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Κείμενο 1

Με τη μαμά... και στα ώριμα χρόνια

Το κείμενο είναι απόσπασμα άρθρου της Τασούλας Καραϊσκάκη, δημοσιευμένου στις 28.11.2014.

Για πρώτη φορά οι Βρετανοί νέοι έως 25 ετών έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες, σε

σύγκριση με τους συνταξιούχους, να βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας, εκτιμά το

Joseph Rowntree Foundation. Οι νέοι 16 έως 24 ετών που ζουν με ελάχιστα, έχουν αυξηθεί

κατά  6%  την  τελευταία  δεκαετία,  κυρίως  λόγω  των  ολιγόμηνων  συμβάσεων  και  της

ημιαπασχόλησης, και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, αποφαίνεται το ίδρυμα. Η πτώση

εισοδημάτων και η αύξηση του κόστους διαβίωσης, λέει το ίδρυμα, θα εγκλωβίσουν τους

20άρηδες  σε  εξαιρετικά  χαμηλόμισθες  θέσεις  εργασίας  –και  στην  αδυναμία  να

συντηρήσουν  μόνοι  τους  ένα  νοικοκυριό–,  για  αρκετά  χρόνια  ακόμη.  Την  τελευταία

δεκαετία, μόνο το 20% των νέων κατάφερε να φύγει από το πατρικό του.

Ίδιες οι τάσεις και στην Ελλάδα, και για εκείνο το μικρό τμήμα της νεολαίας που

καταφέρνει να εργάζεται (ανεργία νέων 16-24 ετών: 56,7%), να απασχολείται ευκαιριακά ή

σε θέσεις χαμηλότερες των δεξιοτήτων τους.

Δυσοίωνο  σενάριο,  ανησυχαστικό,  εξόχως  προβληματικό  για  τον  προοδευμένο

κόσμο  μας.  Διότι  νέος  και  απουσία  μέλλοντος  είναι  δύο  έννοιες  ασυμβίβαστες  στους

πολιτισμούς  της  εξέλιξης.  Στην  εποχή  των  multimedia,  με  τον  τζίρο  των  ηλεκτρονικών

αγαθών  και  υπηρεσιών  να  ξεπερνά  τα  2,1  τρισ.  δολάρια,  στις  κοινωνίες  των  γυαλιών-

υπερυπολογιστών που βλέπουν ολογραφικά,  των 3D εκτυπωτών σπιτιών,  μηχανημάτων,

τροφίμων και ανθρώπινων οργάνων, του μανδύα αορατότητας από νανοϋλικά, οι νέοι είναι

βουτηγμένοι  στη  μιζέρια,  εξαρτημένοι  από την  αγία  οικογένεια  και  τα  ρουσφέτια1 των

πολιτικών φίλων για μια δουλίτσα. Προς τι τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, τα ρομπότ

στους κομήτες και η έρευνα που «τρέχει» προς τη διόρθωση ελαττωματικών γονιδίων, τις

καθολικές ασύρματες επικοινωνίες και την κβαντική τηλεμεταφορά δεδομένων;

Η  «πρώτη  ύλη» των  νέων  κοινωνιών  μαραζώνει,  παγιδεύεται,  ασφυκτιά,

συντρίβεται  από  την  αποκάλυψη  της  ουτιδανής2παρουσίας  της. Οι  μεγαλόθυμες3

φιλοδοξίες της εποχής της ανάπτυξης εξέπεσαν. Οι αγορές διευρύνθηκαν, οι κερδοσκόποι

1 πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς και τους πολίτες.

2ανάξιας λόγου, αυτής που δε διαθέτει σπουδαιότητα ή κύρος.

3μεγαλόψυχες, εντυπωσιακές.



πλήθυναν, η ζωή συρρικνώθηκε στο παρόν, ένα παρόν χωρίς βαρύτητα, που κινείται αλλά

δεν  προχωρεί.  Έναν  κόσμο  χωρίς  ιδεώδες,  μια  αγωνία  χωρίς  διδασκαλία... Μήπως  οι

μεγάλοι της Ευρώπης να ξανασκεφθούν ότι αυτή η ήπειρος της κοινής μας μοίρας, όπου οι

νέοι  υφίστανται  τις  ίδιες  διαδικασίες  αποσύνθεσης,  θα  σωθεί  μόνο  αν  τους

συνυπολογίσουν; Αν  εξετάσουν  το  κόστος  του  αποκλεισμού  τους  από  την  αξιοπρεπή

εργασία, όχι μόνο το οικονομικό (αποτιμάται σε 160 δισ. ευρώ), αλλά και  το κοινωνικό –

τον φόβο, την έλλειψη   ελπίδας   και εμπιστοσύνης σε θεσμούς και κυβερνήσεις  ;

Κείμενο 2

Μού αφήνεις πενήντα δραχμές για τσιγάρα; 

Το  διήγημα  «Μού  αφήνεις  πενήντα  δραχμές  για  τσιγάρα;»  είναι  δημοσιευμένο  στο  βιβλίο  του

Θανάση Βαλτινού (1932- )  «Εθισμός στη νικοτίνη»,  εκδόσεις «Βιβλιοπωλείον της Εστίας»,  Αθήνα,

2008.

Εκείνα  τα  χρόνια  δούλευα  στο  αγώγι.  Τρίπολη-Αθήνα  εξακόσιες  δραχμές.  Είχα  μια

κράισλερ,  πετούσε. Δεκατρείς Μαΐου, με το παλαιό. Έκανε μια ζέστη, χρόνια είχα να τη

θυμηθώ.  Μετράω  με  το  παλαιό  εγώ.  Ήρθε  ένας,  είχε  το  παιδί  του  διφθερίτη.  Το  είχε

κουβαλήσει  πρώτα στον Παπαδημητρίου.  Σπουδασμένος  στη  Γαλλία  ο  Παπαδημητρίου.

Του λέει, πάρε το αεροπλάνο να το πας στην Αθήνα το παιδί. Δεν είχαν τα μέσα εδώ.

Έρχεται αυτός με τη γυναίκα του, μπαίνουν στην κούρσα χωρίς συμφωνία.

- Από πού είσαι; τον ρωτάω.

- Από το Βαλτεσινίκο, μου λέει.

Το πατάω εγώ το αυτοκίνητο,  τα φώτα αναμμένα,  έντεκα το πρωί,  άντε δώδεκα.  Κάνω

δυόμισι ώρες μέχρι το Παίδων. Τότε, με κείνους τους δρόμους. Σταματάω μπροστά στην

πύλη, βγαίνει τώρα ο άντρας με το αγοράκι αγκαλιά. Θα ήταν ως τριών ετών. Το πηγαίνει

μέσα. Εγώ περίμενα.

Έρχεται καμιά φορά, του λέω: Τι έγινε;

Μου  λέει  θα  το  γλιτώσω,  το  έμπασαν  στο  θάλαμο.  Μου  λέει  τι  σου  χρωστάω;

Τι να του γυρέψω, όσα ήθελα μπορούσα, δε με είχε συμφωνήσει. Αλλά με μισό παπούτσι

ήτανε.

Του λέω είσαι ευχαριστημένος να μου δώσεις πεντακόσιες δραχμές;

Βγάζει ένα πεντακοσάρικο, εκείνο είχε όλο κι όλο.

Τον είδα που δίσταζε.

- Τι είναι;



Μου αφήνεις, λέει, πενήντα δραχμές να πάρω τσιγάρα;

Ντρεπότανε.

- Και για ναύλα, να πάω εδώ στο Αιγάλεω, σ’ ένα συγγενή μου;

Του λέω δώσ’ μου τέσσερα κατοστάρικα.

Τι να του πω που ήταν με μισό παπούτσι.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 ( μονάδες 35 )

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Σε 40-50 περίπου λέξεις  να παρουσιάσεις  το αδιέξοδο των νέων στην αγορά εργασίας,

σύμφωνα με το Κείμενο 1. 

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Στις τρεις πρώτες παραγράφους του Κειμένου 1 υπάρχει η νοηματική σχέση της αντίθεσης.

Να περιγράψεις αυτή τη σχέση (μονάδες 5) και να γράψεις έναν τίτλο που με συντομία να

την αποτυπώνει (μονάδες 5).

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

«πρώτη ύλη», 

μια αγωνία χωρίς διδασκαλία..., 

θα σωθεί μόνο αν τους συνυπολογίσουν; 

(αποτιμάται σε 160 δισ. ευρώ), 

το  κοινωνικό  –  τον  φόβο,  την  έλλειψη  ελπίδας  και  εμπιστοσύνης  σε  θεσμούς  και

κυβερνήσεις; 

Να αιτιολογήσεις τη χρήση των εξής σημείων στίξης στις παραπάνω φράσεις –προτάσεις

της  τελευταίας  παραγράφου  του  Κειμένου  1:  των  εισαγωγικών  στην  πρώτη,  των



αποσιωπητικών στη δεύτερη, του ερωτηματικού στην τρίτη, της παρένθεσης στην τέταρτη

και της παύλας στην πέμπτη περίπτωση.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Να ερμηνεύσεις την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πατέρας στο Κείμενο 2

(μονάδες  10). Ποιες  σκέψεις  και  συναισθήματα  σού  γεννά  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  του

συμπεριφέρεται ο αφηγητής (μονάδες 5); Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε ένα κείμενο

100-150 λέξεων.

Μονάδες 15


