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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ
ΚEIMENO:
Τρεις λέξεις που άντεξαν στον χρόνο
Το σύνθηµα «Ψωµί, παιδεία, ελευθερία» δείχνει αξιοσηµείωτη
αντοχή στον χρόνο, πέρασε µε άνεση από τον προηγούµενο αιώνα
στον τωρινό και παραµένει ζωντανό στη συλλογική µνήµη, κάτι που
δεν οφείλεται στον ρυθµό και τα σηµαινόµενά του, αλλά στις
πράξεις που το επέβαλαν και στη µυθολογία που το συντηρεί.
Το ψωµί δεν είναι απλώς ο άρτος ο επιούσιος, αλλά ταυτίζεται µε
ένα επίπεδο διαβίωσης που εξελίσσεται ιστορικά και σε σύγκριση
µε άλλες κοινωνίες ή γενιές. Σήµερα η παιδεία δεν εκφράζει τόσο
τη δίψα για γνώση, όσο τη λαχτάρα για απαλλαγή από το βάρος των
ιδιωτικών δαπανών για την εκπαίδευση, το οποίο συχνά ξετινάζει
τον προϋπολογισµό όχι µόνο των φτωχών αλλά και των σχετικά
εύπορων οικογενειών.
Η εργασία είναι το νήµα που σήµερα συνδέει, κρυφά και φανερά,
και τις τρεις συνιστώσες του ιστορικού συνθήµατος του
Πολυτεχνείου. Η εργασία που γίνεται όλο και πιο επισφαλής, πιο
προσωρινή, πιο κακοπληρωµένη, πιο απατηλή, η εργασία που δεν
συνοδεύεται από τα δικαιώµατα που ήταν αυτονόητα για τις
προηγούµενες γενιές. Η εργασία γίνεται το άπιαστο, το ανυπότακτο
πουλί, όπως ο έρωτας στην πασίγνωστη άρια της Κάρµεν.
Βουνό τα βιογραφικά που φτάνουν στις επιχειρήσεις, τις µικρές
και τις µεγάλες, ακόµα και στα συνοικιακά φροντιστήρια ξένων
γλωσσών που βρίσκονται µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Χιλιάδες
βιογραφικά διαγράφουν οµόκεντρες τροχιές στο ∆ιαδίκτυο χωρίς να
σκαλώσουν κάπου, χωρίς κάποιος να µπει στον κόπο να ανοίξει το
αρχείο. Κολέγια, µεταπτυχιακά και σεµινάρια, ευγενή χόµπι και
εθελοντική δράση γίνονται προσόντα αχρείαστα και αζήτητα, ενώ
σε ορισµένες κατηγορίες επαγγελµάτων πολλοί είναι πρόθυµοι να

εργαστούν όχι απλώς µέσω των stage, αλλά και χωρίς καθόλου
µισθό, ώστε να έχουν να επιδείξουν κάποια προϋπηρεσία.
Μέχρι και τα τέλη του 20ού αιώνα, συζητούσαµε για την αντίθεση
ανάµεσα στους αραχτούς υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και τους πιο
παραγωγικούς του ιδιωτικού τοµέα. Αργότερα, µε τις
ιδιωτικοποιήσεις, προστέθηκε και η αντίθεση ανάµεσα στους
διορισµένους προ και µετά το 1993. Σήµερα οι αντιθέσεις
πολλαπλασιάζονται: ανάµεσα σε αυτούς που έχουν δουλειά (µια
οποιαδήποτε δουλειά) και σε εκείνους που την έχασαν ή τη χάνουν
ή δεν τη βρήκαν ποτέ, ανάµεσα σε εκείνους που ελπίζουν κι
εκείνους που δεν ελπίζουν πια.
Ανάκαµψη µε ανεργία (jobless recovery) προβλέπουν αρκετοί
οικονοµικοί αναλυτές για την επόµενη δεκαετία, γεγονός που
σηµαίνει όχι µόνο ότι τα νέα Πολυτεχνεία είναι αναπόφευκτα αλλά
και ότι θα τα τροφοδοτεί η απόγνωση και όχι η δίψα της
ελευθερίας. Ωστόσο, µόνο η ελευθερία µπορεί να δώσει νόηµα και
στο ψωµί (ή µάλλον στην εργασία που παράγει το ψωµί) και στην
παιδεία, να την απαλλάξει από τη σκουριά του ατοµικού
συµφέροντος ή σωτηρίας.
∆ιασκευασµένο άρθρο της Mαριάννας Tζιαντζή στην εφηµερίδα «Καθηµερινή».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείµενο σε 100-120 λέξεις.
Μονάδες 25
Β.1 Να αναπτύξετε σε µια παράγραφο περίπου 90 λέξεων το
περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος: «Το σύνθηµα «Ψωµί,
παιδεία, ελευθερία» δείχνει… και στη µυθολογία που το
συντηρεί».
Μονάδες 10
Β.2. α. Να επισηµάνετε τρία σχόλια στο κείµενο.
Μονάδες 6

β. Να εντοπίσετε στο κείµενο 4 διαρθρωτικές λέξεις και να
δηλώσετε τη σηµασία τους.
Μονάδες 4
Β.3. Ποια η σηµασία των παραδειγµάτων που χρησιµοποιεί η
αρθρογράφος στην τέταρτη παράγραφο;
Μονάδες 10
Β.4. Να γράψετε από ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις: επισφαλής, προσωρινή, αναπόφευκτα,
τροφοδοτεί, απαλλάξει.
Μονάδες 5

Γ. Σε εισήγησή σας σε συνέδριο για τον Επαγγελµατικό
Προσανατολισµό να αναδείξετε τις αιτίες του φαινοµένου της
ανεργίας καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους η εκπαίδευση
µπορεί να συµβάλλει στην καταπολέµησή του.
Μονάδες 40
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο. Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο
µπορούν να γίνουν και µε µολύβι.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.
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