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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

Με τη μαμά... και στα ώριμα χρόνια 

Το, ελαφρώς διασκευασμένο, άρθρο είναι της Τασούλας Καραϊσκάκη, δημοσιευμένο στην 

εφημερίδα «Καθημερινή» στις 28.11.2014  

 

1§ 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.  

2§ 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 

νανοϋλικά1 , οι νέοι είναι βουτηγμένοι στη μιζέρια, εξαρτημένοι από την αγία 

οικογένεια και τα ρουσφέτια των πολιτικών φίλων για μια δουλίτσα. Προς τι τα 

τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, τα ρομπότ στους κομήτες και η έρευνα που 
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«τρέχει» προς τη διόρθωση ελαττωματικών γονιδίων, τις καθολικές ασύρματες 

επικοινωνίες και την κβαντική τηλεμεταφορά δεδομένων. […]  

3§ Πάντως, προς στιγμήν, και παρά την εκπεφρασμένη ανησυχία πως η νεανική 

ανεργία αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της Ένωσης, οι νέοι δεν αποτελούν 

προτεραιότητα, οι «ταχύτατες πρωτοβουλίες» αποδεικνύονται εύκολες θεωρίες και 

τα «μέτρα άμεσης αποτελεσματικότητας» δύσκολη πράξη. Και αλλαγή πλεύσης δεν 

διαφαίνεται. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αδυνατούν να πλάσουν και να στηρίξουν το 

είδος εκείνο του νέου που χρειάζονται για τη συνοχή και την ευημερία τους.  

 

1. Τα νανοϋλικά είναι έως 10.000 φορές μικρότερα από το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας. 

Χάρη στο μικροσκοπικό μέγεθός τους είναι εξαιρετικά πολύτιμα για κάθε είδους πρακτική 

χρήση. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α1. Σε 40-50 περίπου λέξεις να παρουσιάσεις το αδιέξοδο των νέων στην αγορά 

εργασίας, σύμφωνα με το 1ο ΚΕΙΜΕΝΟ. 

Μονάδες 15 

 

Α2. Στις δύο πρώτες παραγράφους του 1ου ΚΕΙΜΕΝΟΥ 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 

 

Α3. Η αρθρογράφος αναφέρεται στην ανεργία που βιώνουν οι νέοι, παρά την εξέλιξη 

της τεχνολογίας. Θεωρείς ότι η τεχνολογία αποτελεί εμπόδιο ή ευκαιρία για την 

επαγγελματική αποκατάσταση των νέων; Να αναπτύξεις τις απόψεις σου σε άρθρο 

(200-250 λέξεων) που θα δημοσιευτεί στο ιστολόγιο του σχολείου.  

Μονάδες 25  

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ένας γιος (Απόσπασμα) 

Ο Γκιγέ είναι μαθητής της Τετάρτης τάξης ο οποίος, πολύ πρόσφατα, είχε μετακομίσει στην 

πόλη και η Ναζία είναι γειτόνισσα, συμμαθήτρια και φίλη του, πακιστανικής καταγωγής. Η 

μητέρα του είναι αεροσυνοδός και λείπει πολλές φορές από το σπίτι. Το βιβλίο κυκλοφορεί 

σε μετάφραση Αλεξάνδρας Γκολφινοπούλου, από τις εκδόσεις opera(2018).  

 

Η Ναζία είναι πολύ έξυπνη και ας μην μιλάει πολύ. Γελάει συνεχώς, εκτός κι 

αν πρέπει να καθίσει στο ταμείο του σουπερμάρκετ μαζί με τη μητέρα της, για να 

προσέχει μήπως πάρει κανείς τίποτα χωρίς άδεια και για να βάζει τα πράγματα στις 

πράσινες σακούλες. Τότε γίνεται πολύ σοβαρή κι εγώ φεύγω για το σπίτι μου, που 
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βρίσκεται στη διπλανή είσοδο, αλλά στη σοφίτα, κι αν ο μπαμπάς δεν έχει γυρίσει, 

μου αφήνει τα κλειδιά κάτω από χαλάκι, για να μπορώ να μπω. […]  

«Όταν μεγαλώσω, νομίζω θα μου άρεσε να κάνω πολλά ταξίδια, όπως η 

μητέρα σου» είπε. Εγώ δεν είπα τίποτα κι εκείνη μου έδωσε την καρτ ποστάλ.  

«Ξέρεις κάτι; Νομίζω ότι δε θέλω πια να γίνω πριγκίπισσα.» Γέλασε λιγάκι, 

καλύπτοντας το στόμα με το χέρι της.  

«Όχι;»  

«Όχι.» Έκανε όχι με το κεφάλι, και στη συνέχεια είπε: «Τώρα, θέλω να γίνω 

αεροσυνοδός στο Ντουμπάι».  

Γελάσαμε και οι δύο, αλλά σιγανά, για να μη μας ακούσουν απ’ το διάδρομο.  

«Γιατί;»  

«Να, επειδή μου φαίνεται ότι οι πριγκίπισσες πρέπει να βρίσκονται συνεχώς 

στο ίδιο μέρος χωρίς να κινούνται, φορώντας το πέπλο τους και πολύ σιωπηλές, 

όπως η μητέρα μου στο ταμείο του σουπερμάρκετ, αλλά χωρίς σουπερμάρκετ, και 

μ΄ ένα σύζυγο να τις επιτηρεί όλη την ώρα. Τι τέλειο να έχεις μητέρα αεροσυνοδό, 

έτσι δεν είναι; Τόσο μοντέρνα και τόσο όμορφη, σαν ηθοποιός του Μπόλιγουντ, αλλά 

ξανθιά, και χωρίς να χρειάζεται να χορεύει και να τραγουδάει συνεχώς, που πρέπει 

να είναι πολύ κουραστικό…»  

Ένιωσα κάτι σκληρό στο λαιμό και ανοιγόκλεισα τα μάτια πολλές φορές, 

επειδή θυμήθηκα τη μαμά και επίσης την ημέρα που ήμαστε στο σπίτι της Ναζία και 

κοιτάζαμε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες και μου έδειξε μία μ’ έναν άντρα πολύ 

σοβαρό, μ’ ένα μαύρο μουστάκι, ντυμένο με στρατιωτικά και λιγάκι χοντρό. Όταν τη 

ρώτησα αν είναι συγγενής της, η Ναζία πήρε παράξενο ύφος και είπε ναι με το 

κεφάλι.  

«Τον λένε Αχμέτ» είπε, «και είναι ο αρραβωνιαστικός μου.»  

«Τι σημαίνει "ο αρραβωνιαστικός σου;”»  

«Να, αρραβωνιαστικός σημαίνει ότι θα γίνει άντρας μου αλλά όχι ακόμη.»  

«Και θα γίνεις ευτυχισμένη επειδή θα παντρευτείτε;»  

Η Ναζία κάλυψε το στόμα της με τη μαντίλα, αλλά δε γέλασε. Ανασήκωσε τους 

ώμους της και είπε:  

«Δεν ξέρω.» Κι έπειτα: «Να… εγώ δεν τον γνωρίζω, αλλά ο πατέρας μου λέει 

ότι είναι καλός κι ότι έχει ένα σπίτι κι ένα εργοστάσιο μεγάλο σαν τη Νέα Υόρκη, 

όπου δουλεύουν πολλοί άνθρωποι με μηχανήματα και πολύ θόρυβο.»  

«Α!»  

Δεν είπε τίποτ’ άλλο και συνεχίσαμε να ξεφυλλίζουμε το άλμπουμ για λίγη ώρα 

μέχρι που είπε:  

«Είναι τριάντα δύο χρονών.»  

Αλεχάντρο Παλόμας (1967- )  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Β1. Πώς παρουσιάζει την επαγγελματική της αποκατάσταση η Ναζία; Να 

τεκμηριώσεις την απάντησή σου με αναφορά σε αποσπάσματα από το κείμενο.  

Μονάδες 10 

 

Β2α. Ποιο είναι το είδος του αφηγητή στο κείμενο με κριτήριο τη συμμετοχή του 

αφηγητή (4 μονάδες); Ποιο είναι το αφηγηματικό αποτέλεσμα (3 μονάδες); 

Μονάδες 7 

 

Β2β. Να εντοπίσεις δύο (διαφορετικούς) αφηγηματικούς τρόπους στο κείμενο (4 

μονάδες). Να τεκμηριώσεις την απάντησή σου με κειμενικές αναφορές (μία για κάθε 

τρόπο) (4 μονάδες).  

Μονάδες 8 

 

Β3. Να υποθέσεις ότι ο Γκιγέ γράφει μια επιστολή στη μητέρα του και της αναφέρει 

το περιστατικό της συζήτησης με τη Ναζία και τις σκέψεις που του δημιουργήθηκαν. 

Γράψε το κείμενο της επιστολής του, όπως φαντάζεσαι ότι θα είναι.  

Μονάδες 25 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)  

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο 

τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας 

πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση.  Κατά 

την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα  τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι  μόνο για σχέδια, διαγράμματα και 

πίνακες.  

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

6. Διάρκεια  εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης:  μια (1)  ώρα και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά 

τη διανομή των θεμάτων.  

 

 

Σας ευχόμαστε επιτυχία!!!  


