
  

ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 

 

 
 

Κείμενο 1ο 

ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ… 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 1η 

Η ιστορία είναι η προσωπική εμπειρία του Χακίμ Μπέλο, μετανάστη από 

τη Λιβύη, όπως την περιέγραψε στον δημοσιογράφο Daniel Trilling. 

Είμαι ένας από τους χιλιάδες μετανάστες που, μετά τις αραβικές 

εξεγέρσεις του 2011 ,προσπάθησαν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω της 

Μεσογείου. Κατάγομαι από τη Νιγηρία, ενώ έμεινα στη Λιβύη για πέντε 

χρόνια, μέχρι που ξέσπασε ο πόλεμος. Κάποτε ζούσα καλά. Εργαζόμουν 

σαν ράφτης και έβγαζα αρκετά χρήματα για να στέλνω στην οικογένειά 

μου. Όλα άλλαξαν μετά τις πρώτες μάχες. Άνθρωποι σαν κι εμένα ήταν 

πολύ ευάλωτοι, ενώ συχνά έπεφταν θύματα ληστειών και επιθέσεων 

ακόμα και από τους νέους ντόπιους οι οποίοι κυκλοφορούσαν με όπλα στα 

χέρια. Έτσι, όταν κάποιοι άνθρωποι που συνάντησα στην Τρίπολη μου 

είπαν πως θα με βοηθήσουν να ξεφύγω στην Ιταλία, πλήρωσα 400 

δηνάριο(γύρω στις 250 λίρες) για να ταξιδέψω. Η περιπέτεια μόλις 

ξεκινούσε… 

Οι λαθρέμποροι είχαν πάρει παλιά εμπορικά αλιευτικά σκάφη-

μερικά τόσο παλιά που δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν-έβαλαν νέους 

κινητήρες και τους έδωσαν σε άτομα που γνώριζαν. Όταν ξεκίνησε το 

πλοίο, ανησυχούσαμε για τη βλάβη των κινητήρων, αλλά σύντομα 

συνειδητοποιήσαμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν τα κύματα.  

Το αγόρι δίπλα μου έπεσε στο πάτωμα και για μια στιγμή δεν ήξερα 

αν είχε λιποθυμήσει ή ήταν νεκρός-τότε είδα ότι κάλυπτε τα μάτια του για 

να μην βλέπει τα κύματα. Μία έγκυος γυναίκα έκανε εμετό και άρχισε να 

ουρλιάζει. Κάτω από το κατάστρωμα, οι άνθρωποι φώναζαν ότι δεν 

μπορούσαν να αναπνεύσουν, έτσι οι άνδρες που ήταν υπεύθυνοι για τη 

βάρκα κατέβηκαν και άρχισαν να τους χτυπούν. Όσο για μένα, το μόνο που 

μπορούσα να κάνω ήταν να πω την τελευταία μου προσευχή-ένιωσα σαν 

να ήμουν ήδη νεκρός.   

Τελικά, δύο ημέρες αφότου το σκάφος μας είχε ξεκινήσει από τη 

Λιβύη με 250 επιβάτες και ενώ μερικοί άνθρωποι είχαν ήδη πεθάνει, είδαμε 

ένα ελικόπτερο διάσωσης. Αφού μας εντόπισαν, μας μετέφεραν με ιταλικό 

πλοίο στην Λαμπεντούσα, όπου μας εγκλώβισαν σε ένα κέντρο υποδοχής 

που έμοιαζε με φυλακή. Από εκεί με έστειλαν σε μια μικρή πόλη στη Νότια 
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Ιταλία και ήμουν τυχερός που βρήκα δουλειά για ράψιμο σκηνών, αλλά με 

πλήρωναν τόσο λίγα που δεν μπορούσα να ζήσω. 

Τελικά, πήγα στο Βερολίνο. Μου πρόσφεραν δουλειές, αλλά δεν 

μπορούσα να τις πάρω καθώς δεν είχα τα σωστά έγγραφα. Έμεινα από 

χρήματα και κατέληξα να ζω στον δρόμο, σε ένα στρατόπεδο όπου οι 

πρόσφυγες μάχονταν για το δικαίωμα να ζήσουν και να εργαστούν στη 

Γερμανία. Το στρατόπεδο ήταν ένα πολιτικό μέρος και με παρακίνησε. Πώς 

γίνεται η ζωή μου εδώ να είναι χειρότερη από τη δικτατορία του Muammar 

Gaddafi;Πιστεύω στη δημοκρατία, αλλά στην Ευρώπη φαίνεται ότι υπάρχει 

δημοκρατία για ορισμένους αλλά όχι για άλλους… 

The Guardian(διασκευή) 

Μαρτυρία 2η 

 Είναι μόλις 20 χρονών. Από τη Συρία. Έφτασε στη Λέσβο τον Μάιο του 2019 με 

νωπά τα ψυχικά του τραύματα από τον πόλεμο και τη φυλάκιση στη χώρα του. 

Τον περασμένο μήνα παραπέμφθηκε στην κλινική ψυχικής υγείας των Γιατρών 

Χωρίς Σύνορα. Είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Ο ψυχολόγος των Γιατρών 

Χωρίς Σύνορα του ζήτησε ως μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας να σκεφτεί και 

να γράψει κάτι που τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα και του δίνει θάρρος, παρά 

τις αντιξοότητες που βιώνει στον καταυλισμό.  

 

«Το όνειρό μου είναι να φύγω από τη Μυτιλήνη, να γίνω ενεργός 

πολίτης της κοινωνίας, να αφομοιωθώ και να συνεχίσω την εκπαίδευσή 

μου. Θέλω μία μέρα να γίνω δικηγόρος για να υπερασπίζομαι όλους αυτούς 

τους αδύναμους και ανήμπορους ανθρώπους, τους αιτούντες άσυλο και 

τους πρόσφυγες.  

Όμως, τώρα που γράφω αυτές τις γραμμές αισθάνομαι βαθιά 

λυπημένος, ευάλωτος και στη χειρότερη ψυχολογική κατάσταση. Εδώ και 

καιρό έχω χάσει την όρεξή μου, τρώω μόνο ένα γεύμα την ημέρα ή ακόμη 

και κανένα.  

Ειλικρινά, αποφεύγω να κοιμηθώ και περνάω ξάγρυπνος όλες τις 

νύχτες για να μην βλέπω εφιάλτες. Προσπαθώ να κοιμηθώ μόνο για λίγες 

ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θέλω να φύγω από αυτό το μέρος. Να 

ξανασυναντήσω τα αδέλφια και τα ανίψια μου. Εδώ νιώθω σαν να 

βρίσκομαι σε μία ζούγκλα γεμάτη τέρατα που είναι πιο δυνατά από μένα. 

Είμαι πολύ αδύνατος να αντιμετωπίσω αυτές τις σκληρές συνθήκες στον 

καταυλισμό μόνος μου.  

Προτιμώ να μείνω μόνος μου και να αποφεύγω τους πάντες γύρω 

μου, γιατί ξεσπούν συνέχεια διαμάχες ή διάφορα προβλήματα μέσα στον 

καταυλισμό. Έχω ακούσει ιστορίες για κακοποιήσεις παιδιών που με 

κάνουν να φοβάμαι και μου ξυπνούν μνήμες από όσα βίωσα τις μέρες που 

πέρασα στη φυλακή στη Συρία. Υπήρχε εκφοβισμός εκεί από τους άλλους 

κρατούμενους προς εμένα. 
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Ελπίζω εσείς να μείνετε δίπλα μου. Είμαι μόνος εδώ χωρίς 

υποστήριξη και είστε η μόνη μου ελπίδα. Ένιωσα αρκετά άνετα να 

μοιραστώ τις σκέψεις και τους χειρότερους φόβους μου, γιατί εμπιστεύομαι 

τους γιατρούς εδώ και το προσωπικό που με αντιμετώπισε πολύ καλά. 

Ένιωσα ότι με σέβεστε και με καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ όλους σας»   
news247 

   Κείμενο 2ο  
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Κείμενο 3ο 

 

Δύο παιδιά, ο Δρόσος και η «αδελφή» του, η μικρή Αρετή, καθώς και η Δόμνα, μία άγνωστή 

τους γυναίκα που τα συνοδεύει, φτάνουν, μαζί με άλλους πρόσφυγες από τη 

Σμύρνη(1922), στην Αθήνα. Στην αρχή, φιλοξενούνται στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών και 

το δωμάτιό τους είναι ένα θεωρείο θεάτρου που μοιάζει με…κουκλόσπιτο! Επειδή ο 

συνωστισμός και οι θόρυβοι από τους ενοίκους των διπλανών δωματίων ενοχλούν την 

Αρετή, αποφασίζει να ζει κρυμμένη μέσα σε ένα μπαούλο∙ μέχρι που κάποια στιγμή 

εξαφανίζεται μυστηριωδώς! Ο αδελφός της την αναζητά, ωσότου συνειδητοποιεί μία 

τραγική αλήθεια… 

«Κλάψε, κλάψε καρδούλα μου. Πόνος άκλαυτος γιατρειά δεν έχει» έλεγε η 

Δόμνα, χαϊδεύοντας το κεφάλι του αγοριού που ήταν στην αγκαλιά της 

γαντζωμένο. Κι εκείνο έκλαιγε όσο δεν είχε κλάψει ποτέ στη ζωή του. 

Έκλαιγε για το σπίτι που είχαν αφήσει πίσω, για τις τριανταφυλλιές, 

έκλαιγε για εκείνη τη φωτιά που έβλεπε από μακριά να κατακαίει την πόλη 

τους, για τους γονείς που είχε χάσει και δεν ήξερε αν θα ξανάβλεπε, 

έκλαιγε για την αδερφή του που πνίγηκε όταν αναποδογύρισε εκείνη η 

βάρκα που είχαν μπει για να γλιτώσουν από τη φωτιά και τον όλεθρο, 

έκλαιγε επειδή όσο και να είχε προσπαθήσει δεν είχε καταφέρει τελικά να 

τη σώσει την Αρετή τους. 

 Επειδή το θυμόταν καλά, είχε προσπαθήσει να τη σώσει την αδερφή 

του, είχε πέσει κι εκείνος μαζί της στο νερό. Μαζί ήταν, δίπλα του ήταν 

μέσα στη βάρκα και κρατούσε αγκαλιά τη βαλιτσούλα που της είχε δώσει 

η μάνα τους, ουρλιάζοντάς τους:»Τρέχτε, τρέχτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε 

και μην κοιτάτε πίσω σας»… 

Κι εκείνα τα δυο παιδιά, αγκαλιασμένα, να μη θέλουν να κοιτάνε, αλλά 

ναι, τις έβλεπαν τις πύρινες φλόγες, τους καπνούς.  

«Μην κοιτάς». 

«Φοβάμαι».  

«Μην κοιτάς». 

«Φοβάμαι». 

«Κι εγώ φοβάμαι». 

Έτρεμε. Το ένιωθε πως έτρεμε, έτσι όπως αγκάλιαζε σφιχτά την αδερφή 

του. Κι εκείνη είχε καπακώσει τα αυτιά της με τα χέρια και μουρμούριζε 

κάποια λόγια, σαν να ήταν ξόρκι, ξανά και ξανά τα ίδια. Κρατούσε κλειστά 

τα μάτια της.  

«Φοβάμαι! Δροσάκι, η μάνα. Δροσάκι, το σπίτι μας».  

«Θα ξαναγυρίσουμε. Θα μας οδηγήσει πάλι πίσω το άρωμα από τις 

τριανταφυλλιές μας. Δε θα χαθούμε».  

Και μετά ξέσπασαν σε γοερά κλάματα κι οι δύο επειδή ήξεραν… 

Ήξεραν…Οι τριανταφυλλιές τους θα είχαν καεί μαζί με το σπίτι 

τους, μαζί με την πόλη τους.  

Ήξεραν…Οι καμένες τριανταφυλλιές δεν μπορούν να ανθίσουν… 



  

ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 5 

 

  Κι η δική τους βάρκα κουνιόταν επικίνδυνα κι η Αρετή είχε 

καπακώσει τα μάτια της κι έτσι ήταν, με τα μάτια της κλειστά, όταν 

αναποδογύρισε η βάρκα κι ο Δρόσος θυμάται να τον καταπίνει η θάλασσα 

κι εκείνος να πίνει νερό. Και δευτερόλεπτα μετά θυμάται να βγαίνει στην 

επιφάνεια και να αρχίζει να φωνάζει. «Αρετή! «. 

«Αρετή» όταν κάποια χέρια τον έσπρωξαν να ανέβει σε μια 

σχοινένια σκάλα. «Αρετή» όταν κάποια χέρια τον έπιασαν από τη μέση και 

τον τράβηξαν πάνω στο καράβι.  

«Η Αρετή πάει…Χάθηκε, εκεί…στη θάλασσα…στο λιμάνι. Δεν ήταν 

μαζί μου στο καράβι. Δεν ήταν μαζί μου εδώ μέσα, ποτέ» έλεγε ξανά και 

ξανά ο Δρόσος, έλεγε κι έκλαιγε, έκλαιγε κι έλεγε..  

«Ναι, καρδούλα μου. Ναι, το ξέρω. Κλάψε. Κλάψε να γιάνεις λίγο. Το 

ξέρω…»έλεγε κι η Δόμνα ξανά και ξανά κι έλεγε αλήθεια. Ήξερε.  

Κι εκείνη ήξερε κι η Ευδοξούλα  ήξερε. Επειδή στην Ευδοξούλα το 

είχε μαρτυρήσει η Δόμνα κάθε που ανησυχούσε για τον Δρόσο, όταν ο 

Δρόσος ήταν μέρες ξαπλωμένος στο στρώμα καταγής ή όταν με τις ώρες 

μιλούσε καθισμένος δίπλα στο αδειανό μπαούλο…  

Και παρακεί προσπαθούσε να μην κλαίει ο Σάββας. Ο Σάββας που 

εκείνος δεν ήξερε και πίστευε πως η Αρετή πράγματι το είχε σκάσει και 

περιφερόταν κάπου στην πόλη για να βρει τους γονείς τους. Και τώρα το 

αγαπούσε ακόμα πιο πολύ το φιλαράκι του τον Δρόσο κι ορκίστηκε μέσα 

του να μην τον αφήσει ποτέ… 

Κι ο Δρόσος όλο εκείνο το βράδυ κρατούσε σφιχτά μέσα στο χέρι του 

το χέρι της Δόμνας, δεν το άφησε λεπτό. Κι ήξερε πως η Δόμνα ήταν δίπλα 

του κάθε στιγμή και ήταν αληθινή. Όπως κι η ζωή μαζί της. Κι άρχισε σιγά 

σιγά να συνειδητοποιεί πως όλες μας, όλων μας οι ζωές είναι αληθινές. 

Ακόμα κι οι πιο δύσκολες κι οι πιο περίεργες κι οι πιο μαγικές κι οι πιο 

εφιαλτικές. Κι εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο παρά να τις ζεις…  

 

Αγγ. Δαρλάση, «Το αγόρι στο θεωρείο» 

(αποσπάσματα) 
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Ερωτήσεις 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να συνοψίσετε, σε 60 -70 λέξεις, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 

δύο πρόσφυγες του κειμένου 1 κατά τη μετακίνησή και την άφιξή τους στη 

χώρα υποδοχής.   

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.α) Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο 2 η στάση των πολιτισμένων 

ανθρώπων απέναντι στο δράμα των προσφύγων; Ποιο μήνυμα θέλει να 

περάσει ο σκιτσογράφος στους συγχρόνους του και με ποιους 

τρόπους/δείκτες το επιτυγχάνει; Για την απάντησή σας να αξιοποιήσετε 

τουλάχιστον τρεις δείκτες του κειμένου. 

      β) Να δώσετε έναν τίτλο(κυριολεκτικό ή συνυποδηλωτικό)  στα σκίτσα. 

Μονάδες 15 

 

Β2. «Στο στρατόπεδο οι πρόσφυγες μάχονταν για το δικαίωμα να ζήσουν 

και να εργαστούν στη Γερμανία. Το στρατόπεδο ήταν ένα πολιτικό μέρος 

και με παρακίνησε. Πιστεύω στη δημοκρατία, αλλά στην Ευρώπη 

φαίνεται ότι υπάρχει δημοκρατία για ορισμένους αλλά όχι για άλλους». 

 

Στο παραπάνω απόσπασμα του κειμένου 2 ( Μαρτυρία 1η ), ο Χακίμ Μπέλο 

εξομολογείται την πολιτική δραστηριότητά του στο στρατόπεδο 

προσφύγων. Να το ξαναγράψετε  αντικαθιστώντας τα υπογραμμισμένα 

χωρία με τις κατάλληλες λέξεις/φράσεις, έτσι ώστε να δώσετε στον λόγο 

του ομιλητή επαναστατικό/διεκδικητικό ύφος.   

Μονάδες 10 

 

Β3. Με ποιους τρόπους ο 20χρονος Σύριος του κειμένου 2 ( Μαρτυρία 2η  ) 

επικοινωνεί τα αδιέξοδα και τις δυσκολίες του; Θεωρείτε ότι το κείμενό του 

Θα έχει αποτελεσματικότητα, δηλαδή θετικό αντίκτυπο στη θεραπευτική 

διαδικασία; 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να εντοπίσετε πώς κλιμακώνονται οι αντιδράσεις του μικρού Δρόσου 

απέναντι στη σκληρή πραγματικότητα που βιώνει, την απώλεια, τον πόνο, 

την προσφυγιά. Για την απάντησή σας(150-200 λέξεις), να αξιοποιήσετε 

τρεις τουλάχιστον δείκτες του κειμένου.  

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των προσφύγων, αναλαμβάνετε να 

εκφωνήσετε έναν λόγο στη Βουλή των εφήβων αναφορικά με  

ασυνόδευτους εφήβους και παιδιά-πρόσφυγες. Ειδικότερα, α)να 

αναφερθείτε στις δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

αυτά κατά  την εγκατάστασή τους(μόνιμη ή προσωρινή) στη χώρα 

υποδοχής. β) να προτείνετε τρόπους με τους οποίους η πολιτεία, οι 

φορείς(δημόσιοι ή ιδιωτικοί) αλλά και εσείς οι ίδιοι μπορείτε να 

υποστηρίξετε τους συνομηλίκους σας, ώστε να εξοικειωθούν με το νέο τους 

περιβάλλον. Για την εισήγησή σας, να αξιοποιήσετε τα δοθέντα κείμενα 

καθώς και το παρακάτω  «μότο» της αφίσας του συνεδρίου σας: 

«Πίσω από την καταιγίδα περιμένει ένα ουράνιο τόξο. 

Μέσα από το σκοτάδι έρχεται το χάραμα.  

Πάνω από το μίσος νικά η αλληλεγγύη.  

Πέρα από τον φόβο ζει η αλήθεια». 

Αντώνης Κουντούρης 

Μονάδες 30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


