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Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Επιλογή επαγγέλματος… μία από τις κρισιμότερες αποφάσεις στη ζωή 

μας 

Το διασκευασμένο κείμενο που ακολουθεί είναι μέρος άρθρου που είναι δημοσιευμένο 

στην ιστοσελίδα www.schoolpress.sch.gr  από την συντάκτρια Ναταλία Κάλου. 

Είναι γνωστό ότι η σωστή επιλογή επαγγέλματος αποτελεί σπουδαίο κομμάτι 

της ζωής ενός ανθρώπου, κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Οι νέοι συγκεκριμένα 

καλούνται να σκεφτούν πολλούς παράγοντες που θα τους οδηγήσουν στην ορθότερη 

επαγγελματική επιλογή. 

Αρχικά, καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή κατάλληλου επαγγέλματος 

θεωρείται η οικονομική άνεση που προσφέρει το επάγγελμα. Πρέπει μέσω του 

επαγγέλματος να παρέχουμε στον εαυτό μας και στην οικογένειά μας τα απαραίτητα 

και να ζούμε αξιοπρεπώς. Επίσης, μόνο όταν νιώθουμε πραγματικά ευχαριστημένοι 

με την απασχόλησή μας αποδίδουμε αποτελεσματικά, πράγμα που μας βοηθάει να 

εξελισσόμαστε και να διατηρούμε  ζωντανό το ενδιαφέρον για την εργασία μας. 

 Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος με τον οποίο θα ασχοληθούμε θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα μας, όπως επίσης και στις 

δυνατότητές μας. Εξάλλου,  είναι μάταιο να μην αξιοποιούμε πλήρως τις ικανότητές 

μας, να προσαρμοζόμαστε σε κάτι που δε μας ταιριάζει, επειδή είναι δημοφιλές. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επιλέξουμε  ψύχραιμα, χωρίς να επηρεαζόμαστε από τον 

κοινωνικό μας περίγυρο. Οφείλουμε, επίσης, να ενημερωθούμε για τα δεδομένα της 

αγοράς εργασίας. ώστε να επιλέξουμε ένα επάγγελμα με γρήγορη επαγγελματική 
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αποκατάσταση. Απαραίτητο κριτήριο, τέλος, για μια σωστή επαγγελματική κατάρτιση 

είναι η διαμόρφωση μιας υπεύθυνης και ώριμης προσωπικότητας. 

 Συμπερασματικά, τι είναι το επάγγελμα; Είναι μία επιλογή καθαρά δική μας 

που δεν πρέπει να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από άλλους παράγοντες, αλλά να 

στρέφεται κυρίως προς τα ενδιαφέροντά μας, τις προτιμήσεις και τις ανάγκες μας.  

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα 

Α1.  Σύμφωνα με το Κείμενο 1, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος; Να 

απαντήσεις  με 50-60 λέξεις. 

Μονάδες 15 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Α.2.1. Να σχηματίσεις τα παραθετικά των παρακάτω υπογραμμισμένων επιθέτων και 

επιρρημάτων στο Κείμενο 1, χρησιμοποιώντας περιφραστικούς ή μονολεκτικούς 

τύπους.   

 

i) σωστή 

ii) καλύτερη 

iii) αξιοπρεπώς 

iv) δημοφιλές 

v) ψύχραιμα 

 

Μονάδες 10 

 

Α.2.2 Να εντοπίσεις τις παρακάτω τονισμένες συνδετικές λέξεις στο Κείμενο 1 και να 

γράψεις ποιες σχέσεις δηλώνουν Αρχικά, Επίσης, Πιο συγκεκριμένα, Εξάλλου, 

Συμπερασματικά. 

Μονάδες 5 
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Τρίτη δραστηριότητα 

Α.3. Με αφορμή το άρθρο που διάβασες, αποφασίζεις να εκφωνήσεις μία ομιλία στο 

συμβούλιο των καθηγητών/καθηγητριών σου με θέμα τι μπορεί να προσφέρει το 

σχολείο στα παιδιά του Γυμνασίου, ώστε να τα προετοιμάσει να επιλέξουν κατάλληλο 

επάγγελμα στο μέλλον. Το κείμενό σου να έχει έκταση 200-250 λέξεις περίπου.  

Μονάδες 20 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

ΚΕΙΜΕΝΟ 2  

«Δουλειά, δουλειά, δουλειά» 

Ακολουθεί απόσπασμα από το βιβλίο του Γκασμέντ Καπλάνι «Μικρό ημερολόγιο 

συνόρων», εκδόσεις: Επίκεντρο. Παρουσιάζεται η σκληρή καθημερινότητα ενός 

μετανάστη.  

 

Μετανάστης σημαίνει πολλά πράγματα. Αλλά προπαντός δουλειά. Στην ξενιτιά 

δεν πας για να κάνεις το μάγκα, αλλά για να μαζέψεις φράγκα. Θα κάνεις τα πάντα για 

να το πετύχεις. Θα κάνεις δυο και τρεις δουλειές τη μέρα,[…] αν χρειαστεί θα πουλάς 

κακομοιριά, για να αγγίξεις την καρδιά των εργοδοτών, μέχρι να καταλάβεις ότι 

πολλοί λίγοι τη διαθέτουν, θα στήνεσαι από τα χαράματα στην πλατεία Ομόνοιας, σαν 

βρόμικο άγαλμα που ξέχασαν να το πλύνουν τα συνεργεία του Δήμου. Θα κατοικείς 

σε τρώγλες, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι άτομα μαζί, καταργώντας τη διαφορά ανάμεσα 

στην κατοικία και το γουρουνοστάσιο. Θα τρως ψωμί και αλάτι, θα τρως σκέτο ψωμί. 

Θα σε πιάνει ο ύπνος πάντα στο λεωφορείο από την εξάντληση και την αϋπνία. Θα 

μυρίζεις ιδρώτα σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου, γιατί δε θα έχεις χρόνο να πλυθείς αλλά 

και γιατί δε θα θέλεις να κάνεις το ντους για να μην πληρώνεις ρεύμα. Ο πιο διάσημος 

τσιγκούνης σε σύγκριση με σένα θα μοιάζει κουβαρντάς. […] Δε θα ξοδεύεις τίποτα, 

δε θα αγοράζεις τίποτα, θα ζεις με τα ελάχιστα των ελαχίστων, θα χορταίνεις μόνο 

μετρώντας τα χρήματα και ακούγοντας πως για σένα υπάρχει και άλλη δουλειά, και 

άλλη, και άλλη.  
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Και ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβεις, θα νιώσεις πως οι δυνάμεις σου 

λιγοστεύουν, θα νιώσεις να σε χτυπά η αρθρίτιδα, θα αισθανθείς ύποπτους πόνους στα 

νεφρά, στην πλάτη, στην καρδιά. Θα είσαι τυχερός εάν προλάβεις την εγχείρηση. 

Πολλοί άλλοι δεν πρόλαβαν. Έφυγαν πάνω στη δουλειά, τους πλάκωσε κάποιος τοίχος, 

γιατί οι εργοδότες δεν πληρώνουν για μέτρα ασφαλείας. Γιατί καθώς είναι γνωστό ο 

μετανάστης πεθαίνει αθόρυβα, σαν τη μύγα… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτη δραστηριότητα 

Β.1.  Γιατί ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο μετανάστης σημαίνει προπαντός δουλειά; 

Να απαντήσεις  σε 60-70 λέξεις. 

 

Μονάδες 15  

Δεύτερη δραστηριότητα 

Β.2.1. Να χαρακτηρίσεις τα παρακάτω υπογραμμισμένα ρήματα από το Κείμενο 2 ως 

μεταβατικά ή αμετάβατα. Στη συνέχεια, να βρεις τα υποκείμενα τους και τ’ αντικείμενά 

τους. 

 

i. «Θα τρως ψωμί και αλάτι» 

ii. «θα αισθανθείς ύποπτους πόνους στα νεφρά» 

iii. «τους πλάκωσε κάποιος τοίχος» 

iv. «ο μετανάστης πεθαίνει αθόρυβα» 

Μονάδες 10 

 

Β.2.2. Να βρεις και να γράψεις τι μέρος του λόγου είναι το α΄ συνθετικό των παρακάτω 

σύνθετων λέξεων:  

I. κακομοιριά 

II. εργοδοτών 

III. γουρουνοστάσιο 

IV. εξάντληση 

V. χιλιομέτρου 

 

                                                                                                             Μονάδες 5 
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Τρίτη δραστηριότητα 

Β.3. Να καταγράψεις τα συναισθήματα και τις σκέψεις που σου δημιούργησε η 

ανάγνωση του Κειμένου 2. (80-100 λέξεις) 

Μονάδες 20   
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