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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

A1. Στο απόσπασμα αυτό αναφέρεται το γεγονός ότι η αρμονική ή η δυσαρμονική σχέση ενός 

ανθρώπου με το επάγγελμά του επηρεάζει την ψυχοσωματική του κατάσταση. Αυτοί, λοιπόν, που 

ασκούν το επάγγελμα που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και τα όνειρά τους, αφοσιώνονται στην 

εργασία τους με σθένος και με αισιοδοξια,  αδιαφορώντας για τον σωματικό κάματο. Από την άλλη, 

οι άνθρωποι που ασκούν ένα επάγγελμα που δεν τους ταιριάζει, αναπτύσσουν δυσάρεστα 

συναισθήματα, φθείρονται ψυχικά και σωματικά και δεν έχουν ενδιαφέρον για τη ζωή.  

 

Α2.  

α.Σωστό 

β.Λάθος 

γ.Λάθος  

δ.Λάθος 

 

Α3. 

α) Ενδεικτική απάντηση :  

Ο συγγραφέας οργανώνει την παράγραφο με τη μέθοδο των παραδειγμάτων. Χαρακτηριστικό 

σημείο αποτελεί: Μαραγκοί ... Παπάδες ......Γιατροί ........Πολιτικοί .....θυσίες. Αναφέρει 

συγκεκριμένα παραδείγματα επαγγελματιών που πέτυχαν την αρμονία μεταξύ της επαγγελματικής 

τους επιλογής και της προσωπικής τους ευτυχίας . 

  Η μέθοδος αυτή επιλέγεται σκόπιμα από τον συγγραφέα, εφόσον τα  παραδείγματα δίνουν ζωντάνια 

και παραστατικότητα στο λόγο του. Διεγείρουν το ενδιαφέρον και διευκολύνουν τον αναγνώστη να 

κατανοήσει πλήρως τις απόψεις του. Καθιστούν το κείμενο πιο οικείο και πιο προσιτό, ενώ 

παράλληλα ενισχύουν την εγκυρότητα και την πειστικότητα των απόψεων του. 

 

β. Ο συγγραφέας με σειρά ερωτημάτων («Μαραγκοί είναι; Παπάδες είναι; Γιατροί είναι; Πολιτικοί 

είναι;»), στα οποία δίνει ο ίδιος την απάντηση διερωτάται πότε κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών 

επιτελούν σωστά το επάγγελμα / λειτούργημα τους.  

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ 

: 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  Β ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/2/2020 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

2 
 

  Στόχος του είναι να προσδώσει στο κείμενο του έμφαση, ζωντάνια και αμεσότητα, περιορίζοντας  

έτσι την απόσταση πομπού και δέκτη. Ο λόγος του γίνεται πιο παραστατικός, ενώ ταυτόχρονα 

ενεργοποιεί τον προβληματισμό και κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη.  

 

Α4. Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές.  

α. κουράζει = καταπονεί / εξασθενεί / εξουθενώνει /εξαντλεί/ 

μαραζώνει = γερνάει / αποδυναμώνει/ μαραίνει/ 

βλέψεις =  φιλοδοξίες / επιδιώξεις/ όνειρα / στόχους/  

λυγίζει  = κάμπτεται /καταβάλλεται/υποχωρεί/ 

υποστείς = (απο) δεχτείς  

δεινή = φοβερή /δυσάρεστη /ενοχλητική/ 

 

 

β. Επομένως : Δηλώνει αποτέλεσμα /συμπέρασμα  

Συνώνυμη : Λοιπόν 

 

Όμως : Δηλώνει αντίθεση  

Συνώνυμη : Ωστόσο  

 

 Αλλά και: Δηλώνει προσθήκη  

Συνώνυμη : Ακόμη (και ) 

 

 

 

Α5 

Ζητούμενο κειμενικό 

είδος 
Άρθρο 

Ιδιότητα συντάκτη/τριας Μαθητής/μαθήτρια 

Αναγνώστες/τριες Μέλη της σχολικής και εκπαιδευτικής κοινότητ 

 

 

 « Τίτλος » 

Πρόλογος :  Στην προλογική παράγραφο χρειάζεται να αναφερθούμε στο κείμενο του Ε.Π. 

Παπανούτσου, το οποίο αποτέλεσε την βασική αφορμή για την ανάπτυξη της δικής μας 

τοποθέτησης. Θα πρέπει, ωστόσο, να γίνει αναφορά –όπως η εκφώνηση μας καθοδηγεί και το 

κειμενικό είδος απαιτεί- στο γεγονός  ότι θα εξετασθούν οι σύγχρονες εργασιακές συνθήκες. 

Κύριο Μέρος : 

Α ζητούμενο: Οι παράγοντες που κάνουν σήμερα έναν εργαζόμενο ευχαριστημένο από την 

επαγγελματική του δραστηριότητα: 

http://www.study4exams.gr/mod_greek/course/view.php?id=201&pid=4913#6
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• Υλικές απολαβές αντίστοιχες της προσφοράς. 

• Το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας. 

• Η δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 

• Η αναγνώριση της προσφοράς και η ηθική ανταμοιβή. 

• Οι  καλές συνεργατικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από σεβασμό και ομαδικότητα. 

• Ο  εργαζόμενος θέλει  να αισθάνεται, ότι έχει περιθώρια πρωτοβουλίας, αυτενέργειας, δυνατότητα 

δημιουργικής έκφρασης. 

• Να αισθάνεται ένας εργαζόμενος ότι με την εργασία του προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και 

πραγματώνει τον κοινωνικό του ρόλο. 

Β ζητούμενο : Το εκπαιδευτικό σύστημα θα βοηθήσει το νέο, ώστε να κάνει τις σωστές 

επαγγελματικές επιλογές: 

 

 Επιστημονικά οργανωμένος σχολικός επαγγελματικός  προσανατολισμός που  θα παρέχει στο 

νέο ολοκληρωμένη ενημέρωση για την αγορά εργασίας και θα τον βοηθήσει, ώστε  να 

ανακαλύψει τις κλίσεις του: Ειδικά ερωτηματολόγια ατομικά για τον κάθε μαθητή, επίσκεψη 

σε επαγγελματικούς χώρους και συζήτηση με επαγγελματίες για τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του επαγγέλματος τους ). 

 Αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, ώστε να λειτουργεί ως πειστική επαγγελματική 

διέξοδος . 

 Έμφαση στα μαθήματα γενικής παιδείας, καθώς και στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Έτσι ο 

νέος αποκτά πιο διευρυμένη σκέψη και ανακαλύπτει ταλέντα με τα οποία μπορεί να 

ασχοληθεί και επαγγελματικά . 

 Συνεργασία γονέων –εκπαιδευτικών, ώστε να  αποτελέσουν στηρίγματα στις επαγγελματικές 

επιλογές του νέου . 

 Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Νέες ειδικότητες και  μεταπτυχιακά, ανάλογα με τις  ανάγκες της 

αγοράς  που θα κάνουν το νέο πιο εξειδικευμένο και περιζήτητο επαγγελματία.  

Επίλογος : Σύνοψη –Συμπέρασμα  

(Υπογραφή) 
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Β.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Β1.Ο ήρωας αισθάνεται εγκλωβισμένος σε μια εργασιακή πραγματικότητα που δεν επιθυμεί. Η 

σύσκεψη που παρακολουθεί έχει γίνει μια ανιαρή εικόνα που επαναλαμβανεται συχνά στην ζωή του 

(«Ήτανε δύσκολο να καθορίσει το χρόνο της έναρξης .......δέκα χρόνια...... δεν υπήρχε ένα 

τέλος»),δημιουργώντας του αίσθηματα πλήξης και ψυχικού μαρασμού. Η τυποποίηση και η 

επανάληψη του στερούν την ελευθερία του («Πρόσωπα, χέρια, χείλη και λόγια όλα γνωστά, τόσο 

γνωστά....όλα σε μια σειρά και μια τάξη .....σα φορτίο αβάσταχτο»). Η ανάγκη για φυγή γίνεται έντονη 

και είναι αυτό που πραγματικά επιθυμεί. Φαντάζει σαν μια πρόκλήση («Θα σηκώνοταν ήσυχα 

ήσυχα..... θα περνούσε την πόρτα .....χωρίς χαιρετούρες»), όμως τελικά υπερτερεί ο συμβιβασμός και 

η  υπακοή στις εργασιακές του υποχρεώσεις («Δεν μπορούσε να φύγει, δεν έπρεπε να φύγει.... με τις 

ίδιες κινήσεις»). 

 

 

Β2.Ενδεικτικές απαντήσεις  

 Περιγραφή: « Μπορεί έξω να ήταν καλοκαίρι και να μη χρειαζόταν η ομπρέλα… Από την 

ορθάνοιχτη πόρτα φαινόταν ένα κομμάτι μεσημέρι κι ακούγοταν το μονότονο τραγούδι του 

τζίτζικα. Ο φύλακας κοιμόταν. Κοιμόταν βαθιά στην καρέκλα, με πεσμένα τα βλέφαρα, με 

σταυρωμένα τα χέρια σα να ’ταν νεκρός, σα να μην υπήρχε δίπλα στην πόρτα». 

 

Μέσω της περιγραφής, ο αφηγητής βοηθά τον αναγνώστη, ώστε να ανασυνθέσει στη φαντασία 

του την εικόνα και τα πρόσωπα. Ταυτόχρονα,η περιγραφή προσφέρει αισθητική απόλαυση, ενώ 

επιβραδύνει την υπόθεση, εντείνοντας την αγωνία του αναγνώστη για το τι τελικά θα πράξει ο 

ήρωας. Ταυτόχρονα, συνδέει μεταξύ τους τα αφηγηματικά μέρη. 

 

 Αφήγηση : «Ήτανε δύσκολο να καθορίσει το χρόνο της έναρξης, αν είχε αρχίσει εδώ και δέκα 

λεπτά, πριν δέκα μέρες ή πριν δέκα χρόνια. Ακόμα αμφέβαλε αν υπήρχε κάποια αρχή, ένα 

συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης, αφού ολοένα και περισσότερο ένιωθε πως δεν υπήρχε ένα 

τέλος» 

 

Μέσω της αφήγησης, ο αφηγητής παρουσιάζει τα γεγονότα και τις σκέψεις του ήρωα με 

τρόπο έμμεσο και σύντομο, χωρίς να κουράζει τον αναγνώστη. 

 

   Β3. Ενδεικτική απάντηση : 

Τα κριτήρια επιλογής του επαγγέλματος μου θα ήταν : 

 Ταλέντα, κλίσεις , δεξιότητες. 
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 Η αγάπη για το επάγγελμα της επιλογής μου. 

 Το  κοινωνικό κύρος που προσφέρει. 

 Οι οικονομικές και εργασιακές προοπτικές. 

 Οι δυνατότητες επιμόρφωσης και εξέλιξης. 

 

 

 


