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ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η αδέκαστη Ιστορία 

 Αντιμετωπίζοντας κάποιο σύγχρονο ιστορικό γεγονός με αμηχανία και μη 

θέλοντας να ριψοκινδυνεύσουμε την κρίση μας, καταφεύγουμε στην 

τυπική έκφραση: «Αυτό θα το κρίνει η αδέκαστη Ιστορία». Τι σημαίνει μια 

τέτοια έκφραση δεν το θεωρούμε απαραίτητο να το διευκρινίσουμε, σαν 

να είναι κάτι αυτονόητο. Ίσως και εμείς, που τη διατυπώνουμε, και οι άλλοι, 

που μάς ακούν ή μάς διαβάζουν, να έχουμε στο νου μας πως αυτό που 

ονομάζουμε Ιστορία –με κεφαλαίο το γιώτα- αποτελεί μια υπέρτατη, 

μεταφυσική σχεδόν, έννοια που κατορθώνει να κρίνει αλάθητα και 

αμερόληπτα όσα οι άνθρωποι είτε ως άτομα είτε ως κοινωνικά σύνολα 

έπραξαν σε μια περασμένη εποχή.   

Ξέρουμε βέβαια πως ό,τι αποκαλούμε Ιστορία ως καταγραφή και 

αξιολόγηση περασμένων γεγονότων αποτελεί και αυτή ανθρώπινο 

δημιούργημα, αφού άνθρωποι είναι εκείνοι που τη γράφουν και την 

παραδίδουν. Ώστε από μια άποψη και η Ιστορία είναι και αυτή ένα ακόμη 

ανθρώπινο γεγονός, το οποίο επομένως κάποτε θα ενταχθεί με τη σειρά 

του στην ανθρώπινη Ιστορία, η οποία θα το κρίνει και θα το αξιολογήσει. 

Όμως αυτό σημαίνει πως ό,τι ονομάζουμε Ιστορία δεν μπορεί να έχει μια 

μεταφυσική έννοια, που βρίσκεται πέραν και υπεράνω της ανθρώπινης 

κρίσης, άρα υπόκειται στις αδυναμίες της και τη σχετικότητά της. Ωστόσο 

πιστεύουμε πως, όσο απομακρυνόμαστε από τα γεγονότα, οι ιστορικοί και 

η Ιστορία την οποία συνθέτουν, γίνονται περισσότερο αντικειμενικοί και 

αδέκαστοι, αφού δεν υπάρχουν πια οι παράγοντες εκείνοι που θα 

μπορούσαν να τους επηρεάσουν άμεσα την κρίση τους.  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Πιστεύουμε επίσης ότι ο ιστορικός κατορθώνει να υπερβεί τις προσωπικές 

του αντιδράσεις, την οποιαδήποτε μέθεξη, την προβολή των συγχρόνων 

του αντιλήψεων και με ψυχρή και αντικειμενική κρίση, με την 

επιστημονική αμεροληψία και ευσυνειδησία, να καταγράψει και να 

αξιολογήσει τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος.   

Θα μπορούσε όμως και θα έπρεπε να αναρωτηθούμε αν μια τέτοια 

αντίληψη είναι ορθή ή μήπως αποτελεί ένα ακόμη πλάσμα που απεικονίζει 

τις προθέσεις μας να πιστέψουμε στις δυνατότητες του ορθού λόγου, της 

επιστήμης, να υπερβούμε τις αδυναμίες του υποκειμένου μας και να 

σταθούμε έτσι σε ένα επίπεδο όπου μπορούμε να δούμε ό,τι αποκαλούμε 

αλήθεια με την κυριολεκτική και συνάμα υπερβατική έννοια του όρου;  

Για να περιοριστούμε στη δική μας ιστορία, θα μπορούσαμε να 

παρακολουθήσουμε τη στάση των σύγχρονων ιστορικών απέναντι στον 

Δημοσθένη. Όλοι οι Γερμανοί ιστορικοί, προπάντων του περασμένου 

αιώνα, τον καταδικάζουν, γιατί δεν κατάλαβε,  λένε, την ιστορική 

πραγματικότητα και πολέμησε ουτοπικά τη νέα ιστορική δύναμη που 

γεννιόταν τότε και που θα δημιουργούσε το νέο κόσμο. Αντίθετα οι Άγγλοι 

και οι Γάλλοι, θρεμμένοι με την ιδέα της Δημοκρατίας, έβλεπαν στον 

Αθηναίο ρήτορα τον αγωνιστή των αρχών της ελευθερίας απέναντι σε ένα 

μονάρχη που τις απειλούσε.  

 Είναι δύσκολο λοιπόν, αν όχι αδύνατο, να φτάσουμε σε μια ιστορική 

εκτίμηση αδέκαστη, ακόμη και στην περίπτωση των πιο απομακρυσμένων 

γεγονότων, ακόμη και αν δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε σχέση 

ανάμεσα στον ιστορικό και σε αυτά.   

Μανόλης Ανδρόνικος, Το Βήμα, 25/8/1991 [διασκευασμένο κείμενο]  

                              

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε  90-110  λέξεις.   

(25 μονάδες) 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Β1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη 

λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη, σύμφωνα πάντα με το κείμενο. 

α Η άποψη πως η ιστορία θα κρίνει κάποιο γεγονός  αντιμετωπίζει 

αυτό που ορίζουμε ως ιστορία σαν έννοια μεταφυσική που αξιολογεί 

αλάθητα. 

β Η ιστορία αποτελεί δημιούργημα του ανθρώπου γι’ αυτό και η ίδια 

θα κριθεί ως ανθρώπινο γεγονός. 

γ Κάποιοι πιστεύουν ότι η χρονική απόσταση από τα γεγονότα 

εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα. 

δ Η περίπτωση του Δημοσθένη αποτελεί χαρακτηριστική απόδειξη 

της ομοφωνία των ιστορικών. 

ε Κατά την προσωπική άποψη του συγγραφέα εύκολα μπορεί να 

επιτευχθεί  αντικειμενική και αμερόληπτη θεώρηση των γεγονότων.  

(10 Μονάδες) 

Β2. Ποιον τρόπο πειθούς εντοπίζετε στην δεύτερη παράγραφο του 

κειμένου; (Ξέρουμε βέβαια πως … άμεσα την κρίση τους). Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

 (3 μονάδες) 

Β3.  Να εντοπίσετε δύο τρόπους ανάπτυξης στην προτελευταία παράγραφο 

του κειμένου (Για να περιοριστούμε…μονάρχη που τις απειλούσε). Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

  (3 μονάδες)  

Β4.  α.  Το κείμενο είναι μια επιφυλλίδα. Να αναφέρετε τρία στοιχεία που 

επιβεβαιώνουν τη γραμματειακή του κατάταξη   

(6 μονάδες ) 

β. Ποια είναι η λειτουργία των λέξεων: βέβαια, ωστόσο, αφού, 

προπάντων,  στο κείμενο; 

  (4 μονάδες)  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
 

Β5. Να βρείτε  ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις  του κειμένου: 

διευκρινίσουμε, μεταφυσική, αξιολόγηση, μέθεξη, αδέκαστη.  

 (5 μονάδες)  

 

Β6. Να βρείτε ένα αντώνυμο για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: 

αμερόληπτα, ορθή, κυριολεκτική ,ουτοπικά.   

( 4 Μονάδες) 

  

Γ.  Σε μια ημερίδα που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με 

θέμα « Η διδασκαλία της ιστορίας – έρευνα και νέες τεχνολογίες», 

καλείστε να εκφωνήσετε μια ομιλία ως εκπρόσωπος του σχολείου σας. 

Στην ομιλία σας να αναπτύξετε:  α) για ποιους λόγους πρέπει οι 

μαθητές να διδάσκονται την εθνική και παγκόσμια ιστορία β) Να 

προτείνετε τρόπους, ώστε το μάθημα να γίνει πιο ενδιαφέρον και οι 

μαθητές να το μελετούν ουσιαστικά και να διδάσκονται από αυτό. (500 

– 600 λέξεις)  

(40 μονάδες) 

 

 

 

 

 ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


