηθά ηξεηο θνξέο ηε ιέμε «επέηειο» γηα λα δώζεη έκθαζε ζηελ έλλνηα απηή
ε νπνία είλαη κία κέξα κοινωνική . Υξεζηκνπνηεί ηα απνζησπεηηθά («αςηέρ και
αν δε θέλοςν να ξεσαζηούν…») γηα λα ζπγθηλήζεη ηνπο αλαγλώζηεο νη νπνίνη δε
ζέινπλ λα μεράζνπλ ηηο απώιεηεο πνπ βίσζαλ. Σέινο, ε ρξήζε ηεο
παξνκνίσζεο («αρ πω όηι είναι ένα δωπεάν μεηαθοπικό μέζον») δίλεη δσληάληα
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θαη παξαζηαηηθόηεηα ζην θείκελν θαη θαλεξώλεη όηη ε επέηεηνο ηαμηδεύεη ηνπο
αλζξώπνπο ζην ρξόλν θαη κεηαθέξεη ην παξειζόλ ζην παξόλ.
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία:
 Αζύλδεην ζρήκα (ηηκά ηνπο ήξσεο… ζηξαηηώηε, θαη ηδνύ …
αζπλόδεπηεο) αλαπαξηζηά κε έληαζε θαη ππθλόηεηα ηα πξόζσπα θαη
ηηο ζηηγκέο πνπ ηηκώληαη ζηηο επεηείνπο
 Πξνζσπνπνίεζε (παξειαύλνπλ νη Θεξκνπύιεο), εδώ ην κλεκείν παίξλεη
ζάξθα θαη νζηά, δσληαλεύεη θαη ελεξγεί ζην ζήκεξα θαη έηζη ν
απνδέθηεο «βιέπεη» ην παξειζόλ λα μεδηπιώλεηαη κπξνζηά ηνπ
 Α΄ πιεζπληηθό (νη γνλείο καο) ην θείκελν απνθηά ακεζόηεηα θαη
ζπιινγηθόηεηα, αθνύ όινη νη κεγαιύηεξνη έρνπλ κλήκεο από ηνπο
γνλείο ηνπο
 Β΄ εληθό (ηδνύ) απεπζύλεηαη άκεζα ζηνλ αλαγλώζηε γηα λα δείμεη ζε
πξνζσπηθό ηόλν ην πώο ην παξειζόλ έξρεηαη ζην ζήκεξα κέζσ ησλ
αλακλήζεσλ
 Δπαλάιεςε (γελέζιηα, γελέζιηα γελέζιηα) έκθαζε ζηελ
επαλαιεηςεκόηεηα ησλ γηνξηώλ, πνπ πηζηνπνηνύλ ην πέξαζκα ηνπ
ρξόλνπ
 Δηθόλα (ηα θξαηάεη αγθαιηά … θσηνγξαθία ζνπ) πξνζθέξεη δσληάληα
θαη παξαζηαηηθόηεηά αλαπαξηζηώληαο κηα πνιύ επαίζζεηε κλήκε,
απηή ηνπ κεηξηθνύ ζειαζκνύ

Γ.
ην δηήγεκα, ε αθεγήηξηα κε πξσηνπξόζσπε αθήγεζε παξνπζηάδεη ηελ
ηζηνξία ηνπ ηαγαξηνύ, ελόο νηθνγελεηαθνύ θεηκειίνπ πνπ ζπκβνιίδεη ηελ
πξνζσπηθή ηεο επαθή (ζα ζαο πσ ηελ ηζηνξία ηνπ ηαγαξηνύ) θαη ηηο
νηθνγελεηαθέο ξίδεο (Ήδε ην ηαγάξη είρε ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο ηξεηο γεληέο).
Πξνβαίλνληαο ζε αλαδξνκέο ζην παξειζόλ (Σν είρε θηηάμεη ε δηθή ηεο κακά
… πξνίθα ηεο, ηα θνηηεηηθά ηεο ρξόληα … ηζάληα, Μνπ δηεγήζεθε ηα
λπρηέξηα … ιπρλαξηνύ) απνθαιύπηεη ηελ παιαηόηεηα θαη δηαρξνληθόηεηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Με δσληαλό θαη πεξηγξαθηθό ηξόπν (Ήηαλ βακκέλν κε θπηηθέο
βαθέο … ζρέδηα) ππνγξακκίδεη όηη ην ηαγάξη δηαηεξείηαη δσληαλό ζην ρξόλν
αθήλνληαο αλαιινίσην ην παξειζόλ ζηελ θαξδηά ηεο.
Αλ ήκνπλ ζηε ζέζε ηεο αθεγήηξηαο ζα ήζεια λα ρξεζηκνπνηώ ην ηαγάξη σο
κέξνο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο κνπ, θαζώο ζα ζπληζηνύζε γηα κέλα έλα
αληηθείκελν αλεθηίκεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο. Έηζη, ζα θαηαθέξσ λα
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ζπλδεζώ ζπλαηζζεκαηηθά κε ηηο γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ θαη λα
δηαηεξήζσ ην λήκα κε ην παξειζόλ.
ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΚΔΙΜΔΝΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ
Υξήζε επζένο ιόγνπ («Πξάγκαηα γηα κηα δσή»)
Μηθξνπεξίνδνο ιόγνο («Η κακά ηεο. Σα έιεγε κε λνζηαιγία. Η γηαγηά»)
Δηθόλα («Μνπ δηεγήζεθε ηα λπρηέξηα … ιπρλαξηνύ»)
Γ.
ΣΙΣΛΟ
Ιζηνξία: Σν παξειζόλ θαη νη πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο
ΠΡΟΛΟΓΟ
Σν παξόλ όπσο βηώλεηαη από θάζε ζύγρξνλν άλζξσπν απνηειεί θπζηθή
θαηάιεμε ηνπ παξειζόληνο. Έρνληαο ππόςε καο απηή ηε δηαπίζησζε, γίλεηαη
εύθνια αληηιεπηή ε ζεκαζία ηνπ ξόινπ ησλ λεθξώλ πξνγόλσλ θαη ηνπ ηξόπνπ
δξάζεο ηνπο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζεκεξηλνύ θόζκνπ. Ωζηόζν, θξίλεηαη
ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή ε αδηαθνξία ηεο δηθήο καο γεληάο γηα ηελ ηζηνξηθή
γλώζε θαη κε ην παξόλ άξζξν ζα επηρεηξεζεί ε αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο θαη νη
ηξόπνη ζα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε βησκαηηθή ελαζρόιεζή καο κε ην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.
ΑΞΙΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΝΩΗ
 Απνθπγή ιαζώλ ηνπ παξειζόληνο, εληνπηζκόο ησλ αηηηώλ, ησλ
ζύγρξνλσλ πξνβιεκάησλ θαη ζηνρνζεζία γηα ην κέιινλ.
 Γλώζε παξειζόληνο ώζηε λα ελδπλακσζεί ε εζληθή ζπλείδεζε ηδηαίηεξα
ζην ζύγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ηόλσζε θηινπαηξίαο θαη
εζληθήο απηνγλσζίαο.
 Πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα κε ζθνπό ηε δηακόξθσζε ζθαηξηθώλ
πξνζσπηθνηήησλ κε λνπ θξηηηθά ζθεπηόκελν.
 πλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο εηξήλεο θαη κεηάδνζε εξεζηζκάησλ γηα
δξάζε θαη δεκηνπξγία
 Απνκάθξπλζε από ξαηζηζηηθά ζηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο,
απεκπόιεζε ηνπ εζληθηζκνύ θαη θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο.
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ΜΔΣΑΒΑΗ
Αλ θαη ηα νθέιε από ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο κε βάζε ηα παξαπάλσ είλαη
αδηακθηζβήηεηα, παξαηεξείηαη αδηαθνξία ηδίσο από ηελ πιεπξά ησλ λέσλ γηα
ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ίζσο δηόηη ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο ιόγσ
έιιεηςεο βησκαηηθόηεηαο σο κάζεκα δελ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ.
ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΒΙΩΜΑΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ
ΙΣΟΡΙΑ
 Από λεαξή ειηθία ,νηθνγελεηαθά εξεζίζκαηα κέζσ επηζθέςεσλ ζε
κνπζεία-κλεκεία θαη ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ γηα ηελ εκπέδσζε
ησλ δηδαγκάησλ ηεο ηζηνξίαο όπσο απνξξένπλ από ηηο επηζθέςεηο
 Αλάινγεο δξάζεηο θαη από ην ζρνιείν κε εζηίαζε ζηελ παξάιιειε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε νπζηαζηηθό ηξόπν, εκβαζύλνληαο δειαδή
ζηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ,ώζηε λα εκπεδσζνύλ ηα βαζύηεξα θίλεηξα ησλ
αλζξσπίλσλ ελεξγεηώλ
 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζην ζρνιείν κε πξνβνιέο δηαζέζηκσλ
ληνθηκαληέξ πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ πεξηζζόηεξν
εμαηηίαο ηεο εμνηθείσζεο ηνπο κε ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα. Δλ
ζπλερεία δηάινγνο κε θαηαιπηηθό ξόιν ηνπ θαζεγεηή γηα ηελ
νπζηαζηηθή ζύλδεζε ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο κε ην παξόλ
 Γεκηνπξγία θέληξσλ κειέηεο ηεο ηζηνξίαο ζε όινπο ηνπο δήκνπο ηεο
ρώξαο θαη δηνξγάλσζε εκεξίδσλ κε ηε ζπκκεηνρή επηθαλώλ
επηζηεκόλσλ πνπ ζα δηεγείξνπλ ελδηαθέξνλ, ζα δηαθσηίζνπλ ηνπο
θαηνίθνπο θαη ζα αθππλίζνπλ ηελ θνηλή γλώκε
 Γηνξγάλσζε ησλ ηζηνξηθώλ επεηείσλ κε πην νπζηαζηηθό ηξόπν

ΔΠΙΛΟΓΟ
πλνςίδνληαο, ε ηζηνξία απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη γηα ηελ εμήγεζε ησλ
αλζξσπίλσλ ζπκπεξηθνξώλ, θσηίδεη ηελ αιήζεηα θαη δηακνξθώλεη θξηηηθά
ζθεπηόκελνπο αλζξώπνπο απαιιαγκέλνπο από ζηεξενηππηθέο απόςεηο. Ο
ζηείξνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη, εηδηθόηεξα κέζα ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζηζηά απαξαίηεηε ηε βησκαηηθή αληηκεηώπηζή ηεο
ηδίσο από ηηο λέεο γεληέο κε ηελ πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ησλ θνξέσλ
θνηλσληθνπνίεζεο θαη θπξίσο ηνπ ζρνιείνπ δηόηη όπσο ηζρπξίδεηαη θαη ν
δνθηκηνγξάθνο «δε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ην ζήκεξα αλ δελ μέξνπκε ζε
βάζνο ην ρηεο».
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