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          23/03/2020 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι 

Ο δυσαρμονικός άνθρωπος 

 Τίποτα δεν κουράζει, δεν απογοητεύει, δεν μαραζώνει τον άνθρωπο 

(των εξελιγμένων κοινωνιών, σαν τη δική μας), όσο η διάσταση και η 

δυσαρμονία ανάμεσα στις ικανότητες, στα αισθήματα και στις ιδέες του από 

το ένα μέρος και στο επάγγελμα που ασκεί για βιοπορισμό ή στον ρόλο που 

παίζει μμέσα στον κοινωνικό βίο από το άλλο μέρος. Εάν δώσουμε σ’ αυτή 

την πρόταση τη θετική της διατύπωση, θα έχουμε μιαν άλλη όψη της 

αλήθειας. Όταν ένας άνθρωπος, στην επαγγελματική και στην κοινωνική του 

ζωή, εργάζεται σύμφωνα με τις δυνάμεις, τις διαθέσεις και τις βλέψεις του, 

όταν επομένως ό,τι λέγει και ό,τι πράττει βρίσκεται σε αρμονία με τον εσώτερο 

εαυτό του και με τους (μικρούς ή μεγάλους) σκοπούς που έχει τάξει στη ζωή 

του, αυτός και στον κάματο αντέχει και στη φθορά: δεν αρρωσταίνει, δεν 

λυγίζει, δεν γερνάει – είναι πάντοτε ακμαίος, εύθυμος, νέος. 

Για να βεβαιώσουμε αυτήν τη γνώμη, δεν χρειάζονται μεγάλες αναλύσεις. 

Αρκεί η απλή παρατήρηση των περιπτώσεων που μας προσφέρονται κάθε 

μέρα στο άμεσο περιβάλλον μας, για να μας πείσει. Ποιοι άνθρωποι απ’ 

αυτούς που μας τριγυρίζουν είναι πιο δραστήριοι, πιο αισιόδοξοι, πιο 

ζωντανοί; Εκείνοι που βρήκαν τον δρόμο τους. Δηλαδή, εκείνοι που επέτυχαν 

να δώσουν σ’ αυτό το μέρος της ύπαρξης, που καλύπτεται από την κοινωνική 

ζωή (και στον άντρα και στη γυναίκα το επάγγελμα κατέχει τον μεγαλύτερο 

χώρο αυτής της περιοχής), περιεχόμενο σύμφωνο με τον εσωτερικό τους 

κόσμο: με τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τις φιλοδοξίες τους. Τους βλέπεις να 

τσακίζονται στη δουλειά όλη την ημέρα, να περιορίζουν στο ελάχιστο τον 

ύπνο, την ανάπαυση, την ψυχαγωγία τους και όμως ποτέ να μη 

δυσανασχετούν, να μην καταπονούνται, να μην αποθαρρύνονται από τα 

εμπόδια ή να απελπίζονται από τις μικροατυχίες, αλλά να έχουν πάντα το    
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χαμόγελο στα χείλη, τη χαρά και την πίστη στην καρδιά, έτοιμοι, κάθε φορά 

που δυσκολεύεται η πορεία τους από κάποια ατυχία, να ξαναρχίζουν το έργο 

τους με κέφι, με ενθουσιασμό, με αυτοπεποίθηση. Απορείς πού βρίσκουν οι 

άνθρωποι αυτοί τα αποθέματα της δραστηριότητας και, ιδίως, τα κεφάλαια της 

αισιοδοξίας, που ξοδεύονται χωρίς να λιγοστεύουν. Και θαυμάζεις την 

ευθυμία, τη φρεσκάδα, τα νιάτα τους – ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. Το 

μυστικό τους (χάρισμα ακριβό και αναντικατάστατο) είναι η εσωτερική τους 

αρμονία: λέγουν και πράττουν εκείνο που έχουν μέσα στην ψυχή τους. Δεν 

φορούν μάσκα, δεν υποκρίνονται, δεν πιστεύουν άλλα απ’ αυτά που λέγουν, 

ούτε κάνουν εκείνα που μέσα τους αποστρέφονται ή αντιπαθούν. Μαραγκοί 

είναι; Την αγαπούν την τέχνη τους και την ασκούν με όρεξη. Παπάδες είναι; 

Πιστεύουν στο λειτούργημά τους και το υπηρετούν με ευχαρίστηση. Γιατροί 

είναι; Τους εμπνέει η εργασία τους, την προσέχουν, τη χαίρονται. Πολιτικοί 

είναι; Βρίσκονται στην παράταξη που μάχεται για τα ίδια ιδανικά, μιλούν την 

ίδια γλώσσα με τους συμπολεμιστές τους και για τούτο είναι πάντα έτοιμοι για 

κόπους και θυσίες. Πώς να λυγίσουν, πώς να φθαρούν, πώς να γεράσουν 

τέτοιοι άνθρωποι; 

Κοιτάξτε έπειτα τους άλλους, τους δυσαρμονικούς, εκείνους που κουβαλούν 

μέσα τους τη διάσταση, την αντίφαση, την ασυναρτησία. Γι’ αλλού ξεκίνησαν 

και αλλού βρέθηκαν. Καλώς ή κακώς πίστεψαν ότι ήσαν καμωμένοι για κάτι 

άλλο, ότι είχαν τις ικανότητες που χρειάζονται για να κερδίσουν χρήματα, ν’ 

αποκτήσουν υπόληψη, να διακριθούν στην τέχνη, στην επιστήμη, στην 

πολιτική, αλλά ο δρόμος που πήραν (αιτία η ολιγωρία, η ανάγκη ή και η 

σύμπτωση) τους απομάκρυνε από τις επιθυμίες και τα όνειρά τους. Και τώρα, 

υποχρεωμένοι να βγάλουν το ψωμί τους ή να κρατήσουν μια δαπανηρή 

θέση κοινωνική, που δεν μπορούν να την εγκαταλείψουν, αναγκάζονται να 

ασκούν ένα επάγγελμα που τους ενοχλεί ή να παίζουν έναν ρόλο που δεν 

τους πάει ή να διακηρύττουν πράγματα που δεν τα πιστεύουν. Αυτή η 

δυσαρμονία έχει σαν αποτέλεσμα να χάνουν τα αντιστύλιά τους, τον άξονα 

της υπόστασής τους και να γίνονται μεμψίμοιροι, βαρύθυμοι, κακεντρεχείς. 

Αρρωσταίνουν. Και αρρωσταίνουν όχι μόνο ψυχικά, αλλά και σωματικά. 

(Πολύ συχνά λησμονούμε ότι τα δύο αυτά στοιχεία πάνε μαζί). Και γι’ αυτό 

βαδίζουν με κεφάλι σκυφτό, με καρδιά κλειστή, σκοτεινή, δίχως χαρά, δίχως 

καλοσύνη (και αυτά πάνε μαζί). Θέλγητρα δεν έχει γι’ αυτούς η ζωή,  
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κουράζονται εύκολα, γερνάνε γρήγορα. Γιατί μέσα τους δεν υπάρχει δύναμη, 

φως, αρμονία. Αλλά διχασμός, τύψεις, ερημία… 

Ευάγγελος Π. Παπανούτσος, «Ο δυσαρμονικός άνθρωπος», Πρακτική 
Φιλοσοφία, 

 Αθήνα, Εκδόσεις Δωδώνη, 1974, σ. 291-293. (διασκευή) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ 

Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Κώστας Βάρναλης (1884-1974) ήταν ποιητής και 
δημοσιογράφος. Η πνευματική του δράση περιλαμβάνει ποιήματα, 
αφηγηματικά έργα, κριτικές και μεταφράσεις. Η επιμελημένη μορφή και η 
πλαστικότητα στην έκφραση χαρακτηρίζουν τα ποιήματά του, όπως και η 
λυρική φαντασία και η σατιρική διάθεση. Το ποιητικό απόσπασμα που 
ακολουθεί αναφέρεται, με καυστικό και αλληγορικό τρόπο, στις σκληρές 
εργασιακές συνθήκες, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον γάιδαρο κυρ-Μέντιο. 

 

Η μπαλάντα του κυρ-Μέντιου 

Δε λυγάνε τα ξεράδια 

και πονάνε τα ρημάδια! 

Kούτσα μια και κούτσα δυο, 

της ζωής το ρημαδιό. 

 

Mεροδούλι, ξενοδούλι! 

Δέρναν ούλοι: αφέντες, δούλοιϏ 

ούλοι: δούλοι, αφεντικό 

και μ’ αφήναν νηστικό. 

[…] 
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Aνωχώρι, Kατωχώρι, 

ανηφόρι, κατηφόρι 

και με κάμα και βροχή, 

ώσπου μού βγαινε η ψυχή. 

 

Είκοσι χρονώ γομάρι 

σήκωσα όλο το νταμάρι 

κ’ έχτισα, στην εμπασιά 

του χωριού την εκκλησιά. 

 

Kαι ζεβγάρι με το βόδι 

(άλλο μπόι κι άλλο πόδι) 

όργωνα στα ρέματα 

τ’ αφεντός τα στρέμματα. 

 

Kαι στον πόλεμ’ «όλα για όλα» 

κουβαλούσα πολυβόλα 

να σκοτώνονται οι λαοί 

για τ’ αφέντη το φαΐ… 

 

Κώστας Βάρναλης, Ποιητικά, Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος, 1956 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ 

Το παρασκήνιο της επιλογής επαγγέλματος και η σχέση επαγγέλματος και 

ζωής 

 Πολλές φορές η επιλογή επαγγέλματος είναι αποτέλεσμα μιας 

πολυσύνθετης, εξελικτικής διαδικασίας. Παράλληλα, η επιλογή επαγγέλματος 

–και η άσκησή του– έχει ιδιαίτερη σημασία στη ζωή ενός ατόμου. Φυσικά, 

υπάρχουν επαγγέλματα, τα οποία δεν αμείβονται υλικά όσο θα έπρεπε ή θα 

επιθυμούσαμε, όπως, για παράδειγμα, τα επαγγέλματα τα σχετικά με την 

εκπαίδευση ή κάποιον άλλον επιστημονικό κλάδο. Μερικά από αυτά τα 

επαγγέλματα θεωρούνται και λειτουργήματα, λόγω της μεγάλης σημασίας και 

συμβολής τους στην καλλιέργεια του πολιτισμού και στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας. Έτσι, αν ρωτήσετε έναν ή μια εκπαιδευτικό ή έναν ή μια 

συγγραφέα για ποιον λόγο ασκεί αυτό το επάγγελμα, το οποίο δεν τον/την 

αμείβει όσο θα έπρεπε ή όσο θα ήθελε, συνήθως θα απαντήσει «γιατί μου 

αρέσει», «δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο», «με 

γεμίζει» ή «γιατί θέλω να προσφέρω κι εγώ κάτι στους ανθρώπους». 

Επομένως, κάποια επαγγέλματα έχουν το στοιχείο της ανιδιοτέλειας, επειδή 

για πολλά άτομα το ύψος των οικονομικών απολαβώνδεν αποτελεί το 

κυρίαρχο κριτήριο επιλογής ενός επαγγέλματος. 

Για τους παραπάνω, λοιπόν, λόγους σημαντικά κριτήρια για την επιλογή 

επαγγέλματος αποτελούν η δημιουργικότητα, η προσωπική ανάπτυξη, η 

κοινωνική προσφορά και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι καθοριστικά για τη 

ζωή των ανθρώπων. Άλλωστε, η άσκηση κάθε επαγγέλματος έχει δυο 

σημαντικές και αλληλένδετες πλευρές, μια προσωπική και μια κοινωνική. Εκεί 

βρίσκεται και η απάντηση στο ερώτημα γιατί κάποιοι διαλέγουν ένα 

επάγγελμα, το οποίο μπορεί να μην τους προσφέρει τις οικονομικές ανέσεις 

και υλικές απολαβές, τις οποίες, πιθανώς, θα ήθελαν. Υπάρχουν αρκετοί νέοι 

και νέες που ασκούν τις καλές τέχνες, τις επιλέγουν, αφιερώνουν τη ζωή τους 

και προσπαθούν με τον τρόπο τους να έχουν καλή απόδοση σε αυτό που 

κάνουν, παρ’ όλο που θεωρούνται από πολλούς και πολλές ως επαγγέλματα 

με αμφίβολες προοπτικές καριέρας. Στην κρίσιμη φάση της επιλογής 

σπουδών ή επαγγέλματος καλό είναι να αφιερώσουμε χρόνο και να 

αναρωτηθούμε, όχι μόνο ποιο επάγγελμα ή ποιες σπουδές θέλουμε ή 

μπορούμε να κάνουμε, αλλά και ποια θέση έχει το επάγγελμα στη ζωή μας. 
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην επιλογή επαγγέλματος είναι ότι αρκετοί νέοι 

και νέες ακολουθούν το επάγγελμα των γονιών τους. Αυτό δείχνει όχι μόνο 

ενδιαφέρον για συνέχεια στην επιχείρηση ή στο επάγγελμα και προσπάθεια 

για τη μείωση της επαγγελματικής ανασφάλειας, αλλά ότι τα παιδιά 

ακολουθούν τα επαγγέλματα που τους είναι οικεία, με τα οποία μπορούν να 

ταυτιστούν και αισθάνονται ικανά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους. 

Υπάρχουν, όμως, και νέοι που αφήνουν την πρώτη τους επαγγελματική 

επιλογή και κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό από το επάγγελμα των γονιών ή 

των κοντινών συγγενών τους. 

Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει κατανοητό ότι, έχοντας τη δυνατότητα να 

ασκήσουμε ένα επάγγελμα, συμμετέχουμε στην οικονομική και κοινωνική 

ζωή της χώρας. Αν και δεν είναι ο μοναδικός τρόπος κοινωνικής συμμετοχής, 

αξίζει να αναφερθεί ότι η συμμετοχή αυτή σημαίνει ότι προσφέρουμε από τη 

θέση που κατέχουμε τόσο στη διατήρηση όσο και στην ανάπτυξη της 

κοινωνίας στην οποία ζούμε. Είμαστε ένας από τους συνδετικούς κρίκους της, 

που βοηθάει, παραδείγματος χάρη, στην παραγωγή αγαθών ή στη διακίνησή 

τους και στην παροχή υπηρεσιών. Αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες τα 

χρειαζόμαστε όχι απλώς για να επιβιώσουμε, αλλά και για να ζήσουμε μια πιο 

καλή και άνετη ζωή. 

Η κοινωνία, για να μπορέσει να αναπαραχθεί, στηρίζεται στον καταμερισμό 

της εργασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν ασκούμε όλοι το ίδιο 

επάγγελμα, δεν παράγουμε, δηλαδή, όλοι αγροτικά προϊόντα και δεν 

πουλάμε όλοι μας ασφάλειες ζωής. Δηλαδή, το επάγγελμα που κάνουμε έχει 

σχέση με τον καταμερισμό εργασίας κατά κλάδο, ενώ και στο εσωτερικό κάθε 

κλάδου υπάρχουν αρκετές εξειδικεύσεις. 

Βασιλική Καντζάρα, «Η μετάβαση από το σχολείο στη ‚ζωή‛ και η επιλογή 

σπουδών και επαγγέλματος» στο  Φύλο και Νέα Επαγγέλματα, 
Ιωάννινα,ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 2007, σ. 49-60 (διασκευή / Τράπεζα Θεμάτων) 
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ΘΕΜΑΣΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο της δεύτερης και της τρίτης 

παραγράφου του κειμένου Ι, χωρίς δικά σας σχόλια. (60-70 λέξεις) 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο 

Σε καθεμία από τις παρακάτω διατυπώσεις να αποδώσετε τον 

χαρακτηρισμό«Σωστό» ή «Λάθος», ανάλογα με το αν ανταποκρίνονται στο 

περιεχόμενο των κειμένων ή όχι. Να τεκμηριώσετε τις απαντήσεις σας με 

αναφορές σε συγκεκριμένα χωρία των κειμένων. 

i.  

Ο συγγραφέας πιστεύει πως ο άνθρωπος απογοητεύεται και 

αποδυναμώνεταισωματικά και ψυχικά, όταν ασκεί ένα επάγγελμα 

διαφορετικό των επιθυμιών και των ικανοτήτων του (κείμενο Ι).  

ii.  

Η επιθυμία απόκτησης χρημάτων και κοινωνικού κύρους οδηγούν το άτομο 

σε επαγγελματικές επιλογές που του επιφέρουν ευτυχία και ικανοποίηση 

(κείμενο Ι).  

iii.  

Τα πνευματικά επαγγέλματα, όπως του εκπαιδευτικού και του συγγραφέα, 

απολαμβάνουν υψηλές αμοιβές, επειδή θεωρούνται λειτουργήματα που 

συμβάλλουν στην πολιτιστική και κοινωνική πρόοδο (κείμενο ΙΙΙ).  

iv.  

Η προσωπική εξέλιξη και η κοινωνική προσφορά είναι αλληλένδετα στοιχεία 

κάθε επαγγελματικής επιλογής (κείμενο ΙΙΙ).  

v.  

Τα επαγγέλματα με επισφαλείς προοπτικές εξέλιξης δεν επιλέγονται από τους 

νέους (κείμενο ΙIΙ).  

Μονάδες 15 



 

 

8 

 

Ερώτημα 2ο 

Στα υφολογικά χαρακτηριστικά του κειμένου ΙΙΙ συμπεριλαμβάνονται η 

σύνθετη δομή προτάσεων που επιτυγχάνεται με τη χρήση υποτακτικού λόγου 

και η προφορικότητα στο ύφος που αναδεικνύεται με συγκεκριμένες 

γλωσσικές επιλογές (π.χ. ρηματικά πρόσωπα). Για καθένα από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά να εντοπίσετε δύο παραδείγματα και να σχολιάσετε τι 

επιδιώκει ο συγγραφέας με αυτές τις επιλογές. 

Μονάδες 10 

 

Ερώτημα 3ο 

α.  
Στην τελευταία παράγραφο («Κοιτάξτε έπειτα…τύψεις, ερημία») του κειμένου 

Ι,ο συγγραφέας επιδιώκει να οργανώσει τις σκέψεις του, διασαφηνίζοντάς τις, 

ώστε να γίνουν άμεσα κατανοητές από τους αναγνώστες. Να εντοπίσετε πώς 

οργανώνει την παράγραφο ο συγγραφέας. Στη συνέχεια, να δικαιολογήσετε 

την επιλογή σας με κειμενικές αναφορές. (Μονάδες 5) 

β.  

Να γράψετε συνώνυμα και αντώνυμα για τις λέξεις του κειμένου Ι με τα έντονα 

γράμματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν σας το νόημά τους στο κείμενο: αρμονία, 

αποθαρρύνονται, ολιγωρία, βαρύθυμοι, λησμονούμε. (Μονάδες 10) 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ο Βάρναλης (κείμενο ΙΙ) στηρίζει την ποιητική του δημιουργία στο εκφραστικό 

μέσο της αλληγορίας. Αφού εξηγήσετε τη νοηματική της λειτουργία, να 

καταγράψετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα που σας δημιουργούνται για τις 

συνθήκες εργασίας των σύγχρονων ανθρώπων. (100-200 λέξεις) 

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Δ 

Τα κείμενα Ι και ΙΙΙ που διαβάσατε αναφέρονται στους παράγοντες και στα 

κριτήρια που καθορίζουν την επαγγελματική επιλογή κάθε νέου. Στο πλαίσιο 

μιας ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώνει ο δήμος 

σας και αξιοποιώντας στοιχεία από τα κείμενα, αναλαμβάνετε, ως εκπρόσωποι 

του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του σχολείου σας, να εκφωνήσετε 

μιαομιλία με σκοπό να αναφερθείτε στα ορθά, κατά την άποψή σας, κριτήρια 

που οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν του ένας νέος, όταν επιλέγει το επάγγελμά 

του. (300-350 λέξεις) 

Μονάδες 30 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΙΚΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Ο συγγραφέας αναφέρεται στον αντίκτυπο της επαγγελματικής επιλογής στην 

ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι που ασκούν το επιθυμητό γι’ αυτούς 

επάγγελμα, αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους, παρά τις δυσκολίες. 

Διατηρούν το σωματικό και ψυχικό τους σθένος, καθώς είναι ευχαριστημένοι 

με την επιλογή τους. Αντίθετα, οι δυσαρμονικοί άνθρωποι διέπονται από την 

αντίφαση ανάμεσα στην πραγματική επιθυμία και στην αναγκαστική επιλογή. 

Έτσι, επιτελούν έναν εργασιακό ρόλο που τους προκαλεί θλίψη, απαισιοδοξία 

και ενοχές. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Ερώτημα 1ο 

i.  

Σωστό («Όταν ένας άνθρωπος,…εύθυμος, νέος», §1η) 

ii.  

Λάθος («…ότι είχαν τις ικανότητες…επιθυμίες και τα όνειρά τους», §3η) 
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iii.  

Λάθος («Φυσικά, υπάρχουν επαγγέλματα…στην ανάπτυξη της κοινωνίας», 

§1η) 

iv.  

Σωστό («Άλλωστε, η άσκηση…μια κοινωνική», §2η) 

v.  

Λάθος («Υπάρχουν αρκετοί νέοι …καριέρας», §2η) 

 

Ερώτημα 2ο 

Η σύνθετη δομή λόγου επιτυγχάνεται με τη χρήση υποτακτικού λόγου, 

δηλαδή τη χρήση υποτακτικής σύνδεσης, καθώς δευτερεύουσες προτάσεις 

εξαρτώνται από κύριες. Δύο ενδεικτικά παραδείγματα: «Έτσι, αν ρωτήσετε 

έναν ή μια εκπαιδευτικό ή έναν ή μια συγγραφέα για ποιον λόγο ασκεί αυτό 

το επάγγελμα, το οποίο δεν τον/την αμείβει όσο θα έπρεπε ή όσο θα ήθελε, 

συνήθως θα απαντήσει «γιατί μου αρέσει», «δεν μπορώ να φανταστώ τον 

εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο», «με γεμίζει» ή «γιατί θέλω να προσφέρω κι εγώ 

κάτι στους ανθρώπους» (§1η), «Υπάρχουν αρκετοί νέοι και νέες που ασκούν 

τις καλές τέχνες, τις επιλέγουν, αφιερώνουν τη ζωή τους και προσπαθούν με 

τον τρόπο τους να έχουν καλή απόδοση σε αυτό που κάνουν, παρ’ όλο που 

θεωρούνται από πολλούς και πολλές ως επαγγέλματα με αμφίβολες 

προοπτικές καριέρας» (§2η). Με τη χρήση υποτακτικού λόγου εκφράζονται 

πυκνά νοήματα, με αποτέλεσμα, στα συγκεκριμένα σημεία του κειμένου, να 

γίνεται το ύφος πιο σύνθετο, δίνοντας έμφαση στους συσχετισμούς των 

εννοιών. Επιπλέον, αναδεικνύεται και η ικανότητα του συγγραφέα σε αυτό το 

επίπεδο λόγου. 

Η προφορικότητα στο ύφος δείχνει τη διάθεση του συγγραφέα να 

επικοινωνήσει με τον αναγνώστη. Έτσι, οδηγείται στη γλωσσική επιλογή του 

α΄ πληθυντικού ρηματικού προσώπου. Ενδεικτικά παραδείγματα: «Είμαστε, 

χρειαζόμαστε» (§4η). Η χρήση του προσώπου αυτού αποπνέει 

συλλογικότητα, τονίζει τη συμμετοχή του συγγραφέα στο πρόβλημα και 

ευαισθητοποιεί τον αναγνώστη. Το ύφος του κειμένου αποκτά αμεσότητα και 

οικειότητα και τα μηνύματα γίνονται πιο εύληπτα για τον δέκτη. 
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Ερώτημα 3ο 

α.  

Η οργάνωση της παραγράφου επιτυγχάνεται μέσα από τη δομή της και τον 

τρόπο ανάπτυξης του περιεχομένου της. Πιο αναλυτικά, η δομή της 

παραγράφου είναι η εξής: 

  

Θεματική περίοδος: «Κοιτάξτε έπειτα τους άλλους…την ασυναρτησία». 

  

Σχόλια – λεπτομέρειες: «Γι’ αλλού…τύψεις ερημία». 

  

Κατακλείδα: δεν υπάρχει. 

  

Ο κυρίαρχος τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου είναι αίτιο – αποτέλεσμα, 

καθώς δίνεται έμφαση στις συνέπειες που αντιμετωπίζει ο «δυσαρμονικός» 

άνθρωπος. Αίτια: «…πίστεψαν ότι ήταν καμωμένοι για κάτι άλλο…πολιτική / 

(αιτία η ολιγωρία…σύμπτωση) / …υποχρεωμένοι…να εγκαταλείψουν». 

Αποτελέσματα: «ο δρόμος που πήραν τους απομάκρυνε…όνειρά τους / 

…αναγκάζονται…αρρωσταίνουν…ερημία». Ο συγκεκριμένος τρόπος 

ανάπτυξης επικυρώνεται και με τη χρήση των διαρθρωτικών λέξεων «γιατί» 

που εκφράζει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αιτία και «γι’ αυτό» που δηλώνει 

σχέση αιτίου-αποτελέσματος, αλλά και με τη μεταβατική φράση «αιτία η…». 

*Μια απάντηση που θα περιελάμβανε συνδυασμό μεθόδων θα μπορούσε 

επίσης να γίνει δεκτή, καθώς η μεταβατική λέξη «γιατί» δημιουργεί σχέση 

αιτιολόγησης, ενώ τα χαρακτηριστικά των δυσαρμονικών ανθρώπων, που 

παρατίθενται ενδεικτικά,  λειτουργούν ως παραδείγματα («να κερδίσουν 

χρήματα…στην πολιτική»/ «να ασκούν ένα επάγγελμα…δεν τα πιστεύουν» 

κ.λπ). 

 

β.  

Συνώνυμα: συμμετρία / σύμπνοια, απελπίζονται /αποκαρδιώνονται, αμέλεια / 

αδιαφορία, δυσαρεστημένοι / δύσθυμοι, ξεχνάμε 
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Αντώνυμα: δυσαρμονία, ενθαρρύνονται, ενδιαφέρον, ευχαριστημένοι, 

θυμόμαστε 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Όλο το ποίημα είναι αλληγορικό, αφού παραλληλίζει τον γάιδαρο («είκοσι 

χρονώ γομάρι»/ «και ζεβγάρι …τα στρέμματα») με τον απλό άνθρωπο, τον 

άνθρωπο που παλεύει για να επιβιώσει, δοκιμάζοντας συχνά και την έλλειψη 

αναγνώρισης των προσπαθειών του.  Μάλιστα, στο ποίημα φαίνεται από τη 

χρήση του α΄ενικού ότι ο γάιδαρος εξομολογείται με πικρία τα βιώματά του 

για  τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας του («μ’αφήναν νηστικό»/μού βγαινε 

η ψυχή»/ «σήκωσα»/ «έχτισα» κ.λπ). Η μοίρα του γαϊδάρου, δυστυχώς, 

φαίνεται να είναι συχνά συγγενής με τη μοίρα των ανθρώπων. 

Πράγματι, παρατηρώ ότι οι συνθήκες εργασίας των σύγχρονων ανθρώπων 

είναι, κάποιες φορές, πολύ δύσκολες. Τα ωράρια είναι εξαντλητικά και οι 

απολαβές τους πενιχρές. Η κατάσταση, μάλιστα, γίνεται δυσκολότερη σε 

περιόδους κρίσης, αφού αναγκάζονται να υπομένουν τα πάντα, προκειμένου 

να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Η οργή και η λύπη, λοιπόν, με κατακλύζουν, 

όταν καταλαβαίνω ότι οι εργαζόμενοι εξουθενώνονται ψυχικά, λόγω των 

υπερβολικών απαιτήσεων των εργοδοτών, στις οποίες πρέπει, πάση θυσία, να 

ανταποκριθούν, για να διατηρήσουν την εργασία τους, μιας και ο κίνδυνος 

της ανεργίας είναι πάντοτε υπαρκτός. Θέλοντας να ελπίζω ότι η κατάσταση 

αυτή σύντομα θα βελτιωθεί, γίνεται ξεκάθαρο για ‘μένα το μήνυμα του 

ποιήματος ότι ο καθένας πρέπει να αγωνίζεται για τα δικαιώματά του και ότι 

τίποτε δεν χαρίζεται χωρίς αγώνα. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Αγαπητοί καθηγητές και γονείς, 

Φίλοι συμμαθητές, 
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Με αφορμή τη σημερινή ημερίδα και εκπροσωπώντας το δεκαπενταμελές 

συμβούλιο του σχολείου μου, θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να σας ευχαριστήσω που 

βρίσκεστε εδώ. Το θέμα που απασχολεί την παρούσα συνάντηση αφορά το 

διαχρονικό ζήτημα, για κάθε άνθρωπο και κυρίως έφηβο, της επαγγελματικής 

επιλογής. Συγκεκριμένα, θα ήθελα, αξιοποιώντας το βήμα που μου δίνει, 

σήμερα, ο δήμος μας, να εστιάσω στα πιο σημαντικά κριτήρια για μια 

επιτυχημένη επιλογή. Αυτή, άλλωστε, όπως και η άσκηση ενός επαγγέλματος, 

είναι από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, αφού 

καθορίζει την προσωπικότητα και διαμορφώνει την ποιότητα της μελλοντικής 

του ζωής. 

Όπως γίνεται κατανοητό, τα κριτήρια για μια επιτυχημένη επιλογή 

επαγγέλματος είναι, κυρίως, προσωπικά. Οι επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και οι 

ικανότητες του ατόμου είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπ’ όψιν, ώστε η 

μελλοντική άσκηση επαγγέλματος να γίνεται ευχάριστα και δημιουργικά. Ο 

νέος, υλοποιώντας το όνειρό του και αξιοποιώντας τις κλίσεις και τα ταλέντα 

του, θα καταστεί παραγωγικός και ικανός να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες 

που μπορεί να προκύψουν. Θα έχει, μάλιστα, τεράστια αποθέματα ενέργειας 

και αυτοπεποίθησης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει τη συνεχή εξέλιξη του 

παραγόμενου έργου του. Έτσι, το επάγγελμα δεν θα αντιμετωπίζεται ως 

βιοποριστικό μέσο, αλλά ως πηγή χαράς και προόδου. 

Προεκτείνοντας τη σκέψη μας, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε τις 

εργασιακές συνθήκες και τις οικονομικές απολαβές, ως επιπλέον κίνητρα 

επαγγελματικής επιλογής. Το αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον, 

συνδυαστικά με τις κατάλληλες ασφαλιστικές παροχές, την υγειονομική 

περίθαλψη και το ωράριο εργασίας, αποτελούν συνθήκες που πρέπει να 

ελεγχθούν από εμάς, πριν πάρουμε την όποια απόφαση. Επιπλέον, 

οιοικονομικές απολαβές καλό είναι να ανταποκρίνονται στην προσφορά του 

παραγόμενου έργου και στο επίπεδο σπουδών και κατάρτισης του 

μελλοντικού εργαζομένου. Στο πλαίσιο αυτό, θα ανταποκρίνεται και ο ίδιος με 

περισσότερο σθένος στις εργασιακές απαιτήσεις και θα νιώθει εσωτερική 

πληρότητα στην καθημερινή του έκφραση και ζωή. 

Κλείνοντας αυτήν την ομιλία, θα ήθελα να υπενθυμίσω την ανεκτίμητη αξία 

της προσεκτικής επαγγελματικής επιλογής. Φυσικά, είναι απολύτως σεβαστή 

κάθε προσωπική διαφοροποίηση στην ιεράρχηση των κριτηρίων της.  
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Οφείλουμε, όμως, να τονίσουμε την ανάγκη για συνειδητοποιημένη 

αξιολόγηση αυτών, μιας και το επάγγελμα είναι ο καθοριστικός σταθμός στη 

ζωή κάθε ανθρώπου. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

 

Τποδειγματικό Κριτήριο αξιολόγησης από το βιβλίο των εκδόσεων 

Πουκαμισάς: «Γλώσσα και Λογοτεχνία, Θεματικοί κύκλοι Β Λυκείου», 

Γιώργος Φρυσουδάκης, Αθηνά Γιαννοπούλου, Περσεφόνη 

Παπαμιχαήλ, Άρτεμις Σζιτζογλάκη, Ρόη Υλωροπούλου 

 


