
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)

Τα βασικά κριτήρια επιλογής επαγγέλματος των νέων:

 Το κοινωνικό κύρος ή η ασφάλεια που παρέχει ένα επάγγελμα στον δημόσιο τομέα.

 Το φύλο αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης τόσο των επιθυμιών όσο και των

τελικών επιλογών των μαθητών.

 Η  σχολική  επίδοση  των  μαθητών,  το  επάγγελμα  του  πατέρα,  αλλά  και  το

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας.

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Η  αντιθετική  παράθεση  των  δεδομένων  της  έρευνας:  «Τα  κορίτσια  επιλέγουν

διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς  και επαγγέλματα από τα αγόρια»,  «διαφορετική

ιδιοσυγκρασία των δύο φύλων οδηγεί σε προτίμηση διαφορετικών επαγγελμάτων».

Η αντίθεση επιβεβαιώνεται με την άποψη της Gilligan. Έτσι, η επίκληση στην αυθεντία ενός

ειδικού ενισχύει τη (νοηματική) ενότητα της παραγράφου.

3ο υποερώτημα (μονάδες 15)

Χαρακτηρισμός ύφους λόγου: επίσημο, σοβαρό. 

Γλωσσικές  επιλογές:  αναφορική/κυριολεκτική  λειτουργία  της  γλώσσας,  υποτακτική

σύνδεση νοημάτων, επιστημονικό λεξιλόγιο, τρίτο ρηματικό πρόσωπο.

Το  κείμενο  αποτελεί  επιστημονική  εργασία,  απόσπασμα  από  ερευνητικό  άρθρο,  είναι

λοιπόν επόμενο να έχει  ανάλογο ύφος λόγου με τις κατάλληλες γλωσσικές  επιλογές (οι

βασικότερες αναφέρθηκαν παραπάνω). Αυτό το ύφος λόγου ενισχύει την αντικειμενικότητα



στην  απόδοση  των  νοημάτων,  καθώς  πρόκειται  για  παράθεση  συμπερασμάτων  που

προκύπτουν από ερευνητικά δεδομένα.

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15)

Ο  αφηγητής  στο  Κείμενο  2  φαίνεται  ότι  είναι  ευχαριστημένος,  διότι  έχει  μια

δουλειά που του εξασφαλίζει την επιβίωση, καθώς προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια.

Το αφεντικό του είναι  καλός άνθρωπος και  του φέρεται  καλά.  «Ήταν καλό ανθρωπάκι,

θεοσεβούμενος, σοβαρός, μετρημένος. Δεν βλαστήμαγε ποτέ, δεν έβριζε, δεν φώναζε. Από

μιας αρχής με πήρε με καλό μάτι. Μου αγόρασε παπούτσια και ένα ντρίλινο κοστούμι…»

Η καλή του διάθεση υποδηλώνεται από την προσπάθεια που καταβάλλει, για να

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς και να μην επιβαρύνει με την παρουσία του την

οικογένεια  του αφεντικού του.  Μιλά με όμορφο τρόπο για το αφεντικό του.  «Χόρτασα

κοντά του ψωμί, ναι μα την αλήθεια. Τον είδα από μιας αρχής σαν Θεό. Τι άλλο μπορεί να

είναι ο Θεός; Σου σιγουρεύει το φαΐ και τον ύπνο, μεγαλώνεις χωρίς να κρυώνεις και να

πεινάς,…».


