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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Κείμενο: Το σήμερα έρχεται από το χθες 

 

Είναι τόση η αγωνία για το σήμερα, η αβεβαιότητα για το αύριο, η ανελπιστία 

και η σύγχυση για τις προοπτικές, ώστε η ενασχόληση με το παρελθόν μοιάζει 

περιττή πολυτέλεια, σχεδόν ντιλεταντισμός1. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της μνήμης, η 

Ιστορία, μοιάζει να είναι πια συνάρτηση των ιδεολογικών επιλογών του ατόμου, άρα 

υλικό ταυτόσημο με τις ατομικές «πεποιθήσεις», επομένως «δικαίωμα» ατομικό, 

κατασφαλισμένο «κατά πάντων», ακοινώνητο. Έτσι, κάθε ιδεολογικό 

γκρουπούσκουλο έχει τη δική του ανάγνωση και ερμηνεία της Ιστορίας, κάθε κόμμα 

ή «παράταξη», κάθε κυβέρνηση και κάθε υπουργός Παιδείας τη δική του συνταγή, 

ντιρεχτίβα, προκρούστεια λογική κατανόησης του παρελθόντος. 

Όμως, ταυτόχρονα, είναι εμπειρικά βεβαιωμένο και κοινά διαπιστωμένο ότι 

ένα consensus2 ιστορικής αυτοσυνειδησίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ύπαρξη και λειτουργία οργανωμένου κοινού βίου, συγκροτημένης πολιτικής 

κοινωνίας. «Το σήμερα έρχεται από το χθες, το μέλλον αναδύεται από το παρελθόν» 

– η ιστορική συνείδηση καθορίζει αυτό που είναι και αυτό που μπορεί να επιδιώξει ο 

κάθε συγκεκριμένος λαός. 

H σύγκλιση σε κάποιες κοινές παραδοχές ιστορικής αυτοσυνειδησίας, σε μια 

ελάχιστη έστω βάση κοινωνικής συνοχής, δεν έχει επιτευχθεί στο ελλαδικό μας 

κρατίδιο. Από την ίδρυσή του κιόλας παραμονεύει κάθε στιγμή ο διχασμός, η 

σχιζοφρένεια. Είμαστε η συνέχεια της ελληνορωμαϊκής «οικουμένης»; 

Ένας κοσμοπολίτικος πολιτισμός, τρόπος του βίου – γλώσσα, Τέχνη, 

κοινωνιοκεντρική πολιτική, πρωτείο της σχέσης και όχι της χρησιμότητας; Ζητάμε 

την αλήθεια όχι ως κωδική ορθότητα αλλά ως εμπειρική μετοχή, σε αδιάσπαστη 

οργανική συνέχεια από τον Ηράκλειτο ως τον Γρηγόριο Παλαμά; ΄H είμαστε ένα 

φυλετικό που-πουρί «σχισματικών» Γραικών, όπως μας θέλει η Δύση, θύματα 

μεγάλαυχης 

ιδεοληψίας; 

Ξεσηκωθήκαμε ενάντια στον τουρκικό ζυγό τετρακοσίων χρόνων για να 

ελευθερώσουμε την Πόλη και την Αγιά-Σοφιά, να αποκαταστήσουμε τον Ελληνισμό 

μέτοχο στο ιστορικό γίγνεσθαι; ΄H είμαστε απλώς ένα περιφερειακό (και 

περιθωριακό) αποκύημα των ιδεών του δυτικού «Διαφωτισμού», όπως όλα τα μετα-

αποικιακά «εθνικά 

κράτη», μεταπρατική 

του δυτικού μοντέλου 

κοινωνία εξαρτημένη, 

σαν 

προτεκτοράτο, από «προστάτιδες» δυνάμεις; Είχαμε ποτέ θεσμούς οργάνωσης και 

διοίκησης γεννημένους από τις δικές μας ανάγκες και υπηρετικούς των δικών μας 

ιστορικών εθισμών και ιδιαιτεροτήτων; ΄H πάντοτε πιθηκίζαμε το ξένο, το αλλοδαπό, 

ξιπασμένοι από φανταχτερά επιτεύγματα χρησιμοθηρίας; 

                                                           
1 Ντιλεταντισμός: η ερασιτεχνική απασχόληση με την τέχνη ή με τη λογοτεχνία 
2 Consensus:ομοφωνία 
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Έχουμε μόλις διακόσια χρόνια κρατικού βίου, μόλις δύο αιώνες με «εθνικά» 

σύνορα. Πώς οριζόταν ο Ελληνισμός πριν γίνει «εθνικό κράτος», πώς ξεχώριζε ο 

Έλληνας από τον Τούρκο ή τον Φράγκο; Γιατί ο διχασμός της ταυτότητας γεννιέται 

με το εθνικό κράτος και παρακολουθεί κατά πόδας την ιστορική του πορεία; 

Kοραϊκοί και Φαναριώτες, καθαρευουσιάνοι και δημοτικιστές, Bενιζελικοί και 

βασιλικοί, κομμουνιστές και εθνικόφρονες – οι πολίτες του εθνικού κράτους μοιάζει 

αδύνατο να ζήσουμε χωρίς πόλωση. 

Όποια παράταξη κερδίσει την εξουσία, επιβάλλει στανικά τη δική της εκδοχή 

της Ιστορίας. Την επιβάλλει ως διδακτέα ύλη στα σχολειά, αλλά και με εορτασμούς 

επετείων, μετονομασίες δρόμων και αεροδρομίων, προπαγάνδα εκθειασμού ή 

σπίλωσης ιστορικών προσωπικοτήτων από τα κρατικά μέσα «πληροφόρησης». […] 

Σίγουρα, δεν υπάρχει διχοστασία, έριδα, αντιπαλότητα όπου να συγκρούεται 

το άψογο «καλό» με το απόλυτο «κακό» – το άσπρο με το μαύρο. Γι’ αυτό και είναι 

κοινωνικό λειτούργημα μεγάλης ευθύνης η ιστοριογραφία – όταν την ασκούν 

εξαγορασμένοι ή ψυχολογικά προκατειλημμένοι ή στρατευμένοι εμπαθείς, μπορεί μια 

κοινωνία να βασανίζεται ατέλειωτα και αδιέξοδα. […] 

Χρήστος Γιανναράς, εφ. Καθημερινή, 12/02/2017 

Κείμενο διασκευασμένο για τις ανάγκες του κριτηρίου 

 

 

Παρατηρήσεις 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (90-

110 λέξεις).  

Μονάδες 25 

Β1. «H σύγκλιση σε κάποιες κοινές παραδοχές… ελλαδικό μας κρατίδιο» να 

αναπτύξετε σε μία παράγραφο 60-70 λέξεων το νόημα της παραπάνω περιόδου. 

Μονάδες 10 

Β.2.α. Να εντοπίσετε έναν τρόπο πειθούς στην πρώτη παράγραφο του κειμένου και 

να 

δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας.  

Μονάδες 5 

Β.2.β. 

Ταυτόχρονα, έτσι, όμως, ή, σίγουρα: Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι 

παραπάνω διαρθρωτικές λέξεις;  

Μονάδες 5 

Β.3.α. Να καταγράψετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων που απαντώνται στο 

κείμενο με έντονη 

γραφή:  

Μονάδες 5 

• σύγκλιση 

• παραμονεύει 

• χρησιμοθηρίας 

• σπίλωσης 

• διχοστασία 
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 Β.3.β. Να δώσετε τα αντώνυμα των παρακάτω υπογραμμισμένων λέξεων του 

κειμένου: Μονάδες 5 

διχασμός 

αδιάσπαστη 

εξαρτημένη 

στανικά 

ατέλειωτα 

 

Β.4.α. Στην Πέμπτη παράγραφο του κειμένου απαντώνται διαδοχικά ερωτήματα. Να 

τα εντοπίσετε και να αιτιολογήσετε τη χρήση τους. Μονάδες 2 

Β.4.β. Στο κείμενο να εντοπίσετε δύο φράσεις με συνυποδηλωτική χρήση της 

γλώσσας και μία με δηλωτική.  

Μονάδες 3 

 

Γ. Ως εκπρόσωπος του σχολείου σας στην Βουλή των Εφήβων, καλείστε να 

εκφωνήσετε μια ομιλία 500-600 λέξεων, η οποία θα εστιάζει σε δύο άξονες: α)  στην 

λειτουργία της ιστορικής συνείδησης ως παράγοντα ενότητας και συμφιλίωσης σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο και β)  στους τρόπους με τους οποίους το σύγχρονο 

εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να μεταλαμπαδεύει την ιστορική γνώση στις νέες 

γενιές.   
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