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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Οι μεταναστευτικές τύχες των αγωνιστών του 1821 και ο απεικονίσεις τους στις

πηγές

Το κείμενο της Δρ Νεοελληνικής Ιστορίας του ΑΠΘ Σωτηρούλας Βασιλείου είναι δημοσιευμένο στο

περιοδικό Φιλόλογος, τεύχος 182, 2021, σελ. 260-274.

[…]  Βάσει  του  επαναστατικού  θεσμικού  πλαισίου,  αγωνιστές  δεν  ήταν  μόνο  οι

αυτόχθονες  και  ετερόχθονες  πολεμικοί  άνδρες  αλλά  και  όσοι  είχαν  συμβάλλει  στην

Επανάσταση πολιτικά, οικονομικά ή πνευματικά, οι φιλέλληνες με δράση στην Ελλάδα, οι

πολεμοπαθείς  (δηλαδή  οι  αυτόχθονες1,  οι  οποίοι  είχαν  υποστεί  καταστροφές  και  οι

πρόσφυγες και μετανάστες των περιοχών που είχαν επαναστατήσει) και ακόμα οι σύζυγοι

και τα τέκνα των πεσόντων και όσων συντελεστών του Αγώνα εκδημούσαν2. […]

[…] Με την έλευση των Βαυαρών3 στην Ελλάδα δρομολογήθηκε η αποκατάσταση

των  Ελλήνων  του  Αγώνα  με  κριτήρια  την  προσφορά,  την  επιρροή,  τις  ικανότητες,  τις

ανάγκες και τη νομιμοφροσύνη τους. Τον Μάρτιο του 1833 επιτροπές αποτελούμενες από

πολεμάρχους,  θαλασσομάχους  και  κυβερνητικά  στελέχη  ανέλαβαν  την  αξιολόγηση  των

εκδουλεύσεων των παλαιών πολεμιστών.  Βάσει  των προτάσεων των επιτροπών και  των

κυβερνητικών προτεραιοτήτων και υπό το βάρος των ληστρικών κινημάτων, έως τα τέλη

του  1836  διορίστηκαν  χιλιάδες  παλαίμαχοι  στη  Χωροφυλακή,  τα  Ελαφρά  Τάγματα,  τη

Φάλαγγα,  την  Οροφυλακή  και  το  Ναυτικό.  Πολύ  λιγότεροι  εντάχθηκαν  στο  Πεζικό,  το

Ιππικό, το Πυροβολικό, το Μηχανικό και στους Λόχους των Απομάχων και των Πρεσβυτών.

Ορισμένοι εγγράμματοι τοποθετήθηκαν στα τελωνεία, τα ταχυδρομεία, τα δασονομεία και

τα  υγειονομεία.  Επιχειρήθηκε,  επίσης  η  γεωγραφική  και  οικιστική  αποκατάσταση  των

παλαιμάχων4 και των μεταναστών, ώστε να εξασφαλιστούν ο βιοπορισμός και ο έλεγχός

τους.  Παράλληλα,  παλαιοί  πολιτικοί  στελέχωσαν  τις  γραμματείες  (υπουργεία),  το

Συμβούλιο  της  Επικρατείας,  τον  διοικητικό  μηχανισμό,  την  τοπική  αυτοδιοίκηση  και  το

1 Αυτόχθονες: ντόπιοι.

2 Εκδημώ: πεθαίνω.

3 Οι Βαυαροί ανέλαβαν τη διακυβέρνηση του Ελληνικού κράτους.

4 Παλαίμαχοι: παλιοί πολεμιστές, μεγάλοι σε ηλικία πλέον.



προξενικό δίκτυο και πολλοί  παλαιοί αξιωματικοί έγιναν βασιλικοί υπασπιστές. Οι ενδεείς5

απόμαχοι  και  οι  χήρες  των  αγωνιστών  έλαβαν  πατριωτικές  συντάξεις  και  περιθάλψεις.

Τέλος, στα τέκνα των αγωνιστών χορηγήθηκαν υποτροφίες και προικίσεις, έναντι πάντα των

οικογενειακών θυσιών. […] 

Α3.  Σε μια ομιλία στο σχολείο σου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του

1821, να εξηγήσεις πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζεται από μια κοινωνία η προσφορά

των ηρώων μιας ιστορικής εποχής. Μπορείς να αξιοποιήσεις στοιχεία από το κείμενο και

την εμπειρία σου. (200-250 λέξεις)

Μονάδες 25

Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ (1909-1986)

[Το δίλημμα]

Το  κείμενο  είναι  απόσπασμα  από  το  μυθιστόρημα  του  Παντελή  Πρεβελάκη  «Ο  Κρητικός,  ΤΟ

ΔΕΝΤΡΟ», εκδόσεις Εστία, Αθήνα, 1965.

Μπροστά του, σαν άντρας πούταν πια, είχε ένα χρέος μεγάλο να πλερώσει. Χρέος, ή όρεξη

κρυφή του φυσικού του; Δε θάξερε να πει. Να στήσει σπίτι, να γεννήσει και να’ αναστήσει

παιδιά κι αγγόνια. Πρώτας έπρεπε να γενεί νοικοκύρης, να μπορεί να θρέψει τη φαμέλια

του. Ύστερα να διαλέξει τη νύφη, -εδώ ο νους του αναθίβαλε τη Βαγγελιώ κ’ οι λογισμοί του

μπερδευτήκαν – παραμπρός να της βάλει στεφάνι και να την κάμει αφέντισσα και κυρά

του. Η κορασιά ξαναδιάνεψε μπροστά του, κι είταν σαν την αγγελοστόριστη τη ζωγραφιά:

χαμηλομάτα, γλυκομέτωπη, με τα βαθιά μαλλιά πλεγμένα γύρω στο κεφάλι σα στρουμπιά

μετάξι.  Ο  Κωνσταντής  διαλογιζόταν  τι  θάταν  η  ζωή  με  κείνην  τη  συντροφιά,  που  θα

ερωτόσμιγε μαζί του κατά το ανθρώπινο, μέσα στο Μεροβίγλι, που θα το ανάχτιζε με τη

βοήθεια του ψυχοπατέρα του. Ο νους του δούλευε σαν κανείς  τροχός που γυρίζει στον

αέρα. Μια ζάλη τόνε συνέπαιρνε. «-Και παραπέρα, τι έχω να κάμω στον κόσμο τον απάνω;»

μονομιλούσε.  «Πάει  ο  καιρός  του  γλεντιστή!  Η Κρήτη βρίσκεται  τουρκοπατημένη.  Ποιο

είναι το χρέος του άντρα που οι άπιστοι του σκοτώσανε τον πατέρα του και τον πατέρα του

5Ενδεής: φτωχός.



πατέρα  του  –τόσα  φονικά  αραδιαστά  όσες  στάθηκαν  οι  γενιές  στη  φαμέλια  του;»  «-Ο

Σηκωμός, παιδιά! Ο Σηκωμός, δέντρα, πουλιά! Ο Σηκωμός, αστεροστόλιστε ουρανέ!»

Ο ήλιος είτανε χαμηλά, γέρνανε τ’ απόσκια. Οι νυχτερίδες κουφοπετούσανε γύρω

στη βελανιδιά. Ένας καινούριος σάλαγος ξεσπούσε μέσα από τη φυλλουριά, όπου γυρίζανε

να κουρνιάσουν τα πουλιά. Μια ταραχή, μια ετοιμασία θα την έλεγες, που γίνεται μπρος σε

κίντυνο, ξεχυνόταν ολούθε από την πλάση. Η νύχτα ακουγότανε που ξάπλωνε, σαν καμιά

πλημμύρα που ανεβαίνει από τα ριζώματα, σαν κατασκέπαση που πέφτει από τον ουρανό.

Ο Κωνσταντής έστησε ταφτί, τα ρουθούνια του φουσκώσαν σαν του αλόγου. Η ψυχή του

αναδεύτηκε.  Δεν  είτανε  τρόμος  που τον έπαιρνε,  μήδε δείλιασμα  μπρος στα σκοτάδια.

Είτανε πού νιωθε πρώτη φορά το μυστήριο το βαθύ που τον αγκάλιαζε, το μυστήριο που

αναβρύσιζε από την καρδιά του…

Στον ουρανό ανάβανε τα πρώτα αστέρια. Το αγέρι έφερνε τη δροσιά από τα βουνά

τα χιονισμένα.  Οι  γρύλοι πιάσανε  το τραγούδι τους.  Ο Κωνσταντής  περιζώστηκε απ’  τη

νύχτα. Μέσα στη ζοφερή της αγκάλη, η ψυχή του ανάδινε ορμητικά την αντρωσύνη του –

μια μεγάλη φωτιά!

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1.  Να  παρουσιάσεις,  με  βάση  στοιχεία  που  δίνει  το  λογοτεχνικό  κείμενο,  το

δίλημμα του ήρωα. Πώς κρίνεις την απόφαση που παίρνει τελικά; 

ή

2. Να φανταστείς ότι είσαι ο ήρωας του λογοτεχνικού κειμένου και γράφεις μια

επιστολή στον αρχηγό της επαναστατικής οργάνωσης του τόπου σου, για να του

ανακοινώσεις την απόφασή σου.

Μονάδες 25


