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Το αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο

Á

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Πριν από την κατάρρευση της ιδέας της προόδου, το αύριο ήταν πάντα
φωτεινό, ανακουφιστικά καλύτερο από το παρόν, µια εποχή πρωτόγνωρων επιτευγµάτων και θαυµάτων. Η κατάρρευση των µεγάλων αφηγήσεων για το µέλλον, οι
ολοκληρωτισµοί του 20ού αιώνα και η ανάδυση σοβαρών παγκόσµιων απειλών
ύψωσαν µαύρο τείχος στο αύριο, δίνοντας θέση µόνο στα ατοµικά οράµατα, συρρίκνωσαν όλες τις προσδοκίες στο τώρα. Όµως, η τελευταία κρίση κατάφερε ένα
απροσδόκητο πλήγµα στο παρόν και στη λατρεία του, θυµίζοντας ότι το µέλλον
νοηµατοδοτεί κάθε µας πράξη, η απαλοιφή του σηµαίνει και απαλοιφή όλης της
παρελθούσας ανθρώπινης εµπειρίας.
Σε έρευνα του Pew Research Center, περίπου χίλιοι ειδικοί, πρωτοπόροι στην
έρευνα και στην καινοτοµία, ηγετικές φυσιογνωµίες στην πολιτική και στην
οικονοµία, ακτιβιστές, σκιαγράφησαν την κανονικότητα του 2025, συµφωνώντας ότι
θα είναι περισσότερο τεχνολογική. Το 47% δήλωσε ότι η ζωή θα είναι χειρότερη για
τους περισσότερους ανθρώπους. ∆ίνοντας στο µέλλον το βάρος της σηµερινής
πραγµατικότητας, προέβλεψαν ότι θα έχουν αυξηθεί οι κοινωνικές και φυλετικές
ανισότητες, η µαζική επιτήρηση για λόγους ασφαλείας, οι ανελευθερίες, ο αυταρχισµός, αλλά και το ψηφιακό έγκληµα, η ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση, η ψηφιακή
προπαγάνδα, η κοινωνική πόλωση, η ρητορική µίσους, οι διενέξεις κρατών. Θα έχει
περιοριστεί η δυνατότητα ορθολογικής συζήτησης και χάραξης πολιτικής βάσει
τεκµηρίων. Θα έχουν χαθεί θέσεις εργασίας λόγω αυτοµατισµού, και µαζί µέρος της
ψυχικής υγείας και της κοινωνικής συνοχής.
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Το 39% δήλωσε, αντιθέτως, πως το 2025 η ζωή θα είναι καλύτερη για τους
περισσότερους ανθρώπους, πιο εύκολη σε έναν τηλε-κόσµο µε νέα όπλα κατά
αναδυόµενων απειλών, µε έξυπνες πόλεις, έξυπνες υπηρεσίες, ασφαλέστερα συστήµατα, που θα αναδιατάξουν τα πρότυπα και τους χώρους εργασίας, θα βελτιώσουν
την υγειονοµική περίθαλψη, την κοινωνική συµβίωση, την οικογενειακή ζωή, θα
εξασφαλίσουν καθαρότερο περιβάλλον και υψηλότερη ποιότητα ζωής. Οι κρίσεις
ενισχύουν την ενσυναίσθηση εµπρός στα κοινά δεινά, τη θετική κοινωνική απόκριση,
είπαν. Ο φόβος γίνεται ένα ανθρώπινο αντανακλαστικό, ακίνδυνο για την εξάσκηση
των πράξεων.
Πάντως, όπως αφηγείται η Ιστορία, δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε οι µεγάλοι φόβοι
ούτε οι υψηλές προσδοκίες που έτρεφαν οι άνθρωποι ανά τους αιώνες. Προβλέψεις
που αναστάτωναν γενιές δεν επαληθεύτηκαν ποτέ.
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Όµως το παρόν δεν µας αποτρέπει πια να φανταστούµε το µέλλον, το αντίστροφο. Το αύριο, από αδιαπέραστο πέπλο, γίνεται και πάλι πεδίο εκκόλαψης*
προσδοκιών. Σωρεύουµε δυνάµεις ενάντια στα µελλοντικά ερείπια. Επιµένουµε στην
ανάσα της προσµονής, νιώθουµε ήδη τον αέρα της απαντοχής** να καίει τα χείλη
µας. Άλλωστε, τι άλλο µπορούµε να κάνουµε;
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* εκκόλαψη: (µτφ) η πλήρης διαµόρφωση και εµφάνιση υπό την επίδραση ορισµένου περιβάλλοντος
** απαντοχή: το να περιµένει κανείς να συµβεί κάτι, η ελπίδα, η προσδοκία ευνοϊκής εξέλιξης
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∆ιασκευή από τον ηµερήσιο Τύπο (21-03-2021)
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Τι περιµένουν τελικά από τις σπουδές τους, ποιες οι σκέψεις, οι επιθυµίες, τα
όνειρα και οι απόψεις τελειοφοίτων; «Όταν µε ρωτούν µε τι θέλω να ασχοληθώ, δεν
έχω ποτέ κάποιο συγκεκριµένο επάγγελµα στο µυαλό µου. Θέλω µια δουλειά
δηµιουργική, ένα εργασιακό περιβάλλον που θα µου επιτρέπει να εξελίσσοµαι ως
άνθρωπος, να ταξιδεύω, να διευρύνω τους ορίζοντές µου, να υπερασπίζοµαι τα
δικαιώµατα όλων των πλασµάτων και να βάλω και εγώ το λιθαράκι µου στη δόµηση
µιας κοινωνίας ισότητας» λέει η Τάνια από το 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων. «Από τη µια
πλευρά θα ήθελα να αφήσω τη ζωή µου να µε οδηγήσει και από την άλλη, ζώντας σε
µια χώρα χωρίς σίγουρη επαγγελµατική αποκατάσταση, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Θα
ήθελα να έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ πραγµατικά µε την έρευνα και να ταξιδέψω
στο εξωτερικό, όχι για µόνιµη εγκατάσταση. Θα ήθελα να προσφέρω µέσα από το
επάγγελµά µου στην κοινωνία, να ξεπληρώσω όλα αυτά που µου πρόσφερε η Ελλάδα,
όσο πληγωµένη και αν είναι, και οι άνθρωποι που µε µεγάλωσαν και µε δίδαξαν»
επισηµαίνει η Αντωνία.

ÂÏ

Όσο για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, λέει ο Σπύρος «πρέπει να είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι της σχολικής πορείας, και µάλιστα θα πρέπει να εντάσσεται
στο σχολικό πρόγραµµα από το Γυµνάσιο. Όσον αφορά την κοινωνία, το πρόβληµα
που παρουσιάζεται λόγω του ελλιπούς επαγγελµατικού προσανατολισµού είναι η
προτίµηση δηµοφιλών επαγγελµάτων και η αδιαφορία προς τα υπόλοιπα. Οι
περισσότεροι µαθητές ακολουθούν την πεπατηµένη, µε αποτέλεσµα τον κορεσµό
ορισµένων επαγγελµάτων και την αύξηση της ανεργίας». Ενώ η Αλεξάνδρα συνεχίζει
λέγοντας ότι «ως τελειόφοιτοι, βλέποντας την αδυναµία ένταξης στην ελληνική αγορά
εργασίας, νιώθουµε εγκλωβισµένοι σε µια χώρα επαγγελµατικά υπανάπτυκτη, καθώς
τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται και η ανάγκη για επιβίωση υπερβαίνει την
ικανοποίηση προσδοκιών και ονείρων. Η αγορά εργασίας σε µεγάλο ποσοστό δεν
προσφέρει επαγγελµατική ανέλιξη, καταπιέζει τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελµατίες. Λόγω της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης της χώρας,
πολλοί νέοι καταλήγουν να συµβιβάζονται µε µη επιθυµητές θέσεις εργασίας ή να
καταφεύγουν σε άλλες χώρες µε περισσότερες επαγγελµατικές ευκαιρίες».
∆ιασκευή από τον ηµερήσιο Τύπο (24-05-2021)
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Στον Σείριο*
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Στον Σείριο υπάρχουνε παιδιά
ποτέ δε βάλαν έγνοια στην καρδιά
δεν είδανε πολέµους και θανάτους
και πάνω απ’ τη γαλάζια τους ποδιά
φοράν τις Κυριακές τα γιορτινά τους.

Τις νύχτες που κοιτάν τον ουρανό
έν’ άστρο σα φτερό θαλασσινό
παράξενα παιδεύει το µυαλό τους
τους φαίνεται καράβι µακρινό
και πάνε και ρωτάν τον δάσκαλό τους.

Αυτή, τους λέει, παιδιά µου είναι η γη,
του σύµπαντος αρρώστια και πληγή:
εκεί τραγούδια λένε, γράφουν στίχους,
κι ακούραστοι του ονείρου κυνηγοί
κεντάνε µε συνθήµατα τους τοίχους.

Στον Σείριο δακρύσαν τα παιδιά
και βάλαν από εκείνη τη βραδιά
µιαν έγνοια στη µικρούλα τους καρδιά.

* Σείριος: το όνοµα ενός φωτεινού αστεριού

Νίκος Γκάτσος, Κείµενα της νεώτερης λογοτεχνίας (και απόψεις για την ποίηση), Γ. Σπανός
κ.ά, 1987

Θέµα Α

Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο της δεύτερης παραγράφου του
Κειµένου 2 «Όσο για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό… µε περισσότερες
επαγγελµατικές ευκαιρίες» (60-70 λέξεις).
Μονάδες 15
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Α1.

Θέµα Β
Β1.

Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, µε βάση το Κείµενο 1, τις παρακάτω
περιόδους λόγου, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που
αντιστοιχεί σε κάθε περίοδο, τη λέξη Σωστό ή Λάθος:
α. Προτού αµφισβητηθεί η έννοια της προόδου, οι άνθρωποι έβλεπαν µε
αισιοδοξία το µέλλον.
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β. Κατά την τελευταία κρίση, κλονίστηκε η πίστη στο παρόν.
γ. Σύµφωνα µε την έρευνα, το 47% δήλωσε ότι στο µέλλον θα µειωθεί η
ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση.
δ. ∆εν επαληθεύτηκαν ποτέ ιστορικά τα πολύ απαισιόδοξα ή τα πολύ αισιόδοξα σενάρια για την πορεία του ανθρώπου.
ε. Το παρόν δεν µας επιτρέπει πλέον να οραµατιστούµε το µέλλον.

α. Να γράψετε δύο τίτλους που να αποδίδουν το περιεχόµενο του Κειµένου 2,
έναν µε κυριολεκτική κι έναν µε µεταφορική χρήση της γλώσσας (µονάδες
8).
β. Τι επιδιώκεται µε τη χρήση στατιστικών στοιχείων στο Κείµενο 1 (µονάδες
3) και τι µε την εκτεταµένη χρήση µαρτυριών στο Κείµενο 2 (µονάδες 4);
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Β2.
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Μονάδες 10

Μονάδες 15

Β3.

Πρόθεση της συντάκτριας του Κειµένου 1, στην τελευταία παράγραφο «Όµως
το παρόν… µπορούµε να κάνουµε;», είναι να ευαισθητοποιήσει τους/τις αναγνώστες/αναγνώστριες. Να αναφέρετε τρεις (3) διαφορετικές γλωσσικές επιλογές µε τις οποίες επιτυγχάνει τον στόχο της, παραθέτοντας τα αντίστοιχα χωρία
(µονάδες 6), και να εξηγήσετε τη λειτουργία της καθεµιάς από αυτές στο
κείµενο (µονάδες 9).
Μονάδες 15

Θέµα Γ
Γ1.

Γιατί, κατά τη γνώµη σας,

«Στον Σείριο δακρύσαν τα παιδιά
και βάλαν από εκείνη τη βραδιά
µιαν έγνοια στη µικρούλα τους καρδιά.»;

Να απαντήσετε, αξιοποιώντας τρεις (3) διαφορετικούς κειµενικούς δείκτες του
ποιήµατος.
Θα ήσαστε ικανοποιηµένοι/ες ή δυσαρεστηµένοι/ες, αν ζούσατε, όπως τα
παιδιά στον Σείριο και γιατί;
(150-200 λέξεις)
Μονάδες 15

∆1.
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Θέµα ∆

Σε µια νεανική ιστοσελίδα δηµοσιεύονται τα Κείµενα 1 και 2 και καλείσαι,
αφού τα µελετήσεις, να απαντήσεις µε ένα άρθρο (350-400 λέξεις), στην ίδια
ιστοσελίδα, στα παρακάτω ερωτήµατα:
α) Με ποια εφόδια πιστεύεις ότι θα µπορέσεις να αντιµετωπίσεις τον κόσµο
στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες που περιγράφονται στην
παράγραφο 2 του Κειµένου 1;
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β) Με ποιες συγκεκριµένες δράσεις, κατά τη γνώµη σου, θα µπορούσατε εσείς
οι νέοι να βελτιώσετε τον κόσµο;
Μονάδες 30
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