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       - Είμαι κάπου δεκαοχτώ χρόνια στη Γαλλία, είπες. Δεν είναι αρκετά για να μάθει 

κανείς γαλλικά, είναι όμως αρκετά για να ξεχάσει κανείς τα ελληνικά. Έχω ξεχάσει 

ακόμη και πού τονίζονται ορισμένες λέξεις, κυλίκειον λέμε ή κυλικείον; Δεν έχω πια 

μητρική γλώσσα. 

          Είχες ένα ύφος παραπονεμένο, σαν μικρό παιδί που το μάλωσαν. Βαλθήκαμε 5 
να σε παρηγορήσουμε. 
          - Μα τι λέτε τώρα, είπε ο Κώστας. Τα ελληνικά σας είναι άπταιστα. 
          - Έχεις πάντως κάπως γαλλική προφορά, είπε η Μάγδα. 
          Γέλασες. Δεν ξέρω γιατί γελάς μερικές φορές, ίσως για να μη δείξεις αυτό που 
νιώθεις.                                                      10 
         -Μετράω όμως καλύτερα ελληνικά παρά γαλλικά, είπες. Δεν μπορώ να κάνω 
πολλαπλασιασμό στα γαλλικά, έξι οχτώ σαράντα οχτώ, οχτώ εννιά εβδομήντα δύο, 
αυτά μου έμειναν από τη μητρική μου γλώσσα. 
           - Σε ποια γλώσσα ονειρεύεσαι; ρώτησε η Μάγδα.                              
           Την κοίταξες παραξενεμένος. 15 
           - Μα δεν ονειρεύομαι, είπες.                                                                    
           Ο πατέρας μου ήταν μαραγκός.[...] 
           Έφτιαχνε ένα σωρό πράγματα από ξύλο, δικά του έργα ήταν όλες μου οι 
κούκλες, αλλά καθόλου δεν έμοιαζαν με τις κούκλες των μαγαζιών, είχαν αδύνατα 
πρόσωπα και λεπτά χέρια, σαν Παναγίες ήταν. Απόφευγα να τις δείχνω για να μη με 20 
κοροῖδέψουν οι φίλες μου. 
            Είχε φτιάξει επίσης έναν μπαγλαμά για να παίζει ο ίδιος, η μάνα μου λέει ότι 
έπαιζε πολύ καλά, αλλά κάποτε ήρθε στη Χίο ένας ξακουστός μπαγλαματζής, ένα 
γεροντάκι, κι αφού τον άκουσε ο πατέρας μου κρέμασε το δικό του όργανο σ' ένα καρφί 
στον τοίχο και δεν το ξανάπιασε στα χέρια του. Όταν πέθανε, αυτό μόνο ζήτησα να μου 25 
φέρει η μάνα μου από τη Χίο, τον μπαγλαμά, και μου τον έφερε. Τώρα τον έχει ο 
Αλέκος, ο γιος μου, του τον χάρισα στα γενέθλιά του, έκλεισε τα δεκαπέντε στην αρχή 
του χρόνου, τα καταφέρνει αρκετά καλά στη μουσική. [...] 
 - Πώς τα περνάτε στο Παρίσι; 
 Με κοίταξες καλά καλά σαν να προσπαθούσες να μαντέψεις γιατί σου έκανα 30 
αυτή την ερώτηση ή σαν να μην καταλάβαινες το νόημά της. Τα μάτια μου γλίστρησαν 
στο πρόσωπό σου και σταμάτησαν μια στιγμή στα χείλη σου. 
 - Χάλια, είπες. 

-Όχι δα! Το Παρίσι φημίζεται για τα  θέατρά του, για τις γυναίκες του! 
- Δεν τ'αφήνεις αυτά, βρε Ελένη; 35 

     Με ξάφνιασε η οικειότητα του ύφους σου, πρώτη φορά μ' έλεγες με τ' όνομά μου 
και μου μιλούσες στον ενικό. 
 - Μη μου πεις ότι σου λείπει η Αθήνα! 

Στη Γαλλία νιώθω αποκομμένος απ' τον ίδιο μου τον εαυτό. Άντε τώρα να τους 
εξηγήσεις ποιος ήταν ο Μικρός Ήρωας, ποιος ήταν ο Σπίθας... Κανένα 40 
ζαχαροπλαστείο, καμιά πλατεία δεν μου θυμίζουν τον εαυτό μου μικρό. Κανένας  
Γάλλος δεν ξέρει ότι ήμουν κάποτε παιδί. Στη Γαλλία δεν έχω παρελθόν. Τα παλιά 
γαλλικά τραγούδια εμένα δεν μου θυμίζουν τίποτε. Είναι τραγούδια με λόγια αλλά χωρίς 
μουσική. 
Περιμέναμε  ν' ακούσουμε τη συνέχεια αλλά δεν είπες τίποτ' άλλο. 45 
 
 

Βασίλης  Αλεξάκης,Τάλγκο, Μεταίχμιο, Αθήνα 2016, σσ. 42-44, 50-51 (με αλλαγές)
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 
 
Le candidat rédige ses réponses exclusivement sur sa copie, les présente dans l’ordre 
et les numérote conformément au sujet. 
 
I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (10 points) 
 
Répondez aux questions en grec. 
 
1. Σε ποια πόλη και πόσα χρόνια βρίσκεται εκεί ο συνομιλητής της αφηγήτριας; Τι είναι 
αυτό που τον προβληματίζει; Δικαιολογήστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας 
χωρία του κειμένου. 
 
2. Ποια είναι τα πρόσωπα, ο τόπος και ο χρόνος της αφήγησης; Δικαιολογήστε την 
απάντησή σας χρησιμοποιώντας χωρία του κειμένου. 
 
3. Πώς ο Κώστας και η Μάγδα παρηγορούν τον αφηγητή και σχετικά με ποιο θέμα; 
Δικαιολογήστε την απάντησή σας χρησιμοποιώντας χωρία του κειμένου. 
 
4. Σε ποια γλώσσα μετράει καλύτερα ο αφηγητής; Πώς χαρακτηρίζεται αυτή η γλώσσα; 
 
5. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας της αφηγήτριας; Τι κατασκεύαζε χάρη στη δουλειά του; 
Τι προσέφερε στο παιδί του όταν ήταν μικρό; Το δώρο αυτό ευχαρίστησε το παιδί; Ναι 
ή όχι και για ποιο λόγο; 
 
6. Εξηγήστε και σχολιάστε την παράγραφο η οποία αναφέρεται στον μπαγλαμά. 
 
7. Εξηγήστε και σχολιάστε σε 15 γραμμές περίπου την τελευταία παράγραφο του 
κειμένου: “Στη Γαλλία νιώθω ... χωρίς μουσική.” 
 
 

II. EXPRESSION ÉCRITE (10 points) 
 
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre 
composition, citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre 
établissement. 

 
Vous choisirez et traiterez un des deux sujets qui suivent : (200 mots environ) 
 
1. Ο πατέρας του αφηγητή είναι ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης και μουσικός. Μπορεί 
ένας αυτοδίδακτος άνθρωπος να πετύχει στη ζωή του; Αναπτύξτε το θέμα δίνοντας τα 
ανάλογα επιχειρήματα. 
 

OU 
 
2. Ο αφηγητής λέει ότι τα δεκαοχτώ χρόνια που ζει στη Γαλλία “δεν είναι αρκετά για να 
μάθει κανείς γαλλικά, είναι όμως αρκετά για να ξεχάσει κανείς τα ελληνικά” και  ότι δεν 
έχει “πια μητρική γλώσσα”. Αναπτύξτε το θέμα δίνοντας τα ανάλογα επιχειρήματα. 


