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ΚΕΙΜΕΝΟ Ι 

Η κοινωνική χρήση της Ιστορίας 

H αναβίωση του παρελθόντος μοιάζει να έλκει ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.  Ιστορικά 
αναγνώσματα, άρθρα με ιστορικό περιεχόμενο, επανεκδόσεις βιβλίων Ιστορίας,  ιστορικά 
μυθιστορήματα, κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ κάνουν όλο και πιο συχνά την 
εμφάνισή τους την τελευταία τριετία. Προβάλλοντας από επίμαχα ζητήματα του 
παρελθόντος μέχρι προσωπικές αφηγήσεις, που μετουσιώνουν βιωμένες μνήμες σε 
παράδοση. Στην τάση αυτή ήρθε προσφάτως να προστεθεί μια αμιγώς κοινωνική -θα λέγαμε -  
χρήση της Ιστορίας.  Αθηναϊκή συμμετοχική  δημοκρατία, Αγώνας του '21, δάνεια,  Επιτροπή 
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, Κίνημα στο Γουδή , νέα δάνεια και χρεοκοπίες συζητούνται 
συχνά στα πηγαδάκια του Συντάγματος. Ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα, όπως: Γιατί ο 
λαός αυτός κατρακυλάει αδιάκοπα σε εξευ τελισμούς και ταπεινώσεις; Γιατί είναι σε μόνιμη 
οικονομική κρίση, με το φάσμα της πτώχευσης απειλητικό διαρκώς στον ορίζοντα; Τι είναι 
αυτό που τον κάνει να νικά και τι αυτό που τον καταποντίζει;  Τα ολίγα παράσιτα της 
εξουσίας;  «Από τους καρχαρίες ξέφυγα και νίκησα τις τίγρεις, μ'  έφαγαν όμως οι κοριοί»,  
έγραφε ο Μπρεχτ και ταιριάζει πολύ στα ελληνικά πράγματα.  

Με τη γνώση της Ιστορίας, ο πολίτης αποκτά τα εφόδια για να ξεχωρίζει τ ι είναι αλήθεια και 
τι ψεύδος. Χωρίς τη γενική συνείδηση των αξιών που ανθοφ όρησαν σ' αυτόν τον τόπο, οι 
Ελληνες κινδυνεύουν να παρασυρθούν στην αυτοκαταστροφή. Τις κρίσιμες αυτές ημέρες,  
μέσα από το ξαναζωντάνεμα της Ιστορίας γίνεται μια προσπάθεια, όχι να ανακατασκευαστεί 
το παρελθόν, να αποκατασταθεί μια αποσιωποιημένη ιστορική  αλήθεια, να ανοιχτεί ένα 
πεδίο αντιπαραθέσεων, αλλά να αναβιώσουν οι προσπάθειες της πολύπαθης χώρας να 
επιβιώσει. Η Ιστορία ως κινητήριος δύναμη σύγκλισης των ανθρώπων. Συμβαίνει, γεγονότα 
που βγαίνουν από τη σκόνη του χρόνου, να τονώνουν την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε, τη 
γνώση ότι ίδιες καταστάσεις ξαναζήσαμε και επιζήσαμε. Ιστορίες του παρελθόντος κάνουν 
φανερό πόση σημασία έχει να είμαστε ένα ανθρώπινο σύνολο και όχι ένα τυχαίο πλήθος,  
εγείρουν τον στοχασμό πάνω σε κοινές εμπειρίες, μεταμορφώνουν τη ν ανώνυμη μάζα σε 
κοινωνία πολιτών. Πολίτες που αναζητούν μέσα στις αντιδράσεις του χθες το τι θα πράτταμε 
σήμερα. Πολίτες ιχνευτές ήθους και ιδεών.  

Όλα αυτά, βεβαίως,  θα ισχύουν όσο η επιστροφή σε συμβάντα συγκινητικά , τολμηρά, τα 
οποία μοιάζουν επίκαιρα και ζωντανά, η αναφορά στο παρελθόν, που εισχωρεί το παρόν,  
παραμένουν ως κοινή παρακαταθήκη και καμία ομάδα δεν επιχειρεί να τα καπηλευθεί για 
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δικό της όφελος και εναντίον άλλων. Διότι είναι πολύ εύκολο, ο αυθόρμητος διάλογος μεταξύ 
του χθες και του σήμερα που άρχισε να αναπτύσσεται ως ανάγκη αναβίωσης αισθημάτων όχι 
πόνου και απώλειας, αλλά ενθάρρυνσης και παρηγοριάς,  να καταλήξ ει στους παλιούς 
διχασμούς, σε Έλληνες εναντίον Ελλήνων, αντί σε ένα στιβαρό όραμα για το μ έλλον.  

Η μέθεξη παλιού και νέου κόσμου μπορεί να συντελεστεί μόνο μέσα στα κρυστάλλινα όρια 
της νηφαλιότητας. Της σύμπνοιας, παρά την αμφιλογία, τις πολλές διαφορές. Της ένωσης 
ισχύος, όπως γινόταν πάντα στον τόπο αυτό σε δύσκολες στιγμές. Από το παρελθόν μας 
μπορούμε να αλιεύσουμε όχι μόνο την τραγικότητα, το δράμα, τα δεινά, αλλά τις υψηλές 
έννοιες της περηφάνιας, της αντοχής, της διάρκειας...  

Τασούλα Καρα ϊσκάκη,  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,  19 Ιουν ίου  2011  

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 

Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει  
Η  ιστορία έχει καταγράψει στις σελίδες της, κυρίως τους ηγέτες, τύραννοι, τρελοί, παλαβοί,  
ληστές, ήρωες, δειλοί, ευγενικοί, δολοπλόκοι ή οτιδήποτε άλλο. Όμως οι εκατομμύρια ψυχές 
που χρειάστηκαν για ν αποκτήσουν τ όνομά τους και χάθηκαν ακολουθώντας του ς –  με ή 
χωρίς τη θέλησή τους –  έμειναν για πάντα ανώνυμοι.  Ο Μπέρτολντ Μπρεχτ έχει γράψει κάτι 
πολύ ωραίο σχετικά μ αυτό: 

Ποιος έχτισε τη Θήβα την εφτάπυλη;  

Στα βιβλία δε βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα.  

Oι βασιλιάδες κουβαλήσαν τ’ αγκωνάρια;  

Kαι  τη χιλιοκαταστρεμμένη Bαβυλώνα,  

ποιος την ξανάχτισε τόσες φορές; Σε τι χαμόσπιτα  

της Λίμας της χρυσόλαμπρης ζούσαν οι οικοδόμοι;  

Tη νύχτα που το Σινικό Tείχος αποτελειώσαν,  

πού πήγανε οι χτίστες; H μεγάλη Pώμη  

είναι γεμάτη αψίδες θριάμβου. Ποιος τις έστησε; Πάνω σε ποιούς  

θριαμβεύσανε οι Kαίσαρες; Tο Bυζάντιο το χιλιοτραγουδισμένο  

μόνο παλάτια είχε για τους κατοίκους του;  

Aκόμα και στη μυθική Aτλαντίδα,  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

τη νύχτα που τη ρούφηξε η θάλασσα,  

τ’ αφεντικά βουλιάζοντας, μ’ ουρλιαχτά τους σκλάβους τους καλούσ αν.  

 

O νεαρός Aλέξανδρος υπόταξε τις Iνδίες.  

Mοναχός του;  

O Kαίσαρας νίκησε τους Γαλάτες.  

Δεν είχε ούτ’ ένα μάγειρα μαζί του;  

O Φίλιππος της Iσπανίας έκλαψε όταν η Aρμάδα του  

βυθίστηκε. Δεν έκλαψε, τάχα, άλλος κανένας;  

O Mέγας Φρειδερίκος κέρδισε τον Eφτάχ ρονο τον Πόλεμο.  

Ποιος άλλος τόνε κέρδισε;  

 

Kάθε σελίδα και μια νίκη.  

Ποιος μαγείρεψε τα νικητήρια συμπόσια;  

Κάθε δέκα χρόνια κι ένας μεγάλος άντρας.  

Ποιος πλήρωσε τα έξοδα;  

 

Πόσες και πόσες ιστορίες.  

Πόσες και πόσες απορίες.  

Α π ό δ ο σ η  π ο ιή μ α τ ο ς  Μ ά ρ ι ο ς  Π λ ω ρ ί τ η ς  σ τ ο  Be r t o l d  Br ec h t ,  Π ο ι ή μ α τ α  ε κδ .  Κ ο ρ α ν τ ζ ή  

b y  Α ν τ ι κ λ ε ί δ ι  ,  h t t ps :/ / a n t ik le id i . c o m  

 

 

https://antikleidi.com/
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ΘΕΜΑΤΑ  
Α.  Να πυκνώσετε σε 80 λέξεις περίπου τις απόψεις της αρθρογράφου του κειμένου Ι  

σχετικά με τη χρησιμότητα της γνώσης της  ιστορίας.  
15 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β1.  Ποιο είναι το νόημα του διακείμενου από τον Μπρέχτ:  «Από τους καρχαρίες ξέφυγα και 
νίκησα τις τίγρεις, μ' έφαγαν όμως οι κοριοί» και πώς συνδέεται με την ιστορία και το 
επιχείρημα της αρθρογράφου ( 70 -80 λέξεις);  

15 ΜΟΝΑΔΕΣ  
Β2.  Ποιος είναι σκοπός για τον οποίο γράφει η συντάκτρια το κείμενο Ι ;  Ποιο μήνυμα 

επιθυμεί να στείλει στους αναγνώστες της κατά την άποψή σας (60 -70 λέξεις );   
10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β3.  Στο κείμενο Ι γίνεται ευρεία χρήση παραδειγμάτων και ερωτήσεων .Τι εξυπηρετούν;  
8 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β4.  Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες νοηματικά 
ισοδύναμες:  
Τις κρίσιμες αυτές ημέρες, μέσα από το ξαναζωντάνεμα  της Ιστορίας γίνεται μια 
προσπάθεια ,  όχι να ανακατασκευαστεί το παρελθόν,  να αποκατασταθεί μια 
αποσιωποιημένη ιστορική αλήθεια, να ανοιχτεί ένα πεδίο αντιπαραθέσεων ,  αλλά να 
αναβιώσουν οι προσπάθειες της πολύπαθης  χώρας να επιβιώσει. Η Ιστορία ως 
κινητήριος δύναμη σύγκλισης των ανθρώπων. Συ μβαίνει, γεγονότα που βγαίνουν από τη 
σκόνη του χρόνου, να τονώνουν  την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε, τη γνώση ότι ίδιες 
καταστάσεις ξαναζήσαμε και επιζήσαμε. Ιστορίες του παρελθόντος κάνουν φανερό πόση 
σημασία έχει να είμαστε ένα ανθρώπινο σύνολο και όχι ένα τυχαίο πλήθος, εγείρουν 
τον στοχασμό πάνω σε κοινές εμπειρίες, μεταμορφώνουν την ανώνυμη μάζα σε κοινωνία 
πολιτών. Πολίτες που αναζητούν μέσα στις αντιδράσεις του χθες το τι θα πράτταμε  
σήμερα. Πολίτες ιχνευτές ήθους και ιδεών.  

7 ΜΟΝΑΔΕΣ  
Γ.  Ποιο είναι  το θέμα του κειμένου Ι Ι;  Να το παρουσιάσετε αναλυτικά , παράλληλα να 

συσχετίσετε τον τίτλο του ποιήματος με το περιεχόμενο και να σχολιάσετε τη χρήση των 
ερωτήσεων και του β’ ρηματικού προσώπου. (150 λέξεις )  

15 ΜΟΝΑΔΕΣ  
Δ.  Διαβάσατε την άποψη του Νίτσε ότι η ζωή χρειάζεται τις υπηρεσίες της ιστορίας αλλά 

και η υπερβολική δόση ιστορίας βλάπτει τη ζωή ( Φρ.Νίτσε , Ιστορία και Ζωή ) και 
καταγράφετε τους προβληματισμούς σας σχετικά με αυτή την άποψη σε άρθρο σας στη 
σχολική εφημερίδα (  400 λέξεις )  

30 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 

 


