
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)

Η έννοια της δημιουργικότητας στην άσκηση ενός επαγγέλματος προσδιορίζεται ως:

 προσωπική ικανότητα που έχει ο καθένας να δημιουργήσει

 όχι απλή διεκπεραίωση της εργασίας

 χρήση προσωπικών δεξιοτήτων, ακόμη και σε θέσεις, που φαινομενικά αυτές δεν

απαιτούνται

 αντίληψη που έχουμε για το κάθε επάγγελμα, το οποίο θα κληθούμε να ασκήσουμε

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Ορισμός: «…όταν κάνουμε λόγο για δημιουργικότητα… μια εργασία που του δίνεται.»

Δίνει τον ορισμό της δημιουργικότητας στην εργασία, καθώς αυτό το θέμα απασχολεί το

κείμενο και κρίνεται απαραίτητη η διευκρίνιση της έννοιας στον τομέα της εργασίας, καθώς

είναι μια έννοια με πολλές όψεις.

Παραδείγματα: «Για παράδειγμα, αν μια γραμματέας… σχέσεις μαζί της.»

Το παράδειγμα διευκρινίζει σαφέστερα την έννοια της δημιουργικότητας στην εργασία με

εμπειρικό τρόπο.

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)



«Όμως, το κλειδί βρίσκεται για ακόμα μια φορά στον τρόπο που σκεφτόμαστε: Αν βρούμε

το δικό μας «κουμπί», τότε όλα μπορούν να γίνουν συναρπαστικά και ενδιαφέροντα».

Πρόθεση της αρθρογράφου είναι να προτείνει τρόπους με τους οποίους είναι δυνατόν να

αναπτύξει κάποιος τη δημιουργικότητά του στην εργασία και να μη νιώθει βαρετά. Γι’ αυτό

επιλέγει τον αναπαραστατικό και μεταφορικό λόγο για την αποτελεσματικότερη πρόσληψη

του μηνύματος από τον αναγνώστη.

Όμως,  η  διάθεση  για  εργασία  εξαρτάται  για  ακόμα  μια  φορά  από  τον  τρόπο  που

σκεφτόμαστε: Αν βρούμε τα εσωτερικά κίνητρα για μια πιο δημιουργική ενασχόληση, τότε

όλα μπορούν να γίνουν συναρπαστικά και ενδιαφέροντα.

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Η Αντιγόνη υποστηρίζει πως το πιο σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου είναι το επάγγελμα, 

το οποίο εξασφαλίζει την επιβίωσή του, γι’ αυτό και επιμένει να συνεχίσει να ασκεί ο 

άνδρας της το επάγγελμα του γιατρού, καθώς περνούν οικονομικές δυσκολίες.

 «Ε, γιατί δε μας έμεινε πια τίποτα. Έχει γούστο να νομίζεις πως ο άνθρωπος ζει με

τον αέρα, μόνο με τα βιβλία του».

 «Κι εγώ ξέρεις τι βλέπω; Πως από δω και πέρα δε θα μπορέσουμε πια να ζήσουμε».

 «Εγώ σου το ξανάπα, Γιώργη, να ‘βαζες στην πόρτα απόξω ταμπέλα. Πού θες να 

ξέρει ο κόσμος πως κάθεται εδώ μέσα γιατρός;…»

Ο σύζυγός της συμφωνεί μαζί της, αλλά προσθέτει και άλλες συνθήκες χάρη στις οποίες

εξασφαλίζεται  η ζωή στον άνθρωπο,  οι  οποίες δεν είναι  υλικές.  Αυτές είναι η πίστη σε

κάποιο στόχο, η συνέπεια στις αξίες του, η διατήρηση της αξιοπρέπειάς του.

 «…είναι και άλλες περιπτώσεις που και τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, είναι 

αδύνατο.»

 «Σα δεν πιστεύει σε τίποτα ή δεν περιμένει τίποτα.»

 «Ή όταν δεν είναι η ζωή του σύμφωνη μ’ αυτό που πιστεύει.»

 «Ή αν έκανε κάτι που βρόμισε τη ζωή του και την πίστη του.»

Ο/Η μαθητής/-τρια καλείται, ανάλογα με την αναγνωστική ανταπόκρισή του/της να πάρει

θέση στο ζητούμενο.


