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Ανεργία και υστολογία 

 Άλεξγνο δελ είλαη έλα άηνκν πνπ έρεη ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ. Είλαη έλα άηνκν 

πνπ έρεη ράζεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, πνπ δελ μέξεη ηη λα θάλεη κε ηνλ ρξόλν, ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, ηε δσή, ηνλ εαπηό ηνπ. Έλαο άλεξγνο δελ είλαη θάπνηνο πνπ 

ςάρλεη γηα δνπιεηά, είλαη θάπνηνο πνπ υάτνει γηα ζηεξίγκαηα επηβίσζεο. Μαδί 

κε ηε δνπιεηά ράλεηο ζην ζπκβνιηθό επίπεδν πνιύ πεξηζζόηεξα από νηθνλνκηθά 

αγαζά. Χάλεηο ηελ απηνεθηίκεζε, ηνλ απηνζεβαζκό, ηελ αμηνπξέπεηά ζνπ. 

Δελ είλαη λα απνξεί θαλείο. Αξθεί λα ζπιινγηζζνύκε πόζν εξγαζηνθεληξηθή 

είλαη ε θνηλσλία καο. Η εξγαζηαθή εμεηδίθεπζε γίλεηαη γεληθή ηαμηλνκεηηθή κήηξα. 

Χσξίο θξπζηαιισκέλεο επαγγεικαηηθέο ηδηόηεηεο ην άηνκν δελ ζεκαίλεη ηίπνηα. 

Δελ είλαη αλαγλώζηκν θαη άξα δελ ππάξρεη. 

Τν «Who am I» είλαη έλα απνθαιππηηθό ςπρνινγηθό ηεζη ηνπ Κέκπεξ. Τν 

άηνκν θαιείηαη λα δώζεη πέληε απαληήζεηο, έηζη όπσο ηνπ έξρνληαη αβίαζηα ζην 

κπαιό, ζην εξώηεκα «πνηνο είκαη». Η επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα έξρεηαη πξώηε. 

Μέζα από ην επάγγεικα ην άηνκν κατοτσρώνει ηελ ππαξμηαθή ηνπ επηβίσζε. 

Εύινγν, ινηπόλ, είλαη ε αλεξγία λα επιυέρει ζεκαληηθέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

Δελ είλαη ηπραίν όηη ην 20% κόλνλ, όπσο θαλεξώλνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο, από 

όζνπο έρνπλ επίδνκα αλεξγίαο ςάρλνπλ ζπζηεκαηηθά γηα δνπιεηά. Ο ιόγνο δελ 

είλαη επεηδή είλαη ηεκπέιεδεο (έλα αγαπεκέλν λενθηιειεύζεξν ζιόγθαλ) ή 

επεηδή «βνιεύνληαη κε ην επίδνκα», πνπ θπζηθά απέρεη πνιύ από ην λα ηνπο 

εμαζθαιίζεη κηα αμηνπξεπή αλεμάξηεηε δηαβίσζε. Ο ιόγνο είλαη όηη ηαπηίδνληαη 

κε ηνλ ξόιν ηεο αλεκπνξηάο, ηεο εηηνπάζεηαο, ηεο ραζνύξαο, πνπ ζπλνδεύεη ην 

ζηίγκα ηνπ αλέξγνπ. 

«Είκαη ηειεησκέλνο», έιεγε έλαο άλεξγνο. Ήηαλ κόιηο 26 ρξόλσλ. Τελ ίδηα 

αθξηβώο θξάζε ρξεζηκνπνηνύλ νη παξαηεκέλνη ζηα ηδξύκαηα γέξνη. Έλαο λένο 

26 εηώλ θη έλαο γέξνο! Η θνηλσλία καο κέζα από ηελ παξαγσγή ηεο αλεξγίαο 

είλαη ζαλ λα παξάγεη γεξνληηθνύο λένπο. Πέλζνο, θαηάζιηςε, απην-κνκθή, 

ζπκπεξηθνξέο θπγήο όπσο ηα λαξθσηηθά, ν αιθννιηζκόο. Αιιά θαη βία θαη 

επηζεηηθόηεηα γηα όζνπο δηαιέμνπλ ζαλ άκπλα όρη ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο βίαο, 

αιιά ηελ πξνβνιή ηεο πξνο ηα έμσ. 

 «Rejecting the rejectors» (απνξξίπηνληαο απηνύο πνπ ζε απνξξίπηνπλ) είλαη 

έλαο κεραληζκόο πνπ αλαπηύζζεηαη κέζα ζην θιεηζηό ζύζηεκα ησλ θπιαθώλ 

θαη θεφρείται ππεύζπλνο γηα ηελ ππνθνπιηνύξα βίαο θαη ηηο ζπλερείο εμεγέξζεηο 

ησλ εγθιείζησλ. Ο παξαιιειηζκόο πνπ κνπ έξρεηαη ζηνλ λνπ δελ είλαη άζηνρνο. 

Μηα θπιαθή δελ είλαη ε αλεξγία; Έλα θιεηζηό ίδξπκα πνπ εξήκελ ηνπ εγθιείζηνπ 

ξπζκίδεη ηε δσή ηνπ. Επηπιένλ, ζήκεξα κε ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο θαη 

γλσζηαθέο αιιαγέο είλαη εμαηξεηηθά εύθνιν άπαμ θαη βγεηο από ηνλ θνηλσληθό 



ηζηό, άπαμ θαη γίλεηο έζησ γηα ιίγν «κε απαζρνιήζηκνο» λα γίλεηο ηερλνινγηθά 

θαη γλσζηαθά παρφτημένος. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηό γηαηί νη ιηγνζηέο έξεπλεο, πνπ έρνπλ 

γίλεη ζην εμσηεξηθό, βξήθαλ όηη ηα ςπρνινγηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξόληαο 

αλεξγίαο ηζνδπλακνύλ κε ηα ιεγόκελα αξλεηηθά ζπκπηώκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

«Άγρνο, θαηάζιηςε, απάζεηα, επεξεζηζηηθόηεηα, αξλεηηθόηεηα, απνκόλσζε, 

απαμίσζε ηνπ εαπηνύ». 

Φσηεηλή Τζαιίθνγινπ, εθεκ. Τα Νέα, 23.12.1998  

 

ΘΔΜΑΣΑ 

Α Να παξνπζηάζεηε ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ κε κηα πεξίιεςε 80-100 

ιέμεσλ. 

 

Β1 α) Σην θείκελν ππάξρνπλ 3 αλαινγίεο. Να ηηο εληνπίζεηε θαη λα 

πξνζδηνξίζεηε ηα κέξε ηνπο θαζώο θαη ηνπο θνηλνύο ηνπο όξνπο. 

β) Να δώζεηε πιαγηόηηηινπο γηα ηελ 3ε θαη 4ε  παξάγξαθν. 

 

Β2 Σε πνηα αηηία απνδίδεηαη από ηε ζπληάθηξηα ηνπ θεηκέλνπ ην κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ ησλ αλέξγσλ γηα ηελ εύξεζε εξγαζίαο; Επηιέμηε ηελ νξζή 

απάληεζε αλάκεζα ζηηο πξνηεηλόκελεο: 

α. Οη πεξηζζόηεξνη ηνπιάρηζηνλ από ηνπο αλέξγνπο ραξαθηεξίδνληαη από  

κηθξή σο ειάρηζηε θηινπνλία.  

β. Η αζθάιεηα ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο είλαη πξνηηκόηεξε από ηελ 

αλαζθάιεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

γ. Η άξλεζε εύξεζεο εξγαζίαο απνηειεί έλαλ ςπρηθό κεραληζκό αληίδξαζεο 

πνπ αλαπηύζζνπλ νη άλεξγνη απέλαληη ζηελ θνηλσλία πνπ ηνπο 

απνξξίπηεη.  

δ. Η αλεξγία θαιιηεξγεί ην αίζζεκα ηεο απνηπρίαο θαη ηεο αληθαλόηεηαο θαη 

πεξηνξίδεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ. 

 

Β3 α) Να αλαγλσξίζεηε κε πνηνλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε 1ε παξάγξαθνο. 

β) Να εληνπίζεηε ηα δνκηθά κέξε ηεο 1εο παξαγξάθνπ. 

 

Β4 λοιπόν, επειδή, όπφς, αλλά, επιπλέον: Πνηα λνεκαηηθή ζρέζε δειώλεη 

θαζεκηά από η η ο  πξνεγνύκελεο δηαξζξσηηθέο ιέμεηο; 

 

Β5 υάτνει, καηοτσρώνει, να επιθέρει, θεφρείηαι, παρφτημένοι: Να γξάςεηε έλα 

σσνώνσμο γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Β6 τάνεις, ηεμπέληδες, ηηηοπάθειας, ζσνετείς, ραγδαίες: Να γξάςεηε έλα 

αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Β7 Να εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζηηο παξαθάησ εθθξάζεηο 

ηνπ θεηκέλνπ:  



 Τν «Who am I» είλαη έλα απνθαιππηηθό ςπρνινγηθό ηεζη ηνπ Κέκπεξ.  

 Ο ιόγνο δελ είλαη επεηδή είλαη ηεκπέιεδεο (έλα αγαπεκέλν 

λενθηιειεύζεξν ζιόγθαλ)  

 «Είκαη ηειεησκέλνο», έιεγε έλαο άλεξγνο.  

 Έλαο λένο 26 εηώλ θη έλαο γέξνο!  

 Μηα θπιαθή δελ είλαη ε αλεξγία; 

 

Γ  Σηηο κέξεο καο, πνιύ ζπρλά γίλεηαη ιόγνο γηα «ζπνπδέο ρσξίο αληίθξηζκα», 

γηα θνξεζκέλα επαγγέικαηα θαη αλεξγία ησλ πηπρηνύρσλ. Ωζηόζν, θάζε 

ρξόλν ρηιηάδεο λένη ζπλσζνύληαη ζηηο πύιεο ησλ αλώηαησλ θαη αλώηεξσλ 

ζρνιώλ, επηδηώθνληαο ηελ είζνδν ηνπο ζε απηέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε κέζσ ηεο απόθηεζεο ελόο πηπρίνπ. Χσξίο λα 

παξαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα θάζε αλζξώπνπ ζηε κόξθσζε, απνηειεί γεληθή 

δηαπίζησζε όηη είλαη αδύλαην λα απνθαηαζηαζνύλ επαγγεικαηηθά όινη 

ζύκθσλα κε ηηο παλεπηζηεκηαθέο ηνπο ζπνπδέο. Να ζπληάμεηε έλα άξζξν γηα 

έλα καζεηηθό πεξηνδηθό ζην νπνίν λα παξνπζηάδεηε ηνπο ιόγνπο, νη νπνίνη 

εμεγνύλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ, θαζώο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο ησλ πηπρηνύρσλ (500 - 600 

ιέμεηο). 
 
 
 


