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Κείμενο 1ο:  

Καμία Πατρίδα για την Τρίτη Ηλικία 

 
Στην «Μπαλάντα του Ναραγιάμα», μια 70χρονη ανεβαίνει στην 

κορυφή ενός βουνού για να ξεψυχήσει, με απώτερο στόχο ο θάνατός της 

να επιτρέψει την επιβίωση ενός νεότερου και πιο παραγωγικού μέλους της 

κοινότητας. Το φιλμ του Σοχέι Ιμαμούρα αναφέρεται σε μια παλαιά 

ιαπωνική πρακτική που έχει τις ρίζες της σε περιόδους ξηρασίας και λιμού 

και επέβαλε μια «εθελούσια διακοπή τού εγώ» των γηραιών και 

εξασθενημένων ατόμων προς όφελος των νέων. 

Η αφήγηση, ωστόσο, που νομιμοποιεί την απομάκρυνση και την 

εξόντωση του «περιττού Αλλου» δεν αφορά μονάχα τη μακρινή Ανατολή, 

αλλά και τις γειτονιές της Ευρώπης. Απλώς το αφήγημα μεταλλάσσεται 

σαν ιός που αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. 

Κάπως έτσι, η χρόνια αγωνία του ανθρώπου να απομακρύνει τα 

γηρατειά από τον θάνατο έχει σκοντάψει στην κοινωνική αναπαράσταση 

της τρίτης ηλικίας, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

ομοιογενοποίηση των γηραιών ατόμων και την απόσυρσή τους από την 

παραγωγική οικονομία… 

«Οι ηλικιωμένοι δαιμονοποιούνται, χειραγωγούνται και 

θεωρούνται βάρος για την κοινωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο». Σε αυτή τη 

φράση συνοψίζονται τα ευρήματα μιας αναφοράς που δημοσιεύτηκε σε 

άρθρο του Guardian για τις παρενέργειες των επιβλαβών στερεοτύπων σε 

βάρος της τρίτης ηλικίας. Πριν από λίγο καιρό πάλι στο «Γκρίζα Αυγή: Πώς 

το Κύμα της Γήρανσης θα μεταμορφώσει τον κόσμο», ο Πιτ Πίτερσον 

σημείωνε πως «η έκρηξη των γηρατειών θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην 

οικονομία, στην κοινωνία, στις γεωπολιτικές ισορροπίες». 

Πράγματι η ταύτιση των ηλικιωμένων –τις τελευταίες δεκαετίες– με 

τη συνταξιοδότηση και τα επιβαρυμένα ασφαλιστικά ταμεία έχει 

οδηγήσει, ως γνωστόν, σταδιακά και ύπουλα στη δαιμονοποίησή τους. Εν 

μέσω αυτού του «γκρίζου αιώνα των ηλικιωμένων» –δανεικός όρος από τον 

Πίτερσον– ήρθε και ο Covid-19 για να μειώσει αυτήν την πρωτοφανή 

αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί με τον 

νέο κορονοϊό ήρθαν, όμως, και η κοινωνική απομόνωση των γερόντων του 

κόσμου και οι ανεπαρκείς κλίνες των μονάδων εντατικής θεραπείας σε 

αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, που μεταμόρφωσαν τους ηλικιωμένους σε 

«σώματα που περισσεύουν». Για να μην αναφερθούμε στις συνέπειες της 

συναισθηματικής απομόνωσης πάνω στον εύθραυστο ψυχισμό τους. 
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Το αποτέλεσμα είναι οι υπερήλικοι  να πεθαίνουν μόνοι και μέσα 

στη σιωπή. Σαν «χαμένοι αριθμοί» που θρηνούνται τόσο όσο διαρκεί ένα 

δελτίο ειδήσεων. Ίσως γιατί κανονικοποιείται –περισσότερο από ποτέ– ο 

εξοστρακισμός και η θυσία του γερασμένου και ασθενούς σώματος στο 

όνομα της φαντασίωσης του ακμαίου και υγιούς. 

Κι όμως, θα έπρεπε να βιώνουν την «κορύφωση της ύπαρξής τους». 

Οσο όμως τα σώματά μας ιατρικοποιούνται στις νεωτερικές κοινωνίες, τα 

γηρατειά δεν εκλαμβάνονται ως επίγευση μιας ζωής γεμάτης, αλλά ως 

ασθένεια. Έτσι, τα σημάδια του γήρατος αντιμετωπίζονται ως μειονεξίες 

που καθιστούν τους ανθρώπους αδύναμους και εξαρτώμενους. Συνεπώς, 

επιτρέπεται με μεγαλύτερη ευκολία η εφαρμογή των πολιτικών κλίμακας, 

ενώ μειώνεται η πολιτική ευθύνη απέναντι στον θάνατο μιας 

συγκεκριμένης κατηγορίας ανθρώπων. Ποιοι θα είναι οι «αυριανοί 

γέροντες», τα νέα σώματα που θα εξοστρακιστούν; 

Είναι περισσότερο από αναγκαία, λοιπόν, μια πολιτιστική 

μετατόπιση στον τρόπο που βλέπουμε την τρίτη ηλικία. Τα πρόσωπα των 

ανθρώπων θα πρέπει να ξεχωρίζουν πέρα από τη βιολογική όψη, πέρα από 

τις κοινωνικές κατασκευές. Για να επιτευχθεί μια νέα συγκρότηση 

ταυτότητας των ηλικιωμένων, που δεν θα ταυτίζεται με την «αποσύνθεση» 

ή το «κοινωνικό βάρος». Για να υπάρξουν πολλές πατρίδες για την τρίτη 

ηλικία. Με δεδομένο, πάντα, πως το «ανθρώπινο είναι» είναι εμποτισμένο 

μέσα στον χρόνο, καταδικασμένο ή ευλογημένο να βιώνει την επίδραση 

των «καιρών» πάνω του. 

Δήμητρα Αθανοσοπούλου,  

Η εφημερίδα των Συντακτών (διασκευή) 

 

 
Κείμενο 2ο : 

Γράμμα μιας γιαγιάς στην εγγονή της 
 

Αγαπημένη μου, 

μονάκριβή μου εσύ στον κόσμο τούτο, για μια και μοναδική φορά σε παρακαλώ 

να με ακούσεις και ας ξέρω καλά πως η ώρα είναι πια περασμένη και δεν υπάρχει 

γύρω μου τίποτα πια το φωτεινό.  

Άκου αγάπη μου : Χθες βράδυ είδα το πατέρα μου στον ύπνο μου, όπως τον 

θυμάμαι μικρό κοριτσάκι λίγο πριν χαθεί. Ποτέ άλλοτε δεν τον έχω φέρει στον 

όνειρό μου, λες και τόσο καιρό είχα ξεχάσει την μορφή του. Ήταν αναστατωμένος 

και με παρακλητική φωνή, τι θαρρείς, πως μου ανήγγειλε; Πως δυνατός άνεμος 

ξερίζωσε το μεγάλο δέντρο στη μέση της αυλής του σπιτιού μας. Ο άνεμος; Ποιος 

άνεμος; Πού ξανάκουσα αλήθεια για τον άνεμο μέσα σε τούτο δω το σπίτι, εγώ,  

καθισμένη σε αυτό το τραπέζι τόσο καιρό, να καμαρώνω πάντα σκόρπιες 

φωτογραφίες της ζωής που χώρεσαν και αυτές σε ένα παλιό κουτί -ο μόνος 

θησαυρός μου- με μυρωδιά ρίγανης και γαζίας; Ένα κουτί που στοίβαξε, έκλεισε 

και έκλεψε τη μνήμη και τη χαρά και έμεινα να νταντεύω την αγιάτρευτη μοναξιά 

του.  
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Μικρό κοριτσάκι έμεινα μόνη. Η ζωή μου, άρχισε με μια σειρά 

αποχαιρετισμών, πριν ακόμη προλάβω να γνωρίσω αγαπημένους. Τίποτα δεν 

είχα, ποτέ, μόνο αυτό το μικρό κουτί με μια φωτογραφία του πατέρα πριν τον 

πόλεμο. Αλήθεια τι όμορφος που ήταν ο πατέρας, και ένα μαντήλι της μάνας με 

κεντημένα τα αρχικά της: Κάτια Κ. Α! Και λίγη ρίγανη και λίγη γαζία, από αυτή 

που είχαμε στη μέση της αυλής και ο πατέρας μου είχε κρεμάσει στα κλωνάρια 

της μια μεγάλη κούνια για να περνώ με χαρά τα ατελείωτα καλοκαιρινά 

μεσημέρια και να κάνω ησυχία καθώς οι άλλοι ξεκουράζονταν. Και χωρίς να το 

καταλάβω κύλησαν τα χρόνια και η μοναξιά και γνώρισα τον παππού σου – και 

παντρεύτηκα. Και έγινα η καλύτερη μάνα για τον γιο του, και απόκτησα δυο 

ακόμη παιδιά, και η μητέρα σου στη μέση, και το πείσμα μου μεγάλο· να γίνει η 

καλύτερη, να κάνει ό,τι δεν πρόλαβα εγώ να κάνω, να ζήσει! Και συνέχισα να 

δίνω, χωρίς να παίρνω, και τα μεγάλωσα με πολύ κόπο και δεν είπα λέξη σαν 

έφυγαν και με άφησαν μονάχη.  

Εγώ είχα το κουτί μου. Μια φωτογραφία ακόμη όλης της οικογένειας 

έβαλα μέσα σε αυτό, από το γάμο μου δεν κράτησα καμιά. Μια φωτογραφία της 

μάνας του Δημήτρη, τα πρώτα σκουλαρίκια της δικής σου μαμάς, ένα κομμάτι 

ύφασμα γεμάτο αίματα, τότε που χτύπησε άσχημα ο Νίκος και φοβήθηκα για 

πρώτη φορά τόσο πολύ πως θα έμενα μονάχη.  

Δεν ξέρω αν με αγάπησε ο παππούς σου γιατί δεν έμαθα ποτέ πώς και εάν  

μου την έδειχνε την αγάπη του. Ίσως να με αγάπησε περισσότερο από κάθε 

άλλον, μα αν ναι, τότε είναι κρίμα που ποτέ δεν μου το είπε. Είναι τόσο άδικο όταν 

αγαπάς, νιώθεις, θες και δεν το λες. Εγώ λάτρευα τη μητέρα σου και πάντα ήμουν 

αυστηρή μαζί της. Γιατί; Γιατί απλά είχα από αυτή απαιτήσεις, τις πιο πολλές από 

όλους. Το ξέρω πως και αυτή με αγαπά. Και ας μην το λέμε πολύ συχνά. Τώρα 

βλέπω πως όταν αγαπάς κάποιον τα όρια είναι λεπτά,  τόσο που η αγάπη γίνεται 

ασφυξία καμιά φορά. Tι είναι άραγε αυτή η αγάπη; Νομίζω πως τώρα ξέρω: Είναι 

η προσοχή και το ενδιαφέρον γι’ αυτούς που αγαπάς, τίποτε άλλο δεν είναι τόσο 

όμορφα σημαντικό… 

 Όλοι οι αγαπημένοι μου προτίμησαν να μείνουν μακριά μου, και εκεί που 

όλα ήταν σκοτεινά ήρθες εσύ – ένα τόσο δα ξανθό, όμορφο μωρό!  Και έφερες πάλι 

τη ζωή, την χαρά, που ίσως για πρώτη φορά ένιωθα σε τέτοιο βαθμό. Σε λάτρεψα 

με μια αγάπη ώριμη, μια αγάπη που για πρώτη φορά δεν ζητούσε ανταπόδοση, 

δεν απαιτούσε. Σε έβλεπα να μεγαλώνεις και εγώ ξαναγεννιόμουνα. Τα 

τελευταία καλοκαίρια μας  ήταν τα πιο όμορφα της ζωής μου, κάθε σου παιχνίδι 

μιαν ελπίδα, κάθε σου γέλιο μια ακόμη ζωή, κάθε σου δάκρυ και ένας μικρός 

θάνατος.  

Καρδούλα μου σε αγάπησα τόσο πολύ που δεν έχω αγαπήσει άλλο 

άνθρωπο στη ζωή μου και η ευτυχία που μου χάρισες είναι η πιο μεγάλη, χωρίς 

καμιά βία, δίχως την παραμικρή διεκδίκηση… 

Τι παράξενα που φυσάει ο άνεμος τούτος απόψε,  ανακατώνει τα άσπρα 

μαλλιά μου -ίσως για τελευταία φορά- με τέτοια δύναμη που θαρρώ πως είμαι 

πάνω σε κατάστρωμα και χαζεύω το μαύρο ως εκεί που διαλύεται από τα κίτρινα 

φώτα της στεριάς. Ξάφνου τραβάς την καρέκλα σου κοντά μου «θα κρυώσεις 

γιαγιά μου» μου λες και μου ρίχνεις στους ώμους ένα γαλάζιο σάλι, πιάνω το χέρι 

σου, σε κρατώ με όλη μου τη δύναμη, σφιχτά από τον αγκώνα, ο ουρανός από 
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πάνω μας έχει γεμίσει με χιλιάδες αστέρια, και όπως μας φυσά τούτος ο αέρας 

φαντάζομαι πως είμαστε γλάροι – και δεν έχει σημασία προς τα πού θα 

ταξιδεύουμε πιά…  

Δεν αντέχω άλλο μικρή μου, κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι πως γίνομαι 

ξανά παιδί πάνω στη ξύλινη κούνια της αυλής μας : «Πιο δυνατά μπαμπά, πιο 

ψηλά, να φτάσω τα σύννεφα!», λέω και ο μπαμπάς μου γελάει με ευχαρίστηση. Τι 

έχω να σου δώσω καλή μου; Σου έδωσα ό,τι ήξερα, όπως μπορούσα. 

 Σου αφήνω και αυτό το κουτί με την γαζία : Είναι η μνήμη, φύλαξε την αν 

μπορείς .Έβαλα μέσα και τη δική σου φωτογραφία, ήταν τότε που χάθηκε το μικρό 

σου καναρίνι και έμπηξες τα κλάματα και σε πήρα μια σφιχτή αγκαλιά και συ όλο 

παράπονο με ρώτησες «γιατί χάνονται οι αγαπημένοι» – και εγώ σου ’πα πως 

πάνε να βρουν άλλους παλιούς αγαπημένους και πως μαγικές αόρατες κλωστές 

κρατούν πάντα δεμένες την θύμηση και την αγάπη, και έτσι όπως ήμαστε σφιχτά 

αγκαλιασμένες με κατακόκκινα μάγουλα και πιο κόκκινες καρδιές έβγαλε ο 

παππούς την φωτογραφία. 

 Φεύγω , νομίζω. Σε λίγο δεν θα ακούω ούτε τον άνεμο. Καληνύχτα  

αγαπούλα μου!» 

Νίκη Κόλλια , 

Πηγή: Protagon.gr  (διασκευή) 

 
Κείμενο 3ο :  

Δάντη, «Παράδεισος»(III, 47-48) 

Ο Ελβετός συγγραφέας Iso Camartin έγραψε μία ιστορία εμπνευσμένη  

από έναν πίνακα του Quint Buchholz. Ο λογοτέχνης αξιοποιεί επίσης 

και ένα απόσπασμα από την «Θεία Κωμωδία», όπου ο Δάντης 

επισκέπτεται την κατώτερη από τις εννέα ουράνιες σφαίρες του 

Παραδείσου, τη Σελήνη, και εκεί συναντά την Πικάρδα, αδελφή ενός 

φίλου του.   

Πώς φώτισε έτσι ξαφνικά εδώ 

μέσα, λέει ο γέροντας στη 

σύντροφό του.  

Μπαίνει από το 

παράθυρο το φεγγάρι, 

Μπόρχες. Έχει γίνει κιόλας σαν 

μικρούτσικο δρεπάνι. σε λίγες 

μέρες θα έχουμε νέα σελήνη.  

Το φεγγάρι είναι ο ήλιος 

των ερωτευμένων, απαντά ο 

Μπόρχες και χαμογελάει. 

Στάσου λοιπόν να σου 

εξομολογηθώ κάτι, Μαρία. 

Θυμάσαι τη συνάντηση του 

Δάντη με την ωραία Πικάρδα 

στον ουρανό του φεγγαριού; Ο Δάντης μιλά με τη φίλη των 
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φλωρεντινών του ημερών για τις βαθμίδες της ευτυχίας. Γιατί 

βρίσκεται εκεί η Πικάρδα; Μήπως αισθάνεται ότι η πιο αργοκίνητη 

ουράνια σφαίρα, η Σελήνη, που βρίσκεται και πιο κοντά στη γη, είναι 

υποβιβασμός, ένας περιορισμός της ευτυχίας της; Γιατί ο ουρανός 

του φεγγαριού είναι ο κατώτερος ουρανός. Το φως του είναι δανεικό. 

Κι ένας που κατοικεί εδώ, θα μπορούσε και να πιστέψει πως θα ήταν 

πολύ πιο ευτυχισμένος σε έναν ανώτερο ουρανό. Και τότε η Πικάρδα 

του εξηγεί γιατί η ευτυχία των ερωτευμένων δεν ζηλεύει την 

υπέρτατη ευτυχία. Και δε χρειάζεται να προσθέσει τίποτε περιττό, 

ούτε μία παρομοίωση έστω. Η Πικάρδα προφέρει δύο στίχους που 

τους ακούω τώρα δα από το στόμα σου, από τα δικά σου χείλη, 

σχηματίζονται και θερμαίνονται με τη δική σου φωνή: 

«Κι αν ψάξεις πιο καλά μες στην ψυχή σου, κρυφό δε θα ναι πως ποτέ 

δεν ήμουν πιο ωραία». 

Τα μάτια μου είναι συννεφιασμένα, Μαρία, κι όμως σε βλέπω τώρα 

πεντακάθαρα στο φως του φεγγαριού, στη στίλβη του ασημιού των 

ξωτικών. Ποτέ δεν ήσουν πιο ωραία…      

 

 
Ερωτήσεις 

 
Θέμα Α 

Α.1. Σύμφωνα με το κείμενο 1, ποιο είναι το ηθικό πρόβλημα/δίλημμα που 

προκύπτει , σε καιρό πανδημίας, αναφορικά με τους ηλικιωμένους, και ποια θέση 

παίρνει ο αρθρογράφος απέναντι σε αυτό; (60 έως 80 λέξεις) 

Μονάδες 15 

 

Θέμα Β 

Β.1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση τα κείμενα 1 και 2, τις παρακάτω 

προτάσεις, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη 

λέξη Σωστό ή Λάθος. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας, παραθέτοντας μία(1) 

αναφορά στα κείμενα για κάθε απάντηση. 

α. Η απόφαση της 70χρονης στην «Μπαλάντα του Νουραγιάμα» να θέσει 

τέλος στη ζωή της, αποδεικνύει την αδιαφορία των νέων για τους ηλικιωμένους. 

β. Οι ηλικιωμένοι περιθωριοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία. 

γ. Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε προβληματική σχέση με τον άντρα της. 

δ. Η γιαγιά, αν και ώριμη, ήταν κτητική απέναντι στην εγγονή της. 

ε. Για τη μοναξιά που πλήττει την ηλικιωμένη, ευθύνονται αποκλειστικά 

τα παιδιά της. 

Μονάδες 15 
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Β.2. α) «εθελούσια διακοπή του εγώ», «του περιττού Άλλου», «σώματα που 

περισσεύουν», «την κορύφωση της ύπαρξής τους», «αποσύνθεση», 

«κοινωνικό βάρος», «των καιρών»: Να αντικαταστήσετε καθεμιά από τις 

παραπάνω λέξεις/φράσεις του κειμένου 1 με μία ισοδύναμη λέξη, η οποία να 

αποδίδει κάθε φορά το περιεχόμενό τους. 

 β) «Οι ηλικιωμένοι δαιμονοποιούνται, χειραγωγούνται και θεωρούνται 

βάρος για την κοινωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο»: Να ξαναγράψετε την 

παραπάνω περίοδο λόγου του κειμένου 1, αντικαθιστώντας τους ρηματικούς 

τύπους με τους αντίθετούς τους, ώστε να αποκαταστήσετε τη θέση των 

ηλικιωμένων στην κοινωνία.  

Μονάδες 10     

 

Β.3.  Η συντάκτρια του κειμένου 2, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους 

αναγνώστες σε θέματα της τρίτης ηλικίας, συνθέτει μία επιστολή με έντονο 

βιωματικό περιεχόμενο και λογοτεχνικά στοιχεία. Να επαληθεύσετε τα 

παραπάνω, επικαλούμενοι κειμενικούς δείκτες (τρεις για κάθε επιμέρους 

χαρακτηριστικό του κειμένου).   

(εναλλακτικά): Τα δύο κείμενα(κείμενα 1 και 2), αν και ανήκουν σε διαφορετικό 

είδος, έχουν ωστόσο κοινά σημεία ως προς το περιεχόμενο και την οργάνωσή τους. 

Να παρουσιάσετε δύο σημεία σύγκλισης και αντίστοιχα δύο διαφορές μεταξύ 

τους, στηριζόμενοι σε αναφορές σε κείμενο. Ποιο από τα δύο κείμενα θα έχει, κατά 

τη γνώμη σας, τη μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό και γιατί;  

Μονάδες 15 

 

Θέμα Γ 

Γ.1. Ποια συναισθήματα εκμυστηρεύεται ο γέροντας στη σύντροφό του; Να 

απαντήσετε, αξιοποιώντας τους κειμενικούς δείκτες που χρησιμοποιεί ο 

συγγραφέας για να σκιαγραφήσει την ψυχοσύνθεση του ηλικιωμένου. Πώς 

πιστεύετε ότι συνδέεται ο πίνακας με την ιστορία που εμπνεύστηκε ο 

συγγραφέας;(150-200 λέξεις) 

 

(εναλλακτικά): Να δώσετε έναν τίτλο στο κείμενο, αξιοποιώντας και τον πίνακα 

από τον οποίο  εμπνεύστηκε ο συγγραφέας. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

,αξιοποιώντας τρεις τουλάχιστον δείκτες του πολυτροπικού  κειμένου(πεζό 

κείμενο, εικόνα). 

Μονάδες 15 

 

Θέμα Δ 

Δ.1. Στις μέρες μας, οπότε βιώνουμε πρωτόγνωρα γεγονότα λόγω της πανδημίας, 

η Τρίτη ηλικία δαιμονοποιείται και εξοστρακίζεται. Η κοινωνική αυτή 

απομόνωση, πλήττει τους «παλαίμαχους» της ζωής, οι οποίοι, είτε ασθενούν και 

πεθαίνουν μόνοι, είτε απομονώνονται και, ανήμποροι καθώς είναι, πεθαίνουν 

από μοναξιά…Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε όλοι μας, μικροί 

και μεγάλοι, άτομα αλλά και κοινωνικοί φορείς, τους ανθρώπους της τρίτης 

ηλικίας, που είναι και οι πιο ευάλωτοι, ώστε να καταφέρουν να διαχειριστούν αυτή 

την κρίση; Το κείμενό σας θα έχει τη μορφή ομιλίας και θα εκφωνηθεί στα πλαίσια 



  

ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 7 

 

ημερίδας που διοργανώνει ο δήμος σας, με θέμα: «Αγκαλιάζοντας την Τρίτη 

Ηλικία…»  

Μονάδες 30       

 
 

 

 

 

 

 


