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ΕΠΑ.Λ. 
Α’ ΟΜΑ∆Α 

 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 
Α. Ο συγγραφέας του κειµένου αναφέρεται στις ψυχολογικές επιπτώσεις της 

ανεργίας. Στηριζόµενος σε παλαιότερες µελέτες, καταγράφει τρία στάδια στις 
ψυχολογικές αντιδράσεις των άνεργων, µε πρώτο αυτό της άρνησης, δεύτερο 
αυτό της απαισιοδοξίας και τρίτο αυτό της κατάθλιψης. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζει την άποψη των επιστηµόνων ότι η απώλεια της εργασίας κλονίζει 
την κοινωνική ταυτότητα και την αυτοεκτίµηση του ατόµου και επισηµαίνει µε 
έµφαση τα ενοχικά συναισθήµατα που κατακλύζουν τον άνεργο και τον 
καθηλώνουν στην αδράνεια. Τέλος, ο αρθρογράφος υποστηρίζει – µε την 
αξιοποίηση ενός παραδείγµατος από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ότι η 
ένταση αυτών των αρνητικών και αυτοκαταστροφικών συναισθηµάτων 
εξαρτάται άµεσα από κοινωνικούς παράγοντες και πιο συγκεκριµένα από το 
βαθµό υποστήριξης που παρέχει στον άνεργο το κράτος πρόνοιας µέσα στο 
οποίο ζει. 

 
Β. 1. Στο απόσπασµα επισηµαίνεται η άποψη πολλών ειδικών ότι η απώλεια της 

εργασίας έχει και υλικές αλλά και – σηµαντικότατες – ψυχολογικές 
προεκτάσεις για τη ζωή του ανέργου. Φυσικά, η υλική – οικονοµική διάσταση 
της ανεργίας δε θα πρέπει να παραβλέπεται, καθώς η στέρηση των χρηµάτων 
επιδεινώνει ραγδαία το βιοτικό επίπεδο του ανέργου. Από την άλλη µεριά 
όµως και οι ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας δε θα πρέπει να θεωρούνται 
υποδεέστερες: η απώλεια της εργασίας στερεί από τον άνθρωπο έναν από τους 
βασικότερους κοινωνικούς του ρόλους (αυτόν του εργαζόµενου), του κλονίζει 
την κοινωνική του ταυτότητα, τον γεµίζει ενοχικά συναισθήµατα και τελικά 
τον οδηγεί σε µια αµφισβήτηση και απαξίωση του εαυτού του. 

 
Β. 2. 1. διεργασίες – ∆. διαδικασίες 

2. δεινή – Ε. άσχηµη 
3. ανταποκρίνεται – Ι. αντεπεξέρχεται 
4. συνεχίζουν – Γ. εξακολουθούν 
5. χαλεπούς – Α. δύσκολους 

 
Β. 3. Άσχετους ≠ σχετικούς 

Απόρριψη ≠ αποδοχή 
Απαισιοδοξίας ≠ αισιοδοξίας 
Αποτυχηµένες ≠ επιτυχηµένες 
Εισέρχεται ≠ εξέρχεται 
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Γ.1. Θεµατική περίοδος: «Βέβαια, το πόσο παραλυτικό ή … υποστήριξη του 
κράτους πρόνοιας µέσα στο οποίο ζει». 

Λεπτοµέρειες – σχόλια: «Για παράδειγµα, στις βόρειες χώρες της 
Ευρωπαϊκής … στον Νότο και τους εξωθεί σε πιο 
βίαιες ή αυτοκαταστροφικές αντιδράσεις».  

Κατακλείδα: ∆εν υπάρχει. 
 
Γ.2. Ο συγγραφέας υποστηρίζει την άποψη ότι «το πόσο παραλυτικό ή 

αυτοκαταστροφικό θα είναι το αίσθηµα κοινωνικού αποκλεισµού που 
αισθάνεται ο άνεργος εξαρτάται από υποκειµενικούς αλλά κυρίως από 
κοινωνικούς παράγοντες: από την αλληλεγγύη και την αποτελεσµατική 
υποστήριξη του κράτους πρόνοιας µέσα στο οποίο ζει». Για να υποστηρίξει ο 
αρθρογράφος την άποψή του αυτή κάνει επίκληση στη λογική, 
χρησιµοποιώντας ως µέσα επιχειρήµατα και τεκµήρια. Το τεκµήριο που 
χρησιµοποιεί είναι το παράδειγµα («Για παράδειγµα, στις βόρειες χώρες της 
Ευρωπαϊκής … στον Νότο και τους εξωθεί σε πιο βίαιες ή αυτοκαταστροφικές 
αντιδράσεις») µε τις αντιδράσεις των ανέργων στις διαφορετικές χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Γ.3. Ο συγγραφέας ακολουθεί παραγωγική συλλογιστική πορεία, καθώς ξεκινάει 

από κάτι το γενικό, για να καταλήξει σε κάτι το ειδικό. Πιο συγκεκριµένα 
αρχίζει την παράγραφο µε τη διατύπωση της γενικής του άποψης, ότι δηλαδή ο 
τρόπος που βιώνουν τα άτοµα την ανεργία εξαρτάται κυρίως από την 
αποτελεσµατικότητα του πλαισίου στήριξης του κράτους στο οποίο ζουν, για 
να προχωρήσει στη συνέχεια της παραγράφου στην αξιοποίηση ενός 
συγκεκριµένου – επιµέρους παραδείγµατος, αυτού που αναφέρεται στον τρόπο 
που βιώνουν τα άτοµα την ανεργία στις διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µε το οποίο θέλει να τεκµηριώσει την αρχική γενική του θέση. 

 
∆.1. Ενδεικτικός τίτλος άρθρου: ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΝΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ 

 

Ενδεικτικός πρόλογος: παραγωγικού τύπου. 
 

Πρώτο ζητούµενο, επιπτώσεις της ανεργίας: 
 

Α. για το άτοµο 
• Οικονοµικές δυσκολίες, χαµηλό βιοτικό επίπεδο, εξαθλίωση. 
• Ψυχολογικά προβλήµατα: άγχος, ανασφάλεια, απαισιοδοξία, µελαγχολία, 

ενοχικά σύνδροµα, αίσθηµα κατωτερότητας, αίσθηµα απόρριψης, 
απόγνωση. 

• Αδυναµία αξιοποίησης ικανοτήτων, η δηµιουργικότητα και η 
ενεργητικότητα µετατρέπονται σε άρνηση, κυνισµό και παραίτηση. 

• Περιθωριοποίηση. 
• Έλλειψη πίστης και ενθουσιασµού για τη ζωή, µαρασµός ιδανικών. 
• Αποπολιτικοποίηση. 
• Εκµετάλλευση του ανέργου από δίκτυα πατρωνίας και πελατειακών 

σχέσεων, µε σκοπό την αρπαγή της ψήφου του. 
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• Οργή, αγανάκτηση. 
• Φαινόµενα αντικοινωνικής συµπεριφοράς και κοινωνικής παθογένειας (βία, 

εγκληµατικότητα, χουλιγκανισµός, ναρκωτικά). 
 

Β. για την κοινωνία. 
• Μείωση της κατανάλωσης, πτώση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, 

πτωχεύσεις, περισσότερη ανεργία. 
• Συµπίεση του µέσου ηµεροµισθίου. 
• Ανάπτυξη παρασιτικών επαγγελµάτων, άνθηση παραοικονοµίας. 
• Μεταναστευτικές τάσεις. 
• Απαξίωση του κοινοβουλευτικού συστήµατος. 
• Κοινωνική ένταση και αναταραχή µε απεργίες, πορείες, διαδηλώσεις, 

εξεγέρσεις. 
• Έξαρση ρατσισµού, περιορισµός της ανεκτικότητας, επικράτηση 

αυταρχικών αντιλήψεων. 
• Κοινωνική παθογένεια (έξαρση εγκληµατικότητας κ.λ.π.). 
• ∆ιάσπαση της κοινωνικής συνοχής.  
• Κρίση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 
 

∆εύτερο ζητούµενο, προτεινόµενα µέτρα: 
• Υιοθέτηση νέων µοντέλων οικονοµικής ανάπτυξης, που θα δίνουν έµφαση 

στον άνθρωπο και όχι στη µεγιστοποίηση του κέρδους. 
• ∆ικαιότερη κατανοµή του πλούτου.  
• Μείωση του ωραρίου εργασίας χωρίς την αντίστοιχη µείωση του µισθού. 
• Ριζική αναδιάρθρωση της οικονοµίας: ορθολογική οικονοµική και 

κοινωνική πολιτική, κίνητρα για την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής 
(και στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τοµέα), ώστε να βελτιωθεί η 
κατάσταση στο εµπορικό ισοζύγιο. 

• Μακροπρόθεσµος προγραµµατισµός για τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. 

• Αποκέντρωση, εγκαθίδρυση βιοµηχανιών στην επαρχία, παροχή κινήτρων 
για την άνθηση της υπαίθρου, σωστή περιφερειακή ανάπτυξη. 

• Ουσιαστική προστασία του δικαιώµατος της εργασίας από την µεριά της 
Πολιτείας, µε βελτίωση του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου και µε 
αποτελεσµατική δράση των ελεγκτικών µηχανισµών. 

• Αναβάθµιση της παιδείας ώστε να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες, 
ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης και σωστός επαγγελµατικός 
προσανατολισµός. 

• ∆ιοργάνωση επιµορφωτικών προγραµµάτων για την κατάρτιση / 
εξειδίκευση των εργαζοµένων. 

• ∆ηµιουργία ασφαλιστικών φορέων για την ασφάλεια και την οικονοµική 
ενίσχυση των εργαζοµένων κατά την περίοδο της ανεργίας. 

• Κατάργηση της απόστασης µεταξύ της πνευµατικής και χειρωνακτικής 
εργασίας και αποδοχή της τελευταίας ως ισότιµης. 


