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1.Η οικονοµική κρίση, η ύφεση και η ανεργία διαµορφώνουν αντικειµενικά δυσµενείς 
συνθήκες ανάπτυξης για όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται τόσο σε επίπεδο ποσοτικών δεικτών όσο και στην ποιότητα της 
καθηµερινής ζωής του σχολείου. 

2.Φαινόµενα όπως οι εκπαιδευτικές ανισότητες, η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, η 
απαξίωση του σχολείου, η έλλειψη υψηλού ενδιαφέροντος για σπουδές, αποτελούν 
µερικά από τα πιο εµφανή αρνητικά σηµάδια της οικονοµικής κρίσης, γεγονός που στη 
χώρα µας επαληθεύεται καθηµερινά. 

3.Ηδη σε ολόκληρη την Ευρώπη κρούουν τον κώδωνα για την αύξηση του φαινοµένου 
της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, φαινόµενο το οποίο διαρκώς κερδίζει έδαφος 
λόγω της παρατεταµένης ύφεσης και της οικονοµικής δυσχέρειας.[…] 

4. Στην Ελλάδα η σχολική διαρροή, σύµφωνα µε τα επίσηµα ευρωπαϊκά στοιχεία για το 
2011, προσδιορίζεται στο 13,1%, µε στόχο έως το 2020 να πέσει κάτω από το 10%. 
Ακόµα όµως και αν φαινοµενικά η χώρα δείχνει να συγκρατεί τη µαθητική διαρροή 
γύρω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (13,5%), όλες οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι τα 
ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου θα αυξηθούν δραµατικά λόγω της 
παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης, καθώς και της αδυναµίας πολλών οικογενειών να 
υποστηρίζουν τη διαδροµή των µελών τους εντός των βαθµίδων του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. 

5.Σήµερα, ειδικότερα, η µέση ελληνική οικογένεια, εκτός από το ότι βιώνει την 
υποβάθµιση του δηµόσιου σχολείου, δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να προσφύγει 
σε ιδιωτικές πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και φροντιστηριακή στήριξη -µε τον 
τρόπο που συνέβαινε στο παρελθόν-, προκειµένου να καλύψει το «έλλειµµα» του 
δηµόσιου σχολείου. Είναι ξεκάθαρο πως σε µια προοπτική που οι θέσεις των εισακτέων 
θα αρχίσουν σταδιακά να µειώνονται, τα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα 
συρρικνώνονται, η επιβολή διδάκτρων θα παγιώνεται σταδιακά ως πρακτική, ενώ το 
κόστος της εκπαίδευσης θα γίνεται δυσβάσταχτο, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικά αγαθά 
και υπηρεσίες θα περιορίζεται διαρκώς για τους µη προνοµιούχους. 

6.Είναι σαφές ότι υπό τέτοιες συνθήκες ο µαθητικός πληθυσµός δεν θα µπορεί να 
συγκρατηθεί εύκολα εντός του σχολείου, αφού τόσο η πρόσβαση όσο και η ανοδική 
εκπαιδευτική κινητικότητα θα αποδεικνύονται µια εξαιρετικά επίπονη και αιµατηρά 
δαπανηρή επιλογή για την ελληνική οικογένεια. Νοµοτελειακά, οι εκπαιδευτικές 
ανισότητες θα διογκωθούν και οι πρόωρες µαθητικές διαρροές από τον προστατευτικό 
ιστό του σχολείου θα οδηγήσουν στην αύξηση φαινοµένων όπως η παιδική και µαύρη 
εργασία, η σκληρότερη εργασιακή εκµετάλλευση εκείνων των νέων που δεν θα έχουν 
προσόντα, η νεανική παραβατικότητα, ο κοινωνικός αποκλεισµός. 

7.Αναµφίβολα, ο κίνδυνος να επανέλθουµε σταδιακά σε εποχές της µεταπολεµικής 
Ελλάδας όπου η πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά θεµελιωνόταν αποκλειστικά και µόνο 
στην κοινωνικο-οικονοµική προέλευση του καθενός, γίνεται ορατός. Προς επίρρωσιν1 
του ισχυρισµού, και για να µην καταγραφούν οι εκτιµήσεις αυτές ως κινδυνολογία, 
αναφέρουµε ενδεικτικά κάτι για το οποίο πριν από χρόνια δεν θα διανοούµασταν πως 
θα µπορούσε να συµβεί στη σύγχρονη Ελλάδα, κι όµως σήµερα αποτελεί πικρή 
πραγµατικότητα: το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται η παροχή δωρεάν 
µικρογευµάτων (κοινώς συσσιτίων) σε δηµοτικά και νηπιαγωγεία, προκειµένου να 
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αντιµετωπιστεί ο υποσιτισµός διακοσίων πενήντα χιλιάδων µαθητών οι οποίοι 
πλήττονται από τη φτώχεια και την απόλυτη οικονοµική ανέχεια. 

8.Είναι αυτονόητο ότι η εικόνα αυτή δεν τιµά τη σύγχρονη Ελλάδα και επιπλέον δεν 
µπορεί να καταγραφεί ως εκπαιδευτική κρίση, αλλά -πολύ περισσότερο- ως κρίση 
ανθρωπιστική, η οποία απεικονίζει την κραυγαλέα αποτυχία του κυρίαρχου κοινωνικού, 
πολιτικού και οικονοµικού µοντέλου οργάνωσης της χώρας. 

9.[…] Είναι αναγκαίο, περισσότερο από ποτέ, η ελληνική πολιτεία να δει σοβαρά το 
ζήτηµα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και της κοινωνικής 
περιθωριοποίησης των εφήβων και των νέων. Η διασφάλιση της εκπαιδευτικής 
διαδροµής των µαθητών σε ένα αξιόπιστο δηµόσιο και ουσιωδώς δωρεάν σύστηµα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί κοινωνικό αίτηµα επείγουσας προτεραιότητας, 
αφού καµία µορφή κρίσης δεν πρόκειται να υπερβληθεί όσο εκτοπίζονται χιλιάδες νέοι 
στη φτώχεια, την ανεργία και το κοινωνικό περιθώριο. 

10.Πέρα από τις αναγκαίες θεσµικές παρεµβάσεις σε επίπεδο κεντρικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής, η κοινωνία σε τοπική κλίµακα, οι θεσµοί κοινωνικής προστασίας, η 
εκπαιδευτική κοινότητα, επιβάλλεται να αναδιατάξουν τις δυνάµεις τους ώστε να 
αναπτυχθεί ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι στις ευπαθείς οµάδες 
και τις οµάδες υψηλού κινδύνου στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισµό. 
 
Του ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστηµίου Δυτικής 
Μακεδονίας.(Ελευθεροτυπία net)  [Συντοµευµένο για τις ανάγκες του κριτηρίου] 

________________________________ 

1. προς επίρρωσιν: προς ενίσχυση 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Να γράψετε την περίληψη του άρθρου που σας δόθηκε σε 100-100 λέξεις.   
[µονάδες 25] 

2. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύµφωνα µε το κείµενο, τις παρακάτω 
διαπιστώσεις, γράφοντας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη 
λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι 
λανθασµένη: 

Α. Η ανεργία αποτελεί φαινόµενο της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. 

Β. Στο µέλλον, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικά αγαθά δεν θα περιορίζεται για τους 
προνοµιούχους. 

Γ. Η εκπαιδευτική κρίση καταγράφεται ως κρίση οικονοµική. 

Δ. Το πρόβληµα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου θα πρέπει να προβληµατίσει 
σοβαρά την ελληνική κοινωνία. 

Ε. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
είναι απαραίτητες και οι αναγκαίες θεσµικές παρεµβάσεις σε επίπεδο κεντρικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής.  

[µονάδες 10] 

3. Να γράψετε τη δοµή και τον τρόπο ανάπτυξης της 7ης παραγράφου του κειµένου 
(Αναµφίβολα…οικονοµική ανέχεια).  

[µονάδες 5] 
4. Ποιον τρόπο και ποια µέσα πειθούς χρησιµοποιεί ο αρθρογράφος για να 
τεκµηριώσει τις απόψεις του; 

 [µονάδες 4] 

 

5. α. Να αιτιολογήσετε τη χρήση της διπλής παύλας στην παρακάτω περίπτωση: 

-µε τον τρόπο που συνέβαινε στο παρελθόν-   (5η παράγραφος) 

β. Ποιο ρηµατικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείµενο; Να δικαιολογήσετε την επιλογή του 
αρθρογράφου.  

[µονάδες 8] 

6. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειµένου: 

έλλειψη, εµφανή, παρατεταµένης, παγιώνεται,ανέχεια    

[µονάδες 5] 
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7. Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειµένου: 

ύφεση, επαληθεύεται, µειώνονται, διογκωθούν, αναγκαίες   

[µονάδες 5] 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Σε άρθρο σας που θα δηµοσιευθεί σε εφηµερίδα εκπαιδευτικού περιεχοµένου, να 
αναφερθείτε στα αίτια που αναγκάζουν κάποια παιδιά να εγκαταλείψουν πρόωρα το 
σχολείο, καθώς και τις επιπτώσεις αυτού του φαινοµένου.  

[µονάδες 40] 


