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ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗ ΔΠΑΛ 
 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Όηαν ηο άτθος γίνεηαι εσλογία 
  

«...Επηπρία θη εξγαζία». Ίζσο θέηνο είλαη ε πξώηε ρξνληά έπεηηα από θαηξό, πνπ νη 
άλζξσπνη, πεγαία, δίλνπλ θη απηή ηελ επρή. Κη όρη κόλν γηαηί πεξλάκε δύζθνιεο κέξεο, 
αιιά θαη γηαηί ιίγν ιίγν ζπλεηδεηνπνηνύκε ην πόζν ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο 
άιιαμε. 

Ιζηνξηθά μεθίλεζε από ην πεξηζώξην ηεο νηθνλνκίαο, κεηά θαηέιαβε ην θέληξν ηεο θαη 
ζήκεξα πάιη πεξηζσξηνπνηείηαη. Η εξγαζία, ε νπνία εδώ θαη ελάκηζε αηώλα απνηειεί ην 
ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αηόκνπ, άξρηζε λα 
απαμηώλεηαη, λα απνπξνζσπνπνηείηαη. Να γίλεηαη πάιη, όπσο ηνλ 19ν αηώλα, εκπόξεπκα. 
Σε αληίζεζε κε θάζε έλλνηα θνηλσληθήο εσημερίας θαη πξνόδνπ. Μαύξε εξγαζία: 1,1 εθαη. 
εξγαδόκελνη ζηελ Ειιάδα, ζε ζύλνιν 4,5 εθαηνκκπξίσλ, δελ ππάξρνπλ γηα ηελ πνιηηεία, 
ην 38% ησλ εξγνδνηώλ δελ δειώλεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ - ζε 8 δηζ. επξώ απνηηκάηαη ε 
εηζθνξνδηαθπγή. Δνπιεηέο ηνπ πνδαξηνύ (ην 40% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Ε.Ε. 
παιηλδξνκνύλ κεηαμύ αλεξγίαο, πξνζσξηλήο θαη κεξηθήο απαζρόιεζεο). Δύν θαη ηξεηο 
δνπιεηέο (γηα πάλσ από ην 20% ησλ Ειιήλσλ εξγαδνκέλσλ) δελ αθήλνπλ θαλέλα 
πεξηζώξην γηα πξνζσπηθή δσή. Εμεηδηθεπκέλα επαγγέικαηα αθαηξνύλ από ηνπο λένπο ηε 
δπλαηόηεηα λα κεηαπεδήζνπλ από ηε κηα ζπλαθή δνπιεηά ζηελ άιιε. Επηρεηξήζεηο 
κεηαθηλνύληαη ζε ρώξεο κε θζελόηεξα εξγαηηθά ρέξηα κε δξακαηηθέο ζσνέπειες γηα ηνπο 
εξγαδνκέλνπο θ.ν.θ. 

Σήκεξα δελ ιακβάλεηαη ππόςε ην θνηλσληθό θόζηνο ησλ νηθνλνκηθώλ απνθάζεσλ, 
ην ηίμημα πνπ πιεξώλνπκε σο θνηλσλία ζε αζζέλεηεο, αιθννιηζκό, απηνθηνλίεο, 
δνινθνλίεο, θαηαλάισζε λαξθσηηθώλ, βία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σε κηα επνρή όπνπ 
επηδηώθεηαη όζν ηίπνηε άιιν ε κείσζε ηνπ εξγαζηαθνύ θόζηνπο (ηελ ηειεπηαία 20εηία έρεη 
κεησζεί θαηά 27%), δελ ιακβάλεηαη ππόςε όηη νη κηθξέο θνηλσληθέο «ιεπηνκέξεηεο» ηειηθά 
έρνπλ πνιύ πςειό θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό θόζηνο. 

Υπάξρεη κηα κνλόπιεπξε «δηεπζέηεζε». Λίγα εηο βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο αγνξάο, 
πνιιά εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Τν θέξδνο είλαη νινέλα θαη πην αζπκβίβαζην κε ηελ 
πγεία, ηνλ πνιηηηζκό, ηελ επηβίσζε. Κάπνηε, όια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε - παξαγσγή, 
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απαζρόιεζε, κηζζνί, δεκόζηεο δαπάλεο, θόξνη - δηέπνληαλ από κηα θνηλή ινγηθή, 
θηλνύληαλ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Εδώ θαη θαηξό απηή ε ιζορροπία δηαηαξάρζεθε. Τα 
δεδνκέλα άιιαμαλ δραμαηικά κε ηελ παγθόζκηα επέθηαζε ηεο αγνξάο θαη ηελ ηερλνινγηθή 
επαλάζηαζε, ηελ θξίζε ζηελ παηδεία, ηε ξαγδαία επέθηαζε ησλ ηδησηηθώλ αγαζώλ εηο 
βάξνο ησλ δεκόζησλ, ηε δηαθίλεζε όρη κόλν ησλ θεθαιαίσλ αιιά θαη ηεο εξγαζίαο 
(ελνηθηαδόκελνη ππάιιεινη, κεηαλάζηεο - 200 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη δνπλ ζε κηα ρώξα 
δηαθνξεηηθή από απηήλ πνπ γελλήζεθαλ, ζε 30 ρξόληα ζα θηάζνπλ ην έλα 
δηζεθαηνκκύξην). Απηή ε βίαηε απνξξύζκηζε ππνβάζκηζε ηελ εξγαζία ζε θάηη άιιν από 
απηό πνπ είλαη - κνριόο δσήο θαη δεκηνπξγίαο. 

Κακία παξάκεηξνο, θαλέλαο δείθηεο -από ην πιήζνο όζσλ έρνπλ νξηζηεί γηα λα 
κεηξνύλ ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία καο- δελ εξεπλά ηα βάζε ηεο ςπρήο, ηελ πξνζσπηθή 
επηπρία. Καη όκσο, νη αλζξώπηλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη πνπ καο θξαηνύλ πγηείο θη 
επηπρείο (έξεπλεο έδεημαλ όηη νη εξγαδόκελνη νη νπνίνη αδηθνύληαη ζηε δνπιεηά ηνπο 
εκθαλίδνπλ πςειή αξηεξηαθή πίεζε θαη ζηεθαληαία λόζν). 

Καη όρη κόλν. Η ςπρή πνπ βάδνπκε ζηε δνπιεηά θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ παίξλνπκε από 
απηήλ είλαη αθξηβώο πνπ αλαηξνθνδνηνύλ θαη απνγεηώλνπλ ηελ εξγαζία, 
κεηακνξθώλνληαο ην άρζνο ζε επινγία.� 

Ταζούλα Καραϊζκάκη, εθημερίδα «Η Καθημερινή», 03/01/2010 
  

ΑΣΚΗΣΔΙΣ 
 
Α. Να ζπληάμεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε. (90- 110 ιέμεηο) 

Μονάδες 15 
  

Β.1. Να επαιεζεύζεηε ή λα δηαςεύζεηε, ζύκθσλα κε ην θείκελν, ηηο παξαθάησ 
δηαπηζηώζεηο, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 
πξόηαζε, ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη 
ιαλζαζκέλε: 
α. Η εξγαζία ζήκεξα απαμηώλεηαη, απνπξνζσπνπνηείηαη, γίλεηαη θαη πάιη εκπόξεπκα, 
όπσο θαηά ην 19ν αηώλα. 
β. Οη λένη ζπρλά αδπλαηνύλ λα αιιάμνπλ επάγγεικα εμαηηίαο ηεο εμεηδίθεπζεο. 
γ. Σηηο κέξεο καο, επηδηώθεηαη κε θάζε ηξόπν ε αύμεζε ηνπ εξγαζηαθνύ θόζηνπο. 
δ. Η ηερλνινγηθή εμέιημε είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ άιιαμαλ ηα εξγαζηαθά 
δεδνκέλα ζην πιαίζην ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. 
ε. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζπάληα ζπλδένληαη κε ηελ ςπρηθή θαη θιηληθή πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

Μονάδες 5 
  

Β.2. Πνηνο είλαη ν θπξίαξρνο ηξόπνο πεηζνύο ζηε δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ; 
(«Ιζηνξηθά μεθίλεζε... γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θ.ν.θ.»). Να θαηαγξάςεηε έλα κέζν κε ην 
νπνίν απηόο πινπνηείηαη. 

Μονάδες 2 
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Β.3. Να αηηηνινγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ α’ ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ ζηελ 6ε παξάγξαθν ηνπ 
θεηκέλνπ «Καη όρη κόλν... ζε επινγία». 

Μονάδες 2 
  

Β.4. εσημερίας, ζσνέπειες, ηίμημα: Να γξάςεηε κία ζπλώλπκε γηα θάζε κία από ηηο 
παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

Μονάδες 3 
  

Β.5. Με πνην ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε πξώηε παξάγξαθνο ηνπ θεηκέλνπ «επηπρία... άιιαμε»; 
Μονάδες 3 

  
Γ. Η δηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο καο δηαβίσζεο- κέζσ ηεο εξγαζίαο- απνηειεί αλαπόδξαζηε 
αλάγθε ησλ θαηξώλ καο. Πνηα είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ε πξνζθνξά ηεο εξγαζίαο ζην 
άηνκν θαη ηελ θνηλσλία; Να ζπληάμεηε έλα άξζξν (200-250 ιέμεηο) γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα 
, ζην νπνίν ζα αλαπηύμεηε ηηο απόςεηο ζαο.  

Μονάδες 20 
 

Β. ΛΟΓΟΤΔΧΝΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ 

Για ένα παιδί ποσ κοιμάηαι 

         Σηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

θαζεζηώησλ ησλ αλαηνιηθώλ ρσξώλ, κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο κεηαθηλήζεθε ζε 

επξσπατθέο ρώξεο, κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε εξγαζίαο. Από ηελ επνρή απηή θαη σο ηηο κέξεο καο 

δνπλ θαη βηνπαιεύνπλ ζηε ρώξα καο ρηιηάδεο νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, όπσο ην παηδί ηνπ πνηήκαηνο, 

πνπ θεξδίδεη ην ςσκί ηνπ ζηα θαλάξηα ηεο ιεσθόξνπ θαη θνηκάηαη ζην κεραλνζηάζην ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Τν πνίεκα πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπιινγή Τν θππαξίζζη ησλ εξγαηηθώλ (1995). 

 

Νύρηα. Η θίλεζε αξαηή ζηε ιεσθόξν.  

Μεο ζην θιεηζηό, ην θσηηζκέλν εξγνζηάζην,  

Οη κεραλέο, απνζηακέλεο* κα άγξππλεο,  

Επηβιέπνπλ ζαλ άθαθνη γίγαληεο  

Τνλ ύπλν ηνπ κηθξνύ. Σηξηκσγκέλνο  

Κνληά ζηε ζθάξα ηνπ αηκνύ,*  

Με ηνπ αδεξθνύ ηνπ ην παιηό ζθεπαζκέλνο 

Ξεθνπξάδεηαη.  

Όιε ηε κέξα δνπιεύεη ζηα θαλάξηα*  



 
 

Σχολικό έτος 2018-2019                 

 

Σθνππίδεη ηδάκηα βηαζηηθά κε ην θόθθηλν.  

Εηζπξάηηεη θέξκαηα ή ηελ εύινγε* αγαλάθηεζε. Πεξηκέλεη ην επόκελν θαλάξη.  

Τίκηα θεξδίδεη έηζη ην ςσκί  

Καη ην κεξίδην ηνπ λπρηνθύιαθα,  

Πνπ ηνλ αθήλεη λα θνηκάηαη εθεί κέζα. 

 

Τα ρηνληζκέλα βνπλά ηεο παηξίδαο ηνπ,  

Τα ρέξηα ηεο κάλαο ηνπ πνπ ηύιηγαλ γύξσ ηνπ  

Γπλαίθεην καληίιη γηα ην θξύν,  

Τν δάζθαιν πνπ πιεξσλόηαλε κε γάια  

Μόιηο ζπκάηαη.  

Θπκάηαη θάηη ειιεληθά από ην ζηόκα ηνπ,  

Πνπ ηώξα εδώ αθνύγνληαη αιιηώηηθα.  

Όρη ζαλ βόηζαια γπαιηζηεξά κεγάιεο ζάιαζζαο, 

Όρη ζαλ πνδνβνιεηό ηνπ αιόγνπ  

Ελόο αλίθεηνπ ζηξαηειάηε,*  

Αιιά λα, ζαλ ηα θέξκαηα ζηελ ηζέπε, 

 

Σαλ ην θηύζηκν ζην βιέκκα ηνπ πειάηε.  

Κακηά θνξά πην εγθάξδηα  

Σαλ ηνύην δσ ην βνπεηό ηεο ζθάξαο,  

Πνπ όιν αλεβάδεη ην ζεξκό αηκό. 

 

Γ. Χ. Χριζηοδούλοσ, Το κσπαρίζζι  

ηων εργαηικών, Καζηανιώηης 

 



 
 

Σχολικό έτος 2018-2019                 

 

ΑΣΚΗΣΔΙΣ 
 

1) Να πεξηγξάςεηε πώο πεξλάεη ηε κέξα θαη ηε λύρηα ηνπ ην παηδί.                 

 

Μονάδες 15 
 

2) α. Τν πνίεκα αλήθεη ζηε κνληέξλα πνίεζε. Με απηό σο βάζε λα ραξαθηεξίζεηε ηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο σο Σσζηέο ή Λαλζαζκέλεο:   

                                                                                                           

Ι) Οη ζηξνθέο είλαη άληζεο θαη νη ζηίρνη αληζνζύιιαβνη                             Σ - Λ 

ΙΙ) Ο ζηίρνο είλαη ειεύζεξνο θαη πεδνινγηθόο                                            Σ - Λ 

ΙΙΙ) Τν πνίεκα έρεη κέηξν θαη νκνηνθαηαιεμία                                            Σ – Λ 

   Μονάδες 3 
 

 

   β. Ι) Σε ηη πξόζσπν γίλεηαη ε αθήγεζε; 

       ΙΙ) Ο αθεγεηήο είλαη νκνδηεγεηηθόο ή εηεξνδηεγεηηθόο (κεηέρεη δειαδή ή όρη ζηελ 

ηζηνξία);      

Μονάδες 2 
 

3) Σηε δεύηεξε ζηξνθή ν πνηεηήο καο δίλεη ηξεηο εηθόλεο από ηελ παηξίδα ηνπ παηδηνύ. Να 

ηηο εληνπίζεηε. Οη εηθόλεο απηέο απνηεινύλ επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο αλακλήζεηο γηα ην 

παηδί;  

Μονάδες 3 
 

4) Με ηη παξνκνηάδεη ν πνηεηήο ηα ειιεληθά πνπ άθνπγε ην παηδί ζηελ παηξίδα ηνπ (δύν 

παξνκνηώζεηο) θαη ηώξα ζηελ Ειιάδα (ηξεηο παξνκνηώζεηο); Σηε ζπλέρεηα, λα ζρνιηάζεηε 

ην πεξηερόκελό ηνπο.    

                                                                                            Μονάδες 5 
  

5) Τν πνίεκα αλαθέξεηαη ζε δύν ρξνληθά επίπεδα θαη ρσξίδεηαη ζε δύν αθεγεκαηηθά κέξε. 

Πνηα είλαη απηά θαη ηη πεξηιακβάλεη ην θαζέλα;                                                         

Μονάδες 2 
 

6) Πνιινί λένη ζεσξνύλ ην εμσηεξηθό σο «εξγαζηαθό παξάδεηζν». Γηαηί, θαηά ηε γλώµε 

ζαο, ηνπο έρεη δεµηνπξγεζεί ε εληύπσζε απηή; Πνηεο δπζθνιίεο πηζηεύεηε πσο ηνπο 

πεξηµέλνπλ ζηε ρώξα ππνδνρήο;  

Μονάδες 20 
 

Να έτεηε επιηστία !  


