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 Εἴκοσι µέρες δουλέψαµε σ' αὐτό τό µέρος. Κι ἀπ' τήν πρώτη 
µέρα πού πήγαµε, βάλαµε µέ τό νοῦ µας νά λιποταχτήσουµε, κι 
ἀρχίσαµε στά κρυφά νά κρατοῦµε ψωµί, κι ὅ,τι ἄλλο βαστοῦσε  ἀπ' 
τό φαγί µας, γιά τό δρόµο. 

Τέλος ὁρίσαµε τή µέρα. Παρασκευή µεσάνυχτα νά ξεκινήσουµε. 
Κι ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα, ξύπνησα τό σύντροφό µου, κι ἕνας µέ τόν ἄλλο 
ξυπνήσαµε ὅλοι. Μά οἱ ἄλλοι µετάνιωσαν. Ἐµεῖς τούς εἴπαµε: τ' 
ἀποφασίσαµε πιά, θά φύγουµε. Καί φύγαµε. 

 
Σάν περπατήξαµε καµιά ὥρα δρόµο, ἔξω ἀπ' τό χωριό, µπροστά 

µας βρήκαµε ἕναν γκρεµό, ρέµα. Τό βουητό του δέν ἀκουγότανε, ἀπ' 
τό πολύ βάθος πού εἶχε. Ἐκεῖ σταµατήσαµε.  

Πλάγι µας ἦταν ἕνα χωριό. Τά σκυλιά του µᾶς µυρίστηκαν κι 
ἄρχισαν νά γαβγίζουν.  

 − Θά φανερωθούµε, λέγω στό σύντροφό µου, πρέπει νά τό 
περάσουµε ἀπόψε.  

− Ναί, µοῦ λέει.  
Καί σουρτά1, πιαστοί στίς πέτρες, κατεβαίνουµε. Μά δέν 

µπορέσαµε. Στό µισοκατήφορο, σταµατήσαµε σέ µιά βραχοσπηλιά. 
Ἐκεῖ ξηµερωθήκαµε. 

Ἅµα πῆρε ἡ µέρα, ἀπάνω ἀπό τόν γκρεµό ἀκούσαµε φωνές. Μᾶς 
εἶχαν πάρει στό κατόπι µικροί µεγάλοι καί µᾶς κυνηγούσανε µέ τά 
σκυλιά τους. 

                          
1 σουρτά :  σερνάµενοι  
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Οἱ φωνές ἀπό ὥρα µάκρυναν. Ἐµεῖς καθίσαµε ἀκόµα λίγο, 
κρυµµένοι, κι ὕστερα πήραµε πάλι τόν γκρεµοκατήφορο.  

Μεσηµέρι κοντά ἔδειχνε µέ τόν ἥλιο, πού φθάσαµε ὥς κάτω στό 
γούπατο2.  

«Βάι, βάι»3 εἴπαµε σάν εἴδαµε τό ἄλλο µέρος, πού θ' ἀνεβαίναµε. 
Περπατήσαµε γιά λίγο, ὀρθοί, δίπλα στό νερό πού κύλαγε 
χοχλαστό4, καί µπήκαµε µέσα γλιστροπατώντας ἀπάνω στά 
τρόχαλα5. Τό νερό µᾶς ἔφθασε ὥς τό γόνα. 

Ὅπως προχωρούσαµε, ἀκούσαµε κοντά µας κροτοχαρχάλεµα6. 
Τροµάξαµε· σµίξαµε κοντά κοντά τά κορµιά µας καί βλέπαµε. Ἀπό 
πάνω, χαµηλά, περνοῦσαν κοράκια, κάνοντας κύκλους. Σκύψαµε κι 
ἤπιαµε νερό, δίχως νά διψοῦµε. Ὕστερα βγήκαµε ἀπ' τό ποτάµι 
στάζοντας καί πήραµε τό ἀνηφόρι.  

Ὁ ἥλιος ἔπεφτε ὅταν ἀναριχτήκαµε, πιάνοντας τίς χορτόριζες. 
Μέ πολύν κόπο ἀνεβήκαµε. Μᾶς εἶχε πάρει τό βράδυ.  

Σά βγήκαµε στό ἴσιωµα, κοιτάξαµε γύρω. Μπροστά µας, λίγο 
µακριά, φάνηκαν καλύβες γιουρούκικες7. Τά σκυλιά γάβγιζαν. Οἱ 
τσοµπάνηδες φώναξαν ἀναµεταξύ τους:  

− Τά σκυλιά ἀλυχτοῦν8, ἄνθρωποι εἶναι. Καί ντουφέκισαν στόν 
ἀέρα.  

 
Ἐµεῖς λοξέψαµε στόν γκρεµό καί περπατούσαµε σκυφτοί ἄκρια 

ἄκρια, ὥσπου πέσαµε σ' ἕνα ἐρειπωµένο χωριό. [...]  
Κοντά ξηµερώµατα, πέσαµε στά λιβάδια τοῦ Μπόζ - Ντάγ, ὅπου 

ἔβοσκαν γίδια· τά φύλαγε γυναίκα. Βιαστήκαµε νά τά περάσουµε, 
δέν προφτάσαµε. Μᾶς ἔζωσε τό κοπάδι. Ἡ γυναίκα σκυφτή ἔπλεκε· 
δέ µᾶς πρόσεξε, περάσαµε. 

 
Τήν τέταρτη µέρα πέσαµε στό Ὀντεµίς9. Ὅπως πηγαίναµε, 

ἀπαντήσαµε ἕνα µύλο. 

                          
2  γούπατο :  εδαφική  περιοχή  που  βρίσκεται  χαµηλότερα  από  τα  γύρω  µέρη  
3  βάι ,  βάι :  αχ ,  αχ !   
4  χοχλαστό :  κοχλαστό ,  αναταραγµένο  
5  τρόχαλα :  µεγάλες  πέτρες  
6  κροτοχαρχάλεµα :  θόρυβος  από  τις πατηµασιές  πάνω  στις  πέτρες  
7  γιουρούκης :  Τούρκοι  ορεινοί ,  συνήθως  ξυλοκόποι   
8  αλυχτούν :  γαβγίζουν  
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− Ἔ, σύντροφε, τοῦ λέω, ποῦ θά πάει αὐτό, ὅλο δρόµο, δρόµο; 
Καί τοῦ 'δειξα τό µύλο, µέ νόηµα. 

− Τί, νά τόν σπάσουµε; µοῦ λέει.  
− Ναί, εἴπαµε κι οἱ δυό καί πάλι µετανιώσαµε. 
Ἀπό κεῖ βγήκαµε σέ δηµόσιο δρόµο. Τραβηχτήκαµε στό δάσος νά 

κρυφτοῦµε. Κοντά µεσηµέρι, εἴδαµε ἕναν κυνηγό στήν ἀπέναντι 
ράχη. Τό σκυλί του γάβγιζε· φοβηθήκαµε.  

Μπουσουλώντας, πήγαµε ὥς δέκα µέτρα καί λουφάξαµε πίσω 
ἀπό 'να κορµόδεντρο, παραµονεύοντας τόν κυνηγό πότε θά φύγει. 
Βαρεθήκαµε. Ἔµεινε ὥς ἀργά τό βράδυ. Κάναµε τότε τό σταυρό µας 
καί δρόµο. 

Πρίν ξηµερώσει, εἴχαµε φτάσει ἔξω ἀπό τήν πολιτεία Μπανός. 
Ὥς τό Βαϊντίρι κοντά ἔφταναν τά λιόδεντρά της. Ἀπ' τήν πείνα µας, 
τρώγαµε τίς ἄγουρες ἐλιές καί µᾶς πίκρισε τό στόµα.  

Ἅµα µερώσαµε λίγο τήν πείνα µας, σταθήκαµε καί βλέπαµε τήν 
πολιτεία. Ἀντίκρυ µας περνοῦσε τό τραῖνο. Πῆγε, ἦρθε, δυό τρεῖς 
φορές. Ὁ κόσµος πού ἔβγαινε σκορποῦσε στούς δρόµους· δέν 
µπορούσαµε νά περάσουµε. Σουρούπωσε κι οἱ δρόµοι ἀκόµα ἦταν 
γεµάτοι κόσµο. Φύγαµε ἀργά, νύχτα.  

Ἀπ' τό Βαϊντίρι περάσαµε γρήγορα καί πέσαµε στό ποτάµι τό 
Μαίαντρο10. Τό νερό µᾶς ἦρθε ὥς τή µέση. Τό περάσαµε. 

Βγαίνοντας, µπροστά µας φάνηκαν πρόβατα. ∆έν µπορούσαµε 
νά κάνουµε πίσω, πέσαµε µές στό κοπάδι. Τά σκυλιά µᾶς 
µούνταραν11 κι ἐµεῖς τά διώχναµε µέ τά ξύλα π' ἀκουµπούσαµε. 
Αὐτά, τίποτα· τά µαυλίσαµε12 καί σκυφτοί, σιγά σιγά, τραβηχτήκαµε. 

Σά µακρύναµε πολύ απ' τό κοπάδι, καθίσαµε. ∆έν µπορούσαµε 
οὔτ' ἕνα βῆµα νά κάνουµε. Κι ἕνα µικρό παιδάκι µᾶς ἔπιανε. 

 
Τέλος φτάσαµε ἔξω ἀπ' τό χωριό µας. Μπήκαµε στό δάσος, κι 

ἀπό κεῖ τό βλέπαµε στήν κορφή, ὅπως τό ξέραµε. Καµιά πενηνταριά 
φῶτα ἔκαιγαν. Τά σκυλιά ἀλυχτοῦσαν. Ἦταν ὅπως τότες, πού 

                                                                                    
9  Οντεµίς :  η  αρχαία  ελληνική  πόλη Οδεµήσιον  
10  Μαίαντ(δ)ρος :  ποταµός της Μ .  Ασίας  κοντά  στην  αρχαία  Μίλητο   
11  µουντάρω :  κινούµαι  απειλητικά ,  ορµώ  
12  µαυλίζω :  ξεγελώ  διάφορα  ζώα  µε  αποµίµηση  της φωνής  τους  
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ἤµασταν ἐκεῖ. Κλάψαµε. Μᾶς φάνηκε πώς γλυτώσαµε ἀπό 
φυγόστρατοι καί γυρίζαµε στά σπίτια µας νά ἡσυχάσουµε. 

− Πᾶµε, µοῦ λέει ὁ σύντροφός µου, ἴσως ἀκόµα νά 'ναι οἱ δικοί 
µας, πᾶµε νά δοῦµε γιά νά πιστέψουµε. 

Καί ξεκινήσαµε χωριστά, ἀφοῦ πρῶτα ὁρίσαµε τήν ἄλλη µέρα ν' 
ἀνταµώσουµε στή σπηλιά. Αὐτός τράβηξε σέ ἄλλο µαχαλά13, ἐγώ σέ 
ἄλλον. Ὅπου κι ἄν πήγαµε, ὅλα ρηµαγµένα. Τά σπίτια ἀνοιχτά, 
ἄδεια, οἱ πόρτες σπασµένες µέ τά τσεκούρια. Μονάχα στήν ἀγορά 
ἔµεναν ἀκόµα λίγοι Τοῦρκοι καί στήν ἀστυνοµία ὁ σκοπός. Στό 
σκολειό, πού τό 'χαν γεµάτο ἔπιπλα καί ροῦχα, ἀπό µέσα ἀκουγόταν 
κουβέντα. Ἀποτραβήχτηκα καί γύριζα ὅλη τή νύχτα, µέ τό φόβο µου 
συντροφιά.  

Τό πρωί π' ἀνταµώσαµε, µᾶς πῆραν τά κλάµατα. Ἐµεῖς 
λογαριάζαµε πώς κάτι θά βρίσκαµε στό χωριό, ἀφηµένο ἀπ' τούς 
δικούς µας. Μά δέ βρήκαµε τίποτα καί στήν ἀπελπισιά µας, 
ριχτήκαµε στούς συκοµπαξέδες. 

Ὕστερα ἀπό µιά βροχή τά σύκα χάλασαν, µά εἶχαν ἀρχίσει νά 
ὡριµάζουν τά κάστανα κι οἱ ἐλιές. Μαζέψαµε ὅσο καρπό 
µπορούσαµε καί τόν βάλαµε στή σπηλιά µας. 

 
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Η Ἱστορία ἑνός αἰχµαλώτου κλείνει µε τη φράση : «Σάν 

τέλειωσε νά µοῦ διηγεῖται, τοῦ εἶπα: Βάλε τήν ὑπογραφή 
σου. Κι ἐκεῖνος ἔγραψε: 

          Νικόλας Κοζάκογλου» 
 

α. Ποια είναι η σχέση του προσώπου που «υπέγραψε» µε 
τον αφηγητή της ιστορίας, µε τον κεντρικό ήρωα και µε 
το συγγραφέα ; 

 

β. Ποιος υπήρξε ο ρόλος του συγγραφέα στην τελική 
διαµόρφωση του συγκεκριµένου έργου; 

Μονάδες 15 

                          
13  µαχαλάς :  γειτονιά ,  συνοικία  
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2. Χαρακτηριστικό της αφήγησης στην Ἱστορία ἑνός 
αἰχµαλώτου είναι ο λαϊκός λόγος . Να αναφέρετε τέσσερα 
(4) βασικά γνωρίσµατά του και να γράψετε ένα 
παράδειγµα για το καθένα µέσα από το απόσπασµα που 
σας δόθηκε . 

Μονάδες 20 
 
3. Στην εισαγωγή του σχολικού βιβλίου υπάρχει η 

παρατήρηση : «... η αφήγηση πολλές φορές επιταχύνεται 
και αρκετά συµβάντα παραλείπονται, όταν δεν 
θεωρούνται αναγκαία για τη γενικότερη οικονοµία». 

 

α. Να εντοπίσετε στο απόσπασµα από  την Ἱστορία ἑνός 
αἰχµαλώτου δύο χωρία, µε τα οποία επαληθεύεται η 
παραπάνω άποψη . 

 

β. Ποια χαρακτηριστικά αποκτά η αφήγηση µε τη 
συγκεκριµένη αφηγηµατική τεχνική ;   

Μονάδες 20 
 

4.   «Τέλος φτάσαµε ἔξω ἀπ' τό χωριό µας. Μπήκαµε στό δάσος, 
κι ἀπό κεῖ τό βλέπαµε στήν κορφή, ὅπως τό ξέραµε. Καµιά 
πενηνταριά φῶτα ἔκαιγαν. Τά σκυλιά ἀλυχτοῦσαν. Ἦταν ὅπως 
τότες, πού ἤµασταν ἐκεῖ. Κλάψαµε. Μᾶς φάνηκε πώς 
γλυτώσαµε ἀπό φυγόστρατοι καί γυρίζαµε στά σπίτια µας νά 
ἡσυχάσουµε. 

  − Πᾶµε, µοῦ λέει ὁ σύντροφός µου, ἴσως ἀκόµα νά 'ναι οἱ 
δικοί µας, πᾶµε νά δοῦµε γιά νά πιστέψουµε. 

  Καί ξεκινήσαµε χωριστά, ἀφοῦ πρῶτα ὁρίσαµε τήν ἄλλη 
µέρα ν' ἀνταµώσουµε στή σπηλιά. Αὐτός τράβηξε σέ ἄλλο 
µαχαλά, ἐγώ σέ ἄλλον. Ὅπου κι ἄν πήγαµε, ὅλα ρηµαγµένα. 
Τά σπίτια ἀνοιχτά, ἄδεια, οἱ πόρτες σπασµένες µέ τά 
τσεκούρια. Μονάχα στήν ἀγορά ἔµεναν ἀκόµα λίγοι Τοῦρκοι 
καί στήν ἀστυνοµία ὁ σκοπός. Στό σκολειό, πού τό 'χαν γεµάτο 
ἔπιπλα καί ροῦχα, ἀπό µέσα ἀκουγόταν κουβέντα. 
Ἀποτραβήχτηκα καί γύριζα ὅλη τή νύχτα, µέ τό φόβο µου 
συντροφιά.  
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  Τό πρωί π' ἀνταµώσαµε, µᾶς πῆραν τά κλάµατα. Ἐµεῖς 
λογαριάζαµε πώς κάτι θά βρίσκαµε στό χωριό, ἀφηµένο ἀπ' 
τούς δικούς µας. Μά δέ βρήκαµε τίποτα καί στήν ἀπελπισιά 
µας, ριχτήκαµε στούς συκοµπαξέδες.  

  Ὕστερα ἀπό µιά βροχή τά σύκα χάλασαν, µά εἶχαν ἀρχίσει 
νά ὡριµάζουν τά κάστανα κι οἱ ἐλιές. Μαζέψαµε ὅσο καρπό 
µπορούσαµε καί τόν βάλαµε στή σπηλιά µας.» 

 
 Να σχολιάσετε τις συναισθηµατικές αντιδράσεις και τις 

ενέργειες των προσώπων, όπως αυτές παρουσιάζονται στο 
παραπάνω απόσπασµα . 

Μονάδες 25 
 
5. Σε ποιες σκέψεις σάς οδηγούν σχετικά µε τον πόλεµο και 

την ειρήνη το απόσπασµα από την Ἱστορία ἑνός 
αἰχµαλώτου του Στρατή ∆ούκα και η περιγραφή της 
Σµύρνης στο απόσπασµα που ακολουθεί ;    

 
∆ιδώ Σωτηρίου,  Ματωµένα Χώµατα 

Μόλις πάτησα τό ποδάρι µου στή Σµύρνη, στάθηκα νά πάρω ἀνάσα. 
Σταυροκοπήθηκα, µ' ἔπιασε µιά ξαφνική χαρά. Πάντα ἐδῶ στή Σµύρνη ἔβρισκε 
σιγουριά κι ἀποκούµπι ἡ ρωµιοσύνη. Οἱ Τούρκοι τή λέγανε "Γκιαούρ Ισµίρ" κι 
ἤτανε πραγµατικά ἡ Ἄπιστη γι' αὐτούς· γιά µᾶς ὅµως ἤτανε ἡ χαρούµενη καί 
φιλόξενη πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνισµοῦ. Μοσχοβολοῦσε γιασεµί καί 
λαχταροῦσε γιά λευτεριά. Μόνο νά σεριανᾶς στό Καί, στά µπουλβάρια14, [...] 
νά νταραβερίζεσαι15 στά µπεζεστένια16, νά πίνεις ρακί στό Κόρσο, νά βλέπεις 
παντοῦ κέφι, χαρά, σοῦ µαλάκωνε ἡ καρδιά, γέµιζε φῶς, πόθους, θάρρητα. Νά 
ζήσω, ἔλεγες, νά ζήσω, νά δουλέψω ἀπεξαρχῆς, νά φτιάσω τοῦτο καί τ' ἄλλο, 
νά χαρῶ, νά ἀγαπήσω, νά χτίσω. 

Τώρα τί 'τανε αὐτό π' ἀντίκριζα; Μιά νεκρή πολιτεία. Τά µαγαζιά καί τά 
κέντρα κλειδωµένα µέ διπλό λουκέτο. Τά σπίτια βουβά, σάν ἀκατοίκητα. Γέλιο 
δέν ἄκουγες, παιδί δέν ἔβλεπες νά παίζει στόν δρόµο. Καραβάνια θλιβερά 
σερνόντανε στά σοκάκια σάν µιά σειρά κάµπιες. Κορµιά κυρτωµένα, πρόσωπα 
χολιασµένα, χαλκοπράσινα, χείλη ξερά, ἀσπρισµένα. Ἤτανε οἱ πρόσφυγες πού  

                          
14  µπουλβάρια :  λεωφόροι  
15  νταραβερίζεσαι :  αναπτύσσεις  διάφορες  σχέσεις  
16  µπεζεστένια :  αγορές .  
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φτάνανε ἀπ' τό ἐσωτερικό. Σέρνανε µαζί τους µπόγους, τσοµπλέκια17, 
µπαοῦλα, κονίσµατα, φορεῖα µ' ἄρρωστους, κατσίκες, κότες, σκύλους. Οἱ 
ἐκκλησιές, οἱ στρατῶνες, τά σκολειά, οἱ ἀποθῆκες, οἱ φάµπρικες, ὅλα γέµισαν 
πρόσφυγες·  βελόνι νά 'ριχνες δέ θά 'πεφτε. 

Μονάδες 20 
   
17 τσοµπλέκια :  µικροαντικείµενα 
 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  δεν  θα τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 

φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ερωτήµατα .  

4. Κάθε απάντηση σωστά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  

5. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


