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A
Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στην αξία της ιστορίας και την αναγκαιότητα
της γνώσης της. Συγκεκριμένα, τονίζει ότι η σημερινή κοινωνία έχει διαμορφωθεί από
τους προγενέστερους όχι μόνο γλωσσικά αλλά κυρίως ηθικά και πολιτισμικά και
επισημαίνει το χρέος του σύγχρονου ανθρώπου ως συνεχιστή της ιστορίας. Επιπλέον,
μέσω της Ιστορίας γίνεται κατανοητό το παρόν και αποφεύγονται τα λάθη του
παρελθόντος. Τέλος η γνώση της Ιστορίας οδηγεί στην συλλογικότητα, την
αυτογνωσία και τη συνειδητοποίηση της αξίας του πολιτισμού.
Β1.
α.  Λάθος β.  Λάθος γ.  Σωστό δ.  Σωστό ε.  Σωστό
Β2
α. Ο τίτλος του Κειμένου 1 "Γιατί να μαθαίνουμε Ιστορία;" αποτελείται από μια
ερώτηση (που προσδίδει προβληματισμό και απορία αναφορικά με την αναγκαιότητα
της ιστορικής γνώσης) είναι ρηματικός με αναφορική χρήση της γλώσσας, α'
πληθυντικό πρόσωπο και υποτακτική έγκλιση προτάσσοντας το "γιατί".
Συνδέεται άρρηκτα με το θέμα του υπόλοιπου κειμένου προϊδεάζοντας για την
αναγκαιότητα της ιστορικής γνώσης. Είναι άμεσος υφολογικά, προβληματίζει και
ευαισθητοποιεί τον αναγνώστη τονίζοντας την συλλογικότητα αυτής της ανάγκης.
Επομένως ο επικοινωνιακός ρόλος του τίτλου επιτυγχάνεται, καθώς είναι εύστοχος και
δηλωτικός του περιεχομένου.
β. Η χρήση του ευθέως λόγου στο τέλος της α΄ παραγράφου "Γιατί...μέλλον"
και μάλιστα με την χρήση ερώτησης προσδίδει στο κείμενο διαλογικό χαρακτήρα,
προφορικότητα, αμεσότητα, ζωντάνια και παραστατικότητα. Αποδίδει με πιστότητα τα
λόγια των φοιτητών και το ύφος αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία στη μετάδοση του
νοήματος.
Β3. Προκειμένου η Κική Δημουλά να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη σχετικά με τον
ρόλο που διαδραματίζει η επέτειος στη διατήρηση της μνήμης αξιοποιεί διάφορες
γλωσσικές επιλογές. Συγκεκριμένα αξιοποιεί:
 α΄ ενικό ρηματικό πρόσωπο και χρήση υποτακτικής έγκλισης ("Για να
επανέλθω/για να δώσω") προσδίδοντας στο λόγο εξομολογητικό τόνο.
Πρόκειται για υποκειμενικές θέσεις
 χρήση ποιητικού λόγου- σχήματα λόγου όπως:
 προσωποποίηση της επετείου "Η επέτειος διαπνέεται και από βαθύ
πατριωτισμό"
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 ασύνδετο σχήμα "...με το νυφικό της, γενέθλια, χρονιάρικα για τα
παιδιά σου..."
 επανάληψη "γενέθλια, γενέθλια, γενέθλια"
Καθιστά το ύφος πιο άμεσο, ζωντανό και παραστατικό, αισθητοποιεί και
αναδεικνύει της σημασία της επετείου
 Μικροπερίοδος λόγος και σημεία στίξης - αποσιωπητικά"κι αν δεν θέλουν να
ξεχαστούν...".
(απαιτείται η σύνδεση με το κείμενο)
Γ. Στο διήγημα του Θανάση Βαλτινού "Οικογενειακή ιστορία" η αφηγήτρια παραθέτει
την ιστορία ενός "ταγαριού". Μέσω της πρωτοπρόσωπης αφήγησης η ηρωίδα
αναφέρεται στην εύρεση μια υφαντής τσάντας "καταχωνιασμένης σε μια παλιά
κασέλα". Μολονότι η μητέρα της ηρωίδας απαξιώνει το χρηστικό αυτό αντικείμενο
παλαιότερων εποχών, όπως σχολιάζει η αφηγήτρια "ήθελε προφανώς να το
ξεφορτωθεί". Η γιαγιά της φαίνεται να συγκινείται στην θέα του με τις αναμνήσεις και
την νοσταλγία που της προκαλεί "της το έδειξα και συγκινήθηκε/τα έλεγε νοσταλγικά".
Γι αυτήν το ταγάρι ήταν το οικογενειακό κειμήλιο που τη συνέδεε άρρηκτα με την
μητέρα της αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες ης δικής της εποχής. Ο μικροπερίοδος
λόγος και η χρήση της αναδρομικής αφήγησης "μου διηγήθηκε τα νυχτέρια"
αισθητοποιεί αυτή τη συγκίνηση και τις αναμνήσεις της.
Αν ήμουν στην θέση της αφηγήτριας θα κρατούσα το ταγάρι ως κειμήλιο, που με
συνδέει με την οικογένειά μου και το παρελθόν μου ακόμα και αν δεν το
χρησιμοποιούσα θα αποτελούσε ένα στοιχείο που θα με συνέδεε με την οικογενειακή
παράδοση-ρίζες.
Δ.
Επικοινωνιακό πλαίσιο
Είδος κειμένου: άρθρο σε ιστοσελίδα
-Πομπός μαθητής/ μαθήτρια
-Αποδέκτες: νέοι/νέες
Ενδεικτικός τίτλος: Βιώνοντας την Ιστορία!
Προσφορά (προσοχή: να αξιοποιηθούν τα στοιχεία από το κείμενο)
 Διαφύλαξη ανθρώπινων κατακτήσεων
 Αποκάλυψη και αποφυγή λαθών
 Συγκρότηση εθνικής φυσιογνωμίας
 Ομφάλιος λώρος παρελθόντος-παρόντος
 Μύηση στη συλλογική προσπάθεια
 Ενεργοποίηση πολιτικών αντισωμάτων
 Διύλιση πνευματικής δημιουργίας
 Πνεύμα διεθνισμού
Βιωματική προσέγγιση
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Κατάργηση της αποστήθισης
Ομαδικές εργασίες με έμφαση στη συνεργατική μάθηση
Ενεργή συμμετοχή σε εκδηλώσεις ιστορικού ενδιαφέροντος
Θεατρικές παραστάσεις με δραματοποίηση
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώρους
Προφορική ιστορία με αξιοποίηση μαρτυριών, αφηγήσεων και
συνεντεύξεων
 Ανάδειξη τοπικής ιστορίας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς
 Διαδραστικές δραστηριότητες με αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας
 Συμμετοχή σε ιστορικούς ομίλους-πολιτιστικούς συλλόγους

Επιμέλεια απαντήσεων:
Σκυριανού Μαίρη
Μπέκου Νατάσα
Φιλόλογοι
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