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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Τέσσερα ντοκουμέντα από την απελευθέρωση της Αθήνας  

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα άρθρου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο «Protagon. 

gr» στις 12 Οκτωβρίου 1944 από τη συντακτική ομάδα «Protagon Team».  

 

Ήταν 12 Οκτωβρίου 1944, όταν οι Ναζί εγκατέλειψαν την Αθήνα, τερματίζοντας 1.264 

ημέρες κατοχής της ελληνικής πρωτεύουσας. Στις 8 π.μ. εκείνου του πρωινού, οι ελάχιστοι 

Γερμανοί που είχαν απομείνει συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: σε μια 

λιτή και βιαστική τελετή, ο στρατηγός Χέλμουτ Φέλμι, επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων, 

κατέθεσε στεφάνι, συνοδευόμενος από τον κατοχικό δήμαρχο Αθηναίων. Λίγο αργότερα, στις 

9.15 π.μ. ένας Γερμανός στρατιώτης κατέβασε τη σβάστικα από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. 

Ήταν το τέλος. Οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν μανιασμένα καλώντας τους 

Αθηναίους να βγουν στους δρόμους. Αμέτρητοι άνθρωποι, χιλιάδες κόσμου με τη γαλανόλευκη 

αλλά και συμμαχικές σημαίες στα χέρια «υπάκουσαν» σαν να δόθηκε μια αόρατη γενική εντολή.  

Πλημμύρισαν τους αθηναϊκούς δρόμους. Αλληλοασπάζονταν, φώναζαν «Χριστός Ανέστη», 

γελούσαν. Στις έξι ημέρες που πέρασαν μέχρι την άφιξη της εξόριστης κυβέρνησης στην Αθήνα1, 

την εξουσία ασκούσε τριμελής επιτροπή [...]. Δύο ημέρες αργότερα άρχισαν να καταφθάνουν 

στην πρωτεύουσα δυνάμεις του 3ου Σώματος του βρετανικού στρατού υπό τον αντιστράτηγο 

Ρόναλντ Σκόμπι, που έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους Αθηναίους.  

Στις 18 Οκτωβρίου έφτασε στην Αθήνα ο Γεώργιος Παπανδρέου και η κυβέρνησή του. Την 

ίδια ημέρα, σε μια συγκινητική τελετή ύψωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Στη συνέχεια 

ο Γεώργιος Παπανδρέου μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος που είχε γεμίσει ασφυκτικά την 

πλατεία Συντάγματος, από τον εξώστη του υπουργείου Οικονομικών, το σημερινό κτίριο των 

Public. Το τι συνέβη εκείνες τις μέρες είναι ένας ύμνος στην εθνική ενότητα, ένας λαός που 

έβγαινε από μια περιπέτεια υπερήφανος και νικητής, έχοντας κερδίσει τον θαυμασμό όλων των 

ελεύθερων χωρών. Το τι συνέβη τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, ήταν ένας 

 

1 Τον Απρίλιο του 1941, με την είσοδο των Γερμανών Ναζί στην Ελλάδα, η νόμιμη κυβέρνηση της χώρας 

απομακρύνθηκε από την Αθήνα και κατευθύνθηκε αρχικά στην Κρήτη και έπειτα στην Αλεξάνδρεια, στο 

Λονδίνο και ξανά στην Αίγυπτο (Κάιρο). Στη χώρα επέστρεψε με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου 

τον Οκτώβριο του 1944, μετά την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς (12/10/1944). 



εφιάλτης, μια ανεξίτηλη υπενθύμιση ότι είμαστε ένας λαός έτοιμοι να φαγωθούμε όταν εκλείπει 

ο εξωτερικός εχθρός…2 

 

Α3. Να υποθέσεις ότι εκφωνείς την ομιλία που εκφώνησε ο Γεώργιος Παπανδρέου ως 

πρωθυπουργός της Ελλάδας στις 18 Οκτωβρίου 1944, έξι μέρες μετά την απελευθέρωση της 

Αθήνας από τους Γερμανούς, ενώπιον του ελληνικού λαού που είχε κατακλύσει ασφυκτικά την 

πλατεία Συντάγματος. Αφού αναφερθείς στους λόγους που σε συγκίνησε η ύψωση της ελληνικής 

σημαίας στην Ακρόπολη στη θέση της γερμανικής, να μεταφέρεις στους συμπολίτες σου ένα 

μήνυμα ενότητας, περιγράφοντας παράλληλα το όραμά σου για το μέλλον της Ελλάδας στο εξής.  

Η έκταση της ομιλίας σου να είναι 200-250 λέξεων. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

[Το ημερολόγιο του Σωκράτη] 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Ζωρς Σαρή «Όταν ο 

Ήλιος...» (εκδ. Κέδρος 1971), που έχει θέμα τη Γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα (1941-1944). 

 

7 Σεπτεμβρίου 1944. 

«Οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Συγκεντρώνονται σε μια πεδιάδα κοντά στη 

Θήβα. Πουλάνε τα υπάρχοντά τους. Ο κόσμος πνίγει τη χαρά του. Όλοι περιμένουμε σαν μεσσία 

τους Άγγλους. Κυκλοφορεί μια διάδοση. Λένε πως η απόβαση θα γίνει μεθαύριο και πως οι 

Γερμανοί θα παραδώσουν την πόλη, ειρηνικά, χωρίς να χυθεί αίμα. Να ’ναι άραγε αλήθεια; Τρία 

χρόνια και πέντε μήνες από τότε που πάτησαν το πόδι τους στην Ελλάδα. Τίποτε δεν απόμεινε 

όρθιο. Παντού ερείπια. Η Ζωή προχτές φώναξε: Έρχεται, έρχεται η χιλιάκριβη λευτεριά μας! 

Τι νόημα μπορεί να έχει για μένα, το γέρο καθηγητή, αυτή η λέξη: ελευθερία; [...]»  

 

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

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Ποια συναισθήματα δημιουργεί στον ήρωα η ιδέα της επερχόμενης απελευθέρωσης 

της Ελλάδας από τους Γερμανούς το 1944, σύμφωνα με τις ημερολογιακές του 

 

2 Η συντακτική ομάδα του άρθρου αναφέρεται στον εμφύλιο πόλεμο της Ελλάδας (1946-1949), την πρώτη 

φάση του οποίου αποτέλεσαν τα λεγόμενα «Δεκεμβριανά» τον Δεκέμβριο του 1944 στην Αθήνα.  



σημειώσεις, και ποια στην κόρη του Ζωή; Πώς θα ένιωθες εσύ αν ήσουν στη θέση τους; 

Σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώσεις την απάντησή σου. 

ή 

2. Ο ήρωας του κειμένου στο τέλος του αποσπάσματος αναρωτιέται: «Τι νόημα μπορεί να 

έχει για μένα, το γέρο καθηγητή, αυτή η λέξη: ελευθερία;  Τι θα του απαντούσες; Να 

καταγράψεις τις απόψεις σου τεκμηριωμένα, απευθύνοντάς του μια επιστολή. 
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