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ΚΕΙΜΕΝΟ Ι  

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.  
 
Όπως 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 πο υ 
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 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).  
 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 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.  
 
 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 διαφορο ποιούνται 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 λόγ ω 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 δια φορετική 
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.  
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ  
 
Η χάρτινη ηρωίδα του Κίνο εξηγεί το φαινόμενο της ανεργίας.  
http://www.themamagers .gr/kat i -paize i/surf ing -around/20 -anisych it ika -diachron ikes-a l i th ies -pou-echi -p i -

i -6chron i -mafalnta/

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tovima.gr/editor/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b8%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%85
http://www.themamagers.gr/kati-paizei/surfing-around/20-anisychitika-diachronikes-alithies-pou-echi-pi-i-6chroni-mafalnta/
http://www.themamagers.gr/kati-paizei/surfing-around/20-anisychitika-diachronikes-alithies-pou-echi-pi-i-6chroni-mafalnta/


ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ  

ΒΥΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ, Του δρόμου   

Κάτοχος, φυσικά, και ξένης γλώσσης,  
είκοσι χρόνων, με λεπτή κορμοστασιά,  
μήνες και μήνες τρέχει για δουλειά.  
“—  Δυστυχώς, δεν εδόθησαν πιστώσεις .  .  .”  

Πρόσωπα αγαπημένα, πρόσωπα χλωμά  
−περηφάνιας γραμμές, μ’ όλη την άλλη  
δυστυχία σας στραμμένη από την άλλ η−  
μην κλαίτε. Αύριο ξανά, αύριο ξανά . .  .  

Σκάλες, ουρές, ουρές λογής λογής,  
χαρτιά κι αιτήσεις πάνω στις αιτήσεις.  
Και να ’χεις τόσα, τόσα ν’ αγαπήσεις,  
είκοσι χρόνων, “στο άνθος της ζωής ”  .  .  .  

 Ψυχοστασία , Ποιήματα 1949 -2006 
 
ΘΕΜΑΤΑ  
 
Α .   Να αποδώσετε  συνοπτικά τα συμπεράσματα των υπευθύνων της έρευνας για τις 

επιπτώσεις της ανεργίας στην υγεία .( περίπου 70 λέξεις )  
15 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β1 .   Πώς διαλέγονται μεταξύ τους ,κατά τη γνώμη σας ,  τα κείμενα Ι και Ι Ι  και ποια η διαφορά 
τους ;Να αξιολογήσετε την αποτελεσ ματικότητά τους . ( 70 λέξεις )  

15 ΜΟΝΑΔΕΣ  
Β2.  Στο κείμενο Ι σύμφωνα με τους επιστήμονες η εργασία λειτουργεί 

«ψυχοπροστατευτικά» για τον άνθρωπο. Πώς αντιλαμβάνεστε την εκτίμηση αυτή ;Να 
απαντήσετε σε μια παράγραφο 50 -60 λέξεων.  

15 ΜΟΝΑΔΕΣ  
Β3.  α.  Να δώσετε έναν τίτλο  στην ιστορία που αφηγείται το κόμικ της Μαφάλντα  

α. Να δικαιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω περιπτώσεις : 

«θυμάτων»,  «χτυπήσει την πόρτα», «ψυχοπροστατευτικά», «δύναμης», «κανονικά»  
10 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Γ.   Συσχετίζοντας τον τίτλο  με το περιεχόμενο του ποιήματος ,  να σχολιάσετε το θέμα 
/ερώτημα που πιστεύετε ότι τίθεται στο ποίημα . Λάβετε υπόψη σας τις 
λεξικογραμματικές επιλογές του ποιητή (  σημεία στίξης ,  εικόνες κτλ.)  

15 ΜΟΝΑΔΕΣ  
Δ.   Διαβάσατε το κείμενο Ι και αποφασίζετε να προβ ληματίσετε τους συμμαθητές σας 

σχετικά με το νέο εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα μας και τα 
εφόδια που πρέπει να αποκτήσουν  οι νέοι για να ανταποκριθούν σε αυτό. Να γράψετε 
ένα άρθρο 350 λέξεων αξιοποιώντας τα στοιχεία και των τριών κειμέν ων.  

30 ΜΟΝΑΔΕΣ  
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 


