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Μαμά, μην κλαις, θα τα λέμε στο «skype»… 

 

  Παλιά μετανάστευαν εξαιτίας της ανέχειας. Κουβαλούσαν τις 

αναμνήσεις τους σαν ξόρκια για τους δράκους της ξενιτιάς κι έσερναν, 

εκτός από τους ταπεινούς τους μπόγους, πιότερο την υπόσχεση για 

επιστροφή. Νοσταλγία για μια αγαπημένη όπως ο Γιάννης του 

Μοθωνιού για μια Μελαχρώ ιστορημένη από τον Παπαδιαμάντη. Μια 

υπόσχεση σαν αυτή με την οποία έκλεινε το «Διπλό βιβλίο» του 

Δημήτρη Χατζή: «Και θα τη φκιάσουμε έτσι και μια πατρίδα για μας – 

εκεί στην πατρίδα μας την Ελλάδα». Τώρα φεύγουν οργισμένοι. Στις 

βαλίτσες κουβαλάνε τα πτυχία τους, βουβό θυμό κι ένα δακρυσμένο άι 

σιχτίρ για την πατρίδα που τους αποβάλλει σαν ανεπιθύμητα όντα. 

Φεύγουν νέοι με μεταπτυχιακά αλλά και απελπισμένοι μεσήλικες. Όπως 

ο γιατρός, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης, που πήγε στην Αγγλία αγανακτισμένος με όσα βίωνε στα 

ελληνικά νοσοκομεία. Σαν την Ξένια που γύρισε δυο φορές την Ευρώπη 

και τώρα ζει ως περιζήτητη εργαζόμενη στη Ζυρίχη πριν ακόμη γίνει 25 

χρονών. Άριστη στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, για τους Ελβετούς. Η 

πατρίδα της όμως της έκοβε την ανάσα με λαβή επιδέξιου στραγγαλιστή. 

  Αναχωρούν όχι πια για ταξίδι με φτηνό αεροπορικό εισιτήριο. Η γενιά 

της ξέφρενης ανεμελιάς συνετρίβη κατά την προσγείωση στην 

πραγματικότητα. Φεύγουν νιώθοντας τυχεροί αν καταφέρουν και βρουν 

χώρα υποδοχής: μηχανικοί και επαγγελματίες από τον χώρο της υγείας, 
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λογιστές και φοροτεχνικοί, ναυπηγοί και αρχιτέκτονες, γεωπόνοι και 

χημικοί, κτηνίατροι και φυσιοθεραπευτές, τεχνολόγοι πυρηνικής ιατρικής 

και οδοντίατροι, λογοθεραπευτές και μαίες, μηχανικοί αυτοκινήτων και 

συγκολλητές, κλειδαράδες και χτίστες, ξυλουργοί και υδραυλικοί, 

ηλεκτρολόγοι και ψυκτικοί. Κάθε οικογένεια και ένας 

μετανάστης.Παρηγορούν τους δικούς τους «μην κλαις, βρε μαμά, θα 

μιλάμε στο σκάιπ». Η θέση όμως στο κυριακάτικο τραπέζι θα είναι άδεια. 

Σε πέντε ηλεκτρονικά λεπτά τι να πεις; Για ποιο καημό, ποιο όνειρο και 

πόνο, πώς να τσουγκρίσεις το ποτήρι στη χαρά; 

  Θα περιμένουν όλοι το καλοκαίρι. Αν η εταιρεία δώσει άδεια. Αλλά 

ποιος τα σκέφτεται αυτά τώρα που στο μυαλό υπάρχει το σχέδιο -και η 

όποια ευκαιρία- για δραπέτευση. Γιατί το πατρώο χώμα είναι ειρκτή, 

κυρίως για τους αθώους. Οι άλλοι μια ζωή θα ξεφεύγουν. 

  Τώρα στα αεροδρόμια οι συγγενείς δεν κουνάνε πια μαντήλια κι αυτοί 

που φεύγουν αφήνουν σε όσους μένουν μοναχά τις ελπίδες. Πως όταν 

περάσουν τα χρόνια ενδέχεται να ξεθυμάνει ο θυμός, θα στραγγίσει το 

ξίδι, θα μείνει μόνο η γλύκα στιγμών με συγγενείς και φίλους, ομορφιές 

και γοητείες των αισθήσεων, θερινές τζιτζικοκραυγές ξεγνοιασιάς. 

  Ποιες λέξεις άραγε και ποια χρώματα θα περιγράφουν το περιεχόμενο 

της νοσταλγίας του μέλλοντος; Παπαδιαμαντικές «ελάτε, παιδιά, να 

τραγ’δήστε» ή του Χατζή «…κι ας είναι λίγο για την Ελλάδα»; 

 Απόστολος Λυκεσάς 

Πηγή: Εφημερίδα Έθνος 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο του προηγούμενου κειμένου με μια 

περίληψη 100 λέξεων. 

Μονάδες 25 

 

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=25862&subid=2&pubid=63608447
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2. Να βρείτε τρία χαρακτηριστικά του δοκιμίου στο κείμενο 

Μονάδες 3 

 

3. Να αντικαταστήσεις τις λέξεις/φράσεις του κειμένου με άλλες 

ισοδύναμες σε πιο λόγιο ύφος : ξεθυμάνει ο θυμός, θα στραγγίσει το ξίδι, 

θα μείνει μόνο η γλύκα στιγμών, θερινές τζιτζικοκραυγές ξεγνοιασιάς 

Μονάδες 4 

 

 4. Με ποιους τρόπους αναπτύσσεται η πρώτη παράγραφος του 

κειμένου;  

Μονάδες 3 

 

5. ανέχειας, κουβαλούσαν ,βουβό, επιδέξιου, ειρκτή, : Να γράψετε ένα 

συνώνυμο και ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις του 

κειμένου 

Μονάδες 10 

 

6. «Η γενιά της ξέφρενης ανεμελιάς συνετρίβη κατά την προσγείωση 

στην πραγματικότητα » : Να γράψετε μία παράγραφο με αιτιολόγηση και 

παραδείγματα αναπτύσσοντας το νόημα της παραπάνω φράσης 

Μονάδες 10 

 

7. Θα περιμένουν όλοι το καλοκαίρι. .....Οι άλλοι μια ζωή θα ξεφεύγουν: 

Εντοπίστε τη συνοχή της παραγράφου 

Μονάδες 3 

 

8.  Τώρα στα αεροδρόμια οι συγγενείς δεν κουνάνε πια μαντήλια κι αυτοί 

που φεύγουν αφήνουν σε όσους μένουν μοναχά τις ελπίδες 

Να γίνει αλλαγή σύνταξης. 

Μονάδες 2 
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9. Σε μια επιστολή προς ένα φίλο σου να εκθέσεις τους 

προβληματισμούς σου για το πρόβλημα της σύγχρονης μετανάστευσης 

εκθέτοντας τα αίτια και τις συνέπειες για τη χώρα μας. 

(500 – 600 λέξεις)  

Μονάδες 40 

 

 


