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5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 

 

1. Διαβάζοντας λογοτεχνία … 

Κείμενο:  Η ταμίας των νερών (απόσπασμα) 

Την αίσθηση ότι κάποιοι άνθρωποι είναι «άλλο πράγμα», τη σαγήνη που μας 

προκαλούν κάποιες εξαιρετικές μορφές, τη γοητεία που εκπέμπουν στους γύρω 

τους, όταν τους δοθεί η ευκαιρία να αποκαλύψουν τον πραγματικό εαυτό τους 

αφηγείται ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης. 

Μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ νιώθω, πάλι, ότι κάπου την έχω ξαναδεί. Ξανθή, 

με ψηλό λαιμό και μάτια βεραμάν. Μ' έναν αέρα ξενικό, ζυγωματικά ψηλά και μια 

λαμπερή, διακριτική αυτοπεποίθηση που ξεπερνάει τη θέση και την πρασινωπή 

στολή που φορεί ως ταμίας του καταστήματος. Δεν θα 'ναι παραπάνω από είκοσι 

τριών χρονών. Κάθεται στητά, με όρθιο τον λαιμό και κάθετη τη ράχη, είτε από 

κεκτημένη, είτε συνειδητά για να αναδεικνύει τα λεπτοφυή της προσόντα. Χτυπάει 

την αριθμομηχανή με αδιάφορη άνεση και η ηλικιωμένη που περνάει τα ψώνια της 

από τον πάγκο νιώθει πως, εδώ, μάλλον συμβαίνει κάτι ακατανόητο.  

Παίρνω ένα συρμάτινο καλάθι και προχωρώ στα ράφια. Κοιτάζοντας δήθεν για 
φαρφάλες, μετά για λάδι, ύστερα για νεσκαφέ, την παρατηρώ διακριτικά, λαθραία, 

Επώνυμο………………………………………………………………… 

Όνομα…………………………………………………………………… 

Όνομα πατέρα ……………………. μητέρας………………… 

Γυμνάσιο……………………………………………………………… 
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υπό γωνίαν. Κάτι αναδεύεται μέσα μου, κάτι πάει να αναδυθεί από τη μούργα της 
μνήμης  αλλά δεν. Αδύνατον να θυμηθώ πού την ξέρω. Αν την ξέρω.  

… 
Κι ενώ σκύβω να δοκιμάσω στο ψυγείο μια ζουλιγμένη ελιά, θρούμπα Θάσου, 

κάτι αστράφτει μέσα μου. Μένω μετέωρος, αφήνω την ελιά να ξαναπέσει στον 
τενεκέ. Λέω: αυτή είναι! Αλλά, δεν είναι δυνατόν να είναι αυτή. Παγώνω. Στρέφω, 
και την ξαναβλέπω από μακριά. Κι όμως: αυτή θα 'ναι... Απίστευτο. Ξαναθυμάμαι τη 
σκηνή -προσπαθώ σε αργό γύρισμα: να τερματίζει ακουμπώντας την άκρη της 
πισίνας μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου πριν από τη δεύτερη αθλήτρια, να 
βυθίζεται, να αναδύεται λαχανιασμένη και να σηκώνει το χέρι της θριαμβικά, 
ξεσπώντας νικηφόρα, ενώ η κάμερα δείχνει από κοντά τα βεραμάν ευτυχισμένα 
μάτια της- μόλις είχε βγάλει τα κολυμβητικά γυαλάκια. Είναι αυτή; Η Ουκρανή 
κολυμβήτρια Οξάνα Σκαλντίνοβα, Ολυμπιονίκης στα εκατό μέτρα πεταλούδα, στους 
Ολυμπιακούς του 1996, στην Ατλάντα; Και τώρα, τέσσερα χρόνια μετά, ταμίας με 
πρασινωπή στολή στο συνοικιακό σούπερ μάρκετ της Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης;  

Ξεκινώ αυθόρμητα να πάω να τη ρωτήσω. Να το 

διευκρινίσω. Να δω αν έχω παραφρονήσει, αν τα χρόνια 

έχουνε προκαλέσει τόσο βαριές ζημιές στη μνήμη μου. Αν με 

κάνουν να βλέπω πρόσωπα και πράγματα εκτός 

πραγματικότητας, επινοημένα, σχεδόν εξωφρενικά. Κατά 

τρέλα ή και κατά βούληση. Αλλά από ποια αθέλητη 

βούληση; Επιφυλάσσομαι. Μήπως γελοιοποιηθώ; Στέκομαι 

στο διάδρομο και διστάζω.  

Μετά, ξαφνικά, ξεκινώ ντουγρού προς το ταμείο. Στέκομαι μπροστά της και μην 

ξέροντας πώς να αρχίσω τής λέω κατευθείαν: Καλημέρα... Μήπως είστε η Οξάνα 

Σκαλντίνοβα;  

Παγώνει. Το δεξί της χέρι μένει ξερό πάνω στην ταμειακή. Ύστερα φωτίζεται 

ολόκληρη από ένα αναπάντεχο φως, σαν ξεχασμένη διασημότητα που την 

αναγνώρισε κάποιος, σε άλλη χώρα και μες στο σκοτάδι. Στυλώνεται περισσότερο, 

αγγίζει τα μαλλιά της και, ρίχνοντας μια διερευνητική ματιά στην άλλη ταμία που 

κάτι διευθετεί στο βάθος του διαδρόμου, πάνω στα ράφια, λέει «Ναι, εγώ είμαι». 

Της δίνω το χέρι με θαυμασμό.  

… 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ online. ΤΡΙΤΗ  22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2000    Αρ.Φύλλου:16823  



3 

 

Να ανατρέξεις στο κείμενο, για να απαντήσεις στις ερωτήσεις 
που ακολουθούν. 

 

Ερώτηση 1. 
 

Ποια  ήταν η καταγωγή της κοπέλας του ταμείου που τράβηξε την προσοχή του 
αφηγητή;                                                                                                      (5 μονάδες) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ερώτηση 2. 
 

Στην τρίτη παράγραφο του κειμένου ο αφηγητής παρατηρεί «Κι όμως: αυτή θα 
'ναι... Απίστευτο.» Τι είναι αυτό που θεωρεί απίστευτο;                          (5 μονάδες) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ερώτηση 3. 
 

Ο συγγραφέας επέλεξε για το διήγημα τον τίτλο: «Η ταμίας των νερών». Ποια σχέση 
υπάρχει, κατά  τη γνώμη σου,  ανάμεσα στον τίτλο και στο περιεχόμενο του 
διηγήματος  (μέχρι 80 λέξεις).                                                                        (10 μονάδες) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ερώτηση 4. 

Το αφηγηματικό κείμενο συνοδεύεται από ένα σκίτσο. Τι θα έλεγες σε κάποιον που 
υποστηρίζει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο;  

Να υπερασπιστείς την επιλογή του σκίτσου γι’ αυτό το διήγημα με στοιχεία που θα  

αντλήσεις από το κείμενο ( μέχρι 100 λέξεις) .                                        (15 μονάδες) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 . Διαβάζοντας ένα άρθρο εφημερίδας… 
 

Ενσωμάτωση των μεταναστών: Μύθοι και πραγματικότητα  
 

Αγγελική Χαλκιά, Κοινωνιολόγος, Εγκληματολόγος  
Τετάρτη 22 Νοέμβριος 2006  (διασκευή) 
 

Ενσωμάτωση, ένταξη, αμοιβαία αποδοχή. Τρεις ισότιμοι όροι για να 
περιγράψουμε μια ιδεατή πραγματικότητα: αυτόνομη οικονομική επιβίωση των 
μεταναστών και αρμονική συνύπαρξη με τον εντόπιο πληθυσμό. Σε αντίθεση με την 
«αφομοίωση», που σημαίνει ότι ο «μετανάστης» απαρνείται την πολιτιστική του 
ταυτότητα για να ασπαστεί τα ήθη και έθιμα της χώρας υποδοχής, η ενσωμάτωση 
αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας από την πλευρά του μετανάστη.  
Η νέα ταυτότητα προκύπτει από την ελεύθερη σύνθεση στοιχείων του πολιτισμού 
της χώρας από την οποία προέρχεται, και του πολιτισμού της χώρας που τον 
υποδέχεται.   

 
Μια πολιτική ενσωμάτωσης σημαίνει ότι το Κράτος, μέσω των επίσημων 

φορέων του, προσφέρει σε όλους τους μετανάστες : 
α) Ισότητα ευκαιριών  (παιδεία, στέγαση, απασχόληση, ασφάλιση, υγεία, 

πολιτισμό, ψυχαγωγία, πολιτική εκπροσώπηση), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους 
μετανάστες «δεύτερης γενιάς».  

β) Προστασία ενάντια στις διακρίσεις που υφίστανται (εργοδοτική αυθαιρεσία, 
αστυνομική βία, αδυναμία θρησκευτικής ελευθερίας κ.ά). 

 
Παράλληλα, επειδή η μετανάστευση είναι παγκόσμιο φαινόμενο με ταχύτατη 

εξέλιξη και πολλαπλές διακλαδώσεις, επιβάλλεται συνεχής επαγρύπνηση με σκοπό, 
αφενός την καταστολή του φαινομένου της παράνομης εισόδου, διακίνησης και 
εμπορίας μεταναστών, και αφετέρου την πρόληψη με νομοθετικές ρυθμίσεις  και 
υιοθέτηση «καλών πρακτικών» που έχουν εφαρμόσει άλλες χώρες.     

 
Για να επιτευχθεί η ενσωμάτωση, χρειάζεται η συνεργασία τριών παραγόντων: 

Κράτους, Κοινωνίας και Μεταναστών. Μεταξύ των τριών όμως ο ρόλος του Κράτους 
υποδοχής είναι καθοριστικός, ακριβώς γιατί δεν μπορούν κοινωνία και μετανάστες, 
αυτόματα και μόνοι τους, να ρυθμίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν. 
Επιπλέον, οι μετανάστες, ως αδύναμος κρίκος, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις των καθημερινών «διαπραγματεύσεων» που απαιτούνται. Άλλωστε δεν 
υπάρχει ένας τύπος μετανάστη, αλλά πολλές υπο–ομάδες (ομογενείς, 
παλιννοστούντες, πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες, πολίτες  ΕΕ, πολίτες εκτός 
ΕΕ) και κατηγορίες ( νόμιμοι, παράνομοι, θύματα εμπορίας, αλλοδαποί σύζυγοι 
κ.λπ.) Άρα, δεν έχει νόημα να μιλάμε για ενσωμάτωση γενικά. Κάθε άτομο, κάθε 
ομάδα, χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση.    

 
Τέλος, καλό θα ήταν να θυμίσουμε το αυτονόητο, ότι δηλαδή δεν υπάρχει 

δυνατότητα ενσωμάτωσης χωρίς νόμιμη διαμονή. Άρα, προϋπόθεση επιτυχίας των 
όποιων πολιτικών μέτρων είναι η ύπαρξη νομικού πλαισίου που θα διευκολύνει τις 
προσπάθειες ένταξης των μεταναστών. Διαφορετικά, εθελοτυφλούμε και 
αναλωνόμαστε σε μια στείρα ανακύκλωση κοινότοπων προτάσεων. 

Πηγή: www.diavatirio.gr [2006] 

http://www.diavatirio.gr/
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Να ανατρέξεις στο κείμενο, για να απαντήσεις στις ερωτήσεις 

που ακολουθούν. 

Ερώτηση Α 
 

Εξήγησε με απλούστερη διατύπωση σε συμμαθητή σου την παρακάτω πρόταση 
του κειμένου: Προστασία ενάντια στις διακρίσεις που υφίστανται (εργοδοτική 
αυθαιρεσία, αστυνομική βία, αδυναμία θρησκευτικής ελευθερίας κ.ά.). (7 μονάδες) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ερώτηση Β 
Χαρακτήρισε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος 
σύμφωνα με το κείμενο. (Σημείωσε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο)       (8 μονάδες)  
 

 Σωστό Λάθος 

1. 

 

Η αφομοίωση έχει ως χαρακτηριστικό την αμοιβαία αποδοχή μεταξύ 

μεταναστών και γηγενούς πληθυσμού 

  

2. 

 

Προϋποθέσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών 

είναι : 

  

α. Η μόνιμη διαμονή   

β. Η συνεργασία Κράτους, Κοινωνίας και Μεταναστών   

3. 

 

Τον σημαντικότερο ρόλο για την υποδοχή των μεταναστών έχει η 

κοινωνία των πολιτών 

  

4. 

 

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης αποτελεί βασικό εμπόδιο για την 

ομαλή ένταξη των μεταναστών 
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Ερώτηση Γ 

Σύνδεσε τις διαρθρωτικές λέξεις που σου δίνονται (με έντονα γράμματα στο 
κείμενο) με κάποιες από τις παρακάτω σημασίες: αντίθεση, αιτιολόγηση, 
προσθήκη, χρόνος, επεξήγηση, σειρά, επιβεβαίωση, σκοπός, προϋπόθεση. 

(8 μονάδες) 
1. Παράλληλα    ……………………………………………….. 

2. ακριβώς γιατί    ……………………………………………….. 

3. Επιπλέον    ………………………………………………. 

4. Άλλωστε    ……………………………………………….. 

5. Όμως    ……………………………………………….. 

6.  Άρα     ……………………………………………….. 

7. Τέλος    ……………………………………………….. 

8. δηλαδή    ……………………………………………….. 
 

Ερώτηση Δ 
 

Να υποστηρίξεις ή να απορρίψεις τις παρακάτω θέσεις με βάση το κείμενο. 
Σημείωσε √ στο κουτάκι, αν συμφωνείς, και Χ αν διαφωνείς. Στη συνέχεια γράψε 
από κάτω φράσεις ή προτάσεις από το κείμενο, που  στηρίζουν την επιλογή σου.  

 (12 μονάδες) 
 

1.  Η ενσωμάτωση των μεταναστών νοείται ως ομαλή ένταξη στην κοινωνία 
υποδοχής και αρμονική συνύπαρξη με τον γηγενή πληθυσμό. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.  Στην ομαλή ένταξη των μεταναστών συμβάλλει και η εγρήγορση των 

διωκτικών αρχών στην αντιμετώπιση της παράνομης εισόδου μεταναστών στη 

χώρα. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 3.  Η πράξη μάς δείχνει  ότι βασικά υπάρχει ένας τύπος μετανάστη που 

κατηγοριοποιείται ανά φύλο και χώρα προέλευσης. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.  Διαβάζοντας γραφήματα … 

Η Γνώση Σώζει (διασκευή) 
 

Επικρατεί η άποψη ότι οι κάτοχοι των μεταπτυχιακών τίτλων είναι περισσότεροι από τη 

ζήτηση στην αγορά εργασίας, ενώ εμφανίζεται έλλειψη εργαζομένων με χαμηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο. Όμως,  υπάρχουν και άλλες απόψεις πάνω στο ζήτημα αυτό … 

Διάγραμμα 1. Ποσοστό απασχολούμενων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, υπολογισμοί  Π.Ε. Πετράκης, καθηγητής ΕΚΠΑ, με τη συνεργασία του Δ. 

Βαλσαμή 

Να ανατρέξεις στο κείμενο, για να απαντήσεις στις ερωτήσεις 

που ακολουθούν. 

Ερώτηση 1 
Σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα παρατηρείται αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
του 2012 σε σχέση με το 1998; Κύκλωσε το σωστό γράμμα.  (5 μονάδες) 
 
Α. Σε καμία κατηγορία 
Β. Σε όλες εκτός από τη βαθμίδα «Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό» 
Γ. Στη βαθμίδα «Δεν πήγε καθόλου σχολείο» 
Δ. Μόνο στη βαθμίδα «Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό» 
 

Ερώτηση 2 
Σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση ποσοστού 
απασχόλησης  το  2012 σε σχέση με το 1998;                                                  (5 μονάδες) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



9 

 

Ερώτηση 3  
 
Ένας μαθητής που αναρωτιέται τι να προτιμήσει ανάμεσα σε ΑΤΕΙ/ΤΕΙ ή ΑΕΙ για τις 
μελλοντικές του σπουδές με κριτήριο την επαγγελματική του αποκατάσταση τι θα 
πρότεινες να επιλέξει βάσει των πληροφοριών που παρέχει το διάγραμμα; 
Αιτιολόγησε την απάντησή σου.   

(10 μονάδες) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ερώτηση 4  
 
Κατά πόσο επιβεβαιώνεται ο τίτλος «Η γνώση σώζει» από το διάγραμμα που τον 
ακολουθεί; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.                                              (10 μονάδες) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
ΒΑΘΜΟΣ  Α΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ                             ΒΑΘΜΟΣ  Β΄  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ        
 
 
 

                                                 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ            ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                                 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ             ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                

                             …………………………………………….                                          …………………………………… 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………………………………………          ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………………………………….                                    
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      Η Επιστημονική Επιτροπή : 

 κ. Αλεξοπούλου Μαρία (Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων) 
 

 κ. Μπαλτά Βενετία (Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων) 
 

 κ. Χονδρίδου Σταυρούλα (Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων) 
 

 κ. Βεκρής   Ελευθέριος  (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

 κ. Γιαννικόπουλος Γιώργος( φιλόλογος, αποσπασμένος στο Ι.Ε.Π.) 
 

 κ. Κουτούση Μαρία (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

 κ. Λαλιώτου Ευσταθία (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

 κ. Νάτσινα Χαρά (Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης) 
 

 

 


