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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

ActionAid: Πρόσφυγες, μετανάστες, Σύροι και Έλληνες. Είναι όλοι άνθρωποι.  

Το παρακάτω κείμενο, που παρατίθεται ελαφρώς διασκευασμένο, δημοσιεύτηκε στον ειδησεογραφικό 

ιστότοπο news247.gr στις 15 Μαρτίου 2016, στη στήλη «Κοινωνία». Το περιεχόμενό του βασίζεται  σε 

ένα βίντεο που είχε φτιάξει την περίοδο εκείνη η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση «Action A id», και  

ειδικότερα το παράρτημά της στην Ελλάδα (Action Aid Hellas), με θέμα τους πρόσφυγες και με αφορμή 

τη συμπλήρωση πέντε ετών από την έναρξη των πολεμικών συρράξεων στη Συρία. 

 

Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι (έως 15/3/2016), στην πλειονότητά τους Σύροι, έχουν 

διασχίσει το Αιγαίο από τις αρχές του 2015, πολλοί χάνοντας τη ζωή τους. Η Action Aid Hellas 

συνάντησε κάποιους από αυτούς στη Λέσβο, όπου έχει αναπτύξει τη δράση της από τον 

Οκτώβριο του 2015, και τους ζήτησε να διαβάσουν την ακόλουθη ιστορία, γραμμένη στη 

γλώσσα τους: 

«Πριν τον πόλεμο, ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Ήταν τόσο όμορφα εκεί που μέναμε. Η 

φύση, τα χωριά, οι πόλεις… Μετά καταστράφηκαν όλα. Φοβόμασταν συνέχεια. Για τη ζωή 

μας, για τη ζωή των αγαπημένων μας. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέλη της οικογένειά μου 

να χάνονται κι αποφασίσαμε να φύγουμε. 

Μαζέψαμε ό,τι μπορούσαμε και τα βάλαμε στον ώμο. Θυμάμαι να φεύγουμε και να 

βλέπω πίσω μας φλόγες. Φτάσαμε στη θάλασσα. Ήμασταν πολλοί, κάποιοι από μακρινά 

χωριά, κάποιοι άλλοι γείτονες. Στριμωχτήκαμε σε μια βάρκα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να 

κολυμπήσουν. Θυμάμαι κλάματα, φωνές, πανικό και νερό, πολύ νερό. Περνάγαμε το Αιγαίο. 

Στο ταξίδι φοβόμασταν κι ελπίζαμε μαζί. Και μετά φτάσαμε εδώ, στη Λέσβο. Θυμάμαι την 

ανακούφιση όταν φτάσαμε στη στεριά, όταν ο πόλεμος ήταν πια πίσω μας.» 

Έπειτα ρώτησαν τους πρόσφυγες σε ποιον πιστεύουν ότι ανήκει αυτή η ιστορία. 

Άραγε είναι η ιστορία των Σύρων, των Ιρακινών και των Αφγανών που φεύγουν για να 

σώσουν τη ζωή τους από τους σημερινούς πολέμους; Μήπως είναι η ιστορία των γιαγιάδων 

και των παππούδων μας που έφτασαν με παρόμοιο τρόπο στην Ελλάδα το 1922, μετά τη 

μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων; Ποια είναι η αντίδραση των 

προσφύγων της Λέσβου, όταν η αληθινή ταυτότητα της ιστορίας αποκαλύπτεται; Όταν 

μαθαίνουν για την άγνωστη Ελληνίδα Μαρία Λεονταρίδου που το 1922 έχασε τα πάντα στη 

Σμύρνη κι έφτασε κολυμπώντας μέχρι τη βάρκα που τη μετέφερε στη Λέσβο, για να σωθεί; 
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Οι αντιδράσεις τους στο βίντεο είναι απρόσμενες και βαθιά συγκινητικές, αλλά το 

μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Πρόσφυγες ήμασταν. Πρόσφυγες είναι. Πρόσφυγας θα μπορούσε να  

είναι ο καθένας μας. Είμαστε δίπλα τους. 

Είναι άνθρωποι σαν εμάς. Ψάχνουν ασφάλεια για τα παιδιά τους, έναν ουρανό χωρίς 

βομβαρδιστικά αεροπλάνα, έναν δρόμο χωρίς βόμβες, κτήρια χωρίς ελεύθερους σκοπευτές. 

Είναι άνθρωποι που χρειάζονται σήμερα τη στήριξή μας, όπως εμείς τη χρειαστήκαμε στο 

παρελθόν. 

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στα μέσα του 2015 οι 

πρόσφυγες σε ολόκληρο τον κόσμο ξεπέρασαν τα 15,1 εκατομμύρια, ο υψηλότερος αριθμός 

τα τελευταία 20 χρόνια, με σταθερή αύξηση τα τελευταία 4 χρόνια. Ο πόλεμος στη Συρία, 

αλλά και οι συνεχιζόμενες και νέες συρράξεις στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, είναι η βασική 

αιτία της αύξησης. 

 

Α3. Να υποθέσεις ότι εκφωνείς στο σχολείο σου μια ομιλία (200-250 λέξεων). Σκοπός σου 

είναι να ενημερώσεις τους μαθητές και τις μαθήτριες για την πρωτοβουλία της σχολικής 

κοινότητας να συγκεντρώσει ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες της Λέσβου  και να 

τους/τις πείσεις να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν τη δράση . Στην επιχειρηματολογία σου να 

αξιοποιήσεις το μήνυμα της Action Aid «Πρόσφυγες ήμασταν. Πρόσφυγες είναι. Πρόσφυγας 

θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας». Λάβε υπόψη σου ότι τον Αύγουστο του 2022 

συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων  

από τα παράλια της Μικράς Ασίας.  
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

Η στάχτη που ταξίδευε 

Το παρακάτω ποίημα, που παρατίθεται αποσπασματικά, δημοσιεύτηκε από τον Κ. Χ. Μύρη (ποιητικό 

ψευδώνυμο του συγγραφέα και καθηγητή Κώστα Γεωργουσόπουλου) στο λογοτεχνικό περιοδικό «Η 

Λέξη» (ειδικό τεύχος 112, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992) στο πλαίσιο του αφ ιερώματος «1922 -1992: 

Μνήμη Μικράς Ασίας» για τα 70 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και την πυρπόληση της 

Σμύρνης. 

 

Τις πρώτες μέρες, τρυπώσαμε στα σπίτια πανικόβλητοι. 

Κατεβάσαμε τα πατζούρια, μανταλώσαμε τα παράθυρα, 

σφραγίσαμε με κουρέλια τις ρωγμές των τοίχων, [...] 

κολλήσαμε σταυρωτές ταινίες στα ραγισμένα τζάμια, 



γυρίσαμε και δυο και τρεις φορές 

το κλειδί στην κλειδαρότρυπα. 

Του κάκου1. 

Γέμισαν τα δωμάτια καπνό και στάχτη. 

Η πόλη καιγόταν απέναντι. 

[...] 

Πού και πού, η γλώσσα μας 

ανίχνευε τη στάχτη 

κι ανάμεσα στα δόντια 

ξεφύτρωναν μικρά κάρβουνα. 

[...] 

Ο ουρανός απέναντι καιγόταν. 

Και στον ορίζοντα, στεφάνι πύρινο 

έκρυβε τα βουνά 

και πυρπολούσε τ' άστρα. 

Κουφόβραση. 

Και η θάλασσα πηχτή. 

Η στάχτη και ο καπνός μάς κυρίευσαν. 

Ώσπου, η νύχτα γέννησε 

πολλά καΐκια. 

Τρυπούσαν τον πορφυρό ορίζοντα [...]. 

Και στις ακτές αράζανε 

φαντάσματα ξεπνοημένα. 

Ανθρωπολόι πλημμυρίσανε 

τα βράχια μας, 

ντυμένο στην καπνιά, στον τρόμο και στη στάχτη. 

Τα χέρια τους απλώναν αδειανά, 

και ψέλλιζαν τα χείλη φόβο. 

[...]  

Τώρα το ξέραμε καλά, 

τι σήμαιναν καπνός και στάχτη. 

[...] 

 

1του κάκου: μάταια. 



Η πόλη ρήμαξε 

κι έγινε στάχτη και καπνός 

και την ταξίδεψε τη νύχτα το μελτέμι2. 

Η πόλη ήταν που μπήκε στα σπίτια μας, 

στάχτη που μάς κυρίεψε για πάντα. 

[...] 

 

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

ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Να περιγράψεις με βάση το ποίημα την εικόνα των προσφύγων της Σμύρνης τη στιγμή 

της άφιξής τους στις απέναντι ελληνικές ακτές. Τι συναισθήματα θα ένιωθες για αυτούς αν 

ήσουν τότε εκεί; 

ή 

2. Φαντάσου ότι έχεις γνωρίσει μια οικογένεια προσφύγων που μόλις έφτασε στο νησί σου 

από την πυρπολημένη Σμύρνη. Τι θα τους ρωτούσες και τι θα τους πρότεινες; Κατάγραψε τον 

διάλογο που θα έκανες μαζί τους.  
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2 μελτέμι: καλοκαιρινός θαλασσινός άνεμος. 


