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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η μόρφωση ως προσόν στην αγορά εργασίας 

Σε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης έχει επικρατήσει η πεποίθηση ότι η εξειδίκευση αποτελεί 

σημαντικό προσόν για την επιτυχία στην καριέρα. Όμως, όπως επισημαίνουν πολλοί παράγοντες του χώρου 

της εργασίας και των επιχειρήσεων, η εξειδίκευση δεν είναι κατ’ ανάγκην ο κύριος παράγων επιτυχίας, 

ειδικά στην αγορά εργασίας της νέας εποχής. 

Καταρχήν, μία εξειδίκευση πρέπει να έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας, και ειδικά σε μία σχετικά 

μικρή αγορά εργασίας όπως η ελληνική. Θα πρέπει δε η ζήτηση αυτή να έχει «βάθος» και διάρκεια, ώστε να 

δώσει στον εξειδικευμένο τη δυνατότητα να αποσβέσει1 την «επένδυσή» του. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα 

να χρειασθεί κάποιος να αναζητήσει νέα εξειδίκευση, καθώς στη νέα εποχή η ρευστότητα των 

επαγγελμάτων αλλά και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι αυξημένη. 

Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό επιτυχίας στην αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, ειδικά στην ελληνική 

οικονομία; Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεών της μεταβάλλει παράλληλα 

και τις ανάγκες τους για επαγγέλματα και εργασία. Η αγορά εργασίας περιλαμβάνει, από την πλευρά της 

προσφοράς θέσεων, επιχειρήσεις όλων των ειδών. Οι ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων δεν είναι κατ’ 

ανάγκην παρόμοιες με αυτές των μικρών επιχειρήσεων. Οι τελευταίες χρειάζονται στελέχη και γενικότερα 

υπαλλήλους που να είναι πολυσχιδείς2, καθότι οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις αφενός μεν δεν έχουν 

επιμέρους τμήματα είτε διευθύνσεις, αφετέρου οι ανάγκες τους σε δεξιότητες (ειδικότητες και 

εξειδικεύσεις, κτλ.) αυξομειώνονται περιοδικά. Συνεπώς, η κατοχή γνώσεων του συνολικού φάσματος της 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως επιπέδου σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, κ.ά.), είναι αναμφιβόλως 

μία πολύ χρήσιμη υποδομή. 

Κάτι που δεν αναφέρεται συχνά αλλά έχει τελικά μέγιστη σημασία, είναι να μιλά και να γράφει ένας 

εργαζόμενος καλά όχι μόνον τα Αγγλικά ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, αλλά κυρίως την ελληνική 

γλώσσα. Πολλοί επιχειρηματίες και διευθυντές οδηγούνται συχνά σε απόγνωση από τα «μαργαριτάρια» που 

διαπράττουν ακόμη και γραμματείς υψηλής κατά τα άλλα εξειδίκευσης. Επίσης, η γνώση χρήσης 

υπολογιστή είναι πλέον απαραίτητο προσόν για τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Αν λάβουμε υπόψη μας 

ότι ο μεγαλύτερος τομέας κάθε οικονομίας είναι οι υπηρεσίες και το εμπόριο, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό 

συνηγορεί ακόμη περισσότερο υπέρ ενός προφίλ εργαζόμενου που έχει γενική παιδεία, γνώση διοίκησης 

επιχειρήσεων, επικοινωνίας και χρήσης της νέας τεχνολογίας. Που μπορεί να ελιχθεί μέσα στην επιχείρηση 

αλλά και στην αγορά εργασίας. Που είναι σε θέση να αποκτά νέες γνώσεις διά βίου, να γνωρίζει, να 

μαθαίνει. 

Πλέον πολλές λειτουργίες έχουν ήδη «στελεχωθεί» με ρομπότ είτε άλλα τεχνολογικά συστήματα. Όμως 

μία αγορά υπηρεσιών δεν μπορεί να βασίζεται σε εργαζόμενους «ρομπότ». Ούτε είναι σκοπός των 

πανεπιστημίων να παράγουν στελέχη ή εργαζόμενους «ρομπότ». Το πρότυπο του εργαζομένου του 21ου 

                                                 
1 αποσβένω: με την απόδοσή μου καλύπτω το ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενός αγαθού 
2 πολυσχιδής: πολυδιάστατος, πολύπλευρος 



αιώνα δεν μπορεί να υποκατασταθεί από «ρομπότ», ούτε από άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (Α.Ι.). 

Παράλληλα, στην αναδυόμενη οικονομία του 21ου αιώνα, οι πραγματικά εξειδικευμένες θέσεις θα είναι 

σχετική μειοψηφία, ειδικά στην ελληνική αγορά. Ουσιαστικά, πολλές από αυτές θα είναι θέσεις «ειδικών», 

οι οποίοι, για να έχουν επαρκές έργο, θα πρέπει ίσως να έχουν όχι σταθερούς ή πλήρους απασχόλησης 

εργοδότες, αλλά πελάτες. 

Σε μία οικονομία με μέγεθος και χαρακτηριστικά παρόμοια της ελληνικής, η μεγάλη πλειοψηφία των 

θέσεων και των λειτουργιών χρειάζεται ανθρώπους με παιδεία, κουλτούρα, γνώση διοίκησης επιχειρήσεων, 

συναισθηματική νοημοσύνη, στελέχη «ευρέος φάσματος». Η τάση αυτή επεκτείνεται δε και στις μεγάλες 

επιχειρήσεις, καθώς οι απαιτήσεις των καιρών αυξάνουν σταθερά τη ζήτηση για στελέχη που βλέπουν πέρα 

από τα όρια της διεύθυνσης ή του τμήματος στο οποίο ανήκουν (επιχειρηματικά στελέχη). 

διασκευασμένο κείμενο του Δημήτρη Βαλσάμη, εφημ. Η Καθημερινή, 31/3/2002 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α1. Να παρουσιάστε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου. (80-100 λέξεις)  

μονάδες 15 

 

Α2. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων, 

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: 

 

α. Οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται υπαλλήλους με εξειδικευμένα προσόντα. 

 

β. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο εκτός από τη γνώση ξένων γλωσσών σημαντική είναι και άριστη χρήση της 

μητρικής γλώσσας. 

 

γ. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο τα ρομπότ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το πρότυπο του εργαζομένου 

του 21ου αιώνα. 

 

δ. Η τάση της εποχής οδηγεί στη ζήτηση εργαζομένων με ευρύτερα προσόντα. 

 

ε. Η εξειδίκευση αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας στην αγορά εργασίας.  

μονάδες 15 

 

Β1. α. (πτυχίο, μεταπτυχιακό, κ.ά.) (γ΄ παράγραφος) 

  «μαργαριτάρια» (δ΄ παράγραφος) 

Να εξηγήσετε τον ρόλο της παρένθεσης και των εισαγωγικών. (μον. 6) 

 

β. Να αιτιολογήσετε τη χρήση του ερωτηματικού στη γ΄ παράγραφο του κειμένου. (μον. 4) 

μονάδες 10 

 

Β2. α. «Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο μεγαλύτερος τομέας κάθε οικονομίας είναι οι υπηρεσίες και το 

εμπόριο, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό συνηγορεί ακόμη περισσότερο υπέρ ενός προφίλ εργαζόμενου 

που έχει γενική παιδεία, γνώση διοίκησης επιχειρήσεων, επικοινωνίας και χρήσης της νέας 

τεχνολογίας.»: Να εντοπίσετε την αναφορική πρόταση του αποσπάσματος και να την χαρακτηρίσετε 

είτε ως παραθετική/ προσθετική είτε ως προσδιοριστική, αιτιολογώντας την απάντησή σας. (μον. 5) 

 



β. «Το πρότυπο του εργαζομένου του 21ου αιώνα δεν μπορεί να υποκατασταθεί από “ρομπότ”, 

ούτε από άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (Α.Ι.).»: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε 

ενεργητική. (μον. 5) 

μονάδες 10 

 

Β3. Να γράψετε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων με βάση τη σημασία που έχουν στο κείμενο: 

ρευστότητα, πολυσχιδείς, συνολικού, προσόν, γνωρίζει. 

μονάδες 10 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογία στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες έχουν μεταβάλλει 

τα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σε μία συζήτηση στην τάξη σας παρουσιάζετε τις απόψεις σας σχετικά 

με: 

α. τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος εργαζόμενος, 

β. την αναγκαιότητα της εξειδίκευσης των εργαζομένων στη σύγχρονη εποχή (300-350 λέξεις). 

μονάδες 40 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Δήμητρα Χριστοδούλου 

Για ένα παιδί που κοιμάται 

Εισαγωγικό σημείωμα 

Το ποίημα που ακολουθεί περιλαμβάνεται στην ποιητική συλλογή της Δήμητρα Χριστοπούλου Το κυπαρίσσι 

των εργατικών (1981). Όπως είναι γνωστό, μετά την κατάρρευση των καθεστώτων των Ανατολικών χωρών, 

πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν στην Ελλάδα προς αναζήτηση εργασίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και το παιδί 

του ποιήματος που αναγκάζεται να πηγαίνει όπου υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες (φανάρια) και σταματούν 

τα αυτοκίνητα. 

 

Νύχτα. Η κίνηση αραιή στη λεωφόρο. 

Μες στο κλειστό, το φωτισμένο εργοστάσιο, 

Οι μηχανές, αποσταμένες μα άγρυπνες, 

Επιβλέπουν σαν άκακοι γίγαντες 

  

Τον ύπνο του μικρού. Στριμωγμένος   5 

Κοντά στη σκάρα του ατμού, 

Με του αδελφού του το παλτό σκεπασμένος 

Ξεκουράζεται. 

Όλη τη μέρα δουλεύει στα φανάρια 

  

Σκουπίζει τζάμια βιαστικά με το κόκκινο.     10 

Εισπράττει κέρματα ή την εύλογη αγανάκτηση. 

Περιμένει το επόμενο φανάρι. 

Τίμια κερδίζει έτσι και ψωμί 

Και το μερίδιο του νυχτοφύλακα, 

  

Που τον αφήνει να κοιμάται εκεί μέσα.  15 

    

Τα χιονισμένα βουνά της πατρίδας του,   



Τα χέρια της μάνας του που τύλιγαν γύρω του 

Γυναίκειο μαντίλι για το κρύο, 

Το δάσκαλο που πληρωνότανε με γάλα 

Μόλις θυμάται.  20 

Θυμάται κάτι ελληνικά από το στόμα του, 

Που τώρα εδώ ακούγονται αλλιώτικα. 

Όχι σαν βότσαλα γυαλιστερά μεγάλης θάλασσας, 

Όχι σαν ποδοβολητό του αλόγου 

  

Ενός ανίκητου στρατηλάτη,   25 

Αλλά να, σαν τα κέρματα στην τσέπη,   

Σαν το φτύσιμο στο βλέμμα του πελάτη. 

Καμιά φορά πιο εγκάρδια 

Σαν τούτο δω το βουητό της σκάρας, 

  

Που όλο ανεβάζει το θερμό ατμό.   30 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α1. Στο ποίημα είναι ευδιάκριτα δύο μέρη αφήγησης στα οποία μπορεί να χωριστεί. Ποια είναι αυτά και να 

παρουσιάσετε σε τι αναφέρεται το πρώτο μέρος και σε τι το δεύτερο. (60-70 λέξεις) 

μονάδες 15 

 

Α2. Να σχολιάσετε τον τίτλο του κειμένου. Τι προσδοκίες δημιουργεί για το περιεχόμενο του ποιήματος και 

τι σχέση έχει τελικά με αυτό; (50 λέξεις) 

μονάδες 15 

 

Β1. Να εντοπίσετε τρία σημεία του ποιήματος όπου φαίνεται η οικονομική κατάσταση του παιδιού. Με ποια 

εκφραστικά μέσα την παρουσιάζει η ποιήτρια; 

μονάδες 15 

 

Β2. Στη δεύτερη στροφή με ποια εκφραστικά μέσα παρουσιάζονται οι προσδοκίες που παιδιού για την 

Ελλάδα πριν έρθει σε αυτή και με ποια η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζει; 

μονάδες 15 

 

Γ. Το ποίημα παρουσιάζει μία εικόνα της σύγχρονης πραγματικότητας. Ποια είναι αυτή και ποια είναι τα 

συναισθήματα και οι σκέψεις που σας γεννά; (200 λέξεις) 

μονάδες 40 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


