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ΙΔΘΛΔΜΞ  
 

Σςοαςήπ ∆ξύκαπ, Η Ιστορία εμός αιχμαλώτου  
(απόρπαρμα) 

 
Σςήμ καςαρςοξτή ςπ Σμϋομηπ, βοέθηκα μέ ςξϋπ γξμιξϋπ μξσ ρςϊ λιμάμι, ρςήμ Οξϋμςα. 

Λέρ’ ἀπ’ ςά υέοια ςξσπ μέ πήοαμε. Ιι ἔμειμα ρςήμ Τξσοκία αἰυμάλχςξπ. [...] 

Ἀπϊ μέοεπ, πξϋ πέοαραμ μέ τϊβξ, ἦοθε ἕμαπ ἀνιχμαςικϊπ καί μᾶπ παοάλαβε, μέ ραοάμςα 

ρςοαςιῶςεπ. Λᾶπ ἔβγαλαμ ρςήμ αὐλή καί μᾶπ υόοιραμ απ’  ςξϋπ πξλίςεπ· ςϊςε εἶδα καί ςϊμ 

ἀδεοτϊ μξσ. Λᾶπ ἔβαλαμ ςεςοάδεπ καί μᾶπ διέςαναμ μά γξμαςίρξσμε μά μᾶπ μεςοήρξσμ. Ὁ 

ἀνιχμαςικϊπ πξϋ μᾶπ ἔβλεπε, καβάλα ρςϊ ἄλξγϊ ςξσ, ἔλεγε: 

— Ηά  κξιςάνχ  μά μή  μείμει ξὔςε  ρπϊοξπ  ἀπϊ  ρᾶπ. Ιι  ἔδχρε ςϊ 
παοάγγελμα μά κιμήρξσμε. 

Ηά ἤμαρςε ὅλη ἡ τάλαγγα κάμα δσϊ υιλιάδεπ. 
Ὅπχπ   βγήκαμε,   μᾶπ   ςοαβήναμε   ἴρια   ρςήμ   αγξοά.   κεῖ,   ςϊ ςξσοκξμάμι  πξϋ  

μᾶπ  πεοίμεμε,  ράμ  ςϊ  λετξϋρι  ἔπερε  ἀπάμχ  μαπ: ςοαπέζια, καοέκλεπ, πξςήοια, ὅ,ςι 
ἔβοιρκαμ μποξρςά ςξσπ μᾶπ πεςξῦραμ ἀπ’ ὅλεπ ςίπ μεοιέπ. Ἦςαμ καί μαῦςεπ Φοάγγξι μαζί ςξσπ 
ρςά κατεμεῖα κι ἔκαμαμ υάζι μέ μᾶπ. [...] 

Τά νημεοόμαςα ἦοθε ἀπϊ ςή Λαγμηρία ἄλλξπ ἀνιχμαςικϊπ, καί μᾶπ ρήκχραμ. Ὧοεπ 

πεοπαςξϋραμε. Ξὔςε νέοαμε πξῦ μᾶπ πᾶμ. Λξμάυα ἀπϊ ςϊμ ςϊπξ καςαλαβαίμαμε πόπ 

βαδίζαμε γιά ςή Λαγμηρία. 

Ἀμςί μά μᾶπ πηγαίμξσμ ρςϊ δημϊριξ δοϊμξ μᾶπ ςοαβξϋραμε ἀπ’  ςϊ 
βξσμϊ. 

Ιι ὅπχπ δέμ ἤμαρςε ρέ ἰρϊςξπξ, ἀουίραμε μά ρκξοπᾶμε. ∆έμ μπξοξϋραμε μά κοαςήρξσμε 
ςίπ ςεςοάδεπ. Ιαί ξἱ ρςοαςιῶςεπ τόμαζαμ ποξρςαυςικά: 

— Σςίπ ςεςοάδεπ!  Σςίπ ςεςοάδεπ! 

μεῖπ ποξρπαθξϋραμε,  καί  πάλι  ςίπ  υαλάγαμε. Ὅρξι  ἦςαμ ἀμήμπξοξι κι ἔμεμαμ 
πίρχ, ςξϋπ ςοαβξῦραμ ξἱ πξλίςεπ ρςϊ δάρξπ καί ςξϋπ καθάοιζαμ. 

Λέ πξλϋ κϊπξ πέραμε ρςϊ δημϊριξ δοϊμξ. κεῖ πάλι, μᾶπ πεοίμεμαμ, μπξσλξϋκια 

μπξσλξϋκια, γέοξι ἄμθοχπξι, ἑνμςα ὥπ ὀγδϊμςα υοξμό, μέ παλιέπ μαυαῖοεπ, καί ρά τςάραμε 

κξμςά οίυςηκαμ ἀπάμχ μαπ, τχμάζξμςαπ ρςϊ λξυαγϊ: 

— Ἄτηρέ μαπ μά κάμξσμε ὅ,ςι θέλξσμε! 
Ιι ὁ λξυαγϊπ ςξϋπ ἔλεγε «ὄυι», γελόμςαπ. 
μεῖπ ςξῦ τχμάζαμε: 
— Ιϋο λξυαγέ, ρέ ρέμα κοεμϊμαρςε. 
Ιαί ποξυχοξϋραμε. [...] 

Ιαί ρ’  ἑτςά μέοεπ ἀπάμχ ἔουεςαι πάλι ὁ υϊςζαπ κι ἐμεῖπ μέ τχμέπ ςϊμ 
παοακαλξϋραμε. 

— Σχπᾶςε, μᾶπ λέει, γιαςί θά τϋγχ ἄμ τχμάζεςε. Ἦοθα, μά ρᾶπ ρόρξσμε. 
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Σςϊ λϊγξ ἀπάμχ, ἔτεοαμ ρέ καλάθια κξσοαμάμεπ. Λᾶπ ἔβαλαμ ρςϊ ζσγϊ, δίμξμςαπ 
ρςξϋπ δσϊ μξμάςξσπ ἀπϊ μιρή. Ὕρςεοα μέ ςή ρειοά μᾶπ ἄτηραμ ρςϊ ρσμςοιβάμι μά πιξῦμε 
μεοϊ. 

 

κείμη ςή μέοα εἶυε ἔοθει ἄμθοχπξπ μεγάλξπ ἀπ’  ςϊ Ἀυμεςλί, μᾶπ ἔλεγαμ ξἱ 

ρςοαςιῶςεπ, κι ἀπϊ δῶ κι ἐμποϊπ θά πεοάρεςε καλά. 

Τϊ  βοάδσ  μᾶπ  ἔγδσραμ!   Ὅ,ςι  εἴυαμε  ἀπάμχ  μαπ,  δαυςσλίδια, οξλϊγια, μᾶπ ςά 

πήοαμε. Ὥπ καί ςά υοσρά δϊμςια μᾶπ βγάλαμε ἀπ’   ςϊ ρςϊμα. 

Τϊ ποχί μᾶπ ρήκχραμ. Ιι ὅςαμ ἑςξιμαζϊμαρςε, μαζεϋςηκαμ ἀπ’ ἔνχ 
ξἱ ζεμπέκηδεπ,   μέ   ζξσομάδεπ   καί   μςαξϋλια,   καί   βγαίμξμςαπ   μᾶπ υςσπξῦραμ μέ  ςά  
ὅπλα  ςξσπ.  κεῖ,  ἦοθε  ἄλλξπ  ἀνιχμαςικϊπ.  Λᾶπ παοέλαβε καί νεκιμήραμε. 

Ἔνχ ἀπ’ ςή Λαγμηρία, μακοιά ςοεῖπ ὧοεπ, ἦςαμ ἕμα μεγάλξ ἀμπέλι, ςοιγσοιρμέμξ μέ 
τοάυςη. κεῖ μᾶπ ἔκλειρε μέρα κι  ἔβαλε ρκξπξϋπ μά μᾶπ τσλᾶμ ὥρπξσ μά νημεοόρει. [...] 

Σάμ ἔτςαρα, ὁ κϊρμξπ ἦςαμ πάλι άοάδα. Τξϋπ ἄτηρα μά πεοάρξσμ κι ἐγό ἔβλεπα 

ἀπένχ ςξϋπ γοαμμαςικξϋπ πξϋ γοάταμ βιαρςικά ρςά υαοςιά καί ςά δίμαμ υέοι μέ υέοι. Οοέπει 

μά μπῶ ρςή ρειοά. Ἔκλειρα ςά μάςια μξσ καί μπκα. 

Ὥπ ἐδῶ ἦοθα. Ἀπϊ δῶ ὁ Ηεϊπ βξηθϊπ. 
— Τϊ τϋλλξ ρξσ, μξῦ εἶπε ὁ γοαμμαςικϊπ πξϋ ἔρςεκε ρςήμ πϊοςα. 
Τξῦ ςϊ ’δχρα. Τϊ κξίςανε καλά καλά. γό ἄουιρα μά ςοέμχ. 
— Ὁ παςέοαπ ρξσ, μξῦ λέει. 
— Σξσλεψμάμ, ςξῦ λέχ. 
— Ἡ μηςέοα ρξσ; 
— Εαυοιέ. 
— Τί κλάρη; 
— Τξῦ ὀκςό. 
— Οξῦ μέμειπ; 
— Σςα Ηεῖοα. 
— Ιαλά, ἐδῶ λέει Ιξρρστξπέδι. 
— Ἀπϊ κεῖ εἶμαι. 
— Οξῦ πᾶπ ςόοα; 
— Σςήμ Οϊλη. Ἦοθαμ ξἱ δικξί μξσ, καί μξῦ γοάφαμ μά πάχ μά ςξϋπ πάοχ. 
— Ἀπϊ πξῦ ἦοθαμ; μέ οόςηρε. 
— Ἀπϊ ςή Σεοβία. 
— Σςήμ Οϊλη ςόοα, ἔυει ταραοία. ∆έμ πεοιμέμειπ λίγξ μά πεοάρει; 
— ∆έμ μπξοῶ, ςξῦ λέχ, εἶμαι τςχυϊπ ἄμθοχπξπ. ∆σϊ μέοεπ μά μείμχ, 

ἔταγα ςά λετςά μξσ. 
— Ιαλά, μξῦ λέει. Ἅμα πᾶπ ρςήμ Οϊλη, πέοαρε ἀπ’  ςϊ Λπιολάο – ρξκάκι. Δἶμαι ὁ 

ςάδεπ, πξϋ ςξῦ ἔυχ παοαγγείλει μπϊςεπ. Οᾶμε δσϊ μμεπ κι  ἀκϊμα δέ μξῦ ςίπ ἔρςειλε. ∆ῶρ’ 
ςξσ αὐςήμ ςήμ κάοςα καί πέπ ςξσ μά μξῦ ςίπ ρςείλει γοήγξοα. 

— Λάλιρςα, ςξῦ λέχ, ςϊ δίυχπ ἄλλξ. 
Ιαί πγα μά θεχοήρχ ςϊ τϋλλξ μξσ ρςϊμ ςαγμαςάουη. 

Ἀπϊ κεῖ ἔτσγα ςοευάςξπ. Οαίομχ ςά ποάγμαςά μξσ ἀπ’ ςϊ νεμξδξυεῖξ καί πάχ ὁλϊιρια ρςή 
βάοκα. 

κεῖ πάλι ἄλλξπ κξίςανε ςά υαοςιά μξσ. 
— μςάνει, μξῦ λέει, ἐλεϋθεοα. 
Τϊςε μέ ποε ὁ βαοκάοηπ. Σά τςάραμε ρςϊ καοάβι ἐκεῖ ναμά ἄλλξπ ςά κξίςανε. 
— λεϋθεοα, μξῦ εἶπε κι αὐςϊπ. 
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Ἀμέβηκα ρςϊ βαπϊοι καί γϋοιρα ςήμ πλάςη, μα μή βλέπχ πίρχ μξσ. 
---------------------------------------- 

 
λετξύρι: αρϋμςακςξ πλήθξπ, ϊυλξπ 
ςξσπ καθάοιζαμ: ςξσπ ρκϊςχμαμ 
υόςζαπ:  μξσρξσλμάμξπ ιεοχμέμξπ, ξ ξπξίξπ γμχοίζει, εομημεϋει και διδάρκει ςξ 

Ιξοάμ
ι 

κξσοαμάμεπ: ςα φχμιά πξσ έςοχγαμ ξι ρςοαςιόςεπ 
ζεμπέκηπ ή ζεψμπέκηπ: υχοξτϋλακαπ ή επαγγελμαςίαπ ρςοαςιόςηπ ςηπ Ξθχμαμικήπ Τξσοκίαπ, 

πξσ ποξεουϊςαμ κσοίχπ απϊ ενιρλαμιρθέμςεπ Έλλημεπ ςηπ Λ. Αρίαπ 
ζξσομάπ: λαψκϊ, νϋλιμξ, πμεσρςϊ ϊογαμξ 
μςαξύλι: παοαδξριακϊ, κοξσρςϊ ϊογαμξ με βοξμςεοϊ ήυξ˚ κάςι ραμ ςϋμπαμξ 
ςό τύλλξ: ςασςϊςηςα, διαβαςήοιξ 
κλάρη: υοξμξλξγική 

 
 
ΔΠΩΤΖΣΔΘΣ  
 
Α .  Μα ποξρδιξοίρεςε με ρςξιυεία ςξσ κειμέμξσ ςξ ιρςξοικϊ πλαίριξ ρςξ ξπξίξ αματέοεςαι 

ςξ ατήγημα ςξσ Σςοαςή ∆ξϋκα. 
Λξμάδεπ 15 

 
Β1. Ξ  κοιςικϊπ  Τάρξπ  Ιϊοτηπ  διαπιρςόμει  ρυεςικά  με  ςξ  ϋτξπ  ςξσ 

Σςοαςή ∆ξϋκα ϊςι έυει: 
α) Οσκμϊςηςα. Ασςά πξσ ρσμάγξμςαι είμαι πξλϋ πεοιρρϊςεοα απϊ ασςά πξσ λέγξμςαι 

(μξμάδεπ 7). 
β) Τξ οήμα και ςξ ξσριαρςικϊ δερπϊζξσμ (μξμάδεπ 7). 
γ) Τξ  επίθεςξ  υοηριμξπξιείςαι  μϊμξ  εκεί  πξσ  δεμ  μπξοεί  μα  μη υοηριμξπξιηθεί 

(μξμάδεπ 6). 
Μα επιβεβαιόρεςε ςημ παοαπάμχ άπξφη αματέοξμςαπ
 δϋξ παοαδείγμαςα απϊ ςξ κείμεμξ για κάθε υαοακςηοιρςικϊ. 

Λξμάδεπ 20 
 
Β2.α.  Μα εμςξπίρεςε δϋξ υαοακςηοιρςικά    ςξσ διαλϊγξσ ρςξ απϊρπαρμα: «Τό τύλλξ ρξσ,  

μξῦ εἶπε ὁ γοαμμαςικόπ... Λάλιρςα, ςξῦ λέχ, ςό δίυχπ ἄλλξ» και μα δόρεςε απϊ 
έμα παοάδειγμα. 

Λξμάδεπ 6 
β.   Ζ ατήγηρη ρςξ κείμεμξ γίμεςαι ρε ποόςξ ποϊρχπξ. Γιαςί; Μα αματέοεςε δϋξ  
βαρικξϋπ  λϊγξσπ  με  παοαδείγμαςα  απϊ  ςξ κείμεμξ. 

Λξμάδεπ 14 
 
Γ.  «Ιαί ρ’ ἑτςά μέοεπ ἀπάμχ ... μᾶπ βγάλαμε ἀπ’ ςό ρςόμα». 

Λε βάρη ςξ παοαπάμχ απϊρπαρμα, μα ρυξλιάρεςε ςη ρσμπεοιτξοά ςχμ ποξρόπχμ ρε 
έμα κείμεμξ 110-130 λένεχμ. 

Λξμάδεπ 25 

∆ .   Ατξϋ μελεςήρεςε ςξ κείμεμξ πξσ ακξλξσθεί (Λαοςσοία ςξσ Λαμόλη Χαςζηράββα), μα 
επιρημάμεςε ςιπ αμςιρςξιυίεπ ςξσ χπ ποξπ ςξμ ςϊπξ, ςξ υοϊμξ και ςα γεγξμϊςα με ςξ 
απϊρπαρμα πξσ ραπ δϊθηκε απϊ ςημ Ιρςξοία εμόπ αιυμαλώςξσ ςξσ Σςοαςή ∆ξϋκα. 

Λξμάδεπ 20 
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Λαοςσοία Λαμώλη Χαςζηράββα  
 

Σςη Σμϋομη, ϊςαμ πήγα, ήςαμ κϊρμξπ μαζεμέμξπ. [...] Δμείπ μέμαμε ρ’ έμα  νεμξδξυείξ,  
κάςχ  ρςημ  παοαλία,  «Ήπειοξπ»  ξμξμαζϊςαμε.  Κίγεπ μέοεπ ποιμ πιάρει η πσοκαγιά, ήοθε ρςξ 
νεμξδξυείξ έμαπ Τξϋοκξπ ανιχμαςικϊπ με καμιά δεκαοιά ρςοαςιόςεπ. Ιάθιραμ ρςξ 
κεταλϊρκαλξ, έβαλαμ εκεί δίπλα κι έμα ςοαπέζι, και διέςαναμ μα καςέβξσμ ϊλξι ξι άμδοεπ 
κάςχ. Απϊ ςημ ξικξγέμειά μαπ ήμαρςε δϋξ, εγό κι ξ αδεοτϊπ μξσ. Για μα καςέβξσμε κάςχ, 
έποεπε μα πεοάρξσμε απϊ μποξρςά ςξσπ. Ό,ςι άνιξ λϊγξσ είυαμε, υοήμαςα, υοσρατικά, ς’   
ατήμαμε ρςξ ςοαπέζι· μεςά ρξσ έδιμαμ μια κλχςριά κι έςρι καςέβαιμεπ πιξ γοήγξοα. [...] 

Σε κάμα-δσξ μέοεπ, μαπ έβαλαμ ρε τάλαγγα κι άουιρε η πξοεία ποξπ ςξ άγμχρςξμ. 

Ήμαρςε μια αςέλειχςη τάλαγγα, δέκα υιλιάδεπ πεοίπξσ μξμαςαίξι· απϊ δχ κι απϊ κει 

μαπ τοξσοξϋραμ ιππείπ. Βαδίζαμε με καςεϋθσμρη ςη Λαγμηριά. Λαπ πήγαιμαμ ϊυι απϊ ςξ 

δημϊριξ δοϊμξ αλλά μέρα απϊ ςα ςξσοκξυόοια, για μα μπξοξϋμ ξι υχοιάςεπ μα μαπ 

καθαοίζξσμ κι ασςξί. Σςξ δοϊμξ μαπ κςσπξϋραμ για μα ςοέυξσμε· ρ’  ένι όοεπ τςάραμε ρςξ 

Λπξσμάομπαρι. Δκεί κάςραμε δσξ μέοεπ. Λεςά ήοθε έμαπ Τξϋοκξπ ανιχμαςικϊπ και διέςανε, ξι 

γέοξι κι ασςξί πξσ είμαι κάςχ ςχμ δεκαξυςό εςόμ μα υχοίρξσμ... Σα υχοίραμε, εμείπ μείμαμε 

κει κι ξι σπϊλξιπξι ςοαβήναμε για ςη Λαγμηριά, ξϋςε ναμαγσοίραμε· [...] 

Όςαμ βγήκαμε απϊ ςη τσλακή, η Σμϋομη ήςαμ εοείπια, καμέμα ϊλα... 
Άμςε μα βοειπ ςξσπ δικξϋπ ρξσ πξϋ είμαι!  Δπειδή ςημ ήνεοα καλά ςη 
Σμϋομη, φάυμξμςαπ ςξσπ βοήκα ρςημ Οξϋμςα. [...] 

Τοειπ μέοεπ έμειμα ρςημ Οξϋμςα κι ήοθε η εἴδηρη πχπ έτθαραμ καοάβια μα μαπ πάοξσμ. 

Νεκιμήραμε ϊλξι και πήγαμε ρςημ παοαλία. Δκεί ρςξ λιμάμι είυαμ κλείρει έμα υόοξ και 

γιμϊςαμ έλεγυξπ. [...] 

Ιοαςάγαμε και ςξσπ ρςοαςεϋριμξσπ. [...] 
Ξι άλλξι μπήκαμε ρςα καοάβια κι ήοθαμε ρςημ Δλλάδα. 

 
 

Λαοςσοία Λαμ. Χαςζηράββα, Η Ένξδξπ, ςϊμ. Α΄ (επιμ. Φ. ∆. 
Απξρςξλϊπξσλξπ), Ιέμςοξ Λικοαριαςικόμ Σπξσδόμ, Αθήμα 1980. 
 

Λαοςσοία: ποξτξοική ή γοαπςή ατήγηρη ϊρχμ είδε ή άκξσρε κάπξιξπ ρυεςικά με έμα 
ρσμβάμ 

μξμαςαίξι: άςξμα 
μα μαπ καθαοίζξσμ: μα μαπ ρκξςόμξσμ, ενξμςόμξσμ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


