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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

 

Ένας φοιτητής πρόσφυγας στην Ελλάδα κυνηγάει με πείσμα το όνειρό του να γίνει γιατρός  

για να βοηθάει όσους έχουν ανάγκη 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα άρθρου της Louise Donovan που δημοσιεύτηκε στις 21 

Δεκεμβρίου 2021 στον ιστότοπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (www.unhcr.org/gr/).  

 

Ο Boye αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μόνος του την πατρίδα του τη Γκάνα το 2016 όταν 

ήταν ακόμα μικρό παιδί. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, σπουδάζει Bιοϊατρικές Επιστήμες στο 

Deree, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, χάρη σε μια υποτροφία και βρίσκεται ένα βήμα πιο 

κοντά στο όνειρό του να γίνει γιατρός. 

Όταν ο Boye ξεκινούσε το ταξίδι του, δεν φανταζόταν ποτέ τις δυσκολίες που θα 

συναντούσε στη διαδρομή του. Χωρίς φαγητό και νερό, είδε πολλούς να πεθαίνουν δίπλα του. 

Ήταν τυχερός που τον περιμάζεψαν περαστικοί και συνέχισε το ταξίδι του προς τη Λιβύη.  Από τη 

Λιβύη επιβιβάστηκε σε ένα φορτηγό πλοίο με προορισμό την Τουρκία. Εκεί βρήκε κάποιους 

ανθρώπους που κατευθύνονταν προς την Ελλάδα, μπήκε σε μια πρόχειρη φουσκωτή βάρκα και 

βρέθηκε στις ακτές της Λέσβου το 2018. 

«Για μένα, ήταν το πρώτο μέρος όπου ένιωσα ασφαλής. Από τότε που έφυγα από την  

οικογένειά μου, δεν είχα νιώσει ασφάλεια μέχρι που έφτασα στη Μόρια [στη Λέσβο]. Ήταν η 

πρώτη φορά που μπορούσα να κοιμηθώ συνεχόμενα για έξι ώρες χωρίς να με ξυπνήσει κάποιος.  

Η πρώτη φορά που μου έφερναν φαγητό το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ… Η πρώτη  φορά 

που έβλεπα ανθρώπους να μου χαμογελούν.» 

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ήταν αποφασισμένος να μην αφήσει το παρελθόν 

να του καθορίσει το μέλλον. Μέσα σε δύο μόλις μήνες, ενδυναμώθηκε και στηρίχθηκε τόσο, 

ώστε έγινε το πρώτο ασυνόδευτο παιδί στον καταυλισμό που εγγράφηκε στο ελληνικό σχολείο.  

«Στην αρχή ήταν δύσκολα, δεν είχα ιδέα τι έλεγαν οι καθηγητές. Παρ’ όλα αυτά , συνέχιζα να 

πηγαίνω στο σχολείο καθημερινά», λέει ο Boye.  «Δεν ήθελα να μου μένει χρόνος να σκέφτομαι 

πράγματα που θα με άγχωναν.» Συνέχισε να πηγαίνει στο σχολείο και κατάφερε να τελειώσει το 

επαγγελματικό λύκειο και να πάρει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις τον περασμένο 

Σεπτέμβριο. 



Ο Boye είναι εξαιρετικά ευγνώμων για τις ευκαιρίες που είχε και για τους ανθρώπους που 

τον βοήθησαν. Ωστόσο η ένταξη δεν υπήρξε πάντα μια εύκολη διαδικασία.  Περιγράφει την 

εμπειρία του, όταν έψαχνε να νοικιάσει διαμέρισμα: «Έκανα πολλά τηλεφωνήματα και μιλούσα 

ελληνικά. Όταν πήγαινα όμως να τους συναντήσω από κοντά με ρωτούσαν γιατί δεν τους είπα 

εξαρχής ότι είμαι μαύρος ή μετανάστης. Τι σημασία έχει;». Δυστυχώς, μένει να γίνουν πολλά 

ακόμα, για να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις κατά των προσφύγων και 

των μεταναστών στην Ευρώπη. 

 

Α3. Να υποθέσεις ότι ο Boye αποφοίτησε από το Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο φοιτάς και 

εσύ. Με αφορμή την ιστορία του, να συνθέσεις ένα κείμενο για το ιστολόγιο του σχολείου σου 

(200-250 λέξεων), στο οποίο, αφού παρουσιάσεις τους λόγους που κάθε παιδί πρέπει να 

απολαμβάνει τα ατομικά του δικαιώματα, να παροτρύνεις τους συμμαθητές σου να συμβάλουν 

στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων κατά των παιδιών, ξένων και μη, 

προτείνοντάς τους συγκεκριμένους τρόπους.  
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Η κυρία Ουρανία 

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομώνυμο διήγημα του Σωτήρη Δημητρίου που ανήκει στη συλλογή 

«Το κουμπί και το φόρεμα»(2013). 

 

Ο ξαδερφός μου ο Αντριάν ήρθε στην Ελλάδα το ’92. Τυχερός. Γνωρίστηκε με μια Ελληνίδα  

-την Μάρα- κι έμεινε στο σπίτι της. Το ’93 ήρθα κι εγώ και με πήραν μαζί τους. Η Μάρα με πήγε 

αμέσως σ’ ένα κομμωτήριο. Είχα μπόλικο μαλλί.  Όταν με κούρεψαν τα κορίτσια, δεν μπορούσα 

να κοιτάξω το πρόσωπό μου [...]. Γυρίσαμε στο σπίτι -στο Κολωνάκι έμεναν-, άνοιξε τις βαλίτσες 

η Μάρα και άρχισε να πετάει ένα ένα τα ρούχα για τα σκουπίδια. Λίγα γλίτωσαν, που είχαν 

απάνω φίρμα απ’ την Ιταλία. 

Σε λίγο καιρό μού βρήκαν στην διπλανή πολυκατοικία ένα δωμάτιο στο ισόγειο.  «Μην 

τολμήσεις να πεις ότι είσαι από την Αλβανία» μου λέει ο Αντριάν.  Τα έχασα. «Τι να πω;» του λέω. 

«Πες του ότι είσαι Ιταλός». Με την Ιταλία έχει κόλλημα η Αλβανία [...]. 

Είχα γειτόνισσα την κυρία Ουρανία. Ένας τοίχος μάς χώριζε.  Έπιασα δουλειά γκαρσόν σ’ 

ένα ρεστοράντ. Όταν σκόλαγα από τη δουλειά -δύο η ώρα το βράδυ-, άκουγε η κυρία Ουρανία το 

κλειδί στην πόρτα. «Γύρισες, αγόρι μου;» μου έλεγε. «Ναι, κυρία Ουρανία, καληνύχτα.» [...] Κάθε 

βράδυ αυτή η δουλειά. [...] 



Γνωρίστηκα με τον καιρό στη γειτονιά. Ήμουν πολύ αγαπητός.  «Γεια σου, Ιταλέ» και «Γεια 

σου, Ιταλέ» μου έλεγαν. Μια φορά όμως τα χρειάστηκα. Είχα πει σε έναν που είχε συνεργείο 

αυτοκινήτων ότι είμαι με την Ίντερ [...]. Μια μέρα μού ζήτησε ένα ανταλλακτικό για μια παλιά 

Alfa Romeo που δεν έβρισκε στην Αθήνα. «Έλα», μου λέει, «τηλεφώνησε από δω σε κανένα δικό 

σου να μην πληρώνεις». Χτυποκάρδισα. «Μη σε νοιάζει», του λέω, «θα τηλεφωνήσω, δεν έχω τα 

τηλέφωνα μαζί μου». [...] Ευτυχώς ο μηχανικός δεν κατάλαβε τίποτα.  

Τώρα βέβαια δεν είχα πρόβλημα, είχε περάσει ο καιρός και με ήξεραν σαν άνθρωπο. 

Πέρασε κάνας χρόνος, βρήκα άλλο σπίτι στη Δάφνη. Μάζεψα τα πράματά μου, πάω να 

χαιρετίσω την κυρία Ουρανία, την λυπήθηκε η ψυχή μου, όλο έκλαιγε.  «Ξέρεις, κυρία Ουρανία» 

άρχισα να της λέω. Ήθελα να βγάλω το ψέμα. Μου έκλεισε το στόμα. «Ξέρω, παιδί μου, ξέρω».  

 

Β3.Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις την απάντησή σου σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Πώς προετοίμασαν ο Αντριάν και η Μάρα τον ήρωα, για να «εισέλθει» ομαλά στην 

ελληνική κοινωνία μετά την άφιξή του από την Αλβανία; Πώς θα ένιωθες εσύ με αυτές 

τις ενέργειες αν ήσουν στη θέση του ήρωα; Να αιτιολογήσεις την απάντησή σου.  

ή 

2.  Να υποθέσεις ότι είσαι ο ήρωας του διηγήματος και στέλνεις μια επιστολή σε έναν 

φίλο σου, μετά τη μετακόμισή σου στη Δάφνη, για να μοιραστείς μαζί του τις 

εντυπώσεις που σου άφησε ως άνθρωπος η κυρία Ουρανία.  
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