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Κείμενο 

[Η νεανική ανταρσία] 

Το κείμενο υπογράφεται από τον Λέανδρο Πολενάκη και έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα 

«Αυγή» στις 25.4.2016, στη στήλη «Τέχνες». Πρόκειται για παρουσίαση του βιβλίου της 

συγγραφέως Μάρτα Μπουτσάκα «plastililina».  

 

Φοβάμαι ότι θα αδικούσα το έργο της νέας Καταλανής συγγραφέως Μάρτα 

Μπουτσάκα με τον ελληνικό τίτλο: «Συγγνώμη» (στο πρωτότυπο: plastililina = εύπλαστη 

ύλη ή εκρηκτικό μείγμα), αν έλεγα ότι θέμα του είναι η νεανική εγκληματικότητα. Το θέμα 

του είναι ευρύτερο, είναι η νεανική ανταρσία, που δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με την 

τυπική παραβατικότητα έναντι θεσμών και νόμων. Είναι η «ανταρσία των αγγέλων» (ως ένα 

εκρηκτικό μείγμα νιότης και απόγνωσης), όπως είχε ονομάσει μια παλαιότερη πραγματεία1 

του πάνω στο ίδιο ζήτημα, ενορατικά, γνωστός διανοούμενος. Μάλιστα, σε μια εποχή όπου 

ούτε η εξάπλωση των ναρκωτικών ούτε η ισχύς των ΜΜΕ ήταν τόσο μεγάλη. 

Αφορμή του έργου της Μπουτσάκα υπήρξε ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη 

στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας: ο αναίτιος, σχεδόν τελετουργικός, άγριος φόνος 

(κάψιμο) μιας άστεγης μεσήλικης γυναίκας από μια παρέα εφήβων, αγοριών και κοριτσιών. 

(Δεν ήταν το μόνο ανάλογο περιστατικό, συμβαίνουν και αλλού, στην Ελλάδα και σε όλη 

την Ευρώπη, σε ένα ταξίδι μου στη Γερμανία πριν λίγα χρόνια η μικρή ειδυλλιακή 

φοιτητούπολη του Γκαίτινγκεν ήταν ανάστατη από παρόμοιο φρικτό φόνο). Τι συμβαίνει 

λοιπόν και τα παιδιά μας, μεγαλωμένα κάτω από τον αστερισμό μιας «απελευθερωμένης» 

παιδείας, ανταποκρίνονται με πράξεις ακραίας βίας; 

«Συγκλονισμένη από το γεγονός που την ώθησε στη συγγραφή του έργου», 

μεταφέρω από το σημείωμα της μεταφράστριας Μαρίας Χατζηεμμανουήλ, «αλλά μακριά 

από διδακτισμούς και ηθικολογίες, η συγγραφέας προσπαθεί να κατανοήσει τις σχέσεις 

των νέων μεταξύ τους, αναζητώντας μια απάντηση στα εύλογα ερωτήματα, τα δικά της, 

αλλά και των θεατών: τι γεννάει όλη αυτή την απρόκλητη, αναίτια φαινομενικά βία στην 

                                                           
1 σύγγραμμα που περιέχει διεξοδική μελέτη και έκθεση συλλογισμών, ιδεών και συμπερασμάτων σε  
 ένα αντικείμενο. 



εποχή μας; Μέχρι πού φθάνει η ευθύνη των γονιών για τις πράξεις των παιδιών τους; Ποια 

είναι η ευθύνη των ΜΜΕ;». 

Το έργο «βλέπει», πράγματι, πίσω από τα πιο πάνω, την εργώδη προσπάθεια των 

επικυρίαρχων του πλανήτη να καταστρέψουν συστηματικά, με ποταμούς χρημάτων, κάθε 

βάση οργανωμένης ζωής της κοινωνίας. Να παραμορφώσουν και να ακρωτηριάσουν όλα 

τα ζωτικά κείμενα, προτείνοντας στη θέση τους σκουπίδια. 

Η μετάφραση από τα Καταλανικά της Μαρίας Χατζηεμμανουήλ, με τη 

δραματουργική επεξεργασία των Άννας Αδριανού και Γιάννη Μπότση, παρ' ότι προσθέτει 

στο έργο μια γενναιόδωρη -και αρκούντως διδακτική- «αύρα «συγγνώμης», είναι καλή. 

Ωστόσο, επιμένω ότι ο πρωτότυπος τίτλος, μάλιστα με τη δεύτερη σημασία του (ως ένα 

εκρηκτικό μείγμα νιότης και απόγνωσης), είναι το αληθινό νήμα και φυτίλι του σκληρού 

αυτού έργου. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

«Να παραμορφώσουν και να ακρωτηριάσουν όλα τα ζωτικά κείμενα, προτείνοντας στη 

θέση τους σκουπίδια»: Στην παραπάνω περίοδο λόγου της τέταρτης παραγράφου του 

κειμένου το ύφος λόγου μπορεί να χαρακτηρισθεί κυρίως ως: 

α. Ειρωνικό 

β. Επιθετικό 

γ. Καταγγελτικό 

δ. Ουδέτερο 

Επίλεξε τη σωστή κατά τη γνώμη σου απάντηση (μονάδες 4) και τεκμηρίωσέ τη με δύο 

σχετικές γλωσσικές αναφορές στην παραπάνω περίοδο λόγου. (μονάδες 6) 

Μονάδες 10  

ΘΕΜΑ 3 

Με αφορμή το κείμενο που διάβασες να δημοσιεύσεις ένα άρθρο 250-300 λέξεων στην 

εφημερίδα του σχολείου σου. Σε αυτό να εκθέσεις τεκμηριωμένα τη γνώμη σου σχετικά με 

το αν η οικογένεια ή το σχολείο έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για ανάλογες συμπεριφορές. 

Στην επιχειρηματολογία σου μπορείς να παραθέσεις παραδείγματα από την προσωπική 

σου εμπειρία και να αξιοποιήσεις στοιχεία του κειμένου. 

Μονάδες 40 


