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Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Κεύμενο Ι: Γεώργιοσ Μπαμπινιώτησ, «Έχει μϋλλον το παρελθόν;» 
 
Ο  Γεώργιοσ Μπαμπινιώτησ εύναι ομότιμοσ και επύτιμοσ καθηγητόσ τησ Γλωςςολογύασ τησ Φιλοςοφικόσ χολόσ 
του Πανεπιςτημύου Αθηνών, καθώσ και πρόεδροσ του Ελληνικού Ιδρύματοσ Πολιτιςμού. Έχει διατελϋςει 
υπουργόσ Παιδεύασ, καθώσ και πρύτανησ του Πανεπιςτημύου Αθηνών. 

 
Μια χώρα όπωσ η Ελλϊδα, ϋνασ λαόσ όπωσ οι Έλληνεσ, ϋνασ πολιτιςμόσ όπωσ ο 

ελληνικόσ εύναι φυςικό να διαλϋγεται με το παρελθόν του εύτε για να αιςθανθεύ περόφανοσ και 

να αντλόςει από αυτό, εύτε για να το κρύνει ξεπεραςμϋνο και να προςπαθόςει να απαλλαγεύ 

από το βαρύ φορτύο που κουβαλϊει ςτουσ ώμουσ του. τον διϊλογο με το παρελθόν 

αναπτύχθηκαν δύο ςτϊςεισ: αυτό τησ λατρεύασ του παρελθόντοσ και τησ ςυνεχούσ ϋωσ 

αποκλειςτικόσ αναφορϊσ ς’ αυτό (αρχαιολατρύα, προγονοπληξύα) και η ϊλλη τησ πλόρουσ 

αποκοπόσ από αυτό ωσ τροχοπϋδησ για τη ςύγχρονη εξϋλιξη (νεωτεριςμόσ, εκςυγχρονιςμόσ ). 

Η γνώμη μου εύναι ότι και ςτισ δύο περιπτώςεισ πρόκειται περύ ακραύων θϋςεων, 

εξωπραγματικών και ανιςτορικών. Σο να απαρνεύςαι την προςφορϊ του αρχαύου ελληνικού 

ςτοχαςμού που ϋδωςε ςτον ελληνικό πολιτιςμό μια ξεχωριςτό θϋςη ς’ ολόκληρο τον κόςμο 

και να τον αποκηρύςςεισ ςτο όνομα μιασ επιδιωκόμενησ νϋασ αυτόνομησ ςτϊςησ, εύναι 

αρρωςτημϋνο, αν δεν εύναι βλακώδεσ. Όπωσ και το να κρϋμεςαι και να τελεύσ ςε πλόρη και 

ςτεύρα εξϊρτηςη από το «ϋνδοξο» παρελθόν, αντλώντασ εύςημα από μόνο αυτό, εύναι εξύςου 

αρρωςτημϋνο και αν μη τι ϊλλο δηλώνει αδυναμύα επαφόσ με την πραγματικότητα. 

Επειδό η ύπαρξη και η ύδια η ζωό μασ τοποθετεύται και ξεκινϊει από το παρόν 

προςβλϋποντασ ςτο μϋλλον, και επειδό από την ϊλλη μεριϊ η ύπαρξό μασ εύναι κατεξοχόν 

ϋγχρονη1, δε δικαιολογεύται η αλαζονεύα ότι ο κόςμοσ, ο πολιτιςμόσ, η χώρα ςου ξεκινϊει και 

τελειώνει μ’ εςϋνα! Γιατύ δεν υπϊρχει παρόν χωρύσ παρελθόν και τανϊπαλιν. Άλλωςτε το ύδιο 

το παρόν εύναι δυνϊμει παρελθόν ςε ςχϋςη με το μϋλλον. Η αυτονόητη ϋμφαςη ςτο παρόν 

πρϋπει να αντλεύ επιλεκτικϊ και να αξιοποιεύ το παρελθόν, για να δημιουργόςει ϋνα νϋο 

δυναμικό παρόν. Αλλιώσ ϋχει κανεύσ την ουτοπικό αντύληψη ότι ανακαλύπτει για πρώτη φορϊ 

τον κόςμο. 

ε μια διαλεκτικό και δημιουργικό ςχϋςη με το παρελθόν ςου, δηλαδό με την 

πολιτιςτικό ςου κληρονομιϊ, με τον ςτοχαςμό, τισ αξύεσ και τα επιτεύγματα που 

προηγόθηκαν, γονιμοποιεύται το παρόν και ενεργοποιούνται πλευρϋσ του αθϋατεσ πριν. Σο 

ςύγχρονο μαθητικό φροντιςτόριο 
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μόνυμα λ.χ. τησ ανϊγκησ μιασ ανθρωποκεντρικόσ θεώρηςησ των πϊντων, μιασ αναζότηςησ τησ 

πραγματικόσ γνώςησ που περνϊει μϋςα από τισ γνώςεισ αλλϊ προχωρεύ ςτη ςύνθεςη των 

γνώςεων με γνώμονα τον ϊνθρωπο, που γύνεται δηλαδό ςοφύα, να τι μπορεύ να πϊρει ο 

Έλληνασ -και όχι μόνον- από το παρελθόν του. Σο ζητούμενο ςόμερα ςτην επιςτόμη, η δι-

επιςτημονικότητα, η δια-κλαδικότητα και η δια-θεματικότητα εύναι ςημερινϊ διδϊγματα του 

ελληνικού παρελθόντοσ, ςύγχρονα όςο ποτϋ. Και πϊντοτε με επύκεντρο τον ϊνθρωπο και την 

ανθρωπιϊ.  
Γιώργοσ Μπαμπινιώτησ, 

 εφημερύδα «Καθημερινό», 08/01/2011 
 

 
1 αυτό που διαρκεύ λύγο, προςωρινό 

 

Κεύμενο ΙΙ: Πύνακασ : «Σε ποιουσ τομεύσ τησ ανθρώπινησ ζωόσ μπορεύ να 

φανεύ χρόςιμη η Ιςτορύα;» 
 
Ο παρακϊτω πύνακασ αντλόθηκε από την ερευνητικό διπλωματικό εργαςύα τησ Παναγιώτασ Αλεξοπούλου με 
θϋμα «Η Ιςτορύα και η πρόςληψό τησ από ϋφηβουσ μαθητϋσ» (Πανεπιςτόμιο Πατρών, 2012, ςελ.61). 
Μεθοδολογικϊ, η ϋρευνα βαςύςτηκε ςτην ποιοτικό ανϊλυςη του περιεχομϋνου των ςυνεντεύξεων εφόβων ηλικύασ 
14-15 χρόνων. Από τισ 14  ςυνεντεύξεισ,  ςτισ οπούεσ βαςύςτηκε η ϋρευνα, οι ϋξι (6) όταν ςυνεντεύξεισ µε αγόρια 
και οι οκτώ (8) µε κορύτςια. ημειώνεται, τϋλοσ,  ότι το (f), που χρηςιμοποιεύται ςτον πύνακα που ακολουθεύ,  
ςυμβολύζει τη ςυχνότητα των μαθητών που ϋδωςαν παρόµοια ό ύδια απϊντηςη ςε κϊθε ύδια ερώτηςη που τουσ 
απευθύνθηκε και οι παρενθϋςεισ εμπεριϋχουν τα αρχικϊ των επωνύμων των μαθητών. 

 

Χρηςιμότητα   Ιςτορύασ 

  f 

Κριτικό  ςκϋψη  
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(K, Ν, Ο, Φ.Μ και Α) 

Επαγγελματικό επιλογό (ξεναγόσ, ιςτορικόσ, 

φιλόλογοσ, αρχαιολόγοσ, ςυγγραφεύσ 

τουριςτικών οδηγών) 
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(Ν, Θ.Π, Χ, Α, Ε και Φ) 

Εθνικό ταυτότητα  

 

2 

(Κ, Β) 

Ηθικό καλλιϋργεια/ παραδειγματιςμόσ/ 

πρότυπα 

 

 

3 

(Ο, Φ.Μ  και Μ) 

Γνώςεισ παρελθόντοσ  

 

7 

(Ε, Φ, Χ, Ο, Ν, Α και Β) 

Γνώςεισ και ενύςχυςη εθνικού ςτοιχεύου  

 

3 

(Γ, Α.Κ και Θ) 

Κατανόηςη παρόντοσ - πρόβλεψη μϋλλοντοσ  

 

 

3 

(Β, Χ  και Θ ) 
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Κεύμενο ΙΙΙ, «Απομνημονεύματα ςτρατηγού Μακρυγιϊννη»   
Σα  Απομνημονεύματα του Μακρυγιϊννη γρϊφτηκαν από το 1829 ωσ το 1850, αλλϊ εκδόθηκαν πολύ αργότερα, 

ενώ το κύροσ του ϋργου ωσ τεκμηρύου εθνικόσ αυτογνωςύασ και, παρϊλληλα, ωσ πεζογραφικού επιτεύγματοσ 

κατοχυρώθηκε ςτα μϋςα του εικοςτού αιώνα. 

 

Η πατρύδα του κϊθε ανθρώπου και η θρηςκεύα εύναι το παν και πρϋπει να θυςιϊζει και 

πατριωτιςμόν και να ζει αυτόσ και οι ςυγγενεύσ του ωσ τύμιοι ϊνθρωποι εισ την κοινωνύα. Και 

τότε λϋγονται ϋθνη, όταν εύναι ςτολιςμϋνα με πατριωτικϊ αιςτόματα· το αναντύον λϋγονται 

παλιόψαθεσ των εθνών και βϊροσ τησ γησ. Και διϊ τούτο, ωσ πατρύδα γενικό του κϊθε ενού και 

ϋργο των αγώνων του μικρότερου και αδύνατου πολύτη, ϋχει κι αυτόσ τα ςυμφϋροντϊ του εισ 

αυτόνη την πατρύδα, εισ αυτόνη την θρηςκεύα. Δεν πρϋπει ο ϊνθρωποσ να βαρύνεται και να 

αμελεύ αυτϊ· και ο προκομμϋνοσ πρϋπει να φωνϊζει ωσ προκομμϋνοσ την αλόθεια, το ύδιον και 

ο απλόσ. Ότι κρικϋλα2 δεν ϋχει η γησ να την πϊρει κανεύσ εισ την πλϊτη του, ούτε ο δυνατόσ 

ούτε ο αδύνατοσ· και όταν εύναι ο καθεύσ αδύνατοσ εισ ϋνα πρϊμα και μόνοσ του δεν μπορεύ να 

πϊρει το βϊροσ, και παύρνει και τουσ ϊλλουσ και βοηθούν, τότε να μην φαντϊζεται να λϋγει ο 

αύτιοσ εγώ· να λϋγει εμεύσ. Ότι βϊναμε όλοι τισ πλϊτεσ, όχι ϋνασ. 

Oι ϊρχοντϋσ μασ, οι αρχηγού μασ ϋγιναν «Εκλαμπρότατοι», ϋγιναν «Γενναιότατοι», και οι 

ντόπιοι και οι φερτικού3, όμωσ τύποτασ δεν τουσ αναπεύει. Ήμαςταν φτωχού, εγύναμεν 

πλούςιοι. Ήταν ο Κιαμύλμπεγησ εδώ εισ την Πελοπόννηςο και οι ϊλλοι Σούρκοι πλουςιότατοι, 

ϋγινε ο Κολοκοτρώνησ και οι ϊλλοι ςυγγενεύσ και φύλοι πλούςιοι από γεσ4, αργαςτόρια, 

μύλουσ, ςπύτια, ςταφύδεσ και ϊλλα πλούτη των Σούρκων. Όταν ο Κολοκοτρώνησ και οι 

ςύντροφού του όρθαν από τη Ζϊκυνθο, δεν εύχαν ούτε πιθαμό γησ· τώρα φαύνεται τι ϋχουν. Σο 

ύδιον και εισ τη Ρούμελη. Γκούρασ και Μαμούρησ, Κριτζώτησ, Γριβαύγοι, τϊικοσ και οι ϊλλοι, 

Σζαβελαύγοι και ϊλλοι πολλού. Και τι ζητούνε από το Έθνοσ; Μιλιούνια5 ακόμα διϊ τισ μεγϊλεσ 

δούλεψεσ6. Και ςε αυτϊ ποτϋσ δεν αναπεύονται7· όλο νόμουσ και φατρύεσ διϊ το καλό τησ 

πατρύδοσ, όλο αυτό παςκύζουν. Όςα ϋπαθε η πατρύσ διϊ τουσ «νόμουσ» και το καλό αυτηνών, 

και όςα παλικϊρια ςκοτώθηκαν, δεν τα 'παθε η πατρύσ εισ τον αγώνα των Σούρκων. 

Κατοικύςαμεν τουσ κατούκουσ μϋςα ςτα ςπόλαια και ζούνε με τα θερύα, και 'ρημώςαμε τουσ 

τόπουσ και εγύναμε η παραλυςύα του κόςμου. 

Όλα αυτϊ μου δώςαν αφορμό να μϊθω γρϊμματα εισ τα γερϊματα, να τα ςημειώςω 

όλα. Ένασ από αυτούσ όμουν και εγώ. Ασ γρϊψει ϊλλοσ διϊ μϋνα ό,τι γνωρύζει. Εγώ την αλόθεια 

θα την ειπώ γυμνό. Ότι ϋχω το μερύδιό μου· ς' αυτόνη την πατρύδα θα ζόςω εγώ και τα παιδιϊ 

μου. 
 

τρατηγόσ Μακρυγιϊννησ, Απομνημονεύματα, 

εκδ. Μπϊυρον 

 
2 κρύκοσ 
3 ξϋνοι, φερτού 
4 γαύεσ, εκτϊςεισ γησ 
5 εκατομμύρια 
6 υπηρεςύεσ 
7 αρκούνται 
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ΘΕΜΑ Α 
Α1.  Να αποδώςετε ςυνοπτικϊ (60 - 70 λϋξεισ) το περιεχόμενο τησ πρώτησ παραγρϊφου 

(«Μια χώρα … με την πραγματικότητα») του Κειμϋνου Ι . 

Μονϊδεσ 15 

 

 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να επαληθεύςετε ό να διαψεύςετε, με βϊςη το  Κεύμενο Ι, τισ παρακϊτω προτϊςεισ, 

γρϊφοντασ ςτο τετρϊδιό ςασ δύπλα ςτο  γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε πρόταςη τη λϋξη 

Σωςτό ό Λϊθοσ.  Να τεκμηριώςετε την απϊντηςό ςασ με αναφορϋσ ςτα κεύμενα.  

1. Η ανϊγκη για ανθρωπιςτικό  προςϋγγιςη όλων των πραγμϊτων ςτη ζωό αντλεύται από το 

παρελθόν. 

2. Σο παρόν γονιμοποιεύται μϋςα από τη διαλεκτικό και δημιουργικό ςχϋςη του με το 

παρελθόν.  

3. Η ουτοπικό αντύληψη πωσ αποκαλύπτει κανεύσ για πρώτη φορϊ τον κόςμο δημιουργεύται, 

όταν το παρόν διαλϋγεται με το παρελθόν. 

4. Για να δημιουργηθεύ ϋνα δυναμικό παρόν δε θα πρϋπει να αξιοποιεύται το παρελθόν.  

5. Ο ελληνικόσ πολιτιςμόσ εύναι αδιανόητο να «ςυνομιλεύ» με το παρελθόν του.  

Μονϊδεσ 10 

 

 Β2. α. Ποιεσ πληροφορύεσ μπορεύτε να αντλόςετε από τον πύνακα (Κεύμενο ΙΙ) για τη 

χρηςιμότητα τησ ιςτορύασ; Εύναι κοινό ό διαφορετικό η δικό ςασ οπτικό γωνύα για το θϋμα;  Να 

απαντόςετε ςε μύα ενιαύα παρϊγραφο 100 περύπου λϋξεων. (Μονϊδεσ 10)   

 

         β. Να ςχολιϊςετε την επιλογό του τύτλου του Κειμϋνου Ι («Έχει μϋλλον το παρελθόν;») 

ωσ προσ την επικοινωνιακό του αποτελεςματικότητα. (Μονϊδεσ 5) 

Μονϊδεσ 15 

 

Β3.  α.  την πρώτη παρϊγραφο («Μια χώρα … με την πραγματικότητα») του Κειμϋνου Ι, 

το γ’ ενικό και πληθυντικό ρηματικό πρόςωπο μετατρϋπεται ςε α’ και β’ ενικό πρόςωπο. Να 

ερμηνεύςετε την επιλογό αυτό, ςε ςχϋςη με τον ςκοπό που επιδιώκει ο ςυγγραφϋασ να 

πετύχει ςτα ςημεύα που  χρηςιμοποιεύ τα παραπϊνω ρηματικϊ πρόςωπα. (Μονϊδεσ 9) 

 

         β. Να  αντικαταςτόςετε τισ τονιςμϋνεσ λϋξεισ ςτο ςυγκεκριμϋνο απόςπαςμα του 

Κειμϋνου Ι, με ϊλλεσ που να καθιςτούν το ύφοσ περιςςότερο οικεύο:  

«Επειδό η ύπαρξη και η ύδια η ζωό μασ τοποθετεύται και ξεκινϊει από το παρόν 

προςβλϋποντασ ςτο μϋλλον, και επειδό από την ϊλλη μεριϊ η ύπαρξό μασ εύναι κατεξοχόν 

ϋγχρονη, δε δικαιολογεύται η αλαζονεύα ότι ο κόςμοσ, ο πολιτιςμόσ, η χώρα ςου ξεκινϊει και 

τελειώνει μ’ εςϋνα! Γιατύ δεν υπϊρχει παρόν χωρύσ παρελθόν και τανϊπαλιν. Άλλωςτε το ύδιο 

το παρόν εύναι δυνϊμει παρελθόν ςε ςχϋςη με το μϋλλον. Η αυτονόητη ϋμφαςη ςτο παρόν 

πρϋπει να αντλεύ επιλεκτικϊ και να αξιοποιεύ το παρελθόν, για να δημιουργόςει ϋνα νϋο 
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δυναμικό παρόν. Αλλιώσ ϋχει κανεύσ την ουτοπικό αντύληψη ότι ανακαλύπτει για πρώτη φορϊ 

τον κόςμο». (Μονϊδεσ 6) 

 

Μονϊδεσ 15 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Ποιοι εύναι οι λόγοι που αναγκϊζουν τον Μακρυγιϊννη να ςυντϊξει τα 

απομνημονεύματϊ του; Να απαντόςετε αξιοποιώντασ  τρεισ κειμενικούσ δεύκτεσ. Ποια εύναι η 

δικό ςασ τοποθϋτηςη απϋναντι ς’ αυτούσ τουσ λόγουσ;  (150-200 λϋξεισ)  

Μονϊδεσ 15 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Με αφορμό τη ςυμπλόρωςη 200 χρόνων από την Ελληνικό Επανϊςταςη, διεξϊγεται μια 

Ημερύδα ςτο Πνευματικό Κϋντρο του Δόμου ςασ. ε μύα τοποθϋτηςό ςασ, ωσ εκπρόςωποσ των 

μαθητών τησ περιοχόσ, καλεύςτε:  

α. να αναφερθεύτε ςτην αξύα τησ ιςτοριογνωςύασ και τησ διατόρηςησ τησ ιςτορικόσ μνόμησ του 

παρελθόντοσ για την πορεύα του ϋθνουσ μασ ςτο μϋλλον και 

β. να  παρουςιϊςετε τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ το ελληνικό ςχολεύο μπορεύ να 

καλλιεργόςει την αγϊπη των νϋων για το ιςτορικό τουσ παρελθόν (350-400 λϋξεισ).  

Εκτόσ από τισ δικϋσ ςασ γνώςεισ μπορεύτε να αξιοποιόςετε δημιουργικϊ και τισ πληροφορύεσ 

των κειμϋνων αναφορϊσ. 

Μονϊδεσ 30 

 

 

 

 

Ευχόμαςτε Επιτυχύα!!! 


