
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) 

Σημασία της εργασίας: 

• Είναι κάτι περισσότερο από βιοπορισμός 

• Σκόπιμη ενέργεια για την επίτευξη ενός σκοπού  

• Συνδέει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα ξένο μέρος 

• Έκφραση καλής θέλησης/ σύμπνοια σκοπού και βιώματος 

Επισήμανση: αναγκαίο είναι τα σημεία αυτά του Κειμένου 1 οι μαθητές και οι μαθήτριες να 

τα αναδιατυπώσουν με δικά τους λόγια.   

 

2ο υποερώτημα (μονάδες 10)  

Χωρίο: «Η «εργασία» σύμφωνα με τον πιο καθολικό ορισμό … είναι η σκόπιμη κατανάλωση 

ενέργειας ή προσπάθειας σε ένα έργο για την επίτευξη ενός σκοπού ή αποτελέσματος».  

Αιτιολόγηση χρήσης ορισμού: 

• Παρατίθενται πληροφορίες για την έννοια της εργασίας (ενημέρωση αναγνώστη για το 

περιεχόμενο της εργασίας) 

• Το κείμενο αποκτά επίσημο και σοβαρό ύφος (αντικειμενικότητα)  

• Ο λόγος γίνεται πιο πειστικός, κ.ά. 

 

3ο υποερώτημα (μονάδες 15) 



 Η απασχόληση των εργαζομένων για περισσότερες από οκτώ ώρες, χωρίς πρόσθετη 

αμοιβή, είναι παράνομη. 

 Το κλιματιστικό καταναλώνει σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρική ενέργεια και πρέπει να το 

αλλάξουμε. 

 Η εργασία που σάς ανατέθηκε πρέπει να μού αποσταλεί έως αύριο.  

 Την ιστορική αυτή περίοδο έγιναν στην χώρα μας πολλά δημόσια έργα, όπως 

δρόμοι, νοσοκομεία κ.ά.  

 Δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις από το να ασχολείσαι μαζί μου; 

 

ΘΕΜΑ 4 (μονάδες 15) 

Λόγοι που ήθελαν ο πατέρας του αφηγητή και οι γέροντες να τον αποτρέψουν να γίνει 

ναυτικός: 

 Η θάλασσα είναι επικίνδυνη για τη ζωή του (αναφορά σε παραδείγματα συγγενών 

που «ξεψύχησαν στο παλαμάρι») 

 Η θάλασσα «δεν έχει ψωμί» (δεν υπάρχει οικονομικό όφελος) 

Συμφωνώ με το ότι ο αφηγητής επιλέγει να κάνει το επάγγελμα που τού αρέσει και το 

τεκμηριώνω με έναν συλλογισμό (π.χ. γιατί όταν ακολουθούμε το επάγγελμα που μας 

αρέσει είμαστε πιο ευτυχισμένοι και παραγωγικοί) ή διαφωνώ και επικαλούμαι με δικά 

μου λόγια τα επιχειρήματα που εκφράζονται στο κείμενο ή δικά μου (π.χ. οι ναυτικοί 

βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από την οικογένειά τους). 


