
Νεοελληνική Γλώσσα 
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ 

Τίπνηα δελ πξνθαιεί κεγαιχηεξε αλεζπρία θαη απειπηζία απφ ηηο ζηαηηζηηθέο γηα ηελ 

αλεξγία ησλ λέσλ. Τα λνχκεξα είλαη πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθά. Δίλαη καζεκαηηθψο βέβαην, 

πσο αλ δελ βξεζνχλ γξήγνξα ιχζεηο, δειαδή δνπιεηέο, πνιιά λέα παηδηά ζα αθνινπζήζνπλ 

ην δξφκν ηεο άξλεζεο, ηεο βίαο, αθφκα θαη ησλ δεθάδσλ παηδηψλ ησλ «ππξήλσλ». Γηα λα 

ιέκε φκσο ηα πξάγκαηα κε ην φλνκα ηνπο, έλα δήηεκα είλαη λα ππάξμεη αλάπηπμε θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη έλα άιιν δήηεκα είλαη λα αιιάμεη ε λννηξνπία καο. Ζ γεληά ηεο κεηαπνιίηεπ-

ζεο κεγάισζε ηα παηδηά ηεο κε ηελ αξρή πσο έρνπλ πάξα πνιιά δηθαηψκαηα θαη κεγάιεο 

πξνζδνθίεο απφ ην θξάηνο. Τν δεηνχκελν ήηαλ έλαο δηνξηζκφο ζην Γεκφζην ή κηα δνπιεηά 

«αγξφηε» πνπ βαζηδφηαλ ζε εγγπεκέλεο επηδνηήζεηο. Πνπζελά δελ ππήξρε ην ζηνηρείν ηνπ 

ξίζθνπ, ην θπλήγη ηεο επθαηξίαο θαη ε ηδέα πσο πξέπεη λα ηα βγάιεηο πέξα κφλνο ζνπ. Ήηαλ 

ηφζν κεγάιε ε πξνζδνθία ηνπ βνιέκαηνο πνπ δελ άθελε πεξηζψξηα γηα ηέηνηεο ζθέςεηο. 

Αο κελ μερλάκε πσο ν Έιιελαο λένο εξρφηαλ θαη έξρεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, αληηκέ-

ησπνο κε φιε ηε ζαπίια ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο απφ λσξίο. Βηψλεη ηελ αλαμηνθξαηία θαη 

ην ιατθηζκφ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο. Μεγά-

ισζαλ φκσο απηά ηα παηδηά κε αληηθαηηθέο αξρέο θαη αμίεο .Απφ ηε κηα ζεσξνχζαλ απηνλφε-

ην λα έρνπλ δηθφ ηνπο απηνθίλεην θαη λα πίλνπλ θαθέ θάπνηεο ψξεο θάζε κέξα. Πνιιέο θν-

ξέο, άιισζηε, ηνλ εμαζθάιηδε απηφλ ηνλ ηξφπν δσήο ε νηθνγέλεηα. Απφ ηελ άιιε εζεσξείην 

αδηαλφεην γηα κεξηθνχο λα δνπιέςνπλ ζε ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα ή ζηε γε γηαηί «ήηαλ πηπ-

ρηνχρνη» ή γηαηί εζεσξείην εμεπηειηζηηθφ.  

Οη λένη έρνπλ θάζε δηθαίσκα λα ληψζνπλ αγαλαθηηζκέλνη κε ηνπο πνιηηηθνχο, ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο, ηνπο πξπηάλεηο θαη θαζεγεηέο, ηνπο, φινπο. Όρη φκσο γηαηί δελ κπνξνχλ λα 

βξνπλ δνπιεηά ζην Γεκφζην, αιιά επεηδή ηνπο κεγάισζαλ κε ιάζνο πξνζδνθίεο θαη έζηεζαλ 

κηα νιφθιεξε θνηλσλία πνπ ζηεξηδφηαλ ζε κηα απάηε. Τν ζχζηεκα ηεο κεηαπνιίηεπζεο ρξε-

νθφπεζε θαη ηψξα δελ κπνξεί λα βνιέςεη θαλέλαλ. 

Οη δξφκνη γηα ηνπο λένπο είλαη δχν. Ο έλαο πεξλάεη κέζα απφ ηε βία, ηελ άξλεζε θαη 

ηνλ ρνπιηγθαληζκφ. Ο άιινο παίξλεη ηελ νξγή θαη ηε κεηαηξέπεη ζε έλα κεγάιν θίλεκα κε 

ζηφρν λα αιιάμεη ηα ηξσηά ζεκεία κηαο αιινηξησκέλεο θνηλσλίαο. Μηιάκε γηα έλα θίλεκα 

αγαλάθηεζεο θαη δηακαξηπξίαο πνπ ζα πάεη πέξα απφ ην «λα γίλνπλ φια ζηάρηε».Απαηηεί 

φκσο ξίζθα, πξσηνβνπιία, δξάζε θαη φρη κφλν ςεπδνδηακαξηπξία. Τειεπηαία, έρνπλ αθνπζ-

ηεί ηζηνξίεο πξσηφγλσξεο πνπ καο θάλνπλ αηζηφδνμνπο. Γηα ηνλ πξσηνεηή θνηηεηή π.ρ. πνπ 

ζεθψζεθε ζε κηα ζπλέιεπζε θαη ηφικεζε λα πεη πσο «θαιή ε απεξγία αιιά πξέπεη λα ζθεθ-

ηείηε θαη εκάο πνπ έρνπκε γνλείο ζηελ επαξρία θαη ζέινπκε λα κάζνπκε γξάκκαηα θαη λα 

δνπιέςνπκε». Γηα λέα παηδηά πνπ πάλε ζηελ επαξρία θαη ζηήλνπλ επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ 

ζαχκαηα. 

Αλ ζέινπκε δνπιεηέο γηα ηνπο λένπο καο, αλ ζέινπκε λα κελ ράζνπκε ηα θαιχηεξα 

κπαιά θαη ηαιέληα καο ζην εμσηεξηθφ, νθείινπκε λα ηνπο ελζαξξχλνπκε λα βγάινπλ απφ 

κέζα ηνπο ηα ζηνηρεία πνπ έθαλαλ πάληα ηνλ Έιιελα κνλαδηθφ. Τε κπξσδηά γηα ηελ επθαηξία 

θαη φρη ηε ιακνγηά, ηελ εμσζηξέθεηα, ην εκπνξηθφ κπαιφ, ηελ ηθαλφηεηα λα βξίζθεη ιχζεηο 

εθεί πνπ νη άιινη θνιιάλε φ, ηη ηέινο πάλησλ θάλεη ηνπο Έιιελεο λα κεγαινπξγνχλ, φηαλ 

δνπλ θαη δνπιεχνπλ έμσ, καθξηά απφ ην βφιεκα, ηε ζπλαιιαγή θαη ηελ ςεχηηθε θαη άξξσζηε 

πξνζηαζία ελφο ρξενθνπεκέλνπ πιένλ θξάηνπο θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν 

ΔΡΩΣΖΔΗ 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (100-120 ιέμεηο) 

Β1. Να αλαπηπρζεί ζε κηα παξάγξαθν (80—100 ιέμεηο) ε παξαθάησ θξάζε «Δ-

ζεσξείην αδηαλφεην γηα κεξηθνχο λα δνπιέςνπλ ζε ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα ή ζηε γε, γηαηί 

ήηαλ πηπρηνχρνη ή γηαηί εζεσξείην εμεπηειηζηηθφ.» 

Β2. Σε πνην γξακκαηεηαθφ είδνο αλήθεη ην θείκελν; 

Β3. Να βξείηε ην είδνο ηνπ παξαθάησ ζπιινγηζκνχ θαη λα ηνλ αμηνινγήζεηε. Οη 

ζεηνί λφκνη εκθπζνχλ ζε θάζε άλζξσπν ην πλεχκα ηεο απηνπεηζαξρίαο θαη ηνπ απηνειέγρνπ 

θαη ηε δεκνθξαηηθή αληίιεςε ηεο ηζφηεηάο ηνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηνπ, νδεγψλ-

ηαο νπζηαζηηθά ηνλ άλζξσπν ζην ζεβαζκφ πξνο ηελ πξνζσπηθή ηνπ ειεπζεξία, αιιά θαη ζην 

ζεβαζκφ πξνο ηελ ειεπζεξία ησλ ζπκπνιηηψλ. 
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Β4. πξνζδνθίεο, επηδνηήζεηο, εθθάλζεηο, εμσζηξέθεηα, κεγαινπξγνχλ: απφ ην 

δεχηεξν ζπλζεηηθφ ησλ παξαθάησ ιέμεσλ λα γξάςεηε απφ δπν παξάγσγεο. 

Γ. Σ’ έλα άξζξν πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ εκεξήζην ηχπν λα ζπλδέζεηε ην 

πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα καο θαη λα α-

λαθέξεηε ζηνηρεία απφ ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ Έιιελα πνπ, αλ ελεξγνπνηεζνχλ, ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζα απνηειέζνπλ κνρινχο αλάπηπ-

μεο θαη πξνφδνπ. 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

Α. Ο αξζξνγξάθνο αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο αηηίεο ηεο δηφγθσζεο 

ηεο αλεξγίαο θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηεο. Αθνξκψκελνο απφ ηηο πξφζθαηεο ζηαηηζηη-

θέο έξεπλεο πνπ καξηπξνχλ ηελ φμπλζε ηεο αλεξγίαο θξίλεη φηη απηή ε θαηάζηαζε ζα νδεγή-

ζεη ζε έθλνκεο ζπκπεξηθνξέο. Αλαθέξεη φηη ε αλεξγία πεγάδεη κέζα απφ ηηο ππέξκεηξεο θη-

ινδνμίεο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ απφ ηε γεληά ηεο κεηαπνιίηεπζεο θη έπεηηα, απφ ην ζπκβηβαζ-

κφ θαη ην θπλήγη ηεο κνληκφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα θαη απφ ην φηη νη λένη κεγάισζαλ κε 

εζθαικέλεο αμίεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ην ζπληάθηε είλαη εχινγε ε αγαλάθηεζή ηνπο απέλαληη 

ζε φινπο, φζνη θαιιηέξγεζαλ θξνχδεο ειπίδεο, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη είηε ζηε βία είηε 

ζηε λφκηκε δηακαξηπξία. Χξένο φισλ, ηέινο, ζεσξεί φηη είλαη λα αθππλίζνπκε ηα ζηνηρεία 

απφ ηε θπζηνγλσκία ησλ Διιήλσλ λέσλ ψζηε λα αλαζηξαθεί ην αξλεηηθφ θιίκα. 

Β1. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα γηα ηελ φμπλζε ηεο αλεξγίαο πνπ πιήηηεη 

ηνπο ζχγρξνλνπο λένπο απνηειεί ε ιαλζαζκέλε επηινγή επαγγέικαηνο κε κνλαδηθφ θξηηήξην 

ην θνηλσληθφ θχξνο θαη γφεηξν πνπ απηή πξνζθέξεη .Πην ζπγθεθξηκέλα, νη λένη ζεσξνχλ α-

δηαλφεην λα αζρνιεζνχλ κε ρεηξσλαθηηθά θαη ηερληθά επαγγέικαηα, θαζψο απηνί κνξθψζε-

θαλ θη νξακαηίζηεθαλ αιιηψο ηε δσή ηνπο. Έηζη, ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα θαη πξννπηηθέο 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ήηαλ έμσ απφ ηηο επηδηψμεηο ησλ λέσλ ηεο Διιάδνο θαη αμηνπνηνχληαλ 

απφ κεηαλάζηεο. Ωζηφζν ε φιν θαη απμαλφκελε αλεξγία επηβάιιεη ηελ επαλεμέηαζε ησλ ε-

παγγεικαηηθψλ επηινγψλ, ηε ζηξνθή ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο θαη ζηα ηερληθά ε-

παγγέικαηα. 

Β2. Δίλαη άξζξν. Έρεη επηθαηξηθφ ραξαθηήξα( πξαγκαηεχεηαη ηελ αλεξγία ησλ 

λέσλ ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ. Δλδεηθηηθφ ζεκε-

ίν ηνπ επηθαηξηθνχ ραξαθηήξα ε αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε «ησλ ππξήλσλ»§ 1). Κχξηνο ζηφ-

ρνο ηνπ ε πιεξνθφξεζε θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γχξσ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα ηε-

ιεπηαία ρξφληα έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Ζ γιψζζα είλαη θπξίσο αλαθν-

ξηθή θαη ην χθνο απξφζσπν (ρξήζε γ πξνζψπνπ, εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ κε βάζε ηελ εκ-

πεηξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα).Γη’ απηφ σο κέζν πεηζνχο 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε επίθιεζε ζηε ινγηθή κε επηρεηξήκαηα (§3 Οη λένη… απάηε,§5) θαη 

ηεθκήξηα (αιήζεηεο §2 Μεγάισζαλ… εμεπηειηζηηθφ, παξαδείγκαηα §4). Έρεη έθηαζε κηθξφ-

ηεξε απφ ηνπ δνθηκίνπ θαη κνξθή ιηγφηεξε πξνζεγκέλε θαζψο αλάγεηαη ζην ρψξν ηεο εξκε-

λεπηηθήο δεκνζηνγξαθίαο. 

Β3. Πξφθεηηαη γηα αηειή επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη βάζεη αηηίνπ 

θαη απνηειέζκαηνο. Τν ζπκπέξαζκα ηνπ ζπιινγηζκνχ θξίλεηαη σο κε νξζφ, γηαηί ε αηηία α-

πνηειεί αλαγθαία αιιά κε επαξθή ζπλζήθε( ν ζεβαζκφο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηνπο ζεηνχο 

λφκνπο δελ νδεγεί ππνρξεσηηθά ζην ζεβαζκφ πξνο ηελ πξνζσπηθή ηνπ ειεπζεξία, αιιά θαη 

ζην ζεβαζκφ πξνο ηελ ειεπζεξία ησλ άιισλ.) θαη ην ζπκπέξαζκα δελ δηαηππψλεηαη πηζαλν-

ινγηθά. 

Β4. 
πξνζδνθίεο → δφγκα, δφμα 

επηδνηήζεηο → δφηεο, δφζε 

εθθάλζεηο → θάζκα, θάζε 

εμσζηξέθεηα → ζηξνθή, ζηξνθφκεηξν 

κεγαινπξγνχλ → έξγν, εξγαηηθφο  

Γ. Δθνική ενδοζκόπηζη και πρόοδος 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σχκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο ε αλεξγία ζηε ρψξα καο θπκαίλεηαη ζε αλεζπρεηηθφ πν-

ζνζηφ. Πξφθεηηαη γηα εγγελέο πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ζπλδέεηαη φκσο άκεζα κε 
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ηε λννηξνπία, ηηο πξνζδνθίεο, ηηο αμίεο πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δηακφξθσζαλ ηε θπζη-

νγλσκία ηνπ Νενέιιελα θαη αλακθηζβήηεηα κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

ΚΤΡΗΩ ΘΔΜΑ 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ 1 (Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο) 

1) Τν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ έρεη ηελ επειημία λα αλαπξνζαξκφδεη θαη λα ελαξ-

κνλίδεη δηαξθψο ηηο παξερφκελεο γλψζεηο κε ηηο γξήγνξεο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ 

επηζηήκε, ζηελ ηερλνινγία, ηελ νηθνλνκία. 

2) Οη εθπαηδεπηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη εηδηθφηεηεο πνπ παξάγνληαη απφ ην εθπαηδεπ-

ηηθφ καο ζχζηεκα βξίζθνληαη ζε ζνβαξή αλαληηζηνηρία πξνο ηε δήηεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

θαη ηηο ηάζεηο ηεο νηθνλνκίαο. 

3) Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη ππνβαζκηζκέλεο, ιεηηνπξγνχλ 

ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηζκφ θαη δελ ζπλδένληαη κε ηε δήηεζε εηδηθνηήησλ θαηά 

πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. 

4) Έιιεηςε θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ: ην αληίζηνηρν 

κάζεκα ππάξρεη κφλν ηππηθά, ελψ νπζηαζηηθά δελ δηδάζθεηαη. Τα παηδηά δελ πιεξνθνξνχλ-

ηαη γηα δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο, πνπ ζήκεξα ιφγσ εμεηδίθεπζεο είλαη πνιινί, κε 

ζπλέπεηα λα αθνινπζνχλ ήδε θνξεζκέλα επαγγέικαηα. 

5) Δλίζρπζε απφ ην ζρνιείν ηεο λννηξνπίαο πνπ ππνηηκά ηα ρεηξσλαθηηθά επαγγέι-

καηα θαη ζπλδέεη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε κε κηα δεκφζηα δηνηθεηηθή θπξίσο ζέζε. 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ 2 (Θεηηθά ζηνηρεία ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Έιιελα σο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο καο)  

1) Ζ θηινπαηξία: Ζ ηδέα ηεο παηξίδαο θαη ε αγάπε γη’ απηήλ είλαη ην κνλαδηθφ ζηνη-

ρείν πνπ ζπλελψλεη ηνπο Έιιελεο ζ’ έλαλ αγψλα. Πξνζθέξεη ηελ αίζζεζε ηεο απηνπεπνίζε-

ζεο, ελεξγνπνηεί ηελ αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ, ηεο ζπλέρεηαο θαη πξνβάιιεη πξννπηηθέο γηα ην 

κέιινλ. 

2) Δπθπΐα, επζηξνθία, εθεπξεηηθφηεηα: Βαζηθά πξνηεξήκαηα ηνπ Έιιελα δηαρξνλη-

θά, νη Έιιελεο είλαη απηνί πνπ έβαιαλ ηηο βάζεηο γηα φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο, γηα ηε δεκνθ-

ξαηία, ελψ είλαη γλσζηή ε επηλνεηηθφηεηα ηνπο ηφζν ζε δχζθνιεο θακπέο ηνπ εζληθνχ καο 

βίνπ φζν θαη ζηε θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

3) Φηινκάζεηα, πεξηέξγεηα, πνιπκέξεηα: Πξψηνη νη Αξραίνη Έιιελεο ηαμίδεςαλ σο 

ηα πέξαηα ηνπ ηφηε γλσζηνχ θφζκνπ γηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη πείξα. Γελ πξέπεη λα 

παξαβιεθζεί ην γεγνλφο φηη ν πνιπηάιαληνο Έιιελαο αλέθαζελ θαηαπηαλφηαλ κε πνιιέο 

δξαζηεξηφηεηεο αληηθξνπφκελεο πνιιέο θνξέο κεηαμχ ηνπο θέξλνληάο ηηο εηο πέξαο κε επηηπ-

ρία. 

4) Εσηηθφηεηα, δξαζηεξηφηεηα: Χαξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Έιιελα πνπ, 

αλ αμηνπνηεζνχλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξνυπνζέζεηο γηα πξνγξακκαηηζκφ, αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ, εχξεζε θαηάιιεισλ ιχζεσλ γηα θαίξηα πξνβιήκαηα. 

5) Αλζεθηηθφηεηα, ζεηηθφ πείζκα, πξνζαξκνζηηθφηεηα: Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άλ-

ηιεζε ςπρηθψλ δπλάκεσλ, ηελ επηκνλή, ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ απφξξηςε ηεο κεκςηκνηξίαο. 

Πνιιά έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ αζάλαηε Διιάδα ε νπνία ζαλ ην Φνίληθα αλαγελλάηαη απφ ηηο 

ζηάρηεο ηεο. 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ζ εθπαίδεπζε κε ηελ νπζηαζηηθή ζπλδξνκή ηνπ θξάηνπο είλαη ην πην ηειεζθφξν κέ-

ζν γηα λα γνληκνπνηεζνχλ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Τν ζχγρξνλν πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ε 

αξκνληθή ζπλχπαξμε ηεο ηερλνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία, ε επξσ-

πατθή δηάζηαζε ηεο παηδείαο, κε ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ ζηελ παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξία 

καο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ελεξγνπνίεζε φισλ εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ αλέθαζελ καο έθαλαλ ππεξήθαλνπο σο έζλνο.  

Φροντιστήριο Ορόσημο Νεοελληνική Γλώσσα
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