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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

[Νέοι και πολιτική] 

Το άρθρο υπογράφεται από την Έλενα Καρανάτση και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 

17.01.2004. 

 

Η πολιτική έχει ιδιαίτερα χαμηλή θέση στη ζωή τους, καθώς θεωρούν ότι η εργασιακή 

ανασφάλεια και το φάσμα της ανεργίας, που σχεδόν μονοπωλούν τον προβληματισμό τους δεν έχουν 

τύχει σοβαρής αντιμετώπισης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. H οικονομική τους κατάσταση, που 

συνδέεται άρρηκτα με το εργασιακό αλλά και η προσωπική επαγγελματική τους ανέλιξη ακολουθούν 

στην ιεραρχία των προβλημάτων, ενώ λιγότεροι ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών, την υγεία και 

την ακρίβεια. 

Σε εθνικό επίπεδο, το 72% των νέων θεωρεί κυρίαρχο πρόβλημα την ανεργία, ενώ το 48% 

προβληματίζεται για την κατάσταση της παιδείας και το 44% για τον νευραλγικό τομέα της υγείας. H 

μάστιγα των ναρκωτικών τούς απασχολεί σε ποσοστό 26%, ενώ η ακρίβεια αποτελεί σοβαρό 

πρόβλημα για το 21% των ερωτηθέντων. 

Η απολιτική στάση που υιοθετεί - κυρίως λόγω κοινωνικών συγκυριών- η μεγάλη μερίδα της 

ελληνικής νεολαίας ρυθμίζει σημαντικά και την εκλογική της συμπεριφορά, η οποία δεν θυμίζει 

σχεδόν σε τίποτε το μοντέλο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος που ακολουθούσαν οι νεολαίες 

προηγούμενων δεκαετιών (κυρίως '70 και '80). 

Τα τέσσερα κριτήρια, που παραδοσιακά καθόριζαν την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών 

(κομματική ταύτιση, ιδεολογική τοποθέτηση, κοινωνική θέση και οικονομική κατάσταση) 

αποδυναμώθηκαν σημαντικά τα τελευταία δέκα χρόνια, με αποτέλεσμα να συντελεστεί μια 

«μετάλλαξη» του εκλογικού σώματος. 

Εκτός από τις παγκόσμιες εξελίξεις (κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, παγκοσμιοποίηση 

αγορών, άμβλυνση ιδεολογικών διαφορών των δύο μεγάλων κομμάτων λόγω ευρωπαϊκών 

«επιταγών»), σημαντικό ρόλο διαμόρφωσαν η απελευθέρωση των MME, η βιολογική φθορά 

πολιτικών προσωπικοτήτων της Μεταπολίτευσης, αλλά και η σταδιακή εξάλειψη των μεγάλων 

κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. 

Έτσι, έχουν ισχυροποιηθεί νέες παράμετροι εκλογικής συμπεριφοράς, που αφορούν κυρίως 

στους νέους ψηφοφόρους, όπως η ψήφος παρόρμησης, η οποία βασίζεται στις εντυπώσεις, κυρίως 



από τις τηλεοπτικές εικόνες της προεκλογικής καμπάνιας, αλλά και η αποϊδεολογικοποιημένη1 

επιλογή, η οποία στηρίζεται σε κριτήρια που δεν έχουν πλέον σχέση με την ιδεολογική ταύτιση και 

την κομματική πειθαρχία προηγούμενων γενεών. 

 

Α3. Στο πλαίσιο ημερίδας του δήμου σου με θέμα «Νέοι και Πολιτική» καλείσαι να εκφωνήσεις ομιλία 

200 - 250 λέξεων ως εκπρόσωπος του σχολείου σου. Σε αυτή εξηγείς τους λόγους για τους οποίους οι 

νέοι της ηλικίας σου δεν συμμετέχουν στα κοινά και αδιαφορούν για την πολιτική ζωή και προτείνεις 

τρόπους για την ενεργοποίησή τους. 

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ (1925 – 2005) 

Νέοι της Σιδώνος, 1970 

Το ποίημα ανήκει στον Μανόλη Αναγνωστάκη, κορυφαίο ποιητή της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς και 

περιλαμβάνεται  στη συλλογή Ο Στόχος (1970). Είναι γραμμένο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. 

  

 Κανονικά δεν πρέπει να 'χουμε παράπονο 

 Καλή κι εγκάρδια η συντροφιά σας, όλο νιάτα. 

 Κορίτσια δροσερά — αρτιμελή αγόρια 

 Γεμάτα πάθος κι έρωτα για τη ζωή και για τη δράση. 

 Καλά, με νόημα και ζουμί και τα τραγούδια σας 

 Τόσο, μα τόσο ανθρώπινα, συγκινημένα, 

 Για τα παιδάκια που πεθαίνουν σ' άλλην ήπειρο 

 Για ήρωες που σκοτώθηκαν σ' άλλα χρόνια, 

 Για επαναστάτες Μαύρους, Πράσινους, Κιτρινωπούς, 

 Για τον καημό του εν γένει πάσχοντος Ανθρώπου. 

 Ιδιαιτέρως σας τιμά τούτη η συμμετοχή 

 Στην προβληματική και στους αγώνες του καιρού μας 

 Δίνετε ένα άμεσο παρών και δραστικό — κατόπιν τούτου 

 Νομίζω δικαιούσθε με το παραπάνω 

 Δυο δυο, τρεις τρεις, να παίξετε, να ερωτευθείτε, 

 Και να ξεσκάσετε, αδελφέ, μετά από τόση κούραση. 

  (Μας γέρασαν προώρως, Γιώργο*, το κατάλαβες;) 

                                                           
1 απαλλαγμένη από κάθε ιδεολογία 



--------------- 

*Γιώργο: ο ποιητής απευθύνεται σε φίλο του. 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις τις απαντήσεις σου σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Το ποίημα πραγματεύεται τη στάση μιας παρέας νέων απέναντι στα προβλήματα της εποχής τους. 

Πώς νιώθει το ποιητικό υποκείμενο γι’ αυτούς τους Σιδώνιους νέους; Τι τους προτρέπει στους 

τελευταίους στίχους και γιατί; 

ή 

2. Να γράψεις ένα δικό σου κείμενο (ποιητικό ή πεζό) με τίτλο «Νέοι της Σιδώνος, 2022» στο οποίο 

θα περιγράφεις τους νέους της εποχής σου. 
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