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Κείμενο 1

Γεροντολυμπιακοί: Οι Ολυμπιακοί της Τρίτης Ηλικίας

Το παρακάτω άρθρο (διασκευασμένο) του Άγγελου Χανιώτη δημοσιεύτηκε  στον ιστότοπο  www.lifo.gr στις 28-9-

2021.

Aνάμεσα  στις  αλλαγές  που  προκαλούν  ανθρωπογενείς  παράγοντες  στη  φύση,  δύο  είναι  εκείνες  που

ξεχωρίζουν: η κλιματική αλλαγή και (στις αναπτυγμένες χώρες) η αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Όσο

δραματικές  επιπτώσεις  θα  έχει  στην  άνοδο  της  στάθμης  της  θάλασσας  και  στο  κλίμα  η  μάλλον

αναπόφευκτη πλέον άνοδος της μέσης θερμοκρασίας κατά τουλάχιστον έναν βαθμό Κελσίου τις επόμενες

δεκαετίες, άλλο τόσο δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία από την άνοδο

του προσδόκιμου ζωής κατά περίπου πέντε χρόνια την επόμενη τριακονταετία. Το 1950 στην Ελλάδα το

προσδόκιμο ζωής  κατά τη γέννηση ήταν  εξήντα τέσσερα χρόνια,  σήμερα είναι  ογδόντα δύο,  το  2050

προβλέπεται να είναι πάνω από ογδόντα έξι και μέχρι το 2100 θα πλησιάζει τα εκατό.

Όπως  η  τεχνολογική  εξέλιξη  είναι  η  κύρια  αιτία  για  την  κλιματική  αλλαγή,  η  βελτίωση  της

διατροφής,  των  συνθηκών  ζωής,  της  προληπτικής  ιατρικής  και  της  περίθαλψης  διαρκώς  αυξάνει  τη

διάρκεια της ζωής μας, φέρνοντας τις ανεπτυγμένες κοινωνίες αντιμέτωπες με οικονομικές και κοινωνικές

προκλήσεις, όπως η αναδιοργάνωση του συστήματος συνταξιοδότησης, η μακροχρόνια φροντίδα για τα

άτομα της τρίτης ηλικίας και τα ψυχολογικά προβλήματα της γήρανσης.

Στις νέες προκλήσεις συγκαταλέγονται η ανάγκη για μια γενικότερη αλλαγή της αντιμετώπισης του

γήρατος από την κοινωνία και η ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους ηλικιωμένους για δραστήρια ζωή όσο

αντέχουν. Είναι, λοιπόν, ώρα να τεθεί στο τραπέζι και το ζήτημα της διοργάνωσης Ολυμπιακών της Τρίτης

Ηλικίας, των Γεροντολυμπιακών (Gerontolympics). Η ιδέα δεν είναι χωρίς κάποιες αναλογίες με αρχαίες

πρακτικές. Η ομορφιά του γερασμένου σώματος ήταν αντικείμενο διαγωνισμού στην Αθήνα, όπου οι πιο

«κοτσονάτοι» γέροι είχαν τιμητικό ρόλο στην πομπή των Παναθηναίων ως «θαλλοφόροι1». Και παρά το

γεγονός  ότι  δεν  υπήρχαν  ειδικοί  αγώνες  για  τους  πρεσβύτερους,  αρκετοί  αθλητές  συνέχισαν  να

αγωνίζονται ως και την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους.

Οι Ολυμπιακοί της Τρίτης Ηλικίας θα μπορούσαν να οργανωθούν κατά ηλιακές ομάδες (π.χ. 65-70,

70-75 κ.ο.κ.)  και  να περιλαμβάνουν κατάλληλα αγωνίσματα για ηλικιωμένα άτομα.  Θα μπορούσαν να

γίνουν  και  μια  νέα  ευκαιρία  για  τη  μόνιμη  τέλεσή  τους  στην  Ελλάδα  με  χρήση  των  ολυμπιακών

εγκαταστάσεων. Το σημαντικότερο κέρδος θα είναι το ψυχολογικό: η ενδυνάμωση του αισθήματος στους

ηλικιωμένους ότι δεν αποκλείονται από τη σημαντικότερη εκδήλωση παγκόσμιου βεληνεκούς.

1  θαλλοφόροι: αυτοί που φέρουν θαλλούς, δηλ. κλαδιά με φύλλα, βλαστάρια



Οι αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων έχουν δώσει ήδη νέο νόημα στο αρχαίο ρητό «νους

υγιής εν σώματι υγιεί», θυμίζοντάς μας ότι ένα σώμα με αδυναμίες και περιορισμούς κλείνει μέσα του μια

αδάμαστη ψυχή. Οι Ολυμπιακοί της Τρίτης Ηλικίας θα μας δείξουν ότι και το γερασμένο σώμα φιλοξενεί

θέληση για ζωή.

Κείμενο 2

Ερωτόκριτος

Στο  απόσπασμα  που  ακολουθεί  από  τον  «Ερωτόκριτο»  του  Βιτσέντζου  Κορνάρου,  ο  Πεζόστρατος,  πατέρας  του

Ερωτόκριτου, απευθύνεται στο γιο του.

Kράζει τον τότες σπλαχνικά, και λέγει· «Ίντα λογιάζεις,

και πλιό δεν είσαι ζωντανός, μ' αποθαμένος μοιάζεις;

Ήφηκες2 τσι ξεφάντωσες, κι ουδέ δουλειές γυρεύγεις,

τω' δουλευτάδω' δε μιλείς πλιό να τως αρμηνεύγεις3.

Oυδέ γεράκια, ουδέ σκυλιά, ουδ' άλογα ανεμνειάζεις.

Δεν είσαι νοικοκύρης πλιό, σα να'σουν ξένος μοιάζεις.

Πάντα τη μοναξά ζητάς, τη μοναξάν ξετρέχεις,

και σ' τσι δουλειές μας, ως θωρώ4, έγνοιαν κιαμιά δεν έχεις.

Σα γέρος απορίχτηκες, και δεν ψηφάς τη νιότη,

τη στράτα εκείνην την καλή, βλέπω, ήλλαξες την πρώτη.

Θωρείς με πούρι5, Kαλογιέ, γέροντας είμαι τώρα,

και να μακρύνω δεν μπορώ πλιόν όξω από τη Xώρα.

Kαι οι δουλειές μας στα χωριά καθημερνό πληθαίνουν,

κι ωσά δεν πας, ακάμωτες, παιδάκι μου, απομένουν.

Πούρι δεν έχω άλλο παιδί στον κόσμον παρά σένα,

κ' εσύ θέ' να τα χαίρεσαι ό,τι έχω κοπιασμένα.

ΘΕΜΑΤΑ

2  Ήφηκες: άφησες

3  τως αρμηνεύγεις: να τους δίνεις συμβουλές, να τους καθοδηγείς

4  θωρώ: βλέπω

5  πούρι: όντως, βέβαια, αλήθεια



ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να  παρουσιάσεις  σε  50-60  λέξεις  τα  επιχειρήματα  του  αρθρογράφου  για  την  καθιέρωση

«Γεροντολυμπιακών»  αγώνων,  σύμφωνα  με  τις  πληροφορίες  που  περιέχονται  στις  3  τελευταίες

παραγράφους του Κειμένου 1.

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να περιγράψεις με συντομία τον τρόπο με τον οποίο νοηματικά ο συντάκτης του Κειμένου 1 καταλήγει

από τις προηγούμενες παραγράφους στο συμπέρασμα της 3ης παραγράφου ότι  είναι ώρα να τεθεί στο

τραπέζι και το ζήτημα της διοργάνωσης Ολυμπιακών Αγώνων για την Τρίτη Ηλικία.

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Να επιλέξεις  και  να  μεταφέρεις  στο απαντητικό  σου  φύλλο τη  σωστή απάντηση  σε  καθεμιά  από τις

παρακάτω προτάσεις,  οι  οποίες  βασίζονται  στο Κείμενο  1.  (μια  μόνο από τις  τέσσερις  προτεινόμενες

απαντήσεις είναι ορθή):

1.Στο απόσπασμα «η κλιματική  αλλαγή και  (στις  αναπτυγμένες  χώρες)  η  αύξηση του προσδόκιμου

ζωής» ( 1η παράγραφος) μέσα στην παρένθεση περιέχεται:

α. επεξηγηματική πληροφορία

β. σχόλιο του συγγραφέα

γ. παράδειγμα

δ. ορισμός

2.  Στο  απόσπασμα  «...όπως  η  αναδιοργάνωση  του  συστήματος  συνταξιοδότησης,  η  μακροχρόνια

φροντίδα  για  τα  άτομα  της  τρίτης  ηλικίας  και  τα  ψυχολογικά  προβλήματα  της  γήρανσης.»  (2η

παράγραφος), παρατηρείται:

α. συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας και ύφος λόγου που προβληματίζει

β. χρήση ονοματικών φράσεων και σοβαρό ύφος λόγου

γ. υποτακτική σύνδεση για την απόδοση πιο σύνθετων νοημάτων



δ. απλό ύφος λόγου με την επιλογή απλού και καθημερινού λεξιλογίου

3. Στην περίοδο λόγου «Στις νέες προκλήσεις συγκαταλέγονται η ανάγκη για μια γενικότερη αλλαγή της

αντιμετώπισης του γήρατος από την κοινωνία και η ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους ηλικιωμένους για

δραστήρια ζωή όσο αντέχουν.» (3η παράγραφος) ο τρόπος με τον εκφέρεται το μήνυμα δηλώνει:

α. βεβαιότητα

β. πιθανότητα

γ. αναγκαιότητα

δ. προτροπή

4. Στην περίοδο λόγου «ότι ένα σώμα με αδυναμίες και περιορισμούς κλείνει μέσα του μια αδάμαστη

ψυχή» (τελευταία παράγραφος), το επίθετο «αδάμαστη» είναι συνώνυμο με το:

α. ακάματη

β. ανίκητη

γ. πανίσχυρη

δ. ακατάβλητη

5. Στην περίοδο λόγου «Οι Ολυμπιακοί της Τρίτης Ηλικίας θα μας δείξουν ότι και το γερασμένο σώμα

φιλοξενεί θέληση για ζωή.» (τελευταία παράγραφος) το ρήμα «φιλοξενεί» μπορεί να αντικατασταθεί,

χωρίς να αλλάξει το νόημα, από το ρήμα :

α. επιδεικνύει

β. διαθέτει

γ. εκδηλώνει

δ. προσφέρει

 Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Ποιο  παράπονο  εκφράζει  ο  Πεζόστρατος  προς  το  γιο  του  τον  Ερωτόκριτο  στο  Κείμενο  2  και  γιατί;

Εντοπίζεις στα λόγια του κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις

του νεαρού άντρα;  Να απαντήσεις  τεκμηριωμένα σε 100-150 περίπου λέξεις  αξιοποιώντας  3 σχετικές

αναφορές στο Κείμενο 2 .

Μονάδες 15
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