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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

[Συνέπειες του πολέμου] 

Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί διασκευή ενός άρθρου που δημοσιεύτηκε στις 19-06-2017 

στην ηλεκτρονική σελίδα www.unhcr.org/gr, τον ιστότοπο της Ύπατης Αρμοστείας  του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες (UNHCR).  

Ο πόλεμος, η βία και οι διώξεις παγκοσμίως αναγκάζουν περισσότερους 

ανθρώπους από ποτέ να εκτοπιστούν από τις εστίες τους, σύμφωνα με έκθεση που 

δημοσιεύει σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.). Σύμφωνα με τη 

νέα ετήσια έκθεση της Υ.Α. «Παγκόσμιες Τάσεις», που αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια 

έρευνα του οργανισμού για το φαινόμενο του εκτοπισμού, υπήρχαν 65,6 εκατομμύρια 

αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως στα τέλη του 2016. Ο συνολικός αυτός αριθμός 

αντιστοιχεί σε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων που χρήζουν προστασίας σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

Ο αριθμός των 65,6 εκατομμυρίων περιλαμβάνει τρεις σημαντικές κατηγορίες. 

Πρώτον, περιλαμβάνονται οι πρόσφυγες, στα 22,5 εκατομμύρια, τον υψηλότερο αριθμό 

που έχει σημειωθεί ποτέ. Η Συρία, εξαιτίας του πολέμου, εξακολουθεί να αποτελεί τη 

μεγαλύτερη χώρα προέλευσης προσφύγων. Δεύτερον, περιλαμβάνονται οι εσωτερικά 

εκτοπισμένοι, που έφτασαν τα 40,3 εκατομμύρια στα τέλη του 2016. Οι μεγαλύτερες 

καταστάσεις εσωτερικού εκτοπισμού σημειώθηκαν στη Συρία, το Ιράκ, αλλά και μέσα στην 

Κολομβία. Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα του εσωτερικού εκτοπισμού είναι παγκόσμιο. 

Τρίτον, περιλαμβάνονται οι άνθρωποι που ζητούν άσυλο, οι οποίοι εγκατέλειψαν την 

πατρίδα τους και αναζητούν διεθνή προστασία ως πρόσφυγες. 

Όλα αυτά συνθέτουν το τεράστιο ανθρώπινο κόστος που επιφέρουν ο πόλεμος και 

οι διώξεις παγκοσμίως. Τα παιδιά, που αποτελούν τους μισούς πρόσφυγες στον κόσμο, 

εξακολουθούν να φέρουν ένα δυσανάλογο βάρος των δεινών του ξεριζωμού, κυρίως λόγω 



της αυξημένης ευαλωτότητάς1 τους. Είναι τραγικό ότι 75.000 αιτήματα ασύλου έχουν 

υποβληθεί από παιδιά που ταξίδευαν μόνα τους ή ήταν χωρισμένα από την οικογένειά 

τους.  

“Από κάθε άποψη, πρόκειται για έναν απαράδεκτα υψηλό αριθμό, και 

καταδεικνύει με τρόπο ηχηρό την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για αλληλεγγύη και για έναν 

κοινό σκοπό, την πρόληψη και την επίλυση κρίσεων”, δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες Filippo Grandi.  

 

Α3. Στο κείμενο αναφέρεται πως στον σύγχρονο κόσμο υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

αλληλεγγύη και για έναν κοινό σκοπό, την πρόληψη και την επίλυση κρίσεων. Με αφορμή 

τη φράση αυτή που σου δημιούργησε προβληματισμό, αποφασίζεις να εκφωνήσεις ομιλία 

(200-250 λέξεων) στο σχολείο, στο πλαίσιο Ημερίδας  για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, 

στην οποία θα παρουσιάζεις τις συνέπειες του πολέμου, ιδιαίτερα στα παιδιά, και θα 

τονίσεις τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. 
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Β. Λογοτεχνικό Κείμενο  

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ (1928- ) 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ2 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ 

Το ποίημα του Τίτου Πατρίκιου, «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ», προέρχεται από την 

ποιητική συλλογή του με τίτλο  “Η Νέα Χάραξη”, η οποία δημοσιεύθηκε το 2007 (εκδόσεις 

Κέδρος). 

 

Παίρνω από χάμω ένα κομμάτι ψωμί 

ακόμα φρέσκο, από κάποιον χορτάτο πεταμένο 

                                                           
1ευαλωτότητα= η ιδιότητα του ευάλωτου, αυτού που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία κρίση ή έναν 
κίνδυνο 
2Καμπάνια: εκστρατεία, οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού (πχ. 
προεκλογική/διαφημιστική κ.λπ.) 



το φιλώ όπως έκανα παιδί, το σταυρώνω 

προσέχοντας να μη με δει κανείς 

το ακουμπώ ψηλά σ' ένα περβάζι. 

Είχα καιρό να θυμηθώ 

πώς φώλιαζε στα σωθικά η πείνα 

πώς άπλωνε σαν αχόρταγο χταπόδι 

σ' όλα τα σπλάχνα τα πλοκάμια της. 

Παίρνω από χάμω ένα κομμάτι ψωμί 

από κάποιον χορτάτο πεταμένο 

κι εγώ χορτάτος από χρόνια τώρα. 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου που σου δίνονται. Να 

καταγράψεις τις απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Το ποιητικό υποκείμενο μαζεύει από τον δρόμο ένα πεταμένο κομμάτι φρέσκο 

ψωμί, αν και ο ίδιος είναι «χορτάτος». Γιατί, κατά τη γνώμη σου, προβαίνει σ’ αυτή την 

ενέργεια;  Ποια θα ήταν η δική σου στάση σε παρόμοια περίπτωση και γιατί; 

ή 

2. Η πείνα και η σπατάλη τροφίμων είναι συχνή στον πόλεμο, αλλά και σε περίοδο 

ειρήνης, αντίστοιχα. Αποφασίζετε με τους συμμαθητές σου να οργανώσετε «ΚΑΜΠΑΝΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Να συντάξεις ένα κείμενο που θα 

εκφωνήσεις σε ραδιοφωνική εκπομπή. 
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