
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 



 

 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

http://goo.gl/xkKDzf 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου,  

«Πρόσφυγες στην άμμο»  

Νύχτωνε στην Ελ Μίνα και πυκνή σιωπή ανέβαινε απ’ τη μεριά της θάλασσας 

κι αντάμωνε το κάστρο· ολημερίς ξαπλώνονταν αμίλητο και σκυθρωπό σα 

μουδιασμένο ζώο Τότε ξεχώρισα ήχο πνιχτό καθώς το φύλλο που 

τσαλακώνεται μέσα σε χέρια ανάρμοστα γρατσούνισμα σε σώμα ακάθαρτο, 

αρρωστημένο Κι είδα έναν Άραβα μικρό, σημαδεμένο έφεγγαν χέρια, 

πρόσωπο, μάτια κι ήταν όλος χιλιάδες που άφηναν τη γη τους κι επιστρέφανε 

μέσα στην άμμο, σε σκηνές, στο άσπρο φως. Κι όταν μιλούσε δάκρυζε η φωνή 

του και όλο ικέτευε για κάποια θέση στη ζωή ή έστω αντίσταση στο θάνατο 

που ερχότανε αργά και τον ρουφούσε Μα εγώ έπλενα τα χέρια μου. Άγρια 

μοναξιά τα χρόνια που έφευγαν με είχανε ποτίσει (Από τη συλλογή «Ο 

θάνατος του Μύρωνα», 1960 –συγκεντρωτική έκδοση «Ο δύσκολος 

θάνατος», εκδ. Νεφέλη, 2007) 

 

http://goo.gl/xkKDzf


 

 

Πηγή : Andro.gr [ https://www.andro.gr/empneusi/top10-poihmata-gia-tous-

prosfuges-kai-metanastes/ ] 

 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 

Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά του Έλληνα-μετανάστη , όπως φαίνονται από 

τα έργα των απόδημων Ελλήνων συγγραφέων και να τα στηρίξετε με αναφορά στο 

κείμενο 1,  σε  90 -110 λέξεις         μονάδς 15 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

Πώς συνομιλούν τα κείμενα 1 και 2;    (κοινά στοιχεία στο περιεχόμενο)   

μονάδες 15 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τους ακόλουθους ισχυρισμούς , που 

αναφέρονται στο κείμενο 1, σημειώνιντας Σ(σωστό) ή Λ (λάθος).Να αιτιολογήσετε 

κάθε επιλογή σας, παραπέμποντας στο κείμεςνο 1 

Α. Η παρουσία πολλών Ελλήνων μεταναστών στο εξωτερικό, δεν επηρέασε τη 

λογοτεχνική παραγωγή για τους μετανάστες 

Β. Ο Έλληνας μετανάστης , σα θέμα φιλολογικό, απασχόλησε αποκλειστικά τους 

Έλληνες συγγραφείς 

Γ. Οι  συγγραφείς έχουν αναφερθεί στην απελπισία, ως ένα χαρακτηριστικό των 

μεταναστών 

Δ. Ο μετανάστης σε άλλη χώρα, είναι απολύτως προσηλωμένος στη χώρα από την 

οποία προήλθε  και δεν τον ενδιαφέρει η άλλη χώρα, που ζει και εργάζεται 

Ε. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Έλληνα μετανάστη είναι η αλλοτρίωση 

μονάδες 15 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

Να βρείτε δύο τρόπους πειθούς στο κείμενο 1 (μονάδες 4) , με αναφορά σε χωρία 

του ιδίου κειμένου (μονάδες 2) 

μονάδες 6 

 

https://www.andro.gr/empneusi/top10-poihmata-gia-tous-prosfuges-kai-metanastes/
https://www.andro.gr/empneusi/top10-poihmata-gia-tous-prosfuges-kai-metanastes/


 

 

Να καταγράψετε τα δομικά στοιχεία (μονάδες 2) και τον τρόπο ανάπτυξης 

(μονάδες2) της πρώτης παραγράφου του κειμένου 1 

μονάδες 4  

ΣΥΝΟΛΟ:ΜΟΝΑΔΕΣ 10 

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ 

Ποιο είναι το θέμα/ζήτημα που θέτει το κείμενο 3; Να το παρουσιάσετε 

αξιοποιώντας δύο τουλάχιστον κειμενικούς δείκτες σε 100-150 λέξεις 

μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Στο κείμενο 2 (γελοιογραφία) , παρουσιάζεται μια πραγματικότητα για τους 

μετανάστες. Με αφορμή αυτή την πραγματικότητα, καλείστε ως εκπρόσωπος του 

15 μελούς του σχολείου σας να πραγματοποιήσετε μια ομιλία σε ημερίδα που 

διενεργείται στην πόλη σας για το πρόβλημα των προσφύγων –μεταναστών, 

εστιάζοντας στο ρόλο του σχολείου στην αποδοχή των μεταναστών και τη βοήθειά 

του για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνί, σε 350-400 λέξεις) 

μονάδες 30 

 

 

 


