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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Γιατί μισούμε τα παιδιά; 

Το κείμενο αποτελεί άρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου που δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο της 

εφημερίδας «Καθημερινή», www.kathimerini.gr. 

 

 Τι πράγμα; Τι λέει αυτός; Τι γράφει εδώ πέρα; «Μισούμε»; «Τα παιδιά»; Άλλο πάλι και 

τούτο. Μα τα παιδιά μας τα λατρεύουμε. Έτσι δεν είναι; Στην Ελλάδα δεν έχουμε σημαντικότερο 

πράγμα. Τα παιδιά μας είναι το νόημα της ζωής, το φως το αληθινό, το άλφα και το ωμέγα, τα 

προσέχουμε, τα φροντίζουμε, τα αγαπάμε, να μην τους λείψει τίποτε, να μην τα πειράξει κανείς. Αυτό 

δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή; Ο μοναδικός θεσμός που λειτουργεί στ’ αλήθεια σ’ αυτή 

τη χώρα -η οικογένεια- εκεί δε βασίζεται; Να κάνουμε παιδιά, να αναπαράγουμε το γένος, να 

φτιάξουμε τους επόμενους πολίτες, να τα ταΐσουμε, να τα ντύσουμε, να τα μορφώσουμε, να τα 

βγάλουμε στον κόσμο; […] 

  Έτσι δεν είναι; 

 Θεωρητικά, ναι, κάπως έτσι είναι. Θεωρητικά. 

 Γιατί υπάρχουν και κάτι νούμερα, κάποια στοιχεία, που υπονοούν άλλα. Τα διαβάζεις, τα 

φυλλομετράς και λες: «Δε γίνεται»! Πώς είναι δυνατόν; Αφού τα φροντίζουμε τόσο καλά, είναι η 

απόλυτη προτεραιότητά μας, η υγεία τους είναι το νούμερο ένα στη ζωή μας. Πώς είναι δυνατό εμείς 

εδώ να έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη (37% στα παιδιά ηλικίας 5-

19) […]  

 Και ακόμα: γιατί σχεδόν 1 στα 3 παιδιά στην Ελλάδα ζουν σε κίνδυνο φτώχειας (μέσος όρος 

Ε.Ε: 18%); Πώς το επιτρέπουμε αυτό; Ο μέσος 15χρονος Έλληνας μαθητής έχει περίπου τις γνώσεις και 

τις ικανότητες του μέσου 12χρονου μαθητή από τη Σιγκαπούρη ή το Πεκίνο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Στο 

διαγωνισμό PISA του 2018, που μετράει τις γνώσεις και την κριτική σκέψη των παιδιών στα μαθηματικά 

και τις φυσικές επιστήμες, καθώς και τις ικανότητές τους στην κατανόηση ενός γραπτού κειμένου, το 

ποσοστό των Ελλήνων μαθητών που πέτυχε πολύ υψηλές επιδόσεις σε έστω και ένα από τα γνωστικά 

αντικείμενα που εξετάστηκαν ήταν 6,2%. Στην Πορτογαλία το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 15,2%. Στην 

Εσθονία 22,5%. Στη Σιγκαπούρη 43,3%. 

http://www.kathimerini.gr/


Πώς είναι δυνατόν; Πώς γίνεται να το επιτρέπουμε αυτό, ποιος φταίει και γιατί τον 

αφήνουμε; Αφού τα αγαπάμε τόσο πολύ, τόσο ασφυκτικά, γιατί δεν είμαστε στους δρόμους, γιατί δεν 

φέρνουμε τον κόσμο ανάποδα για να μην είναι τα παιδιά μας στον πάτο, κάτω από το μέσο όρο, 

τελευταία, πίσω από τα παιδιά όλων των αναπτυγμένων (και κάμποσων αναπτυσσόμενων) χωρών, 

όπου ασφαλώς, οπωσδήποτε, τα αγαπάνε λιγότερο; […]  

Κάπως, παραδόξως, αυτή η χώρα που αγαπάει τόσο πολύ τα παιδιά της και νοιάζεται, παρ’ 

όλα αυτά βγάζει αλλεπάλληλες γενιές ανεπαρκώς καταρτισμένων, απογοητευμένων και απαισιόδοξων 

νέων. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων νέων στην Ευρώπη και οι μισοί (από το σύνολο, όχι 

μόνο οι άνεργοι) δηλώνουν ως πηγή εισοδήματός τους το χαρτζιλίκι από τους γονείς. Περισσότεροι 

δηλώνουν ως πηγή εισοδήματος «χαρτζιλίκι» από αυτούς που δηλώνουν «μισθός». Οι νέοι σήμερα 

είναι μια γενιά που εμπιστεύεται τους θεσμούς λιγότερο από ό,τι οι γονείς της, που είναι λιγότερο 

αισιόδοξη για το μέλλον από ό,τι οι γονείς της, που δηλώνει λιγότερο πρόθυμη να αναλάβει ρίσκα από 

ό,τι οι γονείς της και που συμμετέχει λιγότερο σε συλλογικές δράσεις από ό,τι οι γονείς της. Πώς 

γίνεται αυτό; Με την τόση αγάπη και φροντίδα, που υποτίθεται ότι τους έχουμε -πώς; 

Θα μου πείτε «φταίει το κράτος». Αφήστε το κράτος, όμως. Φταίει το κράτος, ΟΚ. Εμείς τι 

κάνουμε; Τις κυβερνήσεις όλες αυτές, τις κακές, εμείς με τι κριτήρια τις ανεβοκατεβάζουμε; Πόσο τα 

σκεφτόμαστε τα παιδιά μας όταν ψηφίζουμε; Τα σκεφτόμαστε; Μας νοιάζουν, στ’ αλήθεια; Στο σπίτι 

μας ποιο είναι το άλφα και το ωμέγα; Αυτά; Είναι, πράγματι, αυτά η προτεραιότητα και το νούμερο 

ένα, το φως το αληθινό, ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε και παλεύουμε και γράφουμε και 

φτιάχνουμε και χτίζουμε και συνδιαμορφώνουμε μια κοινωνία; Τι έχουμε κάνει; Πώς τα έχουμε 

καταφέρει; Τι κοινωνία τους έχουμε φτιάξει, τι περιβάλλον και προοπτικές τούς παρέχουμε, πώς 

προστατεύουμε την ψυχική και τη σωματική τους υγεία, με τι εφόδια τα προμηθεύουμε για να 

αντεπεξέλθουν στον κόσμο; 

 

Α3. Μετά από την ανάγνωση του άρθρου του Θοδωρή Γεωργακόπουλου αποφασίζεις να συντάξεις 

ανοιχτή επιστολή 200 – 250 λέξεων προς τους καθηγητές και τους γονείς σου, την οποία θα αναρτήσεις 

στον ιστότοπο του σχολείου σου. Στην επιστολή σου θα παρουσιάζεις τα μεγαλύτερα, κατά τη γνώμη 

σου, αδιέξοδα και δυσκολίες που έχεις να αντιμετωπίσεις ως νέος στην Ελλάδα σήμερα, αλλά και τους 

τρόπους με τους οποίους πιστεύεις ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά.  

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο  



ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (1935- ) 

Κάποτε θα ΄ρθουν να σου πουν 

Το τραγούδι ερμήνευσε αρχικά ο Παύλος. Σιδηρόπουλος σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του 

Μίκη Θεοδωράκη.  

 

Κάποτε θα 'ρθουν να σου πουν 

πως σε πιστεύουν σ' αγαπούν 

και πως σε θέλουν 

Έχε το νου σου στο παιδί 

κλείσε την πόρτα με κλειδί 

ψέματα λένε 

 

Κάποτε θα' ρθουν γνωστικοί  

λογάδες1 και γραμματικοί2 

για να σε πείσουν 

 

Έχε το νου σου στο παιδί 

κλείσε την πόρτα με κλειδί 

θα σε πουλήσουν 

 

Και όταν θα ΄ρθουν οι καιροί 

που θα χει σβήσει το κερί 

στην καταιγίδα 

 

Υπερασπίσου το παιδί 

γιατί αν γλιτώσει το παιδί 

υπάρχει ελπίδα 

 

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

κείμενο 100-150 λέξεων. 

                                                             

1 Λογάδες: πολυλογάδες, φλύαροι 
2 Γραμματικοί: διανοούμενοι, μορφωμένοι 



 

1. «…γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα»: Πώς αντιλαμβάνεσαι το νόημα των συγκεκριμένων 

στίχων και ποια συναισθήματα σού δημιουργούνται αντιμετωπίζοντας τον κόσμο μέσα στον οποίο 

καλείσαι να επιβιώσεις; 

ή 

2. Να γράψεις ένα κείμενο ποιητικό ή πεζό στο οποίο θα ζητάς από τους ισχυρούς του κόσμου να 

σκεφτούν εσάς, τα παιδιά, και να ακούσουν τη φωνή σας. Το κείμενό σου μπορεί να έχει ως τίτλο «Μη 

μας ξεχνάτε!» 

Μονάδες 25 

 


