
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

      Ο κειμενογράφος παραθέτει τους παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την ιστορική γνώση. Αρχικά, 

επισημαίνει ότι αυτή συνδέεται άμεσα με το παρόν και επιδρά στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των 

κοινωνιών , καθώς διαμορφώνει κοινωνικούς κανόνες και συμβάσεις . Τονίζει, επίσης,  ότι η ιστορική 

γνώση συνιστά ρυθμιστικό παράγοντα του παρόντος και του μέλλοντος , αναδεικνύοντας παράλληλα τη 

σημασία των πρωταγωνιστών της ιστορίας . Ακόμα, εξαιρεί τη συμβολή της  στην αποκωδικοποίηση  του 

παρόντος και στη συγκρότηση συλλογικής ταυτότητας . Τέλος , υπογραμμίζει ότι το ιστορικό παρελθόν 

λειτουργεί ως «όχημα» για την αποσόβηση μελλοντικών λαθών και την εθνική αυτοσυνειδησία. 

 

ΘΕΜΑ Β1 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ , ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 

α.ΛΑΘΟΣ, 

β.ΛΑΘΟΣ 

γ. ΣΩΣΤΟ 

δ.ΣΩΣΤΟ 

ε.ΣΩΣΤΟ 

 

ΘΕΜΑ Β2 

Α.  Πρόκειται για τίτλο με μορφή ερωτήματος.  Ο τίτλος προϊδεάζει τον αναγνώστη και τον 

πληροφορεί για το περιεχόμενο του κειμένου, είναι, δηλαδή, νοηματικά ενεργός, καθώς το ερώτημα που 

θέτει απαντάται ενδελεχώς στο κείμενο που ακολουθεί, εφόσον παρέχονται αναλυτικές εξηγήσεις για 

τους λόγους, για τους οποίους είναι απαραίτητη η γνώση της  ιστορίας, όπως αποδεικνύεται από τα εξής 

χωρία του κειμένου:  

«[…] όλοι μας είμαστε προϊόντα της ιστορίας. Ό,τι έχουμε στο μυαλό μας έρχεται από τους 
προηγούμενους από εμάς. Ακόμη και οι λέξεις που χρησιμοποιώ για να γράψω αυτές τις γραμμές, δεν 
είναι δικές μου. Έρχονται από τους προηγούμενους από μένα.[…]Είναι οι πεποιθήσεις, οι αξίες, οι γνώσεις 
ακόμη και οι κανόνες.[…]Οι προηγούμενοι από εμάς αποφασίζουν. Εμείς γεννιόμαστε μέσα σε ένα 
πολιτισμό, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που όλα αυτά έχουν ήδη διαμορφωθεί. Είναι τόσο μεγάλο το 
βάρος του παρελθόντος πάνω στο παρόν,[…]»,  
«Αξίζει γιατί αυτοί είναι που διαμόρφωσαν τον κόσμο που μας περιβάλλει. Η γνώση του παρελθόντος 
είναι απαραίτητη για την κατανόηση του παρόντος. Ή, για να το πούμε με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να 
καταλάβουμε το σήμερα αν δεν ξέρουμε σε βάθος το χθες. Η ιστορία είναι μια πράξη αυτογνωσίας, μια 
πράξη γνώσης για τον συλλογικό μας εαυτό, απαραίτητη για να καταλάβουμε τον πολιτισμό μας…] για να 



μάθουμε από τα λάθη των προηγουμένων, να δούμε τι λειτούργησε καλύτερα για εκείνους και τι όχι. 
Μαθαίνουμε ιστορία για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και να σκεφτούμε πού θέλουμε να πάμε.» 

Ο τίτλος με τη μορφή ερωτήματος  στρέφει το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο ζήτημα του κειμένου, 

διεγείρει τον προβληματισμό και την απορία του αναγνώστη και προκαλεί το ενδιαφέρον για την 

ανάγνωση του κειμένου. Ταυτόχρονα ο τίτλος είναι σύντομος, και μέσω της πρόταξης  του ερωτηματικού 

επιρρήματος «Γιατί;», δίνει έμφαση στους λόγους, για τους οποίους πρέπει να μαθαίνουμε την Ιστορία. 

Κάνοντας χρήση του α΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου προσδίδει στο ύφος 

συλλογικότητα/καθολικότητα  και ταυτόχρονα ζωντάνια και οικειότητα, δηλώνοντας την πρόθεση του 

συγγραφέα να επικοινωνήσει με τον αναγνώστη, άρα ο τίτλος λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας, 

προσδίδοντας στο λόγο συνομιλιακό χαρακτήρα. Τέλος, η χρήση του Ενεστώτα ως ρηματικού χρόνου 

φανερώνει τη διάρκεια της απαίτησης για εμπέδωση της Ιστορίας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο τίτλος-ερώτημα  του συγκεκριμένου κειμένου είναι 

αποτελεσματικός και προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

 

Β. Στο τέλος της παραγράφου παρατίθενται με τη μορφή ευθέος λόγου αυτούσια τα λόγια των 

φοιτητών του συγγραφέα, οι ο οποίοι προβληματίζονται πάνω στο ζήτημα της εκμάθησης της Ιστορίας, 

εφόσον ερμηνεύεται ως μελέτη του παρελθόντος  από μια γενιά που στρέφει το ενδιαφέρον της 

αποκλειστικά στο μέλλον. 

Η χρήση του ευθέος λόγου  

- Δημιουργεί ένα κλίμα οικειότητας με τον αναγνώστη και τον βοηθάει να βιώσει άμεσα τις απόψεις 

που μεταφέρονται. Εδραιώνει μια σχέση επικοινωνίας με τον αναγνώστη, μία σχέση εγγύτητας, 

αφού δίνεται (χωρίς σχόλια του συγγραφέα) η  άποψη των φοιτητών. 

- Ο ευθύς λόγος δραματοποιεί τον λόγο, τον κάνει θεατρικό. Η αξιοποίηση του ευθέος λόγου 

ενισχύει την παραστατικότητα και δραματικότητα του κειμένου και προσδίδει ζωντάνια και 

αμεσότητα ,ευθύτητα στο λόγο. 

- Διασπά τη μονοτονία του λόγου, με αποτέλεσμα να προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, 

ενώ παράλληλα προσδίδει την αίσθηση της προφορικότητας. 

- Έτσι, αυξάνεται το κύρος, η αξιοπιστία και η πειστικότητα του κειμένου, αφού όσα μεταφέρονται, 

αποδίδονται ακριβώς όπως ειπώθηκαν, χωρίς παρεμβάσεις του γράφοντος και το κείμενο κερδίζει 

σε αξιοπιστία. Η μεταφορά των απόψεων με ευθύ λόγο είναι πιο αληθοφανής κι επομένως πιο 

πειστική (αληθοφανής  και όχι αληθής, πειστική όχι αξιόπιστη: πάντα με την επιφύλαξη ότι μπορεί 

να μεταφέρονται αποσπασματικά οι απόψεις, κάτι που αλλοιώνει το γενικό νόημα). Ο ευθύς λόγος 

συμβάλλει στην απόκτηση μεγαλύτερου βαθμού εγκυρότητας και το κείμενο αποκτά αληθοφάνεια. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΦΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:  ΟΙΚΕΙΟ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ, ΑΜΕΣΟ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ 

 

 

Β3. 

Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ: 



1. Χρήση συγκινησιακά φορτισμένων λέξεων: «χαρές, απώλειες, ήρωες, Θερμοπύλες, άγνωστο 

στρατιώτη, γονείς, τα παιδιά  σου, αγάπες, κρατάει αγκαλιά»  κλπ., οι οποίες ξυπνούν ατομικές και 

συλλογικές  βιωματικές αναμνήσεις και συναισθήματα στον αναγνώστη.  

2. Χρήση α΄και β΄ ρηματικού προσώπου [ με εναλλαγή ]:  «οι γονείς μας, τα παιδιά σου» που 

προσδίδουν ευθύτητα αμεσότητα στο λόγο, οικειότητα και επικοινωνιακό-συνομιλιακό χαρακτήρα 

στο κείμενο. 

3. Χρήση ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας [π.χ. προσωποποιήσεις] : «έχουν και οι απώλειες τα 

γενέθλιά τους, βηματισμό της σημαίας, παρελαύνουν Θερμοπύλες, τα θηλάζει εκείνη η παλιά 

φωτογραφία σου», που προσδίδει ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα στο λόγο. 

4. Χρήση ασύνδετου σχήματος: « ιδού η νύφη ακόμα ερωτευμένη με το νυφικό της, γενέθλια, 

χρονιάρικα πια τα παιδιά σου, γενέθλια γενέθλια, γενέθλια, κοντά η ενηλικίωση…» που προσδίδει 

συγκινησιακή φόρτιση και έμφαση. 

5. Χρήση επανάληψης:  «γενέθλια γενέθλια γενέθλια», που προσδίδει συγκινησιακή φόρτιση και 

έμφαση. 

6. Χρήση εικονοπλαστικού λόγου: «ακόμα τα κρατάει αγκαλιά και τα θηλάζει εκείνη η παλιά 

φωτογραφία σου» , που προσδίδει παραστατικότητα, θεατρικότητα και ζωντάνια 

7. Χρήση Προστακτικής έγκλισης: «Ιδού», που προσδίδει αμεσότητα, προτρεπτικό τόνο και 

επικοινωνιακό ύφος. 

8. Στοιχεία προφορικότητας, πχ «ας πω, ιδού» 

9. Χρήση μικροπερίοδου λόγου, που προσδίδει αμεσότητα στη μετάδοση του μηνύματος, του 

προβληματισμού και της διάθεσης του συγγραφέα. 

[ Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει 3 από αυτές ] 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Στο απόσπασμα ανακαλούνται νοσταλγικά μνήμες του παρελθόντος, δεσπόζουσα θέση 

στις οποίες έχει το ταγάρι, ένα οικογενειακό κειμήλιο που έχει περάσει από γενιά σε γενιά, 

αφήνοντας ένα διαφορετικό αποτύπωμα στην καθεμία. Αναλυτικότερα, το ταγάρι για τη γιαγιά 

της οικογένειας αντιπροσωπεύει την ιστορία της οικογένειάς της, είναι μεστό από μνήμες του 

παρελθόντος, αφού το είχε φτιάξει η μητέρα της στον αργαλειό και ήταν μέρος της προίκας της. Η 

επιλογή του ευθέος λόγου “πράγματα για μια ζωή” αναδεικνύει τη συναισθηματική στάση της 

απέναντι στο οικογενειακό κειμήλιο, που συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής της 

ζωής. 

 Στον αντίποδα της ιδιαίτερης σχέσης της γιαγιάς με το ταγάρι βρίσκεται η μητέρα της 

αφηγήτριας, η οποία φαίνεται να αποδομεί το ταγάρι ως  οικογενειακό κειμήλιο να διαλύει την 

αχλύ της εξιδανίκευσης με την οποία το έχει περιβάλει η γιαγιά παρασυρόμενη από το ρεύμα της 

σύγχρονης εποχής. Η αντίθεση « Ήταν άβολο γι’ αυτή τη δουλειά αλλά ήταν τότε της μόδας» 

παρουσιάζει εμφατικά το πώς κόβεται ο ομφάλιος λώρος που συνδέει τις επόμενες γενιές με τα 

οικογενειακά κειμήλια. 



 Η αυτοδιηγητική αφηγήτρια, ως εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς, με εσωτερική εστίαση, 

που προσδίδει εξομολογητικό και βιωματικό τόνο στην ιστορία της, αποπειράται να προσδιορίσει 

τη δική της θέση απέναντι στο ταγάρι (« Το βρήκα καταχωνιασμένο»). Προσωπικά θα κρατούσα 

το ταγάρι ως ενθύμιο της οικογενειακής μου ιστορίας και ως ζωντανό και λάλον απομεινάρι ενός 

τρόπου ζωής που μπορεί να πέρασε ανεπιστρεπτί, αλλά μας καλεί συνεχώς νοσταλγικά να τον 

γνωρίσουμε. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Το θέμα αφορά τη δημιουργική αξιοποίηση των ιδεών των κειμένων αναφοράς και τη διατύπωση 

προσωπικών θέσεων.  

Επικοινωνιακό πλαίσιο :  ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ [ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΙΤΛΟΣ] 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Α  

[ΣΕΛ 245 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΣ] 

Η  αξία  της  ορθής γνώσης  του  ιστορικού  παρελθόντος  

1. Η  ιστορία   υπενθυμίζει  πως  τον  πολιτισμό  τον  δημιουργεί  ο  άνθρωπος.  Όμως  εδώ  μπαίνει   το  

ερώτημα,  αν  τον  δημιουργεί  σαν  ξεχωριστό  άτομο  ή  με  την  ιδιότητα   του  απρόσωπου  κοινωνικού  

συνόλου.   Και  ξαναεπιστρέφουμε  στην  ιστορία,  η  οποία  διδάσκει   πως  δεν  πρέπει   να  ξεχωρίζουμε  

πράγματα   που  από  τη  φύση  τους  είναι  αδιαχώριστα.  Δηλαδή   διδάσκει  πως  δεν  υπάρχει  ούτε  ένα  

παράδειγμα  που  το  απρόσωπο   σύνολο  να  δημιούργησε  κάτι,  χωρίς  τη  συμμετοχή  μιας  ξεχωριστής  

προσωπικότητας.  Αλλά  από  την  άλλη,  διαψεύδει   και  εκείνους  που  υποστηρίζουν  πως  ο  πολιτισμός  

είναι  δημιούργημα  ενός  μόνο  ξεχωριστού  και  χαρισματικού  ατόμου.   Χρειάζεται  η  συνεργασία  των  δύο  

αυτών  παραγόντων  για  τη  δημιουργία.  Ας  μην  ξεχνάμε   άλλωστε,  πως  ο  "ένας"  όσο  σπουδαίος  και  αν  

είναι,  δεν  μπορεί   να  υπάρξει  μακριά   από  την  κοινωνία. 

2. Το  ιστορικό   παρελθόν  είναι  μια  αστείρευτη  πηγή  γνώσεων  και  εμπειριών,  για  αυτό  αποτελεί   

πολύτιμο σύμβουλο  στο  πλευρό   του  ανθρώπου,  ώστε  να  στηρίξει   και  να  θεμελιώσει  σε  αυτό  το  παρόν  

του  αλλά  και  το  μέλλον   του.  Χάρη  στη  γνώση  του  ιστορικού  παρελθόντος,  παραδειγματίζεται  από  τις  

επιτυχίες   και  αγωνίζεται  για  να  τις  επαναλάβει.  Αλλά  και  το  αντίστροφο  συμβαίνει.   Δηλαδή,  

βλέποντας  τα  σφάλματα  του  παρελθόντος,  προσπαθεί   να  τα  αποφύγει.   Με  άλλα  λόγια,  του  

προσφέρει   συνεχώς  πρότυπα  για  μίμηση  και παραδείγματα  προς  αποφυγή. 

3. Η  ιστορική   παράδοση  κάνει  γνωστά   τα  μεγάλα  επιτεύγματα,  αλλά  και  τα  προβλήματα  του  

παρελθόντος.  Από  αυτή  τη  γνώση  όμως,  προκύπτει  και  ένα  ηθικό  δίδαγμα.  Η  ανάγκη  συνεργασίας  

ανάμεσα   στα  μέλη  μιας  κοινωνίας,  για  να  επιτευχθεί  κοινωνική - πνευματική - πολιτιστική  πρόοδος,  

αλλά  και  συνεργασία  και  κατανόηση  ανάμεσα   στους  λαούς  για  την  παγκόσμια   ευημερία  και  τη  

διατήρηση - διαφύλαξη  της  ειρήνης.   Η  ανθρωπότητα  μόνο  ενωμένη  μεγαλουργεί. 

4. Προσεγγίζει κριτικά τα διάφορα είδη ιστορικών πηγών ανάλογα με το  είδος τους και την εποχή στην 

οποία αναφέρονται ,κατακτάται η ουσιαστική γνώση, απεγκλωβίζεται από προκαταλήψεις και αντιστέκεται 

στο δογματισμό, στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα. Συνειδητοποιεί ότι η κατανόηση κάθε 

κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη  όλων των πτυχών της (πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής,  θρησκευτικής 

κ.λ.π.). 



5. Διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες, κατακτάται η ουσιαστική γνώση, απεγκλωβίζονται ο 

άνθρωπος από προκαταλήψεις και αντιστέκεται στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα.  

6. Αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και ο προβληματισμός, προσφέρονται διδάγματα μέσα από τα 

αποτελέσματα του φανατισμού, του μίσους και του πνευματικού σκοταδισμού, αποφεύγονται λάθη του 

παρελθόντος και γενικά ανέρχεται το πνευματικό μας επίπεδο, πλουτίζει η γνώση και αποτρέπονται 

αναχρονιστικές και παρωχημένες αντιλήψεις, δογματισμοί και προκαταλήψεις.  

7. Είναι αναμφισβήτητο ότι η γνώση του παρελθόντος υποβοηθά τη γνώση  του  παρόντος  και  παρέχει  

στον  άνθρωπο  τη  δυνατότητα  να προσδιορίσει καλύτερα τη θέση του στο παρόν. Επειδή όμως δημιουργεί 

και τη συνείδηση της συνέχειας, ότι το «τώρα» είναι συνέχεια του «χθες» και θα έχει προεκτάσεις στο «αύριο», 

μετατρέπει τον άνθρωπο σε κινητήριο μοχλό της ατομικής και κοινωνικής ζωής και των εξελίξεων καθιστώντας 

τον «μοίρα στη μοίρα του», αυτό που αλλιώς ονομάζουμε «δημιουργό της Ιστορίας του».  

8. Καλλιεργούνται ιδανικά και υψηλές ηθικές αξίες (ελευθερία, ανθρωπισμός, δικαιοσύνη), 

συνειδητοποιείται το χρέος μας απέναντι στους μεταγενέστερους, αποκαλύπτεται η ηθική γύμνια των καιρών 

μας και έτσι ενισχύεται η συναίσθηση του καθήκοντος και η συμμόρφωση στις επιταγές της ηθικής και δίνονται 

ερεθίσματα για δράση και δημιουργία  

9. Οικοδομεί μέσα από τη μελέτη του δικού του πολιτισμού, την εθνική και πολιτιστική του ταυτότητα. 

Το βασικότερο όμως είναι ότι η γνώση της Ιστορίας είναι παράγοντας σφυρηλάτησης της εθνικής συνείδησης. 

  Η  ιστορική   γνώση  διατηρεί  ανεξίτηλες  στη  μνήμη  ενός  λαού,  τόσο  την  ιδιαίτερη   ιδιοσυγκρασία  του  

όσο  και  την  εθνική  του  ταυτότητα.  Αυτή  η  γνώση  διατήρησε  ανέπαφη   την  ελληνική  γλώσσα,   αλλά  

και  την  ελληνική - ορθόδοξη  ταυτότητα  στη  μακραίωνη  δουλεία   του  έθνους  μας  κατά  την  

Τουρκοκρατία.  Η  γνώση  του  ιστορικού  παρελθόντος  είναι  ένα  όπλο  για  την  εθνική  αναγέννηση  ή  την  

εθνική   ανεξαρτησία.  Άλλωστε,  όπως  έχει  υποστηριχθεί,  λαοί  χωρίς  ιστορική   μνήμη  εξαφανίστηκαν  από  

το  προσκήνιο   της  ιστορίας. 

10. Καλλιεργείται πνεύμα γόνιμου διεθνισμού, συνειδητοποιείται η αξία της ειρήνης και η απαξία του 

πολέμου.  Επιπλέον,  η  μελέτη  της  ιστορίας  γίνεται  δίαυλος  επικοινωνίας  και προσέγγισης μεταξύ των 

Εθνών, καθώς οδηγεί στη γνωριμία με τις ανάγκες, τις αρετές και τον πολιτισμό των άλλων λαών.  Βαθμιαία 

οδηγεί στην εδραίωση της αλληλοεκτίμησης ανάμεσα στους λαούς, στην αποδοχή της ιδιαιτερότητάς τους και 

στην αναγνώριση της  αξίας  και της  προσφοράς  τους  στον  παγκόσμιο  πολιτισμό,  με αποτέλεσμα να 

ανατρέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης εθνικιστικών τάσεων ή πολέμων.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Β: Βιωματικοί τρόποι που μπορούν να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον σας για 

το ιστορικό παρελθόν:   

1 ) Αποβολή της τακτικής της αποστήθισης  

2)Καλογραμμένα βιβλία, με συνοπτική αναφορά στρατιωτικών γεγονότων, έμφαση στην ιστορία του 

πολιτισμού, της κοινωνίας, της πολιτικής, της οικονομίας. 

3) Εποπτικό υλικό οι καθηγητές (σλάιντς, φωτογραφίες). Χρήση των νέων τεχνολογιών  ( διαδικτυακή 

αναζήτηση, εκπαιδευτικά  λογισμικά και εργαλεία, διαδραστικοί χάρτες,  video με ιστορικό περιεχόμενο, 

ντοκιμαντέρ, ιστορικά αρχεία της κρατικής τηλεόρασης  κ.λπ.) για απόκτηση εικόνων και αναπαράσταση 

του παρελθόντος. Αξιοποίηση γραπτών και εικαστικών πηγών, χαρτών, διαγραμμάτων. 

3) Επίσκεψη σε ιστορικούς τόπους.  

4) Αποβολή του δασκαλοκεντρικού μαθήματος και του αναχρονιστικού μοντέλου διδασκαλίας : Συζήτηση 

στο μάθημα, διάλογος.  



5)Δυναμική επεξεργασία του υποστηρικτικού υλικού, ομαδοσυνεργατική  οργάνωση του μαθήματος [ ο 

ρόλος του διδάσκοντος καθοδηγητικός]:παρακολούθηση ταινιών, ερευνητικές εργασίες, συμμετοχή σε 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες , πχ. συναυλίες, εκθέσεις, οργάνωση θεατρικών παραστάσεων. 

6)Διδακτική/Διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης (κοινωνιολογία, αρχές 

οικονομίας, πολιτικές επιστήμες, λογοτεχνία κ.λπ.) 

7) Συνομιλία με ανθρώπους που ήταν αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων, οργάνωση ημερίδων και 

αφιερωμάτων. 

8)Προγράμματα επικοινωνίας, αδελφοποίησης και πολιτιστικών ανταλλαγών με άλλες χώρες.  

 

 

 

 


