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Κείμενο 1 

Τα δύο πρόσωπα του ηλικιακού ρατσισμού 

Το παρακάτω κείμενο είναι άρθρο της Ελένης Στάμου, πεζογράφου και ψυχολόγου. 

Δημοσιεύτηκε στις 17.12.2019 στον ιστότοπο https://www.athensvoice.gr. 

 
Ο ηλικιακός ρατσισμός είναι η συστηματική δημιουργία στερεοτύπων και η 

εδραίωση προκαταλήψεων που οδηγούν σε διαχωρισμό κάποιων ατόμων από τα 

υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας και τον αποκλεισμό τους από σημαντικές 

δραστηριότητες, με μοναδικό κριτήριο την ηλικία τους. 

Πρόκειται συχνά για ένα σύνολο υπόρρητων1 ιδεοληψιών2, που εισχωρούν 

ποικιλοτρόπως στον καθημερινό μας τρόπο σκέψης και έκφρασης, χρωματίζοντας την 

επικοινωνία μας με τους άλλους. Ευπώλητα βιβλία, δημοφιλείς ταινίες, η τηλεοπτική 

διαφήμιση, το καθημερινό λεξιλόγιο, πολλές θεσμικές αποφάσεις 

βρίθουν 3 παραδειγμάτων του ηλικιακού ρατσισμού που συχνά δεν τον 

αντιλαμβανόμαστε ως τέτοιο. Δυστυχώς, πολύ συχνά θεωρούμε τις συναφείς 

αντιλήψεις και πρακτικές ως κάτι απόλυτα φυσιολογικό. […] 

Φυσικός είναι και ο φόβος μας για τα γηρατειά που δεν μας επιτρέπει πάντα 

να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί η βιολογική ωρίμανση, μετά από κάποιο ηλιακό 

όριο, να είναι εκφυλιστική, η ψυχική ωρίμανση, όμως, έχει πλήθος θετικών 

γνωρισμάτων, όπως την πρακτική σοφία, τη βελτίωση της κριτικής μας ικανότητας, τη 

δυνατότητα να προσεγγίζουμε ένα ζήτημα από διαφορετικές σκοπιές και να 

λαμβάνουμε εύστοχες αποφάσεις. Για αυτούς τους λόγους και μόνο ίσως θα πρέπει 

να αναγνωρίσουμε ότι η τρίτη ηλικία μπορεί, ως προς ορισμένες απόψεις, να είναι 

σίγουρα λειτουργική, αν όχι και αναπτυξιακή. 

Σε αντίθεση με ό, τι ίσως νομίζουμε, ο ηλικιακός ρατσισμός έχει οξυνθεί στις 

μέρες μας λόγω της εντυπωσιακής αύξησης μεθόδων τεχνικής παράτασης της 
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νεότητας. Αυτή η αρνητική εξέλιξη αποτυπώνεται στο ότι η διαφήμιση, η πλαστική 

χειρουργική, η φαρμακολογία κι η βιομηχανία του θεάματος, εκμεταλλευόμενες την 

αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου, δίνουν συχνά την εντύπωση ότι μπορούμε να 

αναβάλουμε τη γήρανση επ’ αόριστον. Η τεχνική επεξεργασία των φωτογραφιών, το 

μακιγιάζ, οι πλαστικές επεμβάσεις προβάλλουν το ιδεώδες της αιώνιας νεότητας και 

την ψευδαίσθηση ότι το ίδιο το άτομο ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της 

γήρανσης. Αυτή η ψευδής αίσθηση έχει ως συνέπεια όποιος δεν δείχνει αιώνια 

έφηβος, να θεωρείται ότι έχει κάποιο πρόβλημα, για το οποίο του αξίζει κάθε δυνατή 

μομφή4. 

Τέλος, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι, λόγω του άγχους μας για τα 

γηρατειά και εξαιτίας της δυσκολίας μας να αποδεχθούμε την ηλικιακή 

διαφορετικότητα, τις τελευταίες δεκαετίες τα όρια ανάμεσα στα στάδια του βίου 

συγχέονται και όλα τείνουν προς την εξομοίωση των γενεών. Το αποτέλεσμα είναι 

πως, αντί να έχουμε μια θετική σχέση με το όποιο ηλικιακό στάδιο βρίσκεται ο 

καθένας μας, προσπαθούμε διαρκώς να προβάλουμε μια διαφορετική 

πραγματικότητα. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για «απάτη» ή αυταπάτη, καθώς το 

μεγαλύτερο θύμα του ηλικιακού ρατσισμού ίσως να είναι τελικά ο ίδιος μας ο εαυτός. 

 

Κείμενο 2 

Κονιάκ μηδέν αστέρων 

Το παρακάτω ποίημα είναι της Κικής Δημουλά, από τη συλλογή«Ποιήματα», εκδόσεις  Ίκαρος, 1998. 

 

Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. 

Όταν μιλάει η αταξία η τάξη να σωπαίνει 

―έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. 

Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό 

του ανώφελου. 

Σιγά σιγά να ξαναβρεί το λέγειν της η μνήμη 

να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας 

σε ό,τι έχει πεθάνει. 

                                                           
4
μομφή: η κατηγορία 



 

Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής 

φωτογραφίας 

που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της: 

νέοι ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι 

ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. 

Ναύπλιο Εύβοια Σκόπελος; 

Θα πεις 

και πού δεν ήταν τότε θάλασσα. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Σε 50-60 λέξεις να περιγράψεις το φαινόμενο για το οποίο γίνεται λόγος στο Κείμενο 1 και 

την έκταση που έχει στην εποχή μας. 

Μονάδες 10 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Να εξηγήσεις με συντομία πώς η επανάληψη της λέξης «ψευδαίσθηση» και της φράσης 

«Αυτή η ψευδής αίσθηση» στην τέταρτη παράγραφο του Κειμένου 1 ενισχύει τη συνοχή 

του λόγου. 

Μονάδες 10 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Στην τρίτη παράγραφο του Κειμένου 1 η συγγραφέας επιλέγει να χρησιμοποιήσει το πρώτο 

πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο. Ποιο αποτέλεσμα έχει αυτό στον δέκτη (μονάδες 10) και 



ποια αλλαγή ύφους λόγου θα σημειωθεί αν στη θέση του πρώτου πληθυντικού ρηματικού 

προσώπου θέσουμε το δεύτερο ενικό ρηματικό πρόσωπο; (μονάδες 5)  

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Σε 100-150 λέξεις να εκθέσεις με σχετικές αναφορές στο Κείμενο 2 τα συναισθήματα του 

ποιητικού υποκειμένου (μονάδες 10). Πιστεύεις ότι οι ηλικιωμένοι, στην εποχή μας, 

αντιμετωπίζουν με ανάλογο με του ποιητικού υποκειμένου τρόπο τη φυσική τους γήρανση 

(μονάδες 5); 

Μονάδες 15 


