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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.)  

 

Θέμα 1  (μονάδες 35) 

 

1ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα είναι περισσότερο σχετικά με τον τομέα της τεχνολογίας, της 

άθλησης και της υγείας, της βιολογίας, του περιβάλλοντος, του διαστήματος και της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας. Θα εμφανιστούν και επαγγέλματα που  θα αφορούν την τρίτη ηλικία, ενώ αρκετά δεν 

έχουν ακόμη επινοηθεί, καθώς θα στηρίζονται στα νέα δεδομένα που συνεχώς αλλάζουν. 

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10) 

Ο λόγος του κειμένου 1 είναι πειστικός και αυτό αποδεικνύεται από τα στατιστικά δεδομένα στη 

δεύτερη παράγραφο του κειμένου ως αποτελέσματα έρευνας, που λειτουργούν ως τεκμήρια: 

«περισσότεροι από 100 εκατομμύρια ... επόμενη 15ετία». 

Στην προτελευταία παράγραφο δίνονται στοιχεία μια έρευνας : «Ενδιαφέρον....ακόμη» και οι 

αναλύσεις του στρατηγικού αναλυτή που εδώ έχει τη θέση αυθεντίας : «Ο στρατηγικός .... 

δεδομένων»     

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 

Ενδεικτικά :  

Parental Guidance , McKinsey, Big data, Bank of America, Future of Work, Influencer. 

Μέσα από καθιερωμένους όρους παγκοσμίως, ονομασίες εταιριών του εξωτερικού και ονόματα 

ξένων αναλυτών, η αρθρογράφος επιτυγχάνει μεγαλύτερη εμβέλεια επιρροής στην παρουσίαση των 

απόψεων που καταθέτει, κύρος λόγω διεθνών ονομάτων και εταιρειών μεγάλου βεληνεκούς και 

διεύρυνση των ορίων του τόπου σε μια διεθνική προσέγγιση.  

 

Θέμα 4ο (μονάδες 15) 

 



Ο εισπράκτορας προκαλεί εντύπωση στο παιδί, καθώς πρώτη φορά μπαίνει στο λεωφορείο και δεν 

έχει ξαναδεί αυτόν τον επαγγελματία. Με απορία και περιέργεια καταγράφει με λεπτομέρειες την 

εξωτερική εμφάνισή του, τη συμπεριφορά του, τα σύνεργα που χρησιμοποιεί, καθώς και τον τρόπο  

που ασκεί την εργασία του. 

Θα μου προξενούσε το ενδιαφέρον, αν έβλεπα εισπράκτορα σε ένα λεωφορείο, αφού είναι ένα 

επάγγελμα υπό εξαφάνιση, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, και θα προβληματιζόμουν για τις 

αλλαγές που έχουν υπεισέρθει στη ζωή μας τις τελευταίες δεκαετίες λόγω τεχνολογικής εξέλιξης. 

 

ή 

 

Δεν θα μου προξενούσε ενδιαφέρον, γιατί έχω συναντήσει εισπράκτορα σε υπεραστικά δρομολόγια 

και έχω διαβάσει από τα παιδικά αναγνώσματα για επαγγέλματα που έχουν χαθεί. Άλλωστε, είναι 

φυσικό να αλλάζουν ή να εξαφανίζονται επαγγέλματα, αφού αλλάζουν ταχύτατα οι εποχές. 

Παρατήρηση: Η συμφωνία ή διαφωνία με την άποψη της συγγραφέα έγκειται στην προσωπικότητα 

του μαθητή. Η απάντηση όμως πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη. 


