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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ 2002 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

α. 

Ιστορικό Πλαίσιο: Σο απόσπασμα από το έργο του τρατή Δούκα "Ιστορία ενός αιχμαλώτου" 

αναφέρεται στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν αμέσως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή 

(Αύγουστος 1922). υγκεκριμένα αναφέρονται οι κακουχίες που υπέστησαν οι Έλληνες 

αιχμάλωτοι κατά τη μεταφορά τους στο εσωτερικό της Σουρκίας (σ. 183 σχολικού βιβλίου). 

 

β. 

-"Πολλοί πέσανε ψάθα...έξω απ'την πολιτεία" όπου καταγράφονται οι κακουχίες των 

αιχμαλώτων, η σωματική και ηθική εξαθλίωση τους. 

 

-"Σο πρωί μας σήκωσαν... ώσπου να ξημερώσει" Αναφορά στα τοπωνύμια και στις αντιδράσεις 

των Σούρκων. 

 

-"Κι άμα νύχτωσε...φεύγετε;" Η αγριότητα των Σούρκων στρατιωτών. 

 

-"Άφεριμ, άφεριμ,...λαρύγγι" Αναφορά και σε άλλες εθνότητες που υπέστησαν τα ίδια με τους 

Έλληνες δεινά. 

 

2. 

 

Βασικά γνωρίσματα αμεσότητας και ζωντάνιας αφηγηματικού προφορικού λόγου: 

- χρήση ιδιωματικών εκφράσεων και τούρκικων λέξεων 

- μικροπερίοδος λόγος (φυσική ροή της ομιλίας) 

- χρήση παρατακτικής σύνδεσης 

- πρωτοπρόσωπη αφήγηση 

- λειτουργική θέση διαλόγου 

*σελ. 184 του σχολικού βιβλίου+ 

Ενδεικτικά αποσπάσματα που καταδεικνύουν τα παραπάνω: 

"Φότζα, Αλλάχ ασκινά, διψούμε νερό" (χρήση τούρκικων λέξεων) 

"Βγήκαν καμιά κοσαριά νομάτοι" (χρήση ιδιωματικών εκφράσεων) 

"Σότε σηκωθήκαμε  .........  και βγαίναμε" (μικροπερίοδος λόγος - παρατακτική 

σύνδεση) 

"Ναι τους λέει ........ ο λοχαγός" (λειτουργική θέση διαλόγου) 

3. 

Σο πρόσωπο της αφήγησης είναι το πρώτο. Ο αφηγητής είναι ομοδιηγητικός και η εστίαση 

εσωτερική (ελ. 184 σχολικού βιβλίου). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: 

- η αίσθηση της έκφρασης μιας προσωπικής μαρτυρίας. 

- η παραστατικότητα, η ζωντάνια, η αμεσότητα και η πειστικότητα του λόγου. 

- Η ταύτιση του αναγνώστη με τον ήρωα και η αγωνία για την τύχη του, καθώς ο αναγνώστης 

γνωρίζει όσα και ο ήρωας κάθε συγκεκριμένη στιγμή δράσης. 

 

Ειδικότερα με τη χρήση του α' πληθυντικού προσώπου προσδίδεται: 

- Καθολικότητα στα περιγραφόμενα δρώμενα 
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- μετατροπή του ατομικού βιώματος σε συλλογικό. 

 

4. 

 

Σο παραπάνω απόσπασμα είναι χαρακτηριστικό των δεινών που υπέστησαν οι Έλληνες 

αιχμάλωτοι στο εσωτερικό της Σουρκίας μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Οι αιχμάλωτοι 

στερήθηκαν την κάλυψη βασικών σωματικών τους αναγκών (νερό, τροφή) σε τέτοιο σημείο ώστε 

να φτάσουν σε ύψιστο βαθμό εξαθλίωσης. Ήταν υποχείρια των διαθέσεων των Σούρκων, απ'τους 

οποίους εξαρτιόταν η επιβίωσή τους. 

 

Οι Σούρκοι στρατιώτες φέρθηκαν με κάθε είδους σκληρότητα και βαναυσότητα, απομυζώντας 

από τους Έλληνες ό,τι τους φαινόταν χρήσιμο ("Ώς και τα χρυσά δόντια μας βγάλανε απ'το 

στόμα"). Οι ζωές των αιχμαλώτων βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση των φρουρών τους, η δε 

αξιοπρέπειά τους απολέσθη ταυτόχρονα με τη σύλληψή τους. ε συνθήκες πολέμου και 

αιχμαλωσίας η ανθρώπινη ηθική καταρρακώνεται και η ανθρώπινη ύπαρξη χάνει την αξία της. 

(Η ανάπτυξη των παραγράφων είναι ενδεικτική και δε δεσμεύει τους μαθητές.) 

 

(απόσπασμα) 

Ο ήλιος ανέβαινε καφτός, εχτρικά, χωρίς οίκτο. Μες στον Οχτώβρη ένας τέτοιος ήλιος! Άρχισε να 

μας καίη η δίψα. Η σκόνη κολλούσε στις γλώσσες, που μπαινόβγαιναν σαν κουρντισμένες. 

Υτύναμε 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! 

- Σι; λέει ο αξιωματικός της συνοδείας. 

- ου! σου! (νερό) φωνάζαμε τούρκικα. 

- ου; 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. Σον ακούγαμε. Με 

μάτια γεμάτα πυρετό γέρναμε προς τα εκεί. Έτσι όπως γέρνουν τα διψασμένα δέντρα. 

- Έλεος! 

Σίποτα! 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. ιγά. 

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. Ση 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: Σο 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. 
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5. 

 

α. 

"Ο ήλιος έριξε την κάψα του τώρα πιο πολλή, κι εμείς απελπισμένοι φωνάζαμε." Δούκας. 

"Ο ήλιος ανέβαινε καφτός, εχτρικά, χωρίς οίκτο." Βενέζης. Η φύση ως 

αντίμαχος στην επιβίωση των αιχμαλώτων. 

 

β. 

"-Νερό! Νερό!" Δούκας. "-Νερό! Νερό!" 

Βενέζης. 

 

Οι αιχμάλωτοι διατυπώνουν με τον ίδιο πρωτογενή τρόπο την ανάγκη τους για νερό. 

 

γ. 

"Σότε σηκωθήκαμε όλοι...πυροβολούν." Δούκας. 

"Κοντεύαμε σε μια πηγή. Μας κράτησαν καμιά εικοσαριά μέτρα αλάργα." Βενέζης. 

 

Οι στρατιώτες αρνούνται στους αιχμαλώτους την πρόσβαση στο νερό επιτείνοντας το μαρτύριο 

της δίψας. 

 

δ. 

"Εκεί μέσα παίρναμε λάσπη και βυζαίναμε." Δούκας. "Σο νερό 

χύθηκε καταγής...να καταπιή." Βενέζης. 

 

Η επιθυμία για κορεσμό της δίψας οδηγεί τους κρατούμενους σε ακρότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




