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Κείμενο 1.  

Η ανεργία βλάπτει σοβαρά την υγεία 

Η ΑΝΕΡΓΙΑ επηρεάζει και επιβαρύνει τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική υγεία των «θυμάτων» της και η 

ανάγκη συνολικής ενισχυτικής πολιτικής στην αντιμετώπιση του προβλήματος είναι πλέον επιτακτική! 

Πανεπιστημιακοί ερευνητές και ειδικοί ψυχίατροι που επισκέφθηκαν τους θύλακες ανεργίας στη Σύρο και στην 

Πάτρα  περιοχές που βρίσκονται σε άμεση αντιστοιχία με προβλήματα όπως εκείνο του Λαυρίου  κατέληξαν 

σε συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση της ανεργίας στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου που δημιουργούν 

προβληματισμό και ανησυχία: Η ψυχική λειτουργικότητα και τα συμπτώματα κατάθλιψης συνδέονται άμεσα 

με την περίοδο της ανεργίας σε ένα άτομο, ενώ στην περίπτωση των ψυχοσωματικών συνδρόμων τα πράγματα 

εμφανίζονται πιο σύνθετα. Εδώ αρχίζουν να παίζουν το δικό τους κρίσιμο ρόλο το φύλο, η ηλικία, η εργασιακή 

κατάσταση. 

 

ΟΠΩΣ αποδεικνύει έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, μπορεί η εργασία σε πολλές 

περιπτώσεις να δημιουργεί στρες, αλλά τα συμπτώματά του δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτά που αρχίζουν να 

δημιουργούνται όταν τελικά η ανεργία σού «χτυπήσει την πόρτα». Η ιδιότητα του εργαζομένου άλλωστε 

κρίνεται από τους επιστήμονες ότι ενεργεί «ψυχοπροστατευτικά» για τον άνθρωπο… 

 

Ξεκαθαρίζοντας λοιπόν ότι υπάρχει πληθώρα προσωπικών ή κοινωνικών παραγόντων που μπορούν να 

επηρεάσουν την ψυχική υγεία του ατόμου και ότι η σχέση αιτιότητας μεταξύ ψυχικής υγείας και ανεργίας δεν 

είναι εύκολο να καθορισθεί με ακρίβεια αφού δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια, οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της 

έρευνας σημειώνουν ότι: 

  

* Στη χώρα μας η ανεργία αυξάνεται κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, ως συνέπεια των παραγόντων της 

εισαγωγής νέων τεχνολογιών, του γιγαντισμού του τριτογενούς τομέα παραγωγής και της παράλληλης 

συρρίκνωσης του πρωτογενούς, της εισροής φθηνής αλλοδαπής εργατικής «δύναμης» και της 

αποβιομηχάνισης. Ανησυχητικό κρίνεται μάλιστα το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού ολόκληρων 

γεωγραφικά προσδιορισμένων περιοχών οι οποίες χαρακτηρίζονται πια «αποβιομηχανοποιημένες ζώνες». Στην 
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Ελλάδα μάλιστα η ανεργία αυξάνεται θεαματικά σε περιοχές με παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους όπως 

η κλωστοϋφαντουργία και οι βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες (Πτολεμαΐδα, Μαντούδι, Λαύριο, Πάτρα, 

Σύρος). 

 

* Η ανεργία επιβαρύνει την υγεία με μεγαλύτερη φόρτιση από ό,τι η εργασιακή κατάσταση. Στις περισσότερες 

επιδημιολογικές έρευνες που έχουν γίνει σε αυτό τον τομέα, η διαφορά τόσο στις μετρήσεις νοσηρότητας όσο 

και θνησιμότητας μεταξύ ανέργων και εργαζομένων τείνουν να υποστηρίξουν τον αρνητικό ρόλο της απώλειας 

της εργασίας στη συνολική λειτουργία του ανθρώπου. Η απώλεια της εργασίας μάλιστα κατατάσσεται όγδοη 

μεταξύ των 42 ψυχοκαταπιεστικών γεγονότων ζωής που περιλαμβάνονται στην κλίμακα επαναπροσαρμογής 

του ατόμου, ύστερα από μια στρεσογόνο εμπειρία. 

 

* Στους ανέργους το κύριο χαρακτηριστικό είναι η μείωση του επιπέδου θετικής ψυχικής υγείας, χωρίς αυτό να 

σημαίνει απαραίτητα ότι αρχίζει έτσι μια κλινική ψυχική ασθένεια. 

 

* Αν και η πλειονότητα των ανέργων κινείται σε «κανονικά» επίπεδα κατάθλιψης  τα 164 από τα 330 άτομα 

παρουσιάζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία , ωστόσο η κατανομή του δείγματος των ανέργων σε σχέση με 

τον γενικό πληθυσμό φανερώνει μεγάλη αύξηση της εμφάνισης συμπτωμάτων. Οι άνεργοι λοιπόν 

διαφοροποιούνται από τον γενικό πληθυσμό και παρατηρούνται ανάμεσά τους ψυχικές δυσχέρειες και 

κατάθλιψη. Συμπέρασμα; Τα αυξημένα επίπεδα επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας σχετίζονται ανοιχτά με την 

ανεργία. 

 

* Οι γυναίκες στρεσάρονται περισσότερο από τους άνδρες λόγω της πληθώρας των ρόλων που καλούνται να 

παίξουν και κατ’ επέκταση εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης. Παράλληλα όσο μεγαλώνει η ηλικία 

των ατόμων τόσο αυξάνεται η ψυχολογική συμπτωματολογία. Οι ηλικιακές διαφορές των ανέργων μάλιστα 

οδηγούν στη διαφορετική αντιμετώπιση του στρες. Οι νέοι βιώνουν κυρίως τη ματαίωση των ελπίδων τους, 

ενώ οι μεγαλύτεροι υφίστανται απλώς την απώλεια εργασίας και κοινωνικού status και ενεργοποιούν 

διαφορετικούς μηχανισμούς αντίδρασης. Οι νέοι ειδικά, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, τείνουν να αντιδρούν με 

βίαιη συμπεριφορά στο άγχος. Από την άλλη, όσοι έχουν κατώτερη τεχνική κατάρτιση παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη κατάθλιψη. 

Μάρνυ Παπαθανασίου, ΤΟ ΒΗΜΑ 
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Κείμενο 2  

Η ηρωίδα του μεγάλου κομίστα Κίνο, Μαφάλντα, για το φαινόμενο της ανεργίας.  

 

 

 

Κείμενο 3  

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 στις  καρέκλες, μουτζουρώνουν  

αθώα λευκά χαρτιά, χωρίς αιτία.  

«Συν τῃ παρούσῃ αλληλογραφίᾳ  

έχομεν την τιμήν» διαβεβαιώνουν.  

 

Και μοναχά η τιμή τούς απομένει,  

όταν ανηφορίζουνε τους δρόμους,  

το βράδυ στις οχτώ, σαν κουρντισμένοι.  

 

Παίρνουν κάστανα, σκέπτονται τους νόμους,  

σκέπτονται το συνάλλαγμα, τους ώμους  

σηκώνοντας οι  υπάλληλοι οι καημένοι.  

 

Κώστας Καρυωτάκης  
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ΘΕΜΑ  Α. Να συνοψίσετε τα συμπεράσματα της έρευνας για τις συνέπειες της ανεργίας στην 

υγεία, σύμφωνα με το Κείμενο 1. (60-70 λέξεις)  

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Β1.  Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο  1 ,  τις παρακάτω 

διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση, τη λέξη Σωστό ,  αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος ,  αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο:  

 

α. Η ανεργία επιβαρύνει αποκλειστικά τη σωματική υγεία των «θυμάτων» της. 

β. Το άγχος της εργασίας προκαλεί ανάλογα ψυχικά συμπτώματα με αυτό της ανεργίας. 

γ. Το επίπεδο θετικής ψυχικής υγείας των άνεργων είναι μειωμένο. 

δ. Τα αυξημένα επίπεδα επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας  σχετίζονται ανοιχτά με την ανεργία. 

ε. Οι νέοι και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν το στρες λόγω ανεργίας με τον ίδιο 

τρόπο. 

Μονάδες 15  

 

ΘΕΜΑ Β2. Πώς «διαλέγονται» μεταξύ τους, κατά την κρίση σας,  τα κείμενα 1 και 2;  Ποια 

η διαφορά τους; Ποιο θεωρείτε ότι  μεταδίδει  το μήνυμα αποτελεσματικότερα και γιατί;  (70 -

90 λέξεις)  

Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ Β3.  Να εξηγήσετε με πιο απλά λόγια το περιεχόμενο του αποσπάσματος του 

Κειμένου 1, όπως παρατίθεται παρακάτω, ώστε να γίνει κατανοητό α πό έναν συμμαθητή σας 

που δεν το καταλαβαίνει .  

 

«Στη χώρα μας η ανεργία αυξάνεται κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, ως συνέπεια των 

παραγόντων της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, του γιγαντισμού του τριτογενούς τομέα 

παραγωγής και της παράλληλης συρρίκνωσης του πρωτογενούς, της εισροής φθηνής 

αλλοδαπής εργατικής «δύναμης»  και της αποβιομηχάνισης.»  

Μονάδες 5  

 

ΘΕΜΑ  Β4.  Να δικαιολογήσετε τον τίτλο του άρθρου. Να τον σχολιάσετε ως προς την 

πληροφορικότητα και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη.  

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Γ  

Ποιο είναι,  κατά τη γνώμη σας, το κύριο θέμα που αναδεικνύεται στο Κείμενο 3; Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας στηριζόμενοι σε τουλάχιστον τρεις (3) κειμενικούς δείκτες 

και να το σχολιάσετε. (100 -200 λέξεις)  

 

Μονάδες 15  

ΘΕΜΑ Δ  

Διαβάσατε  το Κείμενο 1 και προβληματιστήκατε. Αποφασίσατε, στο πλαίσιο συζήτησης στην 

τάξη, να προβληματίσετε και τους συμμαθητές σας σχετικά με το νέο εργασιακό περιβάλλον 

που διαμορφώνεται στη χώρα μας και τα εφόδια που χρειάζεται να αποκτήσουν οι νέοι 

προκειμένου να είναι σε θέση  να αντεπεξέλθουν σε αυτό. Να αντλήσετε σχετικές ιδέες από 

το Κείμενο 1. (350-400 λέξεις)  

Μονάδες 30  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!  

 


