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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Ιστορική μνήμη ζωντανή κι όχι διχαστική 

Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από κείμενο του Πέτρου Πιτσιάκκα, φιλολόγου και διευθυντή

του 2ου  ΓΕΛ Ναυπάκτου. Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www.philenews. com  ,   στις 20. 07. 2018.

Μνήμη  είναι  οι  τρόποι  με  τους  οποίους  αναφερόμαστε  σε  γεγονότα  του

παρελθόντος,  αλλά  και  οι  τρόποι  που  αναπαριστάνουμε  αυτά  τα  γεγονότα  και  τα

μετασχηματίζουμε σε μια συλλογική ανάμνηση. Εκτός από την ατομική μνήμη, η οποία

σβήνει με το πέρασμα του χρόνου, όταν κινείται έξω από το κοινό πλαίσιο μέσα στο

οποίο  διαμορφώθηκε  και  στο  οποίο  συνεχώς  αναφέρεται,  υπάρχει  και  η  συλλογική

μνήμη, η ιστορική, η οποία είναι ανεκτίμητη,  γιατί  διατηρεί τη βιωμένη εμπειρία των

ανθρώπων μέσα στην κοινωνία τους.

Ενώ η ιστορία αναπαριστά  το παρελθόν, η ιστορική μνήμη εκφράζει τη συνεχή

παρουσία του παρελθόντος στο παρόν. Σε όλο σχεδόν τον κόσμο, η αγάπη για τις ρίζες, η

αναβίωση του ενδιαφέροντος για τις ταυτότητες είναι ισχυρές. Οι άνθρωποι, όπως και οι

κοινωνίες τους, έχουν τη δική τους ιστορία, όχι απλώς ένα παρελθόν. Το παρελθόν ως

ιστορία  επηρεάζει  το  παρόν  των  ανθρώπων,  αφού  δεν  είναι  νεκρό,  δεν  είναι  καν

παρελθόν.

Η διατήρηση της ιστορικής  συνείδησης είναι η έσχατη πράξη αντίστασης μέσα

στη γενική παρακμή. Οι λαοί που δεν έχουν μνήμη δεν έχουν και μέλλον. Αρκεί μόνο να

σκεφτούμε τι συνέπειες έχει για έναν άνθρωπο η απώλεια της προσωπικής του μνήμης

και πόσο ανυπόφορη και αποδιοργανωμένη καθίσταται η ζωή του, για να καταλάβουμε

τις ανάλογες συνέπειες που έχει και την καταστροφική αποδιοργάνωση που προκαλεί σε

ένα κοινωνικό ή εθνικό σύνολο η απώλεια της ιστορικής μνήμης. «Οι λαοί που ζούνε με

πόνο και με πίστη τυπώνουνε πιο βαθιά τον χαρακτήρα τους στον σκληρό βράχο της

ζωής, και σφραγίζονται με μια σφραγίδα που δεν σβήνει από τις συμφορές κι από τις

αβάσταχτες καταδρομές, αλλά γίνεται πιο άσβηστη», γράφει ο Φώτης Κόντογλου.

[…]  Η  γνώση  και  η  κατανόηση  του  παρελθόντος  είναι  το  κλειδί  για  τη

νοηματοδότηση του παρόντος.  Η μελέτη και η εκμάθηση της Ιστορίας μάς βοηθά να

αποφύγουμε τα τραυματικά βιώματα του παρελθόντος. [...] Για να μην ξαναζήσουμε το

μίσος, τη διχόνοια, την καταστροφή, την προσφυγιά, τον θάνατο.



Η  σημασία,  επομένως,  της  αυθεντικής  διατήρησης  της  μνήμης  είναι  πολύ

σπουδαία για το μέλλον και την πορεία ενός λαού και αφορά την ίδια την επιβίωσή του.

Γιατί πολιτισμός είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη. Και όποιος δεν θυμάται το

παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει.

Α3. Ποια είναι η αξία της ιστορικής μνήμης; Γιατί πρέπει να μελετάμε και να γνωρίζουμε την

Ιστορία;  Σε  άρθρο  (200-250  λέξεων)  που  θα  δημοσιευτεί  στη  σχολική  εφημερίδα,

παραθέτεις τις προσωπικές σου θέσεις, αξιοποιώντας και στοιχεία του κειμένου.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

Σκιαθάς Αντώνης (1960 - )

Το εικονοστάσι

Το παρακάτω ποίημα από τη συλλογή «Χαίρε αιώνα» (εκδ. Χειροκίνητο, 2002) του Αντώνη Σκιαθά

αφηγείται ένα περιστατικό που συνέβη στο Έπος του ’40 και τη μετέπειτα κατάληξή του.

Ο  δρόμος  κουλουριάστηκε  δεξιά,

φίδι  με την  ουρά του να  χάνεται

στον κάμπο.

Φώτα πολλά σήματα και ένα βενζινάδικο

μας κόβουν τη θέα που είχαμε τότε από

ψηλά.  Οπισθοχωρήσαμε,  κατεβήκαμε

παρέες παρέες από την Αλβανική 

Ενδοχώρα,

άοπλοι, οι χλαίνες μας γεμάτες 

ψείρες. Τρεις μέρες νηστικοί, 

σχεδόν ξυπόλητοι, ψάχναμε ήλιο.

Σταματήσαμε στη βρύση, το νερό μας λίγωνε.

Βγάλαμε τις αρβύλες, μαζί με τις μάλλινες 

κάλτσες ξεκόλλαγε και το κρέας ανάμεσα στα

δάκτυλα.

Οι αμυγδαλιές και πάλι 

ανθισμένες, ο Έκτορας 

τράβηξε για το χωριό, όλη η 

δόξα μας ένα καρβέλι ψωμί.



Έκανε μερικά βήματα

Και ακούστηκε η έκρηξη.

Έμεινε εκεί τον χώσαμε πρόχειρα.

Αρκετά μετά φέραμε ένα κομμάτι 

μάρμαρο να τον φυλάει και ένα καντήλι 

να τον φωτίζει. Ο δρόμος

Συνεχίζει να κουλουριάζεται,

φίδι με την ουρά του να χάνεται στον 

κάμπο. Το βενζινάδικο επάνω στο 

κεφάλι του.

Δίπλα στη μαρμάρινη στήλη ο 

κάδος, με στουπιά, λάδια και 

βενζίνες.

Το μάρμαρο με τη 

δάφνη χάθηκε στα 

σκουπίδια.

Οι αμυγδαλιές 

κόπηκαν, η βρύση 

στέρεψε.

Τι ήθελε ο Έκτορας εκεί 

μόνος, χωρίς νερό, χωρίς 

καντήλι,

χωρίς ανθούς αμυγδαλιάς την Άνοιξη;

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ο  Έκτορας σκοτώθηκε από νάρκη. Πώς τον φρόντισαν οι σύντροφοί του στην αρχή και

πώς στη συνέχεια; Ποιοι προβληματισμοί και ποια συναισθήματα αποτυπώνονται, κατά τη

γνώμη σου, στην τελευταία στροφή του ποιήματος;



ή

2.  Να  υποθέσεις  ότι  είσαι  ένας  από  τους  συντρόφους  του  Έκτορα.  Σε  μια  σελίδα του

ημερολογίου  σου  καταγράφεις  τα  περιστατικά  που  οδήγησαν  στον  θάνατό  του,  τις

αντιδράσεις  και  τα  συναισθήματα  της  ομάδας σας  και  πώς  η  εμπειρία αυτή επηρέασε

γενικότερα τον τρόπο σκέψης σας.
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