
  

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ   

 

Κείμενο 1 

Τράπεζες χρόνου 

 
Το παρακάτω άρθρο της Λίνας Γιάνναρου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 

30/10/2005. 

 
Δεν έχουν γκισέ, φρουρούς στην είσοδο και χρηματοκιβώτιο. Δεν εξαργυρώνουν 

επιταγές ούτε χορηγούν δάνεια, το νόμισμα που αναγνωρίζουν υποδιαιρείται μεν σε 

«λεπτά», αλλά δεν κόβεται σε χαρτονομίσματα. Είναι οι Τράπεζες χρόνου, ένα 

πρωτοποριακό σύστημα ανταλλαγής υπηρεσιών, που μετράει ήδη σχεδόν μια  εικοσαετία 

ζωής στο εξωτερικό και πρόσφατα έφτασε στη χώρα μας.  

Στις Τράπεζες χρόνου, ο χρόνος είναι (το) χρήμα και ο νόμος της προσφοράς και της 

ζήτησης παίρνει κυριολεκτική σημασία. Σύμφωνα με τους νόμους του ιδιότυπου αυτού 

τραπεζικού συστήματος, μια ώρα ισούται με μια πιστωτική μονάδα. Έτσι, όποιος 

«καταθέτει» μια ώρα από το χρόνο του «αγοράζει» αυτόματα μια ώρα από το χρόνο 

κάποιου άλλου. Παράδειγμα: χρειάζομαι κάποιον να μου κρατήσει τα παιδιά; Θα διαθέσω 

κι εγώ λίγο από το χρόνο μου για να βοηθήσω κάποιον άλλο. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό; 

Τα πάντα – από το να του μάθω ένα μουσικό όργανο που ξέρω ή μια ξένη γλώσσα, μέχρι να 

του κάνω παρέα ένα «δύσκολο» βράδυ ή να τον βοηθήσω στην κηπουρική. Η Τράπεζα 

συντονίζει αυτές τις «συναλλαγές» τηρώντας φυσικά και μια βάση δεδομένων με τις 

πιστωτικές μονάδες που αναλογούν στα μέλη της.  

Η ιδέα είναι απλή: οι άνθρωποι έχουν μια σειρά από δεξιότητες τις οποίες η 

οικονομία της αγοράς υποτιμά, ακριβώς διότι βρίσκονται σε αφθονία. Ποιος «πουλάει» για 

παράδειγμα συντροφιά στη γυμναστική ή στη βόλτα στα μαγαζιά; Πόσο μπορεί να 

«κοστολογηθεί» ένας καλός ακροατής ή κάποιος που θα πάει να ψωνίσει τα φάρμακα που 

μόλις τέλειωσαν; Ακόμα κι αν κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των 

Τραπεζών Χρόνου διατίθενται και στην ελεύθερη αγορά, όπως για παράδειγμα οι 

υπηρεσίες που προσφέρει ο περιπατητής σκύλου ή ο προσωπικός γυμναστής, είναι πάρα 

πολλοί εκείνοι που δεν μπορούν να τις αγοράσουν. Κι αυτοί που δεν έχουν χρήματα, όμως, 

μπορούν να βρουν λίγο χρόνο… 

Σήμερα, περισσότερες από 1.000 Τράπεζες Χρόνου λειτουργούν σε πάνω από 13 

χώρες. […] Στις περισσότερες περιπτώσεις οι Τράπεζες Χρόνου λειτουργούν σε επίπεδο 



  

   

κοινότητας, έχοντας στόχο να φέρουν τους ανθρώπους που ζουν σε μια γειτονιά πιο κοντά. 

Συχνά, συμμετοχή δηλώνουν και εταιρείες, οργανώσεις ή κοινωνικοί φορείς. Τα τελευταία 

χρόνια, επίσης, έχουν ανοίξει και … παραρτήματα Τραπεζών Χρόνου, με εξειδικευμένο 

χαρακτήρα, προσφέροντας για παράδειγμα αποκλειστικά υπηρεσίες υγείας ή 

απευθυνόμενα μόνο σε νέους. 

Σύμφωνα πάντως με τα συμπεράσματα έρευνας που πραγματοποίησε το 

Πανεπιστήμιο East Anglia στις Τράπεζες Χρόνου της Αγγλίας , ο θεσμός έχει κατορθώσει να 

προσελκύσει ανθρώπους κοινωνικά αποκλεισμένους, όπως ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές 

ανάγκες, ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος, μετανάστες, κ.ά. Εκείνους δηλαδή που 

«κανονικά» δεν συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες εθελοντισμού – για την ακρίβεια είναι 

συνήθως οι αποδέκτες της προσφοράς των εθελοντών. […] Στις Τράπεζες Χρόνου, επίσης, 

«συναντώνται» φαινομενικά ετερόκλητες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι 

και οι νέοι.  

Έχει βρεθεί ότι η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα βελτιώνει την ποιότητα ζωής 

του ατόμου μέσω της κοινωνικοποίησής του, ενώ βοηθάει να αντιμετωπίζονται υφέρποντα 

προβλήματα, όπως είναι ο αλκοολισμός. Φυσικά, δημιουργεί ευκαιρίες για εργασία που 

διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να υπάρξουν.  

 
Κείμενο 2 

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ (1902-1930) 

Αχ, η καρδιά μου 

 
Το ποίημα της νεοσυμβολίστριας Μαρίας Πολυδούρη βρίσκεται στη συλλογή της, Ο  τρίλλιες που 

σβήνουν (1928). Από τις Εκδόσεις Εντύποις, 2015.  

 

Αχ, η καρδιά μου νοσταλγεί, 

τώρα που φεύγει η μέρα, 

το ροδινό ξημέρωμα, 

τον ήλιο, τον αιθέρα. 

 

Τα παιδικά χαμόγελα, 

το κύμα που απαντούσε 

στο φλοίσβημα1 της πρόσχαρης 

φωνούλας μας που αχούσε. 

 
1 φλοίσβημα: ο ήχος από τα κύματα που χτυπούν στην ακτή. 



  

   

 

Τη βάρκα που λικνίζοταν 

στη μέθη μας του ονείρου, 

το αβρό2 τραγούδι που έσμιγε 

τη σιγαλιά του απείρου. 

 

Τη χαραυγή που ρόδιζε 

τα σεντεφένια3 πλάτια, 

την πεθυμιά την άχραντη 

στ᾿ αγγελικά μας μάτια. 

 

Αχ, η καρδιά μου νοσταλγεί, 

τώρα που η μέρα σβήνει, 

της ομορφιάς το πέρασμα, 

τη νειότη που μ᾿ αφήνει. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Ποια είναι η χρησιμότητα των Τραπεζών Χρόνου, σύμφωνα με τη συγγραφέα του Κειμένου  

1; (60 περίπου λέξεις) 

 

Μονάδες 10  

 

2ουποερώτημα (μονάδες 10) 

Η συγγραφέας του Κειμένου 1 στον πρόλογό της αποσκοπεί στο α) να προκαλέσει το 

ενδιαφέρον των αναγνωστών και β) να εισαγάγει το θέμα. Θεωρείς ότι επιτυγχάνει τους 

σκοπούς της; Στην απάντησή σου να αναφερθείς στις μεθόδους ανάπτυξης  και τα 

εκφραστικά μέσα, που χρησιμοποιεί. 

Μονάδες 10 

 

 
2 αβρό: χαριτωμένο 
3 σεντεφένια: μαρμάρινα αντικείμενα που ιριδίζουν, υλικό της επιφάνειας ορισμένων οστράκων.  



  

   

3ουποερώτημα (μονάδες 15)  

Να εξηγήσεις τη χρήση των σημείων στίξης στα παρακάτω σημεία του κειμένου:  

α. Τα πάντα – από το να του μάθω ένα μουσικό όργανο που ξέρω ή μια ξένη 

γλώσσα, μέχρι να του κάνω παρέα ένα «δύσκολο» βράδυ ή να τον βοηθήσω στην 

κηπουρική. [μονή παύλα και εισαγωγικά, 2η παράγραφος] 

β. Η ιδέα είναι απλή: οι άνθρωποι έχουν μια σειρά από δεξιότητες τις οποίες η 

οικονομία της αγοράς υποτιμά, ακριβώς διότι βρίσκονται σε αφθονία.  [άνω κάτω τελεία, 3η  

παράγραφος] 

γ. Τα τελευταία χρόνια, επίσης, έχουν ανοίξει και … παραρτήματα Τραπεζών Χρόνου  

[αποσιωπητικά, 4η παράγραφος] 

δ. Ο θεσμός έχει κατορθώσει να προσελκύσει ανθρώπους κοινωνικά 

αποκλεισμένους, όπως ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, ανθρώπους χαμηλού 

εισοδήματος, μετανάστες, κ.ά. [κόμματα, 5η παράγραφος] 

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Τι νοσταλγεί το ποιητικό υποκείμενο στο Κείμενο 2; Ποια είναι, κατά τη γνώμη σου, η 

συναισθηματική του κατάσταση; Να την περιγράψεις αξιοποιώντας στην απάντησή σου 

στίχους, λέξεις ή φράσεις από το ποίημα (100-120 λέξεις).  

Μονάδες 15 


