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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η ανεργία των νέων 
 

Την ανιούσα έχει πλέον πάρει η ανεργία στην Ελλάδα και δυστυχώς 
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει που θα φτάσει.  Στους 684.000, σύμφωνα με 
στατιστικά στοιχεία, έχει φθάσει  το σύνολο των ανδρών, γυναικών και νέων που 
ψάχνουν  σήμερα για δουλειά σε όλη την Ελλάδα. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι 
μεγαλύτερα στα άτομα που κατέχουν κάποιον  μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο 
από αυτά των ατόμων με τη βασική μόνο εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα 
αναμένεται να μείνουν για μεγαλύτερο διάστημα άνεργοι πριν βρουν εργασία. 
Υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εύρεσης εργασίας είναι τα τριάμισι χρόνια. 
 Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην αδυναμία του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, η 
προσφορά πτυχιούχων δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς με 
αποτέλεσμα η ανεργία να αυξάνεται. Βασική λειτουργία του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος είναι η ώθηση μαθητών και φοιτητών να επιλέξουν 
επαγγέλματα με σκοπό να στελεχώσουν τον δημόσιο τομέα, όπως δάσκαλοι, 
υπάλληλοι τραπεζών, δημόσιας διοίκησης κτλ., ενώ την ίδια στιγμή ο δημόσιος 
τομέας συρρικνώνεται, προσπαθώντας να μειώσει τους υπαλλήλους του και 
προσλαμβάνοντας λιγότερους από αυτούς που συνταξιοδοτούνται. 
 Ο δεύτερος λόγος είναι η επίμονη τάση των Ελλήνων να επιλέγουν τις 
σπουδές τους σύμφωνα με την κοινωνική θέση που θα αποκτήσουν μετέπειτα 
και όχι σύμφωνα με τις προοπτικές απασχόλησης. Έτσι, οι περισσότεροι 
αποφασίζουν να φοιτήσουν στη νομική ή στην ιατρική, καθώς τέτοιου είδους 
σπουδές θεωρούνται ότι έχουν κύρος. Στο φαινόμενο αυτό συνεισφέρει και το 
γεγονός ότι οι προσδοκίες για το μελλοντικό εισόδημα είναι υψηλές. Αυτό 



συμβαίνει ακόμα κι αν πρέπει να πάνε στο εξωτερικό προκειμένου να 
σπουδάσουν με πολύ μεγάλο κόστος. 
 Καθίσταται σαφές ότι το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό σε θεσμικούς παράγοντες και στη νοοτροπία των Ελλήνων 
και επομένως η καταπολέμησή του απαιτεί την άμεση αλλαγή πολιτικών και 
κοινωνικών κατεστημένων σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η 
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων που θα συνεισφέρουν στην ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας. 

Νομικά Επίλεκτα, ηλεκτρονικό περιοδικό 
 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Α1. Θέλετε να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας για το άρθρο που διαβάσατε. 
Να γράψετε ένα κείμενο 60-80 λέξεων, όπου θα το παρουσιάζετε με συντομία. 

 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 
 
Α2. Σε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν να δώσετε το χαρακτηρισμό 
«ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ», ανάλογα με το αν αποδίδουν το νόημα του κειμένου ή 
όχι. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένη αναφορά στο κείμενο. 
α) η ανεργία πλήττει κυρίως τους μη πτυχιούχους νέους. 
β) τα στερεότυπα γύρω από τα επαγγέλματα διογκώνουν το φαινόμενο της 
ανεργίας                                                                                           

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
Α3. Ποιος είναι ο τρόπος ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου του κειμένου («Το 
φαινόμενο αυτό…συνταξιοδοτούνται»);  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.             

ΜΟΝΑΔΕΣ 4                           
 
 
Α4.«Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι 
μεγαλύτερα στα άτομα που κατέχουν κάποιον  μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο 
από αυτά των ατόμων με τη βασική μόνο εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα 
αναμένεται να μείνουν για μεγαλύτερο διάστημα άνεργοι πριν βρουν εργασία.» 
Να ξαναγράψετε την πρόταση αντικαθιστώντας καθεμιά από τις 
υπογραμμισμένες λέξεις με μια συνώνυμή της κάνοντας τις απαραίτητες 
αλλαγές.                                                                                           

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Α6. Σε ένα άρθρο (250-300 λέξεις) που θα αναρτήσετε στο ηλεκτρονικό 
περιοδικό του σχολείου σας, να αναφερθείτε στους λόγους της σύγχρονης 
ανεργίας και στις συνέπειές της.                                                      

ΜΟΝΑΔΕΣ 20 
 

 
Β.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 



Ο Καρυωτάκης υπήρξε ίσως η σημαντικότερη λογοτεχνική φωνή της γενιάς του 
΄20 και από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία μοντερνισμού στην ελληνική 
ποίηση.Σπούδασε Νομική και τοποθετήθηκε σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες 
.Απεχθανόταν τη δουλειά του και δεν ανεχόταν την γραφειοκρατία.Το ποίημα 
«Δημόσιοι υπάλληλοι» αναφέρεται με έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο στην 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι και στη σχέση τους με την 
πολιτειακή δομή του ελληνικού κράτους. 
 

 

ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ (1896-1928)  

 

Δημόσιοι υπάλληλοι 

 

Οι υπάλληλοι όλοι λιώνουν και τελειώνουν 

 σαν στήλες* δύο δύο μες στα γραφεία. 

 (Ηλεκτρολόγοι θα ‘ναι η πολιτεία 

 κι ο θάνατος που τους ανανεώνουν.) 

 

 Κάθονται τους καρέκλες, μουτζουρώνουν 

 αθώα λευκά χαρτιά χωρίς αιτία. 

 «Συν τη παρούση αλληλογραφία 

 έχομεν την τιμήν...» διαβεβαιώνουν. 

 

 Και μοναχά η τιμή τους απομένει, 

 όταν ανηφορίζουνε τους δρόμους 

 το βράδυ τους οχτώ, σαν κουρντισμένοι. 

 

 Παίρνουν κάστανα σκέφτονται τους νόμους, 

 σκέπτονται το συνάλλαγμα τους ώμους 

 σηκώνοντας οι υπάλληλοι, οι καημένοι. 

 (Ελεγεία και Σάτιρες , 1927) 

*ηλεκτρικές στήλες=μεγάλες μπαταρίες 

 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Β1. Γιατί ο ποιητής χαρακτηρίζει τους υπαλλήλους του ποιήματος 
«καημένους»; Τι εντυπώσεις σας δημιουργεί η καθημερινότητά τους, όπως 
περιγράφεται από τον Καρυωτάκη; (50-60 λέξεις) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 15 
 

Β2. Να γράψετε τρία διαφορετικά εκφραστικά μέσα και να σχολιάσετε τη 
λειτουργία τους.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 15  

Β3. Με αφορμή το παραπάνω κείμενο φανταστείτε ότι είστε ένας από αυτούς 
τους υπαλλήλους και περιγράφετε μια μέρα από την εργασιακή σας 
καθημερινότητα στο προσωπικό σας ημερολόγιο. (100-150 λέξεις) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 20 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 


