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Διαγώνισμα Β’ Λυκείου 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι: Το μικρό ταξίδι 

Εισαγωγικό σημείωμα: Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από προφορική 

μαρτυρία του Κωνσταντίνου Καραμπλάκα, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της 

μελέτης που εκπόνησε ο Νίκος Ανδριώτης με θέμα την εγκατάσταση των Μικρασιατών 

προσφύγων στο νησί των Οινουσσών τόσο κατά τον πρώτο διωγμό του 1914 όσο και το 

1922. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξης, ο Κωνσταντίνος Καραμπλάκας, 

πρόσφυγας του 1922 από το Μελί της Μικράς Ασίας, αφηγείται τη μετανάστευσή του 

από τις Οινούσσες στην Αμερική το 1937. Το απόσπασμα παρατίθεται αυτούσιο ως προς 

το ύφος και τη γλώσσα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ήταν πολλοί οι πρόσφυγες που πήγανε στην Αμερική; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος; Να βγάλει 

δυο κιλά ψάρια τη μέρα, ένα κιλό χταπόδια. Μ’ αυτά μπορεί να ζήσει; Ο κόσμος έφευγε. 

Έκανε τα ναύλα του και σηκωνόταν κι έφευγε. Άλλοι περάσανε στη Γαστούνη, άλλοι 

πήγανε στην Κρήτη, άλλοι πήγανε στην Αμερική. Όλοι σκόρπισαν. Είχα δει παρέες που 

φεύγανε πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Μ’ ένα μεροκάματο μπορείς να ζήσεις 

οικογένεια; Δεν μπορείς. Έτσι, όποιος μπορούσε, σηκωνόταν κι έφευγε· πολλοί 

μπαρκάρανε. 

     Εγώ πήγα και ξεμπαρκάρισα στην Αμερική. Τότες ξεκόβαμε όλοι από τα καράβια, 

γιατί είχε ψωμί η Αμερική. Εγώ έτυχε να μη με ανακαλύψουνε το εμιγκρέσιο.1 Μέχρι μια 

εποχή ήταν ελεύθερο για τους λαθραίους. Στην Αμερική επήγα το ’37 κι έφυγα το ’45. 

Πρώτα πρώτα πήγα στη Ν. Υόρκη. Και μια σύμπτωση στη Ν. Υόρκη βρήκα ένα 

πατριώτη και πήγαμε στο μεσιτικό γραφείο για δουλειά. Μετά από μια-δυο μέρες το 

γραφείο μας στέλνει σ’ ένα ρεστοράν. Πήγαμε εκεί και μόλις είδα τον ιδιοκτήτη είπα: 

«Ετούτος είναι ο τάδε, είναι του τάδε παιδί». Μας είπε ότι δεν έχει δουλειά και να ‘ρθείτε 

σε μια δυο μέρες. Ξαναπάμε και λέει ο άλλος που είμαστε μαζί: «Το παιδί εδώ έχει μια 

υπόνοια. Θέλει να μάθει από πού είστε». Λέει: «Από εκεί που είμαι εγώ, πού να ξέρετε 

εσείς. Είμαι από τη Μ. Ασία». Λέω λοιπόν εγώ: «Μήπως είσαι του Κατσιάνου;» 

Τρόμαξε ο άνθρωπος. «Πού τονε ξέρεις εσύ;». Λέω: «Χτες εφύγαμε. Ο Κώστας ο 

αδερφός σου και συ έχετε μια μούρη». «Αύριο», μου λέει «έχεις δουλειά». Οκτώ χρόνια 

δούλεψα στην Αμερική, τα πεντέμισι χρόνια στου Αντρέα το μαγαζί. 

Νίκος Ανδριώτης, Το μικρό ταξίδι. Η άφιξη και εγκατάσταση των Μικρασιατών 

προσφύγων στις Οινούσσες, Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, σελ. 132-133 (απόσπασμα) 

                                                             
1 Κρατική υπηρεσία για τη μετανάστευση. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ: Συνεντεύξεις μεταναστών 

Εισαγωγικό σημείωμα: Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζει αποσπάσματα από 

συνεντεύξεις που έχει καταγράψει η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης (ΟΠΙΚ) 

(http://oralhistorygroups.gr/opik-metanastefsi) 

 

1. Συνέντευξη της Α. από την Αλβανία στην ΟΠΙΚ, 20.10.2013 

[…] όχι Έλληνες οι πρώτες φιλίες. Δεν ήταν Έλληνες. Στο δημοτικό μάλιστα είχαμε 

μεγάλο θέμα. Με αντιμετωπίζανε πολύ… δηλαδή έλεγε ο δάσκαλος: «Σήμερα Ν. θα 

κάτσεις εσύ με την Α. Και δεν θέλανε να καθίσουν μαζί μου. Για κάποιο λόγο. Ε, 

εντάξει, υπήρχανε κάποιοι που σου μιλάγανε κτλ. αλλά όχι ότι ήμασταν φίλοι. […] 

Έπαιζα βέβαια εκεί με τα κορίτσια, παίζαμε σχοινάκια, το ένα, το άλλο, αλλά … 

Μάλιστα η τωρινή κολλητή μου, ήταν, τότε, δεν μ’ έκανε ποτέ παρέα, τώρα το λέει 

αυτό και… 

2. Συνέντευξη του Κ. από τη Ρουμανία στην ΟΠΙΚ, 01.07.2013 

Στη γκαρσονιέρα που μένω τώρα, εδώ και 8 χρόνια … Παλιά δεν ήτανε… Τόσους 

μαύρους που είναι τώρα, αλλά δεν με πειράζει. Δεν μ’ ενοχλούνε, απλώς… Εντάξει, 

δεν γουστάρω φασαρίες και τέτοια[…] Δεν είμαι ρατσιστής αλλά, και πάλι, δεν 

μπορώ… Πολλοί ξένοι, πολλοί. Κι εγώ είμαι, αλλά… Είμαι νόμιμος, δεν ξέρω… 

Τώρα, πιστεύω ότι είμαι… Κι εγώ πληρώνω φόρους, κι εμένα… Είμαι σαν κι εσένα, 

ας πούμε[…] Άμα πω ότι μένω Πλατεία Αμερικής ή κάτι τέτοιο, μου φαίνεται κάπως. 

Επειδή πολλοί ξένοι και δεν μ’ αρέσει… 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας, δίπλα στο γράμμα 

που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση ,τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση συμφωνεί με το 

νόημα των κειμένων, ή τη λέξη Λάθος, αν δεν συμφωνεί. 

Κείμενο Ι 

i. Πολλοί Μικρασιάτες πρόσφυγες αναγκάστηκαν για λόγους επιβίωσης να 

μεταναστεύσουν στην Αμερική. 

ii. Ο Κωνσταντίνος Καραμπλάκας υπήρξε νόμιμος μετανάστης στην Αμερική. 

iii. Ο Κωνσταντίνος Καραμπλάκας βοηθήθηκε στην Αμερική από γνωστούς και 

πατριώτες. 

http://oralhistorygroups.gr/opik-metanastefsi
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Κείμενο ΙΙ 

iv. Η Α. υπήρξε θύμα διακρίσεων. 

v. Ο Κ. ενοχλείται από την παρουσία ξένων. 

Μονάδες 15 

Α2. Να αποδώσετε περιληπτικά (50-60 λέξεις) σε γ’ ρηματικό πρόσωπο το 

περιεχόμενο της προσωπικής μαρτυρίας του Κωνσταντίνου Καραμπλάκα (Κείμενο Ι) 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να εντοπίσετε τρία στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι το Κείμενο Ι αποτελεί μία 

προφορική προσωπική μαρτυρία. 

Μονάδες 10 

Β2. Στο απόσπασμα της συνέντευξης του Κ. (Κείμενο ΙΙ) από τη Ρουμανία να 

εντοπίσετε τρία χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου παραθέτοντας τα αντίστοιχα 

αποσπάσματα. 

Μονάδες 10 

Β3. Το απόσπασμα 1 του Κειμένου ΙΙ είναι απόσπασμα προφορικού λόγου. Να το 

ξαναγράψετε κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές (σύνταξη, πρόσωπα κ.λπ.) ώστε να 

αποτελεί ένα συγκροτημένο κείμενο γραπτού λόγου. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ 

Στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος για την επικοινωνία και συνεργασία 

σχολείων των Βαλκανικών χωρών, σάς ζητείται από τη συντακτική επιτροπή 

εφημερίδας ενός σχολείου γειτονικής χώρας να καταθέσετε τη δική σας άποψη για 

την αντιμετώπιση των αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, απαντώντας στις εξής 

ερωτήσεις:  

α. Ποιες δυσκολίες ως προς τη μόρφωση και την κοινωνική ζωή αντιμετωπίζουν οι 

αλλοδαποί μαθητές στο ελληνικό σχολείο; 

β. Πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν, ώστε να ενσωματωθούν πιο γρήγορα και 

αποτελεσματικά στην ελληνική εκπαίδευση; 

H απάντησή σας να έχει τη μορφή άρθρου (300-350 λέξεις).                    Μονάδες 40 
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Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Μπέρτολτ Μπρεχτ 

Για τον όρο «Μετανάστες» 

 

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο σημαντικός Γερμανός συγγραφέας Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898-

1956) έγραψε το ποίημα αυτό το 1937, όταν ζούσε ως αυτοεξόριστος στη Σκανδιναβία, 

κατατρεγμένος από τη χιτλερική εξουσία. Ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος δεν είχε ακόμη 

ξεσπάσει, αλλά το ναζιστικό καθεστώς είχε ήδη δώσει δείγματα του βίαιου και 

απάνθρωπου προσώπου του με την άγρια καταδίωξη των Εβραίων και των 

αντιφρονούντων Γερμανών. Πολλοί δημοκρατικοί καλλιτέχνες και διανοούμενοι 

διώχτηκαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, για να γλιτώσουν από την 

ηθική και σωματική τους εξόντωση. 

 

Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα τ’ όνομα που μας δίναν: 

«Μετανάστες».  

Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς, ωστόσο, 

δε φύγαμε γιατί το θέλαμε, 

λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη. Ούτε 

και σε μιαν άλλη χώρα μπήκαμε 

να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν. 

Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε. 

Κι η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα ‘ναι, μα εξορία. 

Έτσι, απομένουμε δω πέρα, ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά 

στα σύνορα, 

προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό 

σημάδι αλλαγής στην άλλην όχθη, πνίγοντας μ’ ερωτήσεις 

κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα 
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ν’ απαρνιόμαστε, 

χωρίς να συχωράμε τίποτ’ απ’ όσα έγιναν, τίποτα δε συχωράμε. 

Α, δε μας ξεγελάει τούτη η τριγύρω σιωπή! Ακούμε ίσαμ’ εδώ 

τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν απ’ τα στρατόπεδά τους. Εμείς 

οι ίδιοι 

μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόηχος, που κατάφερε 

τα σύνορα να δρασκελίσει. Ο καθένας μας, 

περπατώντας μες στο πλήθος με παπούτσια ξεσκισμένα, 

μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει. 

Όμως κανένας μας 

δε θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη 

δεν ειπώθηκε ακόμα. 

Μπ. Μπρεχτ, Ποιήματα, μτφ Μάριος Πλωρίτης, εκδ. Θεμέλιο 

 

 

Ερμηνευτικό σχόλιο 

Ο Μπ. Μπρεχτ αναφέρεται στα βιώματα των μεταναστών στη χώρα υποδοχής. Να 

σχολιάσετε με βάση το ποίημα τη στάση της χώρας υποδοχής απέναντι στους 

μετανάστες. Παρατηρείτε παρόμοιες συμπεριφορές και στη σύγχρονη εποχή απέναντι 

στο μεταναστευτικό κύμα; (100-150 λέξεις) 

 

 

 

 

 

 


