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Mε τον Aντρέα µεγαλώσαµε στην ίδια γειτονιά και κάναµε στενή παρέα πριν ακόµη πάµε 

στο σχολείο. Έµενε στο επόµενο ακριβώς στενό από το δικό µου, κοντά στον σηµερινό 

σταθµό του µετρό και στις προσφυγικές πολυκατοικίες ― που όταν ήµασταν παιδιά ήταν 

παράγκες ― του Aγίου Aντωνίου, στο Περιστέρι. Όλο αυτό το χαµένο όπως η Aτλαντίδα 

σκηνικό, έχει µείνει στη µνήµη µου σαν παραµύθι. Συνοικία λαϊκή και κόκκινη, που το 

ποτάµι, ο Kηφισός, την οριοθετούσε ως σύνορο φυσικό. Aπό εκεί και πέρα άρχιζε ένας άλλος 

κόσµος. Yπήρχαν ασφαλώς ένα σωρό εργάτες και µικροαστοί κι εκεί απέναντι, αλλά 

υπήρχαν και εκείνοι µε τα πολλά λεφτά. Kαι παραδόξως νιώθαµε ότι εµείς περνούσαµε 

καλύτερα, µάλλον επειδή ανήκαµε σε ένα σύνολο πιο σφιχτό και αλληλέγγυο. Tο 

καταλληλότερο κλίµα για να γεννηθεί µια αληθινή φιλία ανάµεσα σε πρίγκιπες της δυτικής 

όχθης. 

Oι θετοί γονείς του Aντρέα ήταν ένα θρησκόληπτο, άτεκνο ζευγάρι, προχωρηµένης ηλικίας, 

που είχαν βρει το έκθετο
1
 στο κατώφλι

2
 τους και το υιοθέτησαν. O δικός µου πατέρας πάλι 

πήγε
3
 από εγκεφαλικό

4
 όταν ήµουν ακόµη µωρό, και η µάνα µου µε µεγάλωσε µόνη, 

δουλεύοντας σε ένα κατάστηµα οπτικών. Aν δεν υπήρχαν τα οικογενειακά µας ναυάγια, η 

φιλία µας δεν θα στέριωνε ποτέ σε τέτοιο βαθµό. Bοήθησε ασφαλώς και το γεγονός ότι 

είχαµε αντίθετους, συµπληρωµατικά αντίθετους κι όχι απλώς διαφορετικούς χαρακτήρες. O 

Aντρέας ήταν από τότε οξύθυµος και επιθετικός και κυριολεκτικά ασυγκράτητος, ενώ η 

αυτού µεγαλειότης µου
5
 έχει κάτι το πράο και ήπιο, είµαι σαφώς πιο γλυκός.  

Kάπου ανάµεσα στην πέµπτη και την έκτη γυµνασίου, ο Aντρέας πήγε, θυµάµαι, και βρήκε 

την πραγµατική οικογένειά του. Tα ίχνη του πατέρα του ήταν χαµένα από καιρό, αλλά η µάνα 

και τα δυο αδέλφια του είχαν ένα ψιλικατζίδικο σε µια επαρχιακή πόλη αρκετά µακριά από 

την Aθήνα. H καρδιά του θα πρέπει να µάτωσε γνωρίζοντάς τους, γιατί επί χρόνια µετά 

απέφευγε να τους ξαναδεί. «Aργότερα, άσε µε, θα το κάνω αργότερα!» κλοτσούσε κάθε φορά 

που του υπενθύµιζα την υποχρέωσή του. Aλλά κι εκείνοι δεν έκαναν την παραµικρή 

προσπάθεια από τη µεριά τους. Έπρεπε να πεθάνουν πρώτα, ύστερα από καµιά δεκαριά 

χρόνια, οι θετοί του γονείς, σχεδόν ο ένας πίσω από τον άλλον, για να αρχίσει ο Aντρέας να 

πηγαίνει κάπως πιο τακτικά στη µάνα του. H ζωή, ως γνωστόν, απεχθάνεται το κενό. 

 

Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Φίλοι, εκδόσεις «Kέδρος», Αθήνα, 2006 (µε αλλαγές). 

                                                        
1 ici : το παιδί 
2 κατώφλι : είσοδος σπιτιού 
3 ici : πέθανε 
4 εγκεφαλικό : attaque cérébrale 
5 η αυτού µεγαλειότης µου : εγώ 
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TRAVAIL A FAIRE PAR LES CANDIDATS DE LA SERIE L EN LVA 

 
 
I. COMPRÉHENSION (10 points) 
 
Θα απαντήσετε στα ελληνικά στις παρακάτω ερωτήσεις. 

 

1. Πώς γνωρίστηκε µε τον Αντρέα ο αφηγητής; Σε ποια περίοδο της ζωής του; 

2. Πώς περιγράφει τη γειτονιά όπου έµεναν; 

3. Τι µαθαίνουµε για τους θετούς γονείς του Αντρέα; 

4. Πότε γνώρισε την « πραγµατική» του οικογένεια ο Αντρέας; Τι πληροφορίες µας 

δίνει γι’ αυτήν ο αφηγητής; 

5. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Αντρέα µε τη βιολογική του µητέρα, πριν και µετά το 

θάνατο των θετών του γονιών; 

6. Σχολιάστε, στο πλαίσιο της ιστορίας, και σε 40 περίπου λέξεις, την τελευταία 

πρόταση του αποσπάσµατος : H ζωή, ως γνωστόν, απεχθάνεται το κενό.  

 
 
II. EXPRESSION ÉCRITE (10 points) 

 
Θα αναπτύξετε στα ελληνικά τα δύο θέµατα που ακολουθούν. 

 

1. Να επινοήσετε τη συνέχεια της ιστορίας σε 200 περίπου λέξεις. 

2. Να γράψετε ένα µικρό κείµενο 100 περίπου λέξεων µε θέµα τη φιλία. 
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TRAVAIL A FAIRE PAR TOUS LES AUTRES CANDIDATS 
 
 
I. COMPRÉHENSION (10 points) 
 
Θα απαντήσετε στα ελληνικά στις παρακάτω ερωτήσεις. 

 

1. Πώς γνωρίστηκε µε τον Αντρέα ο αφηγητής; Σε ποια περίοδο της ζωής του; 

2. Πώς περιγράφει τη γειτονιά όπου έµεναν; 

3. Τι µαθαίνουµε για τους θετούς γονείς του Αντρέα; 

4. Πότε γνώρισε την « πραγµατική» του οικογένεια ο Αντρέας; Τι πληροφορίες µας 

δίνει γι’ αυτήν ο αφηγητής; 

5. Ποιες ήταν οι σχέσεις του Αντρέα µε τη βιολογική του µητέρα, πριν και µετά το 

θάνατο των θετών του γονιών;  

 
II. EXPRESSION ÉCRITE (10 points) 
 

Θα αναπτύξετε στα ελληνικά το παρακάτω θέµα. 

 

Να επινοήσετε τη συνέχεια της ιστορίας σε 250 λέξεις, στα ελληνικά. 

 


