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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η απώλεια της ιστορικής μνήμης

Το κείμενο αποτελεί (διασκευασμένο) απόσπασμα από την ομιλία που εκφώνησε την 21.10.2013 ο

Ιταλός φιλόσοφος Ουμπέρτο Έκο (1932-2016) στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ανακτήθηκε στις

20.03.2022 από τον διαδικτυακό ιστότοπο h ps://www.efsyn.gr.

Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ενδιαφέρονται κυρίως για το παρόν. Συμβαίνει όλο

και  συχνότερα  στην  Ιταλία  οι  νέοι  (συμπεριλαμβανόμενων  πολλών  φοιτητών),  όταν

δέχονται ερωτήματα για γεγονότα που αφορούν λ.χ. τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να

μην  ξέρουν  πώς  να  ορίσουν  ιστορικές  προσωπικότητες  ή  να  μην  είναι  σε  θέση  να

αφηγηθούν κάτι συγκεκριμένο για γεγονότα που συνέβησαν δέκα χρόνια πριν τη γέννησή

τους. 

Δυστυχώς,  μια  παρόμοια  απώλεια  μνήμης  συντελείται  και  στον  κόσμο  της

λογιοσύνης1. Αν συμβουλευτώ ένα αμερικανικό κείμενο που δημοσιεύτηκε σήμερα για

ένα ειδικό θέμα, μπορεί να ανακαλύψω ότι η βιβλιογραφία δεν προχωράει πέρα από τη

δεκαετία του 1980, πράγμα που μπορεί να είναι κατανοητό για ορισμένες επιστήμες που

αναπτύσσονται,  όπως  για  παράδειγμα  εκείνες  που  ασχολούνται  με  το  μποζόνιο  του

Χιγκς,  αλλά  είναι  παράξενο  αν  αφορά  στις  ανθρωπιστικές  επιστήμες.  Σε  πολλά

ντοκουμέντα που μπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο λείπει μια 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  διακυβεύεται2 είναι  ότι  κανένας

πολιτισμός  (με  την  ανθρωπολογική  έννοια  του  όρου,  νοούμενος  ως  σύστημα

επιστημονικών  και  καλλιτεχνικών  ιδεών,  μύθων,  θρησκειών,  αξιών  και  καθημερινών

συνηθειών) δεν μπορεί να υπάρχει και να επιβιώνει χωρίς συλλογική μνήμη. 

Οι  κοινωνίες  βασίζονταν  πάντοτε  στη μνήμη,  για  να  διατηρούν την  ταυτότητά

τους,  ξεκινώντας  από  τον  γέροντα  ο  οποίος,  καθισμένος  κάτω  από  ένα  δέντρο,

αφηγούνταν ιστορίες για την εκμετάλλευση των προγόνων του και για τον ιδρυτικό μύθο

της φυλής.  Και όταν κάποια πράξη λογοκρισίας εξαλείφει ένα μέρος της μνήμης μιας

κοινωνίας, αυτή η κοινωνία περνάει μια κρίση ταυτότητας. 

1 λογιοσύνη: οι άνθρωποι του πνεύματος, των Γραμμάτων
2 διακυβεύω: διακινδυνεύω, ριψοκινδυνεύω



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

παραμέτρους φιλτραρίσματος. Όταν αναμετριόμαστε με το διαδίκτυο, δεν έχουμε στη

διάθεσή μας ούτε έναν κανόνα για να επιλέγουμε τις πληροφορίες, ούτε έναν κανόνα για

να ξεχνάμε αυτό που είναι ανώφελο να θυμόμαστε. Διαθέτουμε κριτήρια επιλογής μόνο

στον βαθμό που είμαστε διανοητικά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τον Γολγοθά

της πλοήγησης στο διαδίκτυο. Χρειαζόμαστε κέντρα εκπαίδευσης (το σχολείο, τα βιβλία,

οι επιστημονικοί θεσμοί, ορισμένοι ιστότοποι), που θα μας διδάσκουν πώς να κάνουμε

την επιλογή.

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

συμπεριφέρεται μόνον σαν ένα αρχείο πληροφοριών, αλλά και σαν ένα φίλτρο. Η ιστορία

των πολιτισμών είναι μια σειρά αβύσσων στις οποίες έχουν χαθεί τόνοι πληροφοριών.

Α3. Γιατί  είναι  σημαντικό να μη χάσει ο σύγχρονος άνθρωπος την ιστορική του μνήμη;

Ποιους  κινδύνους  εγκυμονεί  για  τους  πολιτισμούς  ο  σύγχρονος  τρόπος  θεώρησης  των

ιστορικών γεγονότων; Να τοποθετηθείς σε αυτά τα ερωτήματα συντάσσοντας άρθρο (200-

250  λέξεων)  που  θα δημοσιευτεί  στο σχολικό  ιστολόγιο.  Να αξιοποιήσεις  στοιχεία  του

κειμένου αναφοράς, τα οποία θα πλαισιώσεις με τις προσωπικές σου απόψεις.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η φυσαρμόνικα (απόσπασμα)

Το απόσπασμα προέρχεται  από το ομότιτλο διήγημα της  φιλολόγου  Γιούλης Χρονοπούλου,  που

δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό h ps://frear.gr/ στις 23.02.2022.

[…] 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.

Ο τρόπος, μάλιστα, που ανακάλυψε αυτό το ταλέντο ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτος

και  συνδεμένος,  κατά  μια  έννοια,  με  την  ιστορία  του  τόπου.  Από  το  Ληξούρι  της

Κεφαλονιάς ο πατέρας, ήταν παιδί στα χρόνια του πολέμου, στην Ιταλική και κατόπιν στη

Γερμανική  κατοχή του  νησιού,  που επιβλήθηκε  μετά  τη  σφαγή  της  ιταλικής  μεραρχίας

Άκουι, με ένα από τα φυλάκια να εδρεύει κοντά στο σπίτι του. Μια μέρα, πριν ακόμα γίνει

10 χρονών, καθώς γύριζε στο σπίτι με τον γαϊδαράκο της οικογένειας, βρέθηκε αντιμέτωπος

με  έναν Γερμανό  στρατιώτη,  που  τον  πλησίασε  με  σκοπό να  επιτάξει  τον  γάιδαρο  για



μεταφορές πολεμοφοδίων κάπου 8 χιλιόμετρα μακριά. Αποφάσισε να πάρει και το παιδί

μαζί  του  για  τα  2-3  δρομολόγια  πηγαινέλα,  χωρίς  να  ειδοποιηθούν  οι  γονείς.  Αυτό

ακολουθούσε με αγωνία και φόβο. Δάκρυα βουβά, ρουθουνίσματα παράπονου στην αρχή,

κλάματα και λυγμοί στο τέλος. «Φερφλούχτ» (καταραμένε), του φώναζε ο Γερμανός, μια

λέξη που δεν ξέχασε ποτέ, κι έκλαιγε όλο και πιο γοερά.

Τότε ο στρατιώτης, για να ηρεμήσει το παιδί,  για να το κάνει να σταματήσει το

ενοχλητικό κλάμα, του έδωσε μια φυσαρμόνικα που είχε μαζί του. Το παιδί την πήρε, την

απόθεσε στο στόμα και  στη στιγμή άρχισε να  παίζει  μελωδικά.  Ήταν μια συνταρακτική

σκηνή και για τους δύο. Το παιδί αντιλήφθηκε αίφνης ότι μπορούσε να παίζει ένα μουσικό

όργανο και μάλιστα χωρίς εκπαίδευση, χωρίς καθοδήγηση. 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 φυσαρμόνικα έγινε σύμβολο στο σπίτι μας. […]

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1.  Να  προσδιορίσεις  τον  τόπο,  τον  χρόνο,  τα  πρόσωπα  και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο

εξελίχθηκε η ιστορική αφήγηση. Για ποιους λόγους, κατά τη γνώμη σου, η «φυσαρμόνικα

έγινε σύμβολο στο σπίτι» του αφηγητή;

ή

2. Να υποθέσεις ότι είσαι ο πατέρας του αφηγητή. Στο ημερολόγιό σου καταγράφεις τα

περιστατικά που σχετίζονται με τον τρόπο που απέκτησες τη φυσαρμόνικα, αποτυπώνοντας

τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου για όσα συνέβησαν και για το απρόσμενο αυτό δώρο.
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