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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Καμία πατρίδα για την τρίτη ηλικία

Το (διασκευασμένο) απόσπασμα προέρχεται από το ομότιτλο άρθρο της Δήμητρας Αθανασοπούλου,

που δημοσιεύτηκε στις 18.04.2020 στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

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.  Η  ταινία  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.

Ο όρος Ubasute –«εγκατάλειψη ενός ηλικιωμένου»– αποδίδει σήμερα τη σύγχρονη

όψη  της  πρακτικής  αυτής,  η  οποία  επανέρχεται  στο  προσκήνιο  με  κάθε  νέα  φυσική

καταστροφή ή έκτακτη κρίση. Η αφήγηση, ωστόσο, που νομιμοποιεί την απομάκρυνση και

την εξόντωση του «περιττού Άλλου» δεν αφορά μονάχα τη μακρινή Ανατολή, αλλά και τις

γειτονιές της Ευρώπης. Κι όμως, οι ηλικιωμένοι στη σύγχρονη εποχή θα έπρεπε να βιώνουν

την «κορύφωση της ύπαρξής τους». Τα γηρατειά θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως συνέχεια

μιας  ζωής  γεμάτης  και  όχι  ως  ασθένεια.  Έτσι,  τα  σημάδια  του  γήρατος  δεν  θα

αντιμετωπίζονταν  ως  μειονεξίες  που  καθιστούν  τους  ανθρώπους  αδύναμους  και

εξαρτώμενους.  Ως  γνωστόν,  η  παγίωση  των  διακρίσεων  σε  βάρος  μιας  ομάδας

επιτυγχάνεται  σε  ένα  πρώτο  επίπεδο  χάρη  στον  ρόλο  της  γλώσσας.  Ο  χώρος  που

καταλαμβάνουν  φράσεις  όπως  «τα  πολυκαιρισμένα  σώματα»  ή  «οι  καταναλωτές

συντάξεων» για τους ηλικιωμένους στο λεκτικό πεδίο  των σύγχρονων Ευρωπαίων  είναι

ένας χώρος φορτισμένος με ενοχή, κόπωση και σιωπή. 

Πόσο είναι δυνατό να μην εγκλωβιζόμαστε στον κυρίαρχο λόγο που επενεργεί στην

ταυτότητα των ηλικιωμένων ατόμων νομιμοποιώντας τον εξοστρακισμό1 τους; Μπορούμε,

άραγε,  να  κοιτάξουμε  πέρα  από  τη  βιολογική  όψη  και  να  δούμε  τα  πρόσωπα  των

ηλικιωμένων πίσω από τα στερεότυπα; Πώς μπορεί η ζωή ενός πληθυσμού να εκπέσει από

την κατηγορία του ανθρώπινου και  να μην είναι  πια (η ζωή του)  άξια  συμπόνοιας;  Το

ερώτημα είχε θέσει η Judith Butler στο κείμενο «Βία, Πένθος, Πολιτική» σε σχέση με το πώς

1 εξορία ανεπιθύμητου ατόμου



κάποιες  αφηγήσεις  νομιμοποιούν  τον  διαχωρισμό  εκείνων  που  πρέπει  να  ζήσουν  από

εκείνους που μπορούμε να αφήσουμε να πεθάνουν. 

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  είδος εξακολουθεί  να δεσμεύεται  από τον χρόνο,

καταδικασμένο ή ευλογημένο να βιώνει την επίδραση των «καιρών» πάνω του.

Α3. Οι  θέσεις  της  αρθρογράφου  σε  ενέπνευσαν  και  τις  αξιοποιείς  σε  ομιλία  (200-250

λέξεων) που θα εκφωνήσεις σε Ημερίδα του σχολείου σου με θέμα «Εμείς και οι “άλλοι”»,

εμπλουτίζοντάς τες με επιπλέον επιχειρήματα που υπαγορεύουν την ανάγκη να περιοριστεί

το φαινόμενο του ηλικιακού ρατσισμού στην εποχή μας.

Μονάδες 25

Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ(1878 - 1931)

Το γατάκι

Το  απόσπασμα  έχει  αντληθεί  από  το  διήγημα  του  Κώστα  Παρορίτη  «Το  Γατάκι»,  το  οποίο

περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Διηγήματα» (1982, Αθήνα: Εκδ. Οδυσσέας, σ.σ. 30-34). 

Το απομεσήμερο εργάστηκε στο γραφείο όσο που βασίλεψε ο ήλιος. Κατόπι έκανε

το συνηθισμένο περίπατο μοναχός σαν πάντα. Γύρισε νύχτα κι έπεσε αμέσως στον ύπνο

χωρίς να δειπνήσει. Την άλλη μέρα άργησε να ξυπνήσει και δεν μπόρεσε να βρεθεί στο

γραφείο του την ορισμένη ώρα. Δεν του έγινε καμιά παρατήρηση μα από τον τρόπο που

τονέ κοιτάξανε όλοι κει μέσα ήτανε φανερό πως η άργητά2 του είχε παρατηρηθεί. Κάθισε

ωστόσο  στο  γραφείο  του  κι  άρχισε  να  γράφει.  Από  τη  μέρα  κείνη  είχε  γίνει  πολύ

προσεχτικός  στη  δουλειά  του3.  Μελετούσε  κάθε  λέξη,  κοίταζε  και  ξανακοίταζε  τα

γραφόμενά του και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διορθώσει το γράψιμό του. Μα του

ήτανε δύσκολο να γράψει καλύτερα αφού το χέρι του έτρεμε. Αναγκαζότανε να γράφει

πολύ αργά κι έτσι έμενε πολύ πίσω στη δουλειά. Μα κι έτσι οι λογαριασμοί του ήτανε πιο

πολύ από άλλοτε γιομάτοι λάθια. Σα να τ’ οδηγούσε κανείς το χέρι του στο στραβό. Ένα

2 αργοπορημένη προσέλευση, καθυστέρηση

3 Ο διευθυντής του είχε κάνει παρατήρηση γιατί είχε κάνει λάθος σε έναν λογαριασμό.



τηλεγράφημά του κακογραμμένο έκαμε άνω-κάτω το γραφείο. Ο Διευθυντής του μίλησε

τότε με πολύ άσκημο τρόπο και του είπε πως το κατάστημά του δεν είναι γεροκομείο. Την

άλλη μέρα ο κύριος Σεβαστός βρήκε νέο υπάλληλο στη θέση του. Κατάλαβε πως τον είχανε

αντικαταστήσει. Ο επιστάτης του έδωσε ένα έγγραφο από το Διευθυντή. Ήτανε η απόλυσή

του από τη θέση· συνάμα, έλεγε το έγγραφο, διατάχτηκε ο ταμίας να μετρήσει στον κύριο

Σεβαστό εξόν του μισθού του κι εκατό δραχμές παραπάνω. Ο κύριος Σεβαστός έβαλε το

χαρτί στην τσέπη του, έδωσε στη γάτα το ψωμί που είχε φέρει μαζί του, κάθισε κοντά της

όσο που απόφαγε, τηνέ χάιδεψε λίγο κι έπειτα διευθύνθηκε στο ταμείο. Ο μήνας είχε δέκα·

πληρώθηκε τις δέκα μέρες κι έκανε να φύγει.

- Σταθείτε, κύριε Σεβαστέ, έχετε ακόμα εκατό δραχμές να λάβετε, του είπε ο ταμίας.

- Από τι παρακαλώ; Ρώτησε κείνος σιγά.

- Σας τις κάνει δώρο το κατάστημα.

- Φχαριστώ πολύ, κύριε ταμία. Μα είναι ολωσδιόλου περιττό. Χαίρετε.

Πηγαίνοντας έριξε το μάτι του στο γραφείο του Διευθυντή. Κείνος ήτανε μέσα μα τη

φορά αυτή ούτε σήκωσε το κεφάλι του να τονέ δει. 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Για ποιους λόγους απολύθηκε ο ήρωας από τη θέση του; Να τεκμηριώσεις την απάντησή

σου με χωρία του κειμένου. Πώς κρίνεις αυτή την απόφαση του Διευθυντή;

ή

2. Να υποθέσεις ότι είσαι ο ηλικιωμένος ήρωας, κύριος Σεβαστός, και απευθύνεις σε ένα

συγγενικό  ή  φιλικό  σου  πρόσωπο  επιστολή  με  την  οποία  αφηγείσαι  το  χρονικό  της

απόλυσής σου και τα μελλοντικά σου σχέδια.
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