
 

 

 
 

 
 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 

 
1. Το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η «Ιστορία ενός αιχμαλώτου» είναι η Μικρασιατική 
καταστροφή. Πρόκειται ουσιαστικά για την αιχμαλωσία και τις περιπέτειες που αντιμετώπισαν οι 
Έλληνες κατά την καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Στις 31 Αυγούστου αρχίζει ο εμπρησμός της 
πόλης και εκδίδεται τουρκική διαταγή να παραδοθούν αμέσως οι άντρες της ελληνικής καταγωγής 
και να κρατηθούν ως αιχμάλωτοι μέχρι το πέρας των εχθροπραξιών. 
Τρία στοιχεία που φανερώνουν το ιστορικό αυτό πλαίσιο του κειμένου είναι α) «Στην καταστροφή 
της Σμύρνης…αιχμάλωτος»   
β) «Μεσημέρι πιάστηκα…βλαστημώντας» 
γ) «Όπως βγήκαμε…το τουρκομάνι που μας περίμενε…έπεσε απάνω μας» 
 
2. Υφολογικά γνωρίσματα: 
α) η ιδιωματική γλώσσα, διανθισμένη με πλήθος τουρκικών λέξεων 
παραδείγματα:  
- «Σα φτάσαμε στο Μπασμαχανέ, μπροστά μας βγήκε ένας Χαφούζης» 
- «Αλλάχ, Αλλάχ, είπε, τι γίνεται εδώ!» 
β) η συχνή χρήση διαλόγου 
παραδείγματα: 
- «- Ο λοχαγός εδώ! ξαναφωνάζει» 
- «Το «κιτάπι» μας αυτά λέει;» 
γ) ο περιορισμός των σχημάτων λόγου και εκφραστικών μέσων 
παραδείγματα: 
- «Μεσημέρι πιάστηκα μαζί με άλλους» 
- «Κοντά μεσάνυχτα …γόνα με γόνα» 
δ) ο λιτός χαρακτήρας της αφήγησης 
 παραδείγματα: 
- «Μέσ’ απ’ τα χέρια τους με πήρανε. Κι έμεινα στην Τουρκία αιχμάλωτος.» 
- «Μας έβγαλαν στην αυλή και μας χώρισαν απ’ τους πολίτες· τότε είδα και τον αδερφό μου» 
 
3. Ο αφηγητής και οι υπόλοιποι αιχμάλωτοι δέχτηκαν αρκετές ταπεινότητες από τους Τούρκους, 
ωστόσο υπήρχαν κάποιες στιγμές που οι τελευταίοι συμπεριφέρθηκαν με συμπόνια και ανθρωπιά. 
Ένα πρώτο παράδειγμα αποτελεί η στάση του γραμματικού, ο οποίος τους έδωσε συμβουλή να μη 
δίνουν στόχο και να αποσύρονται μέσα όταν έρχεται η φρουρά. («Ένας γραμματικός…έξω μην τον 
δώσετε»). Προφανώς ο ίδιος λυπήθηκε τους αιχμαλώτους που χάρη σ’ αυτόν γλίτωσαν από το 
«ξεδιάλεγμα». Παράλληλα, όταν οι αιχμάλωτοι οδηγήθηκαν στο Μπασμαχανέ, ένας Χαβούζης 
(δηλαδή Τούρκος που διάβαζε το Κοράνι) επικαλέστηκε τον Αλλάχ για την απαράδεκτη κατάσταση 
των αιχμαλώτων και διακριτικά επέπληξε τον ασκέρ-αγά, το λοχαγό. Η στάση του αυτή ήταν μια 
δεύτερη στιγμή ανθρωπιάς για τους αιχμαλώτους. 
 
4. Στο απόσπασμα αυτό παρουσιάζεται έντονα η εκδικητική στάση και το μίσος του τουρκικού 
πλήθους εναντίον των Ελλήνων αιχμαλώτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ένα περιστατικό στην 
αγορά κατά το οποίο πλήθος απλών Τούρκων πολιτών, «τουρκομάνι», τους έριχνε τραπέζια, 
καρέκλες, ποτήρια και «ό, τι έβρισκαν μπροστά τους από όλες τις πλευρές». Στο σημείο αυτό ο 
αφηγητής με την εκφραστική του λιτότητα και σαφήνεια τονίζει έμμεσα την μανία και την 
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αγριότητα που έδειξαν οι Τούρκοι στους Έλληνες κρατούμενους παρουσιάζοντας ωστόσο μόνο τα 
γεγονότα και χωρίς να καταφεύγει σε κάθε είδους χαρακτηρισμό ή σχολιασμό.  
Στη συνέχεια ο αφηγητής επισημαίνει και την ανθελληνική στάση των Γάλλων («Ήταν και ναύτες 
Φράγγοι…») που διασκέδαζαν, «έκαναν χάζι με μας», και περιέπαιζαν ουσιαστικά την τραγική 
μοίρα των Ελλήνων αιχμαλώτων. Με την αναφορά αυτή τονίζεται για άλλη μια φορά εμμέσως το 
μίσος και η εκδικητική μανία προς τους φοβισμένους αιχμάλωτους χωρίς όμως και πάλι να 
σχολιάζεται κανένα σημείο. 
 
5. Ανάμεσα στο μυθιστόρημα «Ματωμένα Χώματα» και «Ιστορία ενός αιχμαλώτου» υπάρχουν 
πολλές ομοιότητες. Αρχικά, είναι ευδιάκριτος ο κοινός θεματικός πυρήνας και πιο συγκεκριμένα η 
τύχη του Ελληνικού πληθυσμού μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Το πρώτο σημείο εντοπίζεται 
στην αιχμαλωσία των πρωταγωνιστών «Μπήκαμε σε μια φάλαγγα…αιχμαλωσία», «Μέσ’ απ’ τα 
χέρια τους…στρατώνες». Ομοιότητες παρουσιάζονται ακόμη και στις συνθήκες της σύλληψής τους, 
«Αρπάξανε από την τετράδα μας..», «-Στις τετράδες! Στις τετράδες!». Παράλληλα, είναι ευδιάκριτη 
και στα δύο κείμενα η εκδικητική μανία του Τουρκικού πληθυσμού προς τους αιχμαλώτους, η οποία 
προχωρεί ακόμα περισσότερο και μετατρέπεται σε διάθεση δολοφονίας είτε εκδηλώνεται ως ωμή 
δολοφονική πράξη «Τα τουρκοχώρια…να πάρουν εκδίκηση», «Εκεί πάλι…ρίχτηκαν επάνω μας», 
«Όσοι ήταν ανήμποροι…και τους καθάριζαν», «Εκεί το τουρκομάνι που μας περίμενε…απ’ όλες τις 
μεριές». Η συμπεριφορά των Τούρκων στρατιωτικών και αξιωματούχων που χαρακτηρίζεται από 
αγριότητα, μίσος και κτηνωδία είναι επίσης κοινή στα κείμενα «Ο αξιωματικό…ούτε σπόρος από 
σας», «…του σκίσανε την κοιλιά…τα’ άντερά του στα χέρια». Τέλος, και στα δύο κείμενα γίνεται 
αναφορά σχετικά με τον τόπο όπου κατευθυνόταν οι αιχμάλωτοι, «…θα μας πήγαινε στη 
Μαγνησία…», «…βαδίζαμε για τη Μαγνησία».  
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