
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Κείµενο 

 

Η φωνή των εφήβων 

Ζώντας µια ζωή κοντά σε παιδιά, φοιτητές κυρίως, αλλά και µαθητές, και πιστεύοντας στη 

δύναµη και στην αξία του λόγου, δέχτηκα την ευθύνη της προεδρίας στην Επιτροπή της Βουλής 

των Εφήβων. Θα οµολογήσω ότι ξεκίνησα µε επιφυλάξεις για τη λειτουργία αυτού του θεσµού 

στην πράξη, αλλά και µε µια αισιόδοξη προσδοκία που γεννά η γνώση ότι ο ίδιος ο θεσµός 

λειτουργεί δηµιουργικά, εδώ και καιρό, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η αισιοδοξία µου 

ενισχύθηκε από τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της λειτουργίας του θεσµού, που 

καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια, αλλά και από την επαφή µου µε νέους και νέες από όλη την 

Ελλάδα, οι οποίοι επελέγησαν ως εκπρόσωποι των σχολείων τους µε την ιδιότητα του «έφηβου 

βουλευτή». 

Οι εκπλήξεις που µε περίµεναν ήταν πολλές. Έκπληξη πρώτη. Οι έφηβοι στην πλειονότητά 

τους δε χρησιµοποίησαν «ξύλινη γλώσσα». Εκφράστηκαν ζωντανά, δηλωτικά, βιωµατικά, µε 

θάρρος που δεν έγινε θράσος, µε έντονη αµφισβήτηση και κριτική στάση, χωρίς διάθεση για 

πρόκληση. Οι παρατηρήσεις τους ήταν στο σύνολό τους εύστοχες και µε το κύρος της προσωπικής 

µαρτυρίας. Βγήκαν στην επιφάνεια ευαισθησίες, εκτιµήσεις, προτάσεις, µαρτυρίες, επισηµάνσεις, 

προβλήµατα, βιώµατα, καταστάσεις που άφησαν να φανούν γνωστά, αλλά και άγνωστα στους 

πολλούς προβλήµατα της Παιδείας µας. 

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η άποψη που υποστηρίζουµε οι γλωσσολόγοι ότι αποτελεί µύθο ή 

γενίκευση, που συχνά ακούγεται και αναπαράγεται, ότι οι νέοι στη χώρα µας µιλούν µε εκατό ή 

διακόσιες (µερικοί τις ανεβάζουν γενναιόδωρα και σε πεντακόσιες…) λέξεις! Τριακόσιοι νέοι –ένα 

καλό δείγµα- εκφράστηκαν κάνοντας καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας, της οποίας η ποιότητα 

βέβαια αυξοµειωνόταν ανάλογα µε τον µαθητή, αλλά που έµεινε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, χωρίς 

να λείψουν και κάποια λάθη, τα οποία όµως ακούγονται και από εµάς τους µεγάλους. Ότι 

χρειάζεται πολλή δουλειά σε πολλά επίπεδα –και στο σχολείο- για να βελτιωθεί η ποιότητα στη 

χρήση της γλώσσας µας είναι γεγονός. Ότι όµως η «πηγή του κακού», του όποιου ποιοτικού 

προβλήµατος της γλώσσας µας, είναι οι νέοι λόγω της γλώσσας- κώδικα, που χρησιµοποιούν σε 

µερικές νεανικές παρέες, αποτελεί ισχυρισµό που όχι µόνο δεν ισχύει, αλλά και αποµακρύνει από 

τις πραγµατικές αιτίες του προβλήµατος.  

Η γεύση, ωστόσο, που µένει από τους λόγους –και τις ιδιωτικές συζητήσεις- των µαθητών 

είναι µια απώθηση για το σχολείο εξαιτίας κυρίως µιας αίσθησης υπερβολικού φόρτου, 

άγχους και κόπωσης. Όλα αυτά µαζί µεταβάλλονται σε απώθηση και φτάνουν ως την απέχθεια. 

Πρόκειται για ένα µείζονος σηµασίας γεγονός, που πρέπει να µας προβληµατίσει. Αν η κοινωνία –

παρά τις αγαθές προθέσεις όλων και τις όποιες προσπάθειες των αρµοδίων- έχει οδηγήσει 

τους µαθητές στην απέχθεια για την εκπαίδευση, που τους παρέχουµε µε µεγάλο οικονοµικό 

κόστος, τότε έχουµε οξύ πρόβληµα όχι µόνο ως σχολείο, αλλά και ως κοινωνία. 

Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί, λοιπόν, τα έντυπα µέσα ενηµέρωσης και κυρίως οι τηλεοπτικοί 

σταθµοί αντί να προβάλλουν διάφορες µορφές παραβατικότητας των νέων, ας φέρουν σε 

συζητήσεις και στα δελτία ειδήσεων µερικά από τα παιδιά αυτά, για να ακουστεί η αγνή φωνή και 



η αυθόρµητη µαρτυρία τους, που ίσως συγκινήσει ή και συγκλονίσει αυτούς που παίρνουν 

αποφάσεις για όσα αφορούν στην εκπαίδευση και στη ζωή τους. 

Γ. Μπαµπινιώτης, εφ. ΒΗΜΑ, 10.2.2008 (διασκευή) 

 

 

Παρατηρήσεις 
 

Α. Να γράψετε την περίληψη  του κειµένου.  25 µονάδες 

Β. 1. «Η γεύση, ωστόσο, που µένει από τους λόγους –και τις ιδιωτικές συζητήσεις- των 

µαθητών είναι µια απώθηση για το σχολείο εξαιτίας κυρίως µιας αίσθησης υπερβολικού 
φόρτου, άγχους και κόπωσης». Να σχολιάσετε την παραπάνω άποψη σε 100 περίπου λέξεις. 

            15 µονάδες  
    2.  Πώς διασφαλίζεται η συνοχή µεταξύ των παραγράφων του κειµένου;  5 µονάδες  

    3. Να δικαιολογήσετε τη χρήση του θαυµαστικού στην πρώτη περίοδο λόγου της τρίτης 

παραγράφου (Επιπλέον,…. του προβλήµατος) του κειµένου. 

            5 µονάδες  

    4 «Αν η κοινωνία –παρά τις αγαθές προθέσεις όλων και τις όποιες προσπάθειες των 

αρµοδίων- έχει οδηγήσει τους µαθητές στην απέχθεια για την εκπαίδευση, που τους 

παρέχουµε µε µεγάλο οικονοµικό κόστος, τότε έχουµε οξύ πρόβληµα όχι µόνο ως σχολείο, 

αλλά και ως κοινωνία». Πώς χαρακτηρίζεται ο συγκεκριµένος συλλογισµός µε βάση το είδος των 

προκειµένων προτάσεων;         5 µονάδες  

    5. Να δοθούν τα συνώνυµα των υπογραµµισµένων λέξεων.   5 µονάδες  

 

 

 

Γ. Συµµετέχετε σε ένα συνέδριο µε θέµα: «Η φυσιογνωµία της σύγχρονης νεολαίας» και καλείστε 

να διαµορφώσετε µια εισήγηση για τα εφόδια τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι νέοι, για να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.    40 µονάδες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Επιµέλεια θεµάτων: Π. Κουσιαβέλου 


