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(Επισημαίνεται  ότι  οι  απαντήσεις  που  προτείνονται  για  τα  θέματα  είναι  ενδεικτικές.  Κάθε  άλλη

απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Θετικά αξιολογούνται:

 Ένας πετυχημένος, περιεκτικός και ελκυστικός τίτλος.

 Αφόρμηση από την επικαιρότητα στον πρόλογο.

 Η κατάλληλη τεκμηρίωση.

 Η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, το σοβαρό ύφος λόγου.

Αρνητικά αξιολογούνται:

 Η απουσία τίτλου ή ένας μακροσκελής ή ασαφής τίτλος.

 Ένας γενικόλογος πρόλογος.

 Η πληθώρα παραδειγμάτων και η έλλειψη τεκμηρίωσης.

 Το προσωπικό, εξομολογητικό ύφος λόγου.

Ενδεικτικοί άξονες της απάντησης:

Ο/Η μαθητής/-τρια αναμένεται να αντλήσει από το κείμενο όσα στοιχεία αφορούν στα ζητούμενα και

θεωρεί αξιοσημείωτα, προκειμένου να εξηγήσει γιατί είναι σημαντικό να μη χαθεί η ιστορική μνήμη

και να παρουσιάσει τους κινδύνους που εγκυμονεί η απώλειά της μέσα από τη σύγχρονη θεώρηση

των ιστορικών γεγονότων, αλλά και για να πλαισιώσει τις προσωπικές του/της απόψεις. 

Στοιχεία από το κείμενο αναφοράς:

 Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ενδιαφέρονται κυρίως για το παρόν.

 Πολλοί νέοι, ακόμη και φοιτητές, αλλά και άνθρωποι των Γραμμάτων αγνοούν ακόμη και το

πρόσφατο ιστορικό παρελθόν.



 Σε πολλά ντοκουμέντα που μπορεί να βρει κανείς  στο διαδίκτυο λείπει μία χρονολογία

αναφοράς, ενώ θα ήταν σημαντικό να γνωρίζουμε αν γράφτηκαν το 2009, το 2010 ή το

2012. Έχει χαθεί το όποιο χρονικό βάθος.

→  Το  πρόβλημα που διακυβεύεται  είναι  ότι  κανένας  πολιτισμός  δεν  μπορεί  να  υπάρχει  και  να

επιβιώνει χωρίς συλλογική μνήμη. 

 Οι κοινωνίες βασίζονταν πάντοτε στη μνήμη για να διατηρούν την ταυτότητά τους.

 Όταν κάποια πράξη λογοκρισίας εξαλείφει ένα μέρος της μνήμης μιας κοινωνίας, αυτή η

κοινωνία περνάει κρίση ταυτότητας.

 Αυξήσαμε  την  ικανότητα  της  μνήμης  μας,  αλλά  δεν  έχουμε  ακόμη  βρει  τις  νέες

παραμέτρους φιλτραρίσματος της πληροφορίας.

 Για να διατηρεί την ταυτότητά του ένας πολιτισμός, δεν πρέπει να συμπεριφέρεται μόνον

σαν ένα αρχείο πληροφοριών, αλλά και σαν ένα φίλτρο.

→  Χρειαζόμαστε κέντρα εκπαίδευσης (το σχολείο,  τα βιβλία, οι επιστημονικοί θεσμοί, ορισμένοι

ιστότοποι), που θα μας διδάσκουν πώς να κάνουμε την επιλογή.

Περαιτέρω επιχειρηματολογία:

 Χωρίς  ιστορική  μνήμη  δεν  γίνονται  κατανοητές  οι  πολιτικές,  κοινωνικές  και  οικονομικές

ζυμώσεις που οδήγησαν στο σύγχρονο ιστορικό «γίγνεσθαι» στο οποίο εντάσσεται και ζει το

άτομο ως πολίτης,  άρα αδυνατεί  να ερμηνεύσει το πλαίσιο που καθορίζει  τη ζωή και τις

επιλογές του.

 Αγνοώντας  το  νήμα  που συνδέει  το  παρελθόν  με  το  παρόν  και  το  μέλλον, οι  άνθρωποι

νιώθουν  μετέωροι,  γιατί  χάνουν  το  αίσθημα  της  συνέχειας,  επομένως  αδυνατούν  να

διαμορφώσουν μια συγκροτημένη, υπεύθυνη και αποτελεσματική στάση ζωής.

 Χωρίς την ιστορική μνήμη χάνεται η ταυτότητα και αλλοιώνεται η ιδιοπροσωπία ενός λαού.

→ Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης λειτουργεί ως συνεκτικός δεσμός μεταξύ των μελών μιας

κοινωνίας.
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1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης

       α΄ ζητούμενο:

 Τόπος: Ληξούρι Κεφαλλονιάς

 Χρόνος: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – γερμανική κατοχή



 Ο πατέρας του αφηγητή ως  παιδί  μικρότερο των  10 ετών,  που γύριζε  στο σπίτι  με τον

γαϊδαράκο  της  οικογένειας,  βρέθηκε  αντιμέτωπο  με  έναν  Γερμανό  στρατιώτη,  που  το

πλησίασε  με  σκοπό  να  επιτάξει  τον  γάιδαρο  για  μεταφορές  πολεμοφοδίων  κάπου  8

χιλιόμετρα μακριά. Με τη βία υποχρέωσε το παιδί να κάνει μαζί του τα 2-3 δρομολόγια

πηγαινέλα, χωρίς να ειδοποιηθούν οι γονείς.

 Το παιδί, τρομοκρατημένο, έκλαιγε στην αρχή βουβά, αλλά στη συνέχεια, ολοένα και πιο

απελπισμένο,  γοερά και  εκνεύριζε  τον στρατιώτη,  με αποτέλεσμα εκείνος  να το  βρίζει  :

«Φερφλούχτ» (καταραμένε), του φώναζε ο Γερμανός, μια λέξη που δεν ξέχασε ποτέ…

 Για να το κατευνάσει, του έδωσε μια φυσαρμόνικα. Η κίνηση αυτή του στρατιώτη έφερε την

ανατροπή στην εξέλιξη της ιστορίας.

 Το παιδί έπαιξε για απρόσμενα μελωδικά, παρότι ήταν η πρώτη φορά που έπιανε μουσικό

όργανο στα χέρια του. Γι’ αυτό αισθάνθηκε «Σα να ανακάλυψε τον εαυτό του.»

 «Ο στρατιώτης έμεινε άφωνος μπροστά σ’ αυτή την ανταπόκριση και σα να μαλάκωσε η

εχθρική του  διάθεση.  Στο  τέλος,  του  τη δώρισε,  σε  μια κίνηση απρόσμενης θυσίας.»:  η

μουσική ένωσε τους δύο «εχθρούς», σήμανε την ανακωχή μεταξύ τους και ο «σκληρός»

κατακτητής φέρθηκε ανθρώπινα κι αποχωρίστηκε τη φυσαρμόνικά του, για να τη δωρίσει

στο παιδί που ως τώρα αποκαλούσε «καταραμένο» και να του ανοίξει  έναν νέο, μαγικό

κόσμο δυνατοτήτων. 

β΄ ζητούμενο:

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να δώσει τη δική του ερμηνεία για τη συμβολική διάσταση που

είχε η φυσαρμόνικα στο οικογενειακό περιβάλλον του αφηγητή, αξιοποιώντας στοιχεία από την

πρώτη παράγραφο του αποσπάσματος («η φυσαρμόνικα δεν ήταν ένα απλό αντικείμενο στο σπίτι.

Ήταν το αγαπημένο μουσικό όργανο του πατέρα, ήταν η καταφυγή του, η έκφρασή του. Έπαιζε

περίφημα. Είχε, άλλωστε, εμφανές και πηγαίο μουσικό ταλέντο.») και αξιολογώντας την ιστορική

αφήγηση που έπεται.

ή

2. Θέμα δημιουργικής γραφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η εκφώνηση απαιτεί τη συγγραφή σελίδας ημερολογίου. Επομένως, πρέπει να πληρούνται

οι ανάλογες προδιαγραφές του συγκεκριμένου κειμενικού είδους:



Δομή: οικεία προσφώνηση (Αγαπητό ημερολόγιο,) ή/και αποφώνηση

Ύφος λόγου: προσωπικό και άμεσο, τόνος εξομολογητικός, αφήγηση σε α΄ ενικό ρηματικό

πρόσωπο

Γλώσσα: συγκινησιακά φορτισμένη

Ως προς το περιεχόμενο, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν όλα τα γεγονότα και οι αντιδράσεις

των προσώπων που αποτυπώνονται στο απόσπασμα, με τον τρόπο και τις προεκτάσεις που θα τους

αποδώσει ο/η μαθητής/-τρια, ανάλογα με τη δική του/της βιωματική πρόσληψη του κειμένου.


