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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Το δράμα των νέων εργαζομένων της Θεσσαλονίκης 

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα άρθρου του Γιώργου Σχοινά που δημοσιεύτηκε στις 6 Μαρτίου 2022 στο 

περιοδικό πόλης-freepress «*Parallaxi», το οποίο διανέμεται δωρεάν στο κέντρο και στην περιφέρεια της 

Θεσσαλονίκης, καθώς και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο parallaximag.gr. 

 

Τι σημαίνει το να είσαι νέος εργαζόμενος στην πόλη της Θεσσαλονίκης; Ποιες δυσκολίες 

αντιμετωπίζεις και τι σου προσφέρει η πόλη; 

Δύσκολα, αλλά και σημαντικά ερωτήματα. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας είναι ακόμα εμφανείς και το φαινόμενο της εξόδου 

επιστημόνων από την χώρα μας για εύρεση  εργασίας στο εξωτερικό υπαρκτό. Οι απόφοιτοι των 

πανεπιστημίων δεν βρίσκουν εύκολα εργασία στο αντικείμενο τους και όταν το κάνουν οι 

συνθήκες δεν είναι πάντοτε οι καλύτερες. [...] 

Όντας μια πόλη με «βαριά παραγωγή» νέων επιστημόνων, η Θεσσαλονίκη οφείλει να 

ενδιαφερθεί για αυτό το φαινόμενο και να δει τι μπορεί να κάνει για να δώσει ευκαιρίες στους 

νέους εργαζόμενούς της. Τι να αλλάξει και τι να διατηρήσει για να προσφέρει τις κατάλληλες 

υποδομές στο εργατικό της δυναμικό. Για όλα αυτά και προσπαθώντας να  απαντήσουμε σε 

κάποια από τα παραπάνω, συνομιλήσαμε με τέσσερεις νέους εργαζόμενους της πόλης για να 

δούμε τι γνώμη έχουν για την Θεσσαλονίκη, την αγορά εργασίας, τις εργασιακές συνθήκες και το 

μέλλον τους στην πόλη, αλλά και στην χώρα ευρύτερα.  

Ειρήνη, 23 

«Κατοικώ μόνιμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 6 χρόνια. Σπουδάζω 

Νεοελληνική Φιλολογία και ταυτόχρονα τους τελευταίους 6 μήνες εργάζομαι στον τομέα του 

εμπορίου. Στην Θεσσαλονίκη η εύρεση εργασίας είναι δύσκολη υπόθεση. Οι θέσεις εργασίας 

που υπάρχουν είναι αναντίστοιχες με το επίπεδο σπουδών που έχουν οι νέοι άνθρωποι. [...] 

Στην εταιρεία στην οποία εργάζομαι δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά 

την καταβολή των δώρων, τα ένσημα κλπ. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι είναι πολυεθνική εταιρεία 

και οι έλεγχοι είναι αυστηρότεροι. Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις εργασιακές συνθήκες 

σήμερα δυσχεραίνει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται κάποιος, τον μισθό που παίρνει και 

συμβάλλει και στην μείωση του ελεύθερου χρόνου μας μέσω π.χ. της κυριακάτικης εργασίας. 

Άρα ακόμα και νομικά σωστή να είναι μια επιχείρηση, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι οι 



εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της είναι ιδανικές. Έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις από 

εργαζόμενους φίλους μου, που δεν τηρείται το παραμικρό μέτρο. [... ] 

Δεν βλέπω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση εργασίας μακροπρόθεσμα γιατί δεν καλύπτει 

τις ανάγκες και τις ανησυχίες μου και δεν μου προσφέρει το επιθυμητό επίπεδο ζωής. Το 

κομμάτι της Φιλολογίας είναι περίεργο γιατί όσο και αν αγαπάς το αντικείμενο σπουδών και να 

λαχταράς να δουλέψεις σε ένα δημόσιο σχολείο, όσο πλησιάζεις στο τέλος των σπουδών σου 

καταλαβαίνεις όλο και περισσότερο ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο. Στο εξωτερικό έχω 

συγγενείς, ωστόσο δεν θα ήθελα να πάω εκεί για να βρω δουλειά. [...] 

 

Α3. Πώς φαντάζεσαι το εργασιακό σου μέλλον σε λίγα χρόνια από τώρα; Σε ποια περιοχή 

πιστεύεις ότι θα εργάζεσαι (στην ίδια όπου μένεις τώρα, σε άλλη εντός Ελλάδας, στο εξωτερικό) 

και υπό ποιες εργασιακές συνθήκες; Να συνθέσεις, όπως και η Ειρήνη, ένα δικό σου κείμενο 

(200-250 λέξεις) με τις απόψεις σου τεκμηριωμένες, το οποίο θα δημοσιευτεί μαζί με της 

εικοσιτριάχρονης στο ίδιο περιοδικό. 
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο 

[Ο δρόμος για την Αθήνα] 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο της Αθηνάς Μπίνιου «Νικηφόρος Βρεττάκος: Το 

παιδί που έγινε ποιητής» (εκδ. Πατάκης, 2012), στο οποίο η συγγραφέας παρουσιάζει στιγμές από τη ζωή 

του μεγάλου Έλληνα ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου, από τα παιδικά του χρόνια στη Λακωνία μέχρι την 

περίοδο της ωριμότητάς του. 

 

Το ταξίδι μας πίσω στον χρόνο έχει προχωρήσει, κι είμαστε στο 1929.  

Ο Νικηφόρος έφυγε για την Αθήνα με όνειρο τη συνέχιση των σπουδών του. Βιβλία, χαρτιά 

και λίγα ρούχα ήταν οι αποσκευές του. Δε χρειάστηκε να περάσουν πολλές μέρες για να νιώσει 

πως είχε χαθεί ο κόσμος. Χωρίς κανέναν φίλο, χωρίς δικούς του ανθρώπους, ένιωθε σαν να μην 

είχε προσανατολισμό, όπως το χαμένο καράβι στη μεγάλη θάλασσα.  

Γράφτηκε στη Νομική Σχολή με την ελπίδα να σπουδάσει. Τριγυρνούσε στην πόλη 

ψάχνοντας να βρει δουλειά για να βγάζει τα έξοδά του. Χάρη στην παρέμβαση ενός φίλου του 

πατέρα του, διορίστηκε υπάλληλος στην αγγλική «Εταιρεία» που είχε αναλάβει την αποξήρανση 

της λίμνης Κωπαΐδας. Έναν χρόνο αργότερα, απολύθηκε και, μη βρίσκοντας άλλη δουλειά, 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Πανεπιστήμιο. Ένιωθε πικραμένος που δεν μπορούσε να 

σταθεί στα πόδια του. Μα καταλάβαινε πως δεν ήταν μόνος. Καταλάβαινε πως πολλοί, πάρα 



πολλοί άνεργοι στην κόσμο, την ίδια στιγμή, ζούσαν, όπως κι εκείνος, σαν το σανίδι που το 

πηγαινοφέρνει η θάλασσα, που το φέρνει, το αφήνει για λίγο στην αμμουδιά και το ξαναπαίρνει.  

[...] Τελικά για να ζήσει έγινε υπάλληλος. Το όνειρό του για σπουδές δε βγήκε αληθινό, 

καθώς έπρεπε επειγόντως να βρει εργασία. Και τελικά βρήκε δουλειά, ως έκτακτος υπάλληλος 

στης Γενικές Αποθήκες Στρατού. [...] 

  

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις την απάντησή σου σε ένα 

κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει σύμφωνα με το κείμενο ο Νικηφόρος στην Αθήνα; Πώς 

θα ένιωθες, αν ήσουν στη θέση του, και για ποιους λόγους;  

ή 

2.  Ο Νικηφόρος «τελικά για να ζήσει έγινε υπάλληλος. Το όνειρό του για σπουδές δε 

βγήκε αληθινό, καθώς έπρεπε επειγόντως να βρει εργασία». Γράψ’ του μια επιστολή ως 

φίλος του, για να του δείξεις τη συμπαράστασή σου και να τον τονώσεις ψυχολογικά 
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