
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κριτήριο αξιολόγησης από την Τράπεζα Θεμάτων 

 
Κείμενο 1 

[Οι μετανάστες να ξέρουν ότι είμαστε δίπλα τους!] 
 

Το κείμενο είναι απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Θανάσης Αντετοκούμπο στον 

δημοσιογράφο Νίκο Παπαδογιάννη στις 13.10.2019 λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για τις ΗΠΑ. 

Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο www.documentonews.gr. 
 

«Καλημέρα. Είμαι ο Θανάσης Αντετοκούμπο και γεννήθηκα στο Αρεταίειο. Το λέω για να 

μη νομίζει κανείς ότι από κάπου μας έφεραν ή ότι ήρθαμε από το φεγγάρι. Εδώ γεννήθηκα, εδώ 

πήγα νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Δεν είχα πλούσιους γονείς. Αν κάτι άλλαξε στη 

ζωή μου, αυτό έγινε με τη σκληρή δουλειά. Βρήκα κάτι που αγάπησα και το ακολουθώ σαν 

θρησκεία, μέχρι να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Όλοι ξεκινάμε από την ίδια 

αφετηρία». 

«Θα θεωρήσω ότι πέτυχα, εάν στο τέλος της καριέρας μου είμαι ο πιο βελτιωμένος 

αθλητής. Ποτέ δεν κάνω βήμα πίσω. Κάθε χρόνο γίνομαι καλύτερος, σωματικά και πνευματικά. 

Είμαι τρισευτυχισμένος, γιατί έχω αυτό που αγαπάω και αγαπάω αυτό που έχω. Ο καθρέφτης 

μου με γεμίζει. Ο πιο επιτυχημένος άνθρωπος του κόσμου ήταν ο πατέρας μου και σκέψου ότι 

δεν είχε ένα ευρώ στην τσέπη». 

«Είχα δίπλα μου ανθρώπους που με βοήθησαν, όπως την κυρία Μαριέττα Σγουρδαίου, 

που την αποκαλώ «νονά». Φιλόλογος στο Αρσάκειο και ηθοποιός. Μας πήγε, παιδιά 12-13 ετών, 

να ακούσουμε συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη. Μας σύστησε την κυρία Μαρία Χορς, που ντύνει 

τις ιέρειες. Μυήθηκα στην ελληνική κουλτούρα, στο αρχαίο δράμα.[...] Αυτές οι εμπειρίες με 

άλλαξαν, χωρίς να το καταλαβαίνω. Με βοήθησαν και στον αθλητισμό, εμένα, που ήμουν ένα 

παιδί μεταναστών χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτε. Δεν χρειάζεται να έχει λεφτά κάποιος για να 

αισθανθεί πλούσιος. Ο πλούτος είναι στο μυαλό και στην ψυχή[...]». 

«Αν δεν αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, δεν είσαι άνθρωπος. Άσχετα με το χρώμα του 

δέρματος και με την εθνικότητά του. Κοίταξέ με λίγο, μόνο η αγάπη σε κάνει άνθρωπο. Και η 

σκέψη.[...]». 

«Είμαι αλληλέγγυος στα παιδιά που μοχθούν. Φεύγω για τις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν 

σημαίνει ότι εδώ τελειώνουμε. Παρακολουθώ και προβληματίζομαι. Να το ξέρουν αυτοί οι 

άνθρωποι, ότι είμαι  εδώ. Στο πλευρό τους! Τους σκέφτομαι. Ο καθένας αντιμετωπίζει τα δικά του 
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εμπόδια. Όλα πιστεύω, μπορούν να ξεπεραστούν. Η χώρα μου δεν είναι η Αμερική, αλλά η 

Ελλάδα. Αισιοδοξώ ότι θα έρθουν  καλύτερες μέρες. Και δεν τα παρατάω ποτέ. Ποτέ. Ποτέ». 

 

Κείμενο 2 
 

Στου Χατζηφράγκου (απόσπασμα) 
 

Το μυθιστόρημα «Στου Χατζηφράγκου» του Κοσμά Πολίτη (1888 – 1974) είναι εμπνευσμένο από 

τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο περιοδικό Ταχυδρόμος 

το 1962-3. Εκδόθηκε στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο Βιβλιοπωλείον της Εστίας. Ο τίτλος 

αναφέρεται σε λαϊκή συνοικία της Σμύρνης όπου διαδραματίζονται τα περισσότερα επεισόδια του 

μυθιστορήματος. 

 

Κοντεύανε δυο χρόνια που ο σιορ Ζαχαρίας ήρθε κι εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του 

σ’ ένα σοκάκι που κατέβαινε από του Χατζηφράγκου τ’ Αλάνι, κι έβγαινε, σαν έστριβες τρία 

σοκάκια δεξιά, λίγο πιο πάνω από τη Μπελλαβίστα. Έγινε σούσουρο, ένας Οβραίος σε 

ρωμιομαχαλά! Οι μαχαλιώτες αργήσανε να το καταλάβουν, γιατί οι νεοφερμένοι μιλούσανε 

ρωμαίικα μεταξύ τους, με προφορά κάπως συρτή, σαν τους Εφτανησιώτες, κ’ η κόρη τους πήγαινε 

στο ελληνικό παρθεναγωγείο,  στου Κατιρτζόγλου το σοκάκι. Περάσανε τρεις βδομάδες ώσπου ο 

παπα-Νικόλας, πρώτος ανακάλυψε  πως ήτανε Οβραίοι. 

Ένα μεσημέρι αντάμωσε στο δρόμο την κόρη τους, την Πέρλα, δεκαεξάχρονη κοπελίτσα, 

που γύριζε απ’ το σκολειό. Της χαμογέλασε: 

—Κόρη μου, είσαι Οβραιοπούλα; 

—Μάλιστα, παππούλη, του αποκρίθηκε. 

—Το κατάλαβα από το άστρο του Σολομώντα —κι έδειξε το χρυσό εξάχτινο άστρο, που 

κρεμότανε απ’ το λαιμό της με μιαν αλυσιδίτσα. —Ξέρεις τι γράφει απάνω; Αυτά τα χαραγμένα 

οβραίικα γράμματα; 

—Όχι, παππούλη. 

—Πώς, Οβραιοπούλα και δεν ξέρεις; Γιατί δε ρωτάς τον πατέρα σου; 

—Τον ρώτησα, μα κι εκείνος δεν ξέρει. 

—Α, δεν είναι σωστό. Πρέπει να ξέρεις τα θρησκευτικά σου. Γράφει «Αδωνάι». Είναι το πιο 

μυστικό όνομα του Θεού. Σε ποια τάξη είσαι; 

—Στην τετάρτη. Του χρόνου βγάζω το γυμνάσιο. 

—Α, ναι. Από τετρατάξιο, έγινε τώρα πεντατάξιο. Πληθύνανε αυτά που πρέπει να ξέρει ο 

άνθρωπος. 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Πώς βοήθησε τον Θανάση Αντετοκούμπο η επαφή του με την ελληνική κουλτούρα, σύμφωνα με το 

Κείμενο 1 (50 – 60 λέξεις); 

Μονάδες 10 

 

 

 



2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1 (« Είχα δίπλα μου ανθρώπους... Ο πλούτος είναι στο μυαλό 

και στην ψυχή») ο ομιλητής χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα. Ποια είναι αυτά (μονάδες 4) και ποια 

θέση του ενισχύουν (μονάδες 6); 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

«Αν δεν αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, δεν είσαι άνθρωπος. Άσχετα με το χρώμα του δέρματος και 

με     την εθνικότητά του. Κοίταξέ με λίγο, μόνο η αγάπη σε κάνει άνθρωπο. Και η σκέψη.» 

Στο παραπάνω απόσπασμα να επισημάνεις τρεις γλωσσικές επιλογές, με τις οποίες ο ομιλητής 

επιδιώκει να προβληματίσει (μονάδες 9) και να εξηγήσεις με συντομία πώς συμβάλλουν σε αυτή 

του  την πρόθεση (μονάδες 6). 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ 2 (μονάδες 30) 

Στα πλαίσια ενός αφιερώματος στο ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου σας για την 

«καταπολέμηση του ρατσισμού και την υγιή συνύπαρξη των ανθρώπων» αναρτήθηκε συνέντευξη  

που έδωσε ο Θανάσης Αντετοκούμπο λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για τις ΗΠΑ. Με αφορμή το 

κείμενο αυτό και αξιοποιώντας τις πληροφορίες του να παρουσιάσετε σε ένα δικό σας άρθρο τα 

κοινωνικά αίτια εξαιτίας των οποίων κάποια άτομα αντιμετωπίζονται σήμερα ρατσιστικά, αλλά και 

την ορθή στάση που πρέπει το κάθε άτομο να κρατά απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. (350 

περίπου λέξεις) 

          Μονάδες 30 

 

 

ΘΕΜΑ 3 (μονάδες 20) 

α) Πώς θα χαρακτηρίζατε τη γλώσσα του αποσπάσματος από το μυθιστόρημα «Στου 

Χατζηφράγκου»; (5 μονάδες). β) Μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών της η γλώσσα του κειμένου 

περιέχει πολλούς ιδιωματισμούς. Να βρείτε τρία σημεία μέσα στο κείμενο που να το 

αποδεικνύουν (3 μονάδες) και να σχολιάσετε το ρόλο τους (5 μονάδες); γ) Πώς η χρήση του λόγου 

από τους δύο πρωταγωνιστές της σκηνής του αποσπάσματος εξυπηρετεί την ανάδειξη της 

προσωπικότητάς τους; Ποιες πληροφορίες παίρνουμε για τον καθένα; (8 μονάδες) 

Μονάδες 20 

 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Να ερμηνεύσεις με σχετικές αναφορές την αντίδραση του παπά και όσων μαθαίνουν την άφιξη 

των Εβραίων στη συνοικία. Η ερμηνεία σου να εκτείνεται σε 100-150 λέξεις. 

Μονάδες 15 

 

 

Ευχόμαστε επιτυχία!!! 


