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Κείμενο 1

Μορφωμένοι οι περισσότεροι, αλλά άνεργοι

Το  κειμένου του Απόστολου Λακασά είναι δημοσιευμένο στον ιστότοπο της εφημερίδας Καθημερινή

στις  11.6.2017,  https://www.kathimerini.gr/society/913414/neoi-apelpismenoi-kai-apokleismenoi/

(απόσπασμα).

Την τελευταία δεκαπενταετία αυξήθηκαν τα εκπαιδευτικά εφόδια των νέων. Το 2000 το

43% είχε πτυχίο (από τεχνική σχολή έως και διδακτορικό), ενώ το 2014 το ποσοστό ήταν

51%. Μάλιστα, η πλειονότητα των νέων θεωρούν ότι οι επαγγελματικές δεξιότητές τους για

την εργασία που επιθυμούν είναι απλώς «αρκετά κατάλληλες», με τους νεότερους να είναι

περισσότερο σίγουροι.  Το 49,4% των ατόμων 25-29 ετών δήλωσε ότι οι δεξιότητές τους

είναι  πολύ  ή  απολύτως  κατάλληλες,  έναντι  38,8%  των  νέων  30-34  που  έχουν  την  ίδια

πεποίθηση.

Ωστόσο,  τα  δομικά  προβλήματα  στην  ελληνική  οικονομία  επιδεινώθηκαν,  ενώ

σαρώθηκαν οι σταθερές. Έτσι, οι νέοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην ανάπτυξη

νέας  οικονομικής  δραστηριότητας,  επιχείρησης  ή  ελεύθερου  επαγγέλματος.  Σε  αυτό

συμβάλλουν η γραφειοκρατία, αλλά και η μεγάλη δυσπιστία και η απογοήτευση προς το

πολιτικό πελατειακό σύστημα.

Συγκεκριμένα,  οι νέοι που ανήκουν σε χαμηλές εισοδηματικές  ομάδες,  παρά τις

μεγάλες  προσπάθειές  τους  να  βελτιώσουν  το  εκπαιδευτικό  τους  επίπεδο,  βλέπουν  να

εκμηδενίζονται  οι  δυνατότητές  τους  να  πετύχουν  οτιδήποτε  ως  εργαζόμενοι  ή  ως

επαγγελματίες.  Στα  εσπερινά  σχολεία  και  επαγγελματικά  λύκεια,  όπου  φοιτούν  παιδιά

οικογενειών  χαμηλού  οικονομικού  επιπέδου,  αλλά  και  σε  νέους  που  σπουδάζουν,

κυριαρχούσε η αίσθηση του αποκλεισμού από την οικονομία και την πρωτεύουσα αγορά

εργασίας.

Από  την  άλλη,  στην  έρευνα  περιγράφεται  μια  νέα  μορφή  σκληρής  κοινωνικής

ανισότητας που συνδέεται με τη δομή της κατακερματισμένης αγοράς εργασίας. Έτσι, σε

ένα μέρος της αγοράς εργασίας κυριαρχεί η ανασφάλεια, ή άτυπη και χαμηλόμισθη ή και

απλήρωτη εργασία, και εκεί απωθούνται ολοένα και περισσότερο οι νέοι, ακόμα και αυτοί

που προέρχονται από τη μεσαία τάξη.

Παράλληλα, αυξήθηκε δραματικά η μερική απασχόληση στους νέους. Ενδεικτικά,

στις ηλικίες 25-34 το ποσοστό ήταν 9,7% το 2000, 13,5% το 2010 και 24,4% το 2014. Έτσι, η



αύξηση της προσωρινής και  μερικής απασχόλησης,  συμπεριλαμβανομένης της ακούσιας

μερικής απασχόλησης συχνά μαζί με τη στασιμότητα των μισθών, έχει αυξήσει τον αριθμό

των ατόμων με χαμηλές ετήσιες απολαβές, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των νέων. […]

Κείμενο 2

[Μια απελπισμένη προσπάθεια…]

Το κείμενο είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου (1897-1989)

 «Σαν Τα Τρελά Πουλιά». Εκδόσεις Εστία: Αθήνα. 1980. 

«Καινούργιο γραφείο!» συλλογίστηκε και όρμησε μέσα. 

Ξέχασε  τον  πόνο  των ποδιών,  πήρε  δύο  –δύο  τα  σκαλοπάτια  και  βρέθηκε  στο

διάδρομο του πρώτου πατώματος. Κατάντικρα ήταν μια κλειστή πόρτα που έγραφε απέξω

εγγλέζικα  «Γραφείο  Προέδρου,  απαγορεύεται  η  είσοδος»,  και  μπροστά  στην  πόρτα

κλητήρας. Δεν κάνει,  της λέει ο κλητήρας, όταν η Άννα πλησίασε, δεν κάνει.  Μπρε καλέ

μου, μπρε κακέ μου, τίποτα. Δίνει μια κλωτσιά η Άννα στον κλητήρα, ανοίγει την πόρτα,

μπαίνει μέσα. Βλέπει καταντικρά της, στο βάθος της κάμαρας, ένα πελώριο γραφείο, και

στο γραφείο κάθεται ένας εξηντάρης Αμερικάνος ροδοκόκκινος, χαμογελαστός.

- Hallo1! της λέει.

- Hallo! λέει η Άννα και στέκεται τρομαγμένη.

- Τι θέλεις; της λέει.

- Δουλειά, λέει η Άννα και στέκεται.

- Well,  I’  llbedammed2,  λέει  ο  Αμερικάνος  –  που  είναι  μια  κακιά  κουβέντα  στα

εγγλέζικα – και σηκώνεται απάνω.

Ακούει η Άννα πίσω από τη ράχη της την πόρτα ν’ ανοίγει, γυρίζει και βλέπει τον

κλητήρα να χώνει στη χαραμάδα τη μούρη του. Αμάν!

Σηκώνει ο Αμερικάνος το χέρι του και γνέφει στον κλητήρα να φύγει.

- Πώς μπήκες μέσα; τη ρωτά.

- Κλώτσησα τον κλητήρα, λέει η Άννα.

- Τι; φωνάζει με όλη του τη δύναμη ο Αμερικάνος.

Τρομάζει η Άννα, την παίρνουνε τα δάκρυα.

- Καλά, σώπα τώρα, λέει ο Αμερικάνος.

Όμως η Άννα δεν μπορεί πια να κρατηθεί. Την πήρε το παράπονο. Πονούν τα πόδια

της, πεινά, κρυώνει, γιατί είναι μούσκεμα. Δεν έχει μαντίλι. Βγάζει ο Αμερικάνος το

1Hallo: γεια.
2Damned: καταραμένος.



μαντίλι του, προσπαθεί να σκουπίσει τα μάγουλά της, τρέχουν οι μύξες της. Θέλει

να πεθάνει. Τίποτες άλλο δεν επιθυμεί.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1( μονάδες 35 )

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Σε 40-50 περίπου λέξεις  να παρουσιάσεις  το αδιέξοδο των νέων στην αγορά εργασίας,

σύμφωνα με το Κείμενο 1. 

Μονάδες 10

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)

Να επιλέξεις δύο λέξεις ή φράσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται η συνοχή του λόγου στη

δεύτερη  παράγραφο  του  Κειμένου  1  (μονάδες  4)  και  να  εξηγήσεις  γιατί  επέλεξε  ο

συντάκτης του την καθεμιά (μονάδες 6).

Μονάδες 10

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

«Έτσι,  η  αύξηση  της  προσωρινής  και  μερικής  απασχόλησης,  συμπεριλαμβανομένης  της

ακούσιας μερικής απασχόλησης συχνά μαζί με τη στασιμότητα των μισθών, έχει αυξήσει

τον αριθμό των ατόμων με χαμηλές ετήσιες απολαβές, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των

νέων.»

Το  άρθρο  έχει  σοβαρό  ύφος  λόγου.  Να  υποθέσεις  ότι  απευθύνεσαι  σε  κάποιους

συμμαθητές σου και διατυπώνεις την παραπάνω φράση της τελευταίας παραγράφου σε

ύφος πιο απλό και οικείο. Να μετασχηματίσεις για αυτό τον σκοπό το χωρίο κάνοντας τις

αλλαγές που κρίνεις απαραίτητες.

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)



Να χαρακτηρίσεις με στοιχεία του Κειμένου 2 τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στη

σκηνική ενότητα, την Άννα και τον Αμερικάνο εργοδότη (μονάδες 10), και να εκφράσεις τη

συναισθηματική αντίδραση που σου προκάλεσε η ανάγνωση (μονάδες 5). Να οργανώσεις

την ερμηνεία σου σε 120-150 λέξεις.

Μονάδες 15


