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ATTENZIONE 
 

 Scrivere sull’apposito quaderno. 
 Utilizzare una pagina diversa per ogni prova. 
 Eseguire tutte le prove proposte. 
 Servirsi di una penna blu o nera. 
 Tempo a disposizione: 90 minuti. 
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PROVA 1 
 

Abbiamo letto su una rivista il seguente messaggio. 
Rispondi con un testo (circa 180 parole, firmato Mario/Maria) in cui esprimi il tuo punto di vista, 
estendendo il discorso alla questione più generale del rapporto genitori-figli e del rapporto giovani-
consumi nella società di oggi. 
 

Perché loro sì e io no? 
Sento dire da molti miei amici che, per la maturità, 
riceveranno in dono dai genitori un’auto nuova. Mi chiedo: 
i miei genitori, pur avendone le possibilità, nemmeno 
accennano ad un’eventualità del genere. Forse che non mi 
vogliono abbastanza bene? O lo fanno per avarizia? O non 
sono abbastanza sensibili? Fatto sta che mi sembrano 
ingiusti nei miei confronti, tenendo conto che ce la metto 
tutta per ottenere ottimi risultati. 
Alice 1990 
 
 

PROVA 2 
Un amico di famiglia, il signor Annibali, in una lettera, commenta il comportamento dei giovani, che 
definisce insensibili al bello ed ai reali problemi del mondo d’oggi. In una lettera (180 parole, firmata 
Franco/Franca): 

 gli proponi il contenuto del testo che segue evidenziandone i riferimenti poetici, il tono nostalgico, 
l’esigenza di una realtà diversa e di diversi rapporti umani; 

 lo inviti a guardarsi attorno con maggiore obiettività ed a riacquistare fiducia nelle nuove 
generazioni; 

 gli prometti l’invio del testo tradotto in italiano. 
 

 

Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο… 
«Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο…» Ντοστογιέφσκυ. 
Καθημερινά αντικρίζω μαύρο και μπόλικη ασχήμια. Το καλοκαίρι του 2004 η Αθήνα φιλοξένησε τους 
ολυμπιακούς αγώνες. Τα μουντά κακάσχημα κτίρια της πρωτεύουσας είχαν καλυφθεί με τεράστια πανιά που 
είτε απεικόνιζαν καταπληκτικές φωτογραφίες είτε πολύχρωμα έργα τέχνης. Σε αρκετά σημεία της πόλης 
λάμβαναν χώρα καλλιτεχνικά δρώμενα και συναυλίες. Μπορούσε κανείς ανά πάσα στιγμή να βρει κάποιον 
αστυνομικό σε μια γωνιά που θα τον εξυπηρετούσε μιλώντας του ευγενικά και πρόθυμα. Απ’ το κέντρο της 
πρωτεύουσας έλειπαν οι έμποροι ναρκωτικών, οι μαστροποί και οι μαφιόζοι και παντού υπήρχαν κιόσκια με 
χαμογελαστούς ανθρώπους που βοηθούσαν τους πολίτες σε ό,τι χρειαζόντουσαν. Μια οργανωμένα 
καλοστημένη υποκρισία … Πειράζει που προτιμώ εκείνη την υποκρισία από την τωρινή ανώφελα ωμή δήθεν 
ειλικρίνεια; Λένε πως για να είσαι σε θέση να κρίνεις την ομορφιά πρέπει να γνωρίσεις και την απόλυτη 
ασχήμια. Εκτός από εκείνον τον καλοκαιρινό μήνα του 2004, βιώνω την ασχήμια καθημερινά για 24 χρόνια 
περίπου … Ε, ναι, βαρέθηκα … 
∆ιατίθεμαι να μειώσω το χάσμα γενεών. Το θέλω ναι. Να επικοινωνήσω πραγματικά. Το θέλω ναι. Να μην 
μεταφέρω τα προβλήματα που εισέπραξα από τους προηγούμενους. Να προστατέψω τα παιδιά μου από το 
να τρώει το ένα το άλλο. Οι επόμενες γενιές να μην πληρώσουν κανένα σπασμένο … φτάνει, δε θα την 
σκαπουλάρουμε για πάντα, δε θα ξεχνάμε για πάντα… 
«μεγάλωσαν τα γένια μας η ψυχή μας αλλιώτεψε ... αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του ... βοήθα καλέ 
μου μη φαγωθούμε μεταξύ μας…» Ξυλούρης 
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