
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές.  Κάθε

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, θεωρείται αποδεκτή.)

ΘΕΜΑ 1 (μονάδες 35)

1ο υποερώτημα (μονάδες 10)

α. Σ

β. Λ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Λ

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Αντιθέσεις: 

 διαδεδομένη  αντίληψη  ότι  η  ανεργία  είναι  το  μεγαλύτερο  πρόβλημα,  ενώ ο

συγγραφέας διαφωνεί με αυτή την πάγια θέση

 ανεργία-εργασία (δεν είναι πρόβλημα η ανεργία  αλλά η αποφυγή της εργασίας,

δηλαδή συγκεκριμένων επαγγελμάτων)

 αναδουλειά-  δουλειά  (  ο  νέος  δεν  φοβάται  την  έλλειψη  δουλειάς/  τη  χαμηλή

εμπορική  κίνηση  αλλά την  ίδια  τη  δουλειά,  αποστρέφεται  τα  χειρωνακτικά

επαγγέλματα)

Εν ολίγοις, ο συγγραφέας κατακρίνει την ελληνική νοοτροπία των τελευταίων 30 χρόνων

που  ανατρέφει  νέους  πτυχιούχους  προορισμένους  για  μια  θέση  γραφείου  ή  δημοσίου

υπαλλήλου.  Κατά  τη  γνώμη  του,  το  πρόβλημα  δεν  είναι  η  ανεργία,  αλλά  η  απαξίωση

ορισμένων επαγγελμάτων.

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Ενδεικτικά σημεία ειρωνείας: 

Λεκτικά: 

 εξέθρεψε και διαμόρφωσε δύο γενιές «κουλοχέρηδων»... παιδιών (1η παράγραφος),



 για να αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα υπήρχε δουλειά πολλή, αλλ' όχι  διάθεση για

δουλειά (3η παράγραφος), 

 πτυχία-φτερά στον άνεμο σαν τις ελπίδες των γονιών, που πιστεύουν ότι τα παιδιά

μόνον με τα «ντοκτορά» θα βρουν δουλειά (4η παράγραφος),

  τα παιδιά που λιώνουν τα νιάτα τους στα «κηφηνεία» (5η παράγραφος).

Σημεία στίξης: 

 Εδώ και τριάντα χρόνια είναι η... εργασία (1η παράγραφος), 

 λέξη άλλοτε ιερή που ποδοπατήθηκε κι αυτή... (2η παράγραφος), 

  το  πιο  φτηνό  εργατικό  και  υπαλληλικό  δυναμικό  είναι  οι...  πτυχιούχοι  (4η

παράγραφος),

 προσκομίζοντας  στα  πιστοποιητικά  προσόντων  ακόμη  και  διδακτορικά!  (4η

παράγραφος)

Το ειρωνικό  ύφος λόγου υπηρετεί  την πρόθεση του πομπού να προβληματίσει  τον/την

αναγνώστη/τρια  του κειμένου,  να  καταγγείλει  μια  συγκεκριμένη νοοτροπία,  για αυτό ο

λόγος σε αρκετά σημεία, εκτός από ειρωνεία, εκφράζει έντονα καυστική διάθεση. Επίσης,

αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του δέκτη, προκειμένου να αντιληφθεί την κατάσταση

και να μεταβάλει σκέψεις/αντιλήψεις και στάσεις.

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Ο/Η μαθητής/-τρια μπορεί να επισημάνει ως κύριο θέμα του Κειμένου 2 το «βόλεμα» σε

μια θέση γραφείου/διευθυντικού στελέχους, τα «ρουσφέτια» και τις πελατειακές σχέσεις

στο δημόσιο βίο,  ακόμη και σε βάρος του νόμου ή του Συντάγματος.  Περιγράφεται μια

κατάσταση αναξιοκρατίας και αξιοποίησης των γνωριμιών.

Βασικά σημεία του κειμένου στα οποία θα στηριχθεί η απάντηση:

 Πήγα  λοιπόν  στο  Υπουργείο  Γεωργίας  και  παρακάλεσα  να  με  διορίσουν  οπουδήποτε.

Ομολογώ πως μου φέρθηκαν πολύ ευγενικά∙  αλλά, όπως ξέρετε,  το Σύνταγμά σας είναι

αυστηρό: «Μόνον Έλληνες είναι δεκτοί εις δημοσίας θέσεις».

 Ο Τριανταφυλλίδης με πήρε στο γραφείο του, χτύπησε μερικά κουδούνια και πρόσταξε τους

αρμοδίους Διευθυντές, που πρόστρεξαν ολοταχώς, να ξεχάσουν Σύνταγμα και Νόμους και

να μου βρουν αμέσως μια καλή θέση με έναν καλό μισθό. Έτσι διορίστηκα Επιστάτης του

Σταθμού Επιβητόρων Ίππων της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λαρίσης. 

ή

Βασικό  θέμα  που  θίγεται  στη  σκηνική  ενότητα  του  Κειμένου  2  είναι  και  η  αναζήτηση

εργασίας  από  άτομα  μεγαλύτερης  ηλικίας,  ακόμα  και  αν  αυτή δεν  ανταποκρίνεται  στα



προσόντα τους , την αγωνία της επαγγελματικής αποκατάστασης ενός μετανάστη στη χώρα

υποδοχής. 

Βασικά σημεία του κειμένου στα οποία θα στηριχθεί η απάντηση:

 Φτάνοντας στην Ελλάδα έπρεπε να βρω κάποιο τρόπο να βγάλω το ψωμί μου. Τί δουλειά

μπορεί  να  κάνει,  σε  ξένο  τόπο,  ένας  στρατιωτικός;  Σκέφθηκα  πως  οι  γεωπονικές  μου

γνώσεις, μολονότι πραχτικές, ίσως μου φαίνονταν χρήσιμες.

 «Λυπάμαι», συνέχισε ο κ. Διευθυντής, «που η θέση δεν είναι ανάλογη με τα προσόντα σας.

Αλλά, με τον καιρό, θα διορθωθεί κι αυτό...» ...- «Το βασικό είναι να ζει κανείς. Τ' άλλα είναι

φιλολογία...»

Και  τα  δύο  ζητήματα  είναι  επίκαιρα  και  μπορούν  να  τεκμηριωθούν  με  αναφορές  στο

σήμερα. 


