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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η «Σχεδία» ήταν για εμάς η σανίδα της σωτηρίας

Το (διασκευασμένο) απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο της Ηλιάνας Μάγρα, που δημοσιεύτηκε στον

ιστότοπο h ps://www.kathimerini.gr/ στις 16.11.2020, στηρίζεται στις συνεντεύξεις τριών ανθρώπων

της «Σχεδίας», του πρώτου ελληνικού περιοδικού του δρόμου που πωλούν άστεγοι και άνεργοι.

Από τη στιγμή κατά την οποία έμειναν άστεγοι και μέχρι να φορέσουν το κόκκινο

γιλέκο1, αυτοί οι άνθρωποι ένιωθαν αόρατοι, υπάρξεις περιθωριακές, χωρίς κανένα ρόλο,

σε μία κοινωνία που τους περιφρονούσε. 

«Σε αυτή τη ζωή περίσσευα», εξομολογείται η 70χρονη Δήμητρα Πιάγκου. Μέχρι

που βρήκε καταφύγιο τη «Σχεδία», το πρώτο ελληνικό περιοδικό του δρόμου που πωλούν

άστεγοι και άνεργοι. «Άκουσα ότι το περιοδικό δεν κλείνει την πόρτα σε κανέναν που θέλει

να πάει να ζητήσει δουλειά»,  έτσι,  το 2013,  όταν είχε πρωτοξεκινήσει  η «Σχεδία»,  η κ.

Πιάγκου επικοινώνησε με τον υπεύθυνο πωλητών. Της είπε πως σε 4-5 ημέρες θα είχε μια

απάντηση. «Αυτές ήταν μαρτύριο για εμένα, δεν ήταν μόνο η αγωνία, ήταν και τα πρακτικά

προβλήματα, όταν είσαι άστεγος, όταν πεινάς, όταν έχεις δύο σκυλιά να φροντίσεις.  Οι

μέρες περνούσαν και γινόταν τραγική η κατάσταση, είχαν ήδη αρχίσει οι λιποθυμίες από

την ασιτία». Σύντομα η κ. Πιάγκου έγινε μία από τους πρώτους πωλητές της «Σχεδίας». Όσο

κι  αν  ήθελε  αυτή  τη  δουλειά,  στην  αρχή  ντρεπόταν.  «Φοβόμουν  ότι  ο  κόσμος  θα  με

χλευάζει, θα με βρίζει», αλλά οι περισσότεροι τη ρωτούσαν με ενδιαφέρον και ευγένεια για

το περιοδικό. Μέχρι το 2015, η «Σχεδία» είχε ήδη αποκτήσει φανατικούς αναγνώστες που

έψαχναν το χαρακτηριστικό κόκκινο γιλέκο των πωλητών της στους δρόμους της Αθήνας.

«Αυτό το πράγμα άρχισε να μου δίνει ζεστασιά», σημειώνει. 

Ο 71χρονος Στάθης Παπαναστασίου είχε κάνει πολλές δουλειές –ποδοσφαιριστής,

κρουπιέρης σε καζίνο, ανθυποπλοίαρχος στα καράβια. Όταν έμεινε άστεγος, πήγε σε μία

δομή όπου έμεινε για χρόνια, ενώ περίμενε μισό χρόνο για να γίνει πωλητής της «Σχεδίας»,

γιατί  πλέον η  ζήτηση για  θέσεις  πωλητών  ήταν  μεγάλη.  Θυμάται  ακόμα το  πρώτο του

πόστο,  πριν  από  6  χρόνια,  στο  Πάρκο  Ριζάρη.  Ο  κόσμος  του  έλεγε  «καλημέρα»  και

«κουράγιο». «Το είδα ως λύτρωση από την κοινωνική απομόνωση», λέει ο ίδιος, «δεν το

είχα νιώσει σε όλη μου τη ζωή αυτό». 

1 Οι διαπιστευμένοι πωλητές του περιοδικού «Σχεδία» φορούν κόκκινο γιλέκο



Ο 63χρονος Μιχάλης Σαμόλης τονίζει πως όταν μένεις άστεγος, μένεις ταυτόχρονα

και μόνος, καθώς φίλοι και οικογένεια τις περισσότερες φορές εξαφανίζονται. «Άρχισα να

αισθάνομαι ορατός από τη μέρα που ξεκίνησα να πουλάω το περιοδικό», λέει ο κ. Σαμόλης.

Το 2012 του έκλεψαν το φορτηγό δημοσίας χρήσεως που είχε –άρχισε αμέσως να ψάχνει

δουλειά, αλλά μάταια. «Με απέρριπταν αμέσως, ένιωθα πολύ άσχημα». Ήταν άνεργος για

ένα χρόνο, μέσα στον οποίο ξόδεψε όσα χρήματα είχε αποταμιεύσει. Έβαλε τα υπάρχοντά

του  σε  έξι  κούτες  και  βγήκε  στον  δρόμο.  Σαράντα  δύο  μέρες  μετά  πήγε  στο  Κέντρο

Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, όπου μένει ακόμα, και γνώρισε κάποιον ο

οποίος  του  έκανε  εντύπωση,  γιατί  έτρωγε  κοτόπουλο  και  πίτσα  –ήταν  πωλητής  της

«Σχεδίας». «Με πήρε από το χέρι και η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά», σημειώνει. Οι επτά

μήνες της αναμονής λέει πως ήταν μαρτυρικοί –πήγαινε στο περιοδικό συνέχεια, ζητώντας

μία θέση. «Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι εσύ έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από όλους αυτούς

που  περιμένουν στην  ουρά;»,  του είπε  μία μέρα ο  Χρήστος  Αλεφάντης,  ο  ιδρυτής  της

«Σχεδίας», αλλά «όταν μπήκα στη “Σχεδία” κατάλαβα πόσο δίκιο είχε, γιατί όλοι είμαστε

ίδιοι». 

– Τελικά, τι σας έχουν διδάξει η εμπειρία σας και η «Σχεδία»;

Δ. Π.:  Καταξιώθηκα μέσα από αυτό τον αγώνα. Η «Σχεδία» μού έδωσε αγάπη. Δεν είχα

φανταστεί ποτέ πως άνθρωποι -που μέχρι χθες δεν ήξερα- θα ήθελαν να αλλάξουν τη ζωή

μου.  Ευχαριστώ  μέσα  από  την  καρδιά  μου  τους  αναγνώστες  και  τους  ιδρυτές  του

περιοδικού, μας έδωσε τις ζωές μας πίσω. 

Στ. Π.: Στη «Σχεδία» έρχεσαι σε επαφή με τις καλύτερες ανθρώπινες αρετές. Στην αρχή, ο

Χρήστος  Αλεφάντης  μας  είχε  ρωτήσει  αν  βουρκώνουμε.  Εγώ  για  δύο–τρία  χρόνια  το

πάθαινα πολύ συχνά, μου έκανε εντύπωση η καλοσύνη. 

Μ. Σ.: Ήμασταν ναυαγοί σε ένα νησί, δεν ασχολούνταν κανένας με εμάς και η «Σχεδία» μάς

οδήγησε  σε  έναν  μαγικό  κόσμο.  Άλλαξα  σαν  άνθρωπος,  έγινα  καλύτερος,  άρχισα  να

σκέφτομαι τον συνάνθρωπο. Η ευτυχία είναι στα μικρά και η ζωή δεν τελειώνει ποτέ –μόνο

όταν κλείσεις τα μάτια σου. 

Α3. Βρίσκεις το κείμενο ενδιαφέρον και αποφασίζεις να ενημερώσεις τους συμμαθητές και

τις συμμαθήτριές σου για τα κύρια σημεία του σε άρθρο σου (200-250 λέξεων) που θα

δημοσιευτεί  στη  σχολική  εφημερίδα.  Εξηγείς  γιατί  ανάλογες  πρωτοβουλίες,  όπως  της

«Σχεδίας», είναι σημαντικές για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και πώς νομίζεις ότι

πρέπει να τις αντιμετωπίζουν οι νέοι της ηλικίας σου.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ(1984 - )

Δεκεμβριάτικη ιστορία

Το κείμενο αντλήθηκε  από τη συλλογή μικρών πεζών του Γιώργου Αποσκίτη  «Στιγμόμετρο» (εκδ.

Σμίλη, Αθήνα, 2021).

Κάθε βράδυ, αφότου έχει περάσει κι ο τελευταίος συρμός κι οι αποβάθρες έχουν

πια αδειάσει, ξεπροβάλλει απ’ την είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού και βαδίζει πάνω-

κάτω. Είναι ντυμένος με κουρέλια -το ‘να χέρι απλωμένο, στ’ άλλο σβηστή φωτιά κι ένα

αδειανό μπουκάλι μπίρα- και σιγοτραγουδά τον σκοπό που ακούγεται απ’ τη συσκευή που

‘ναι κρεμασμένη απ’ το κορδόνι της κουκούλας του.

Απόψε, τα πληγιασμένα χέρια του είναι άδεια, τα πόδια μένουν για ώρα αλύγιστα

ανάμεσα στα βήματα κολλημένα στις λάσπες, το χιονόνερο γδέρνει το δέρμα του χωρίς

σταματημό. Το σκαμμένο του πρόσωπο το φωτίζει ένα μισό χαμόγελο, μόλις το βλέμμα του

ανταμώνει στη γέφυρα μ’ εκείνο κάποιου παλιόφιλου, εκείνος όμως καμώνεται πως δεν τον

είδε και χώνει βιαστικά μέσα στους ώμους το κεφάλι. Συνεχίζει παλλόμενος και με φωνή

σπασμένη το τραγούδι του, προτού ψάξει καταφύγιο για το ξημέρωμα, ξέροντας πως ίσως

αυτός, την παγωμένη τούτη νύχτα, να ‘ναι ο τελευταίος σταθμός. Τα λαμπιόνια από την

γκαλερί που βρίσκεται απέναντι ρίχνουν το φως τους στη Βαρσάουερ Στράσε.

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

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Ποιες είναι οι συνθήκες ζωής του άστεγου ήρωα, όπως παρουσιάζονται στο κείμενο; Πώς

θα αντιδρούσες εσύ, αν ήσουν εσύ στη θέση «κάποιου παλιόφιλου» και τον συναντούσες

στον δρόμο; 

ή

2.  Να υποθέσεις  ότι  αφηγητής  είναι  ο  άστεγος  ήρωας.  Να  γράψεις  τη  «Δεκεμβριάτικη

ιστορία», όπως θα την παρουσίαζε ο ίδιος.
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