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Α΄.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
Στρατής ∆ούκας,  Ιστορία ενός αιχµαλώτου 
 (απόσπασµα) 

 

 Από την κούραση πείνα δε νιώθαµε, µονάχα η δίψα µας έκοβε. 
Ξαπλωµένοι σαν άρρωστοι κάτω απ' τα πεύκα, µασούσαµε τα 
χλωρά πούσια . Και σα φάνηκαν στον ουρανό λίγα σύννεφα, 
παρακαλούσαµε να βρέξει . Αυτά άπλωσαν, σκοτείνιασαν, 
κατέβηκαν χαµηλά, και πάλι σιγά σιγά χάθηκαν . Ο ήλιος έριξε την 
κάψα του τώρα πιο πολλή, κι εµείς απελπισµένοι φωνάζαµε : 
 - Νερό ! Νερό ! 
 Μα κανένας δε µας άκουγε . 
 Μετά πέντε ώρες, ήρθε ένας ξανθός, καλοντυµένος χότζας, κι 
εµείς όλοι µε µια φωνή τον παρακαλούσαµε : 
 - Χότζα, Αλλάχ ασκινά, διψούµε, νερό ! 
 Σα να φχαριστήθηκε µε τα χάλια µας, είπε : 
 -΄Ετσι θέλω να σας βλέπω ως το τέλος, σαν τα φίδια να 
σερνόσαστε .  
 Κι έφυγε . (...) 
 Εφτά µέρες περάσαµε έτσι . Όσοι είχαν λεφτά πίνανε, µα όσοι 
δεν είχανε πίνανε το κάτουρό τους . 
 Πολλοί πέσανε ψάθα από πείνα και δίψα. Οι συνοδοί µάς 
είπανε να βγει από µας αγγαρεία, να τους πετάξουµε . Κι εµείς 
µαλώναµε ποιος θα πρωτοβγεί γιατί θα' πινε νερό . 
 Βγήκαν καµιά κοσαριά νοµάτοι µε τα κάρα και τους πέταξαν 
µακριά, έξω απ' την πολιτεία ... 
 Μέσα στο νοσοκοµείο ήταν και µαγνησαλήδες αιχµάλωτοι που 
µας έλεγαν πως το συντριβάνι στην αυλή έχει νερό . 
 Εµείς τ' ακούγαµε και δεν το πιστεύαµε . 
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 Τη νύχτα ξυπνήσαµε από φωνές και µάθαµε πως οι 
Μαγνησαλήδες έσπασαν το κιούγκι κι ήρθε νερό . Τότε σηκωθήκαµε 
όλοι και χτυπιόµαστε ποιος θα πρωτοπιεί . Απ' τις φωνές µας οι 
σκοποί πήρανε είδηση κι άρχισαν να πυροβολούν. Αφού έπεσαν 
κάµποσα κορµιά, µας έκλεισαν σε συρµατόπλεγµα . Εκεί µέσα 
παίρναµε λάσπη και βυζαίναµε . 
 Και σ' εφτά µέρες απάνω έρχεται πάλι ο χότζας κι εµείς µε 
φωνές τον παρακαλούσαµε . 
 -Σωπάτε, µας λέει, γιατί θα φύγω αν φωνάζετε . Ήρθα, να σας 
σώσουµε . 
 Στο λόγο απάνω, έφεραν σε καλάθια κουραµάνες . Μας έβαλαν 
στο ζυγό, δίνοντας στους δυο νοµάτους από µισή . Ύστερα µε τη 
σειρά µάς άφησαν στο συντριβάνι να πιούµε νερό . 
 Εκείνη τη µέρα είχε έρθει άνθρωπος µεγάλος απ' το Αχµετλί, 
µας  έλεγαν οι στρατιώτες, κι από δω κι εµπρός θα περάσετε καλά . 
 Το βράδυ µας έγδυσαν . Ό,τι είχαµε απάνω µας, δαχτυλίδια, 
ρολόγια, µας τα πήρανε . Ως και τα χρυσά δόντια µάς βγάλανε απ' 
το στόµα .  
 Το πρωί µας σήκωσαν . Κι όταν ετοιµαζόµαστε, µαζεύτηκαν απ' 
έξω οι ζεµπέκηδες, µε ζουρνάδες και νταούλια, και βγαίνοντας µας 
χτυπούσαν µε τα όπλα τους . Εκεί, ήρθε άλλος αξιωµατικός . Μας 
παρέλαβε και ξεκινήσαµε . 
 Έξω απ' τη Μαγνησία, µακριά τρεις ώρες, ήταν ένα µεγάλο 
αµπέλι, τριγυρισµένο µε φράχτη . Εκεί µας έκλεισε µέσα κι έβαλε 
σκοπούς να µας φυλάν ώσπου να ξηµερώσει . 
 Εµείς σκορπίσαµε στα τρυγηµένα κλήµατα και τρώγαµε φύλλα 
µε την κουραµάνα . 
 Κι άµα νύχτωσε, δυο έκαναν να φύγουν . Οι σκοποί τούς 
έπιασαν  και µπροστά µας τους σκότωσαν . Το πρωί µας έλεγε ο 
λοχαγός : 
 -Άπιστα σκυλιά ! Εγώ κοιτάζω να σας κάνω καλό κι εσείς µου 
φεύγετε; 
 Και διέταξε να µας σηκώσουν. 
 Ώρες βαδίζαµε . Και κει που κάναµε στάση, σ' ένα σταθµό, 
ήρθαν κάµποσοι τούρκοι πολίτες, κι είπαν του αξιωµατικού να τους 
αφήσει να ψάξουν ανάµεσά µας κι άµα βρουν κάποιον που 
ζητούσαν, να τον πάρουν . 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



Γ΄ ΤΑΞΗ  
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 -Ναι, τους λέει, κοιτάχτε κι άµα τον βρείτε πάρτε τον. 
 -Άφεριµ, άφεριµ, είπαν και χώθηκαν στο σωρό µας . Τον 
βρήκαν. Ήταν Αρµένης, ο περβολάρης του σταθµού. 
 -Βρε κερατά Αρµένη, εσένα γυρεύουµε . 
 -Τι θέλετε από µένα ; τους είπε . Μια ψυχή έχω να παραδώσω . 
 Και µε το κεφάλι ψηλά, σα να 'θελε να τον δούµε όλοι, πέρασε 
ανάµεσά µας . 
 -Πάρτε τον! φώναξε ο λοχαγός . 
 Ο Αρµένης άµα άκουσε έτσι, ρίχτηκε  απάνω σε κείνον που 
πρωτάπλωσε να τον πιάσει και µε πάθος του δάγκωσε το λαρύγγι . 
 Οι άλλοι τον χάλασαν αµέσως . πρόφτασε µόνο κι είπε :  
 -Κάντε µε ό,τι θέλετε, το αίµα µου το πήρα . 
 Αφήσαµε πίσω µας το ζεστό κουφάρι, που το κλοτσοκυλούσαν 
ακόµα, και τραβήξαµε για τον Κασαµπά . Εκεί ήταν όλα στάχτη . Σε 
µια µάντρα µας βάλανε . Από κει βλέπαµε να περνούν άλλους 
αιχµαλώτους, κι ακούοντας από µακριά τα µαρτύριά τους, 
δοξάζαµε το Θεό . 
  
Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το 
απόσπασµα από το έργο του Στρατή ∆ούκα "Ιστορία ενός 
αιχµαλώτου"; (Μονάδες 7). Να δώσετε τέσσερα στοιχεία µέσα 
από το κείµενο µε τα οποία να τεκµηριώνετε την άποψή σας 
(Μονάδες 8). 

Μονάδες 15  
 

2.  Ποια είναι τα βασικά γνωρίσµατα τα οποία συντελούν στο να 
διατηρηθεί η αµεσότητα και η ζωντάνια του αφηγηµατικού 
προφορικού λόγου στο κείµενο του Στρατή ∆ούκα που σας έχει 
δοθεί; Να τεκµηριώσετε µε παραδείγµατα την άποψή σας . 

Μονάδες 20 
 

3. Σε ποιο πρόσωπο γίνεται η αφήγηση και γιατί έχει επιλεγεί 
αυτό ; 

Μονάδες 20 
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4. "Στο λόγο απάνω, έφεραν σε καλάθια κουραµάνες . Μας έβαλαν 
στο ζυγό, δίνοντας στους δυο νοµάτους από µισή . Ύστερα µας 
άφησαν στο συντριβάνι να πιούµε νερό .  
Εκείνη τη µέρα είχε έρθει άνθρωπος µεγάλος απ' το Αχµετλί, µας 
έλεγαν οι στρατιώτες, κι από δω κι εµπρός θα περάσετε καλά . 
Το βράδυ µας έγδυσαν . Ό,τι είχαµε απάνω µας, δαχτυλίδια, 
ρολόγια, µας τα πήρανε . Ως και τα χρυσά δόντια µάς βγάλανε 
απ' το στόµα". 
Να σχολιάσετε το περιεχόµενο του αποσπάσµατος σε δύο 
παραγράφους . 

 Μονάδες 25 
 

5.  Να συγκρίνετε το απόσπασµα του Στρατή ∆ούκα  από την 
"Ιστορία ενός αιχµαλώτου"  µε το απόσπασµα του Ηλία Βενέζη 
από το "Νούµερο 31328" ως προς τη δίψα. Να εντοπίσετε 
τέσσερα κοινά σηµεία σχετικά µε αυτό το θέµα και να τα 
σχολιάσετε . 

Μονάδες 20 
 

Ηλίας Βενέζης, Το Νούµερο 31328 
 (απόσπασµα) 
 

Ο ήλιος ανέβαινε καφτός, εχτρικά, χωρίς οίκτο . Μες στον 
Οχτώβρη ένας τέτοιος ήλιος ! ΄Αρχισε να µας καίη η δίψα. Η σκόνη 
κολλούσε στις γλώσσες, που µπαινόβγαιναν σαν κουρντισµένες . 
Φτύναµε να φύγη η πίκρα . Μα τα στόµατα ήταν ξερά . Κι αν έβγαινε 
λίγο φτύµα, µετανοιώναµε ύστερα για την ογρή ουσία που αφήσαµε 
να ξοδευτή . 

- Νερό ! Νερό !  
- Τι; λέει ο αξιωµατικός της συνοδείας . 
- Σου ! σου ! (νερό) φωνάζαµε τούρκικα . 
- Σου; Μάλιστα ! 
Κοντεύαµε σε µια πηγή . Μας κράτησαν καµιά εικοσαριά µέτρα 

αλάργα . Οι στρατιώτες πήγαιναν διαδοχικά, πίνανε, πότιζαν τ' 
άλογα, γεµίζαν τα παγούρια τους . Πίναν µε τις χούφτες . Βλέπαµε το 
νερό που ξέφευγε και χυνόταν απ' τα στόµατά τους. Όλα τα κορµιά 
γέρναν προς αυτή τη φευγαλέα καθαρή γραµµή που σκορπούσε 
καταγής . Ακούγαµε τον ήχο της . Τον ακούγαµε . Με µάτια γεµάτα 
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πυρετό γέρναµε προς τα εκεί . Έτσι όπως γέρνουν τα διψασµένα 
δέντρα . 

- ΄Ελεος ! 
Τίποτα ! Μας κρατούσαν µακριά, κολληµένους στο θέαµα . 

Άφησαν µονάχα τις γυναίκες και το παιδάκι να παν να πιουν . 
- Λυπηθήτε µας ! Λυπηθήτε µας !   φωνάζαµε . 
Η γυναίκα του ρολογά γέµισε τις χούφτες νερό κ' έκαµε να το 

φέρη στον άντρα της . Σιγά . Κοιτάζαµε µε µίσος αυτή τη χούφτα που 
πλησίαζε . Ένας στρατιώτης πάει από πίσω κλέφτικα, και ξαφνικά 
χώνει τα χέρια του κάτου απ' τις µασχάλες της γυναίκας . Τη 
γαργαλούσε . Αυτή κάνει µια προσπάθεια, λίγο ακόµα, να τρέξη, να 
σώση το νερό . Μα κι ο άλλος δώσ' του, δώσ' του τη γαργαλούσε . Κ' 
εκείνη δε βάσταξε . Έµπηξε τα χάχανα . Λίγα µέτρα µπροστά µας. 
Άνοιξε τα χέρια της να προφυλαχτή : Το νερό χύθηκε καταγής . 

Ήρθε και σκορπίστηκε πλάι στον άντρα της σα λέσι . Αυτός, µ' 
αγκριλωµένα µάτια που τ' αυλάκωνε ακόµα το όραµα, χίµηξε και 
της έγλειφε τα βρεµένα δάχτυλα ένα ένα, µε λύσσα, σα να 'θελε να 
τα καταπιή . 
------------------- 
λέσι : πτώµα ζώου, ψοφίµι . 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε 
στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις σας παραδοθούν .   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα .  
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση σωστά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ     
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