ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Βάνια, το παιδί της αγέλης
Μόλις στα τρία του χρόνια, ο Βάνια Μισούκοφ έμαθε να ζει παρέα με μια αγέλη
αδέσποτων σκύλων, γιατί στην ουσία δεν είχε άλλη επιλογή.
Ο τρίχρονος Βάνια εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, πλάι σε έναν κάδο
σκουπιδιών στη μικρή πόλη Ριούτοβ, νότια της Μόσχας, όταν εκείνη διάλεξε να
ακολουθήσει ένα φίλο της στην Πετρούπολη. Ο πατέρας του, που στα τελευταία
κοινά τους Χριστούγεννα του δώρισε ένα όπλο, αποφυλακίστηκε μόλις πριν από λίγο
καιρό.
Ο Βάνια για τον κόσμο των ανθρώπων δεν ήταν τότε τίποτα περισσότερο από ένα «
σκουπίδι ». η αγέλη των σκύλων όμως τον υιοθέτησε σαν κουταβάκι της,
περιβάλλοντάς τον με τη στοργή που εμπνέει η κοινή συμμετοχή στον πιο σκληρό
αγώνα, εκείνον της επιβίωσης. Έτσι άρχισε η « σκυλίσια ζωή » του Βάνια. Παρ’όλα
αυτά, ήταν ζωή σε μια οικογένεια και ζωή που κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια. Τα
σκυλιά έφερναν στην οικογένεια ότι φαγώσιμο μπορούσαν να βρουν στα σκουπίδια ή
να κλέψουν από δω κι από κει. Ο μικρούλης Δε μιλούσε και κυνηγιόταν με τα
σκυλιά, χωρίς να πολυξεχωρίζει. Γάβγιζε κι επικοινωνούσε καλά με τα υπόλοιπα
μέλη της αγέλης. Για τους ανθρώπους, έβγαζε ακατάληπτους ήχους που δεν « άξιζαν
» της προσοχής τους. Μέχρι που ο αστυνομικός της περιοχής εντόπισε την περίπτωση
του και τον μάζεψε από τους δρόμους. Ήταν ήδη 5 χρονών, όταν τον δέχτηκαν σε
κάποιο ίδρυμα.
Στην αρχή, φυσικά, η στάση του ήταν απολύτως αρνητική, δεδομένου πως ήταν ένα
παιδί με τρόπους σκύλου, που δεν ήξερε τι σημαίνει να μένεις σε σπίτι, να τρως σε
τραπέζι, να κοιμάσαι σε κρεβάτι, να πλένεσαι στο μπάνιο. Στο ορφανοτροφείο του
Ριούτοβ επιτίθετο στο προσωπικό, γάβγιζε και αντιδρούσε άσχημα. Μόνο με τη
βοήθεια ενός απόλυτα εξειδικευμένου ατόμου, της Τατιάνα Μπαμπανίνα,
επιτεύχθηκε σιγά σιγά η αλλαγή νοοτροπίας του παιδιού.
Σήμερα, τέσσερα χρόνια αφότου μπήκε σε ανάδοχη οικογένεια, είναι 11 χρονών,
μοιάζει με τα άλλα παιδιά της ηλικίας του και ονειρεύεται, όταν μεγαλώσει, να γίνει
καπετάνιος. Όμως, κάθε φορά που τελειώνει ένα γεύμα ο Βάνια φεύγει από την
τραπεζαρία με τις τσέπες του γεμάτες. Η παλιά του οικογένεια έχει πάντοτε κάποια «
κουταβάκια » υπό την προστασία της κι αυτός ξέρει ότι οι άνθρωποι δεν προσέχουν
εύκολα τι γίνεται δίπλα τους.

Α. 1. Να αναφέρετε 2 παραδείγματα αλληλεγγύης που υπάρχουν στο κείμενο.
( 2,5 μονάδες )
2. Ποιες φάσεις της ζωής του Βάνια διακρίνονται στο κείμενο; Δώστε ένα τίτλο
σε κάθε φάση.
( 2,5 μονάδες )

3. Να αναγνωρίσετε τις υπογραμμισμένες δευτερεύουσες προτάσεις και να
προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο. ( 2,5 μονάδες )
4. Βρείτε από ένα συνώνυμο για τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου:
δώρισε , φαγώσιμο , ακατάληπτους , απόλυτα , ξέρει

( 2,5 μονάδες )

Β. Παραγωγή Λόγου
Γράψτε μία επιστολή στην εφημερίδα του σχολείου σας, με την οποία προτείνετε
στους συμμαθητές σας τρόπους να δραστηριοποιηθούν ώστε να προσφέρουν στο
κοινωνικό σύνολο.
( Η επιστολή να είναι έκτασης 3 –4 παραγράφων )
( 10 μονάδες )

