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Α.  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Ποιο επάγγελμα να διαλέξω; 

Το θέμα της επιλογής επαγγέλματος αποτελεί ένα μόνιμο θέμα 

συζητήσεων και πολλές φορές διενέξεων μεταξύ των εφήβων και των 

γονιών τους. Σε μια κοινωνία όπου παραμονεύει το φάσμα της ανεργίας 

και όπου η συλλογή τυπικών προσόντων έχει γίνει κατάσταση, το θέμα του 

επαγγελματικού προσανατολισμού του εφήβου θέτει ένα τεράστιο 

απειλητικό ερωτηματικό που απασχολεί ολόκληρη την οικογένεια. 

«Ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον; Ποιες σπουδές εξασφαλίζουν ότι 

μεθαύριο ο νέος δε θα έρθει αντιμέτωπος με την ανεργία;» «Ποιες σπουδές 

οδηγούν σε προσοδοφόρα επαγγέλματα;» Σ’ αυτά τα ερωτήματα έχει 

εκφυλιστεί * ο προβληματισμός των εφήβων και των οικογενειών τους για 

την πορεία ζωής που θα χαράξουν οι νέοι, για τον τρόπο με τον οποίο θα 

διαθέσουν το προσωπικό τους δυναμικό και θα περνούν το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής τους. Η προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του εφήβου 

συνήθως μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα στον προβληματισμό αυτό, και το 

εντυπωσιακό είναι ότι σήμερα ακόμη και οι ίδιοι οι έφηβοι, όταν 

ρωτιούνται με ποιο κριτήριο επιλέγουν το μελλοντικό τους επάγγελμα, 

συνήθως προτάσσουν τη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας και την 

οικονομική αποκατάσταση. 

Στις συνθήκες αβεβαιότητας και ραγδαίων μεταβολών μέσα στις 

οποίες λειτουργεί η σύγχρονη αγορά εργασίας, είναι πολύ δύσκολο να 

γίνουν προβλέψεις σχετικά με το ποια επαγγέλματα «έχουν μέλλον». Ο 

έφηβος που είναι σήμερα 16 ετών και επιδιώκει πανεπιστημιακές σπουδές 

θα βγει στην αγορά εργασίας το νωρίτερο σε 7-8 χρόνια. Στο διάστημα 

αυτό, η σημερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας το πιθανότερο είναι να 

έχει ήδη ανατραπεί. 

Τι, λοιπόν, μπορεί να προσφέρει ένα βαθμό σιγουριάς για την 

επαγγελματική αποκατάσταση του εφήβου; Το να επιλέξει τις σπουδές που 

πραγματικά του ταιριάζουν. Μόνο τότε θα τις αντιμετωπίσει με γνήσιο 

ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, θα γίνει πολύ καλός στο αντικείμενό του και 

θα έχει αυξημένες πιθανότητες να σταδιοδρομήσει. Και, επιπλέον, ένα 

επάγγελμα που του ταιριάζει θα συμβάλει ουσιαστικά στη μελλοντική του 

ψυχική ισορροπία και ευτυχία.  

Κ. Τριανταφύλλου, ΚΕΣΥΠ Θεσσαλίας 

 

*έχει αλλοιωθεί 
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ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  

Τι μπορεί να προσφέρει ένα βαθμό σιγουριάς για την επαγγελματική 

αποκατάσταση του εφήβου, σύμφωνα με το κείμενο;                 (μονάδες 2) 

  

ΘΕΜΑ 2Ο  

α) Να γράψετε μια συνώνυμη που μπορεί να αντικαταστήσει κάθε μία από 

τις παρακάτω λέξεις μέσα στο κείμενο:                                           (μονάδες 1) 

διενέξεων, αβεβαιότητας, να έχει ανατραπεί, γνήσιο. 

 

β) Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τα υπόλοιπους βαθμούς των επιθέτων, 

επιρρημάτων του κειμένου (μονολεκτικούς και περιφραστικούς τύπους):                                            

 (μονάδες 2) 

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 

νέος   

συνήθως   

  πολύ καλός/ 

  το μεγαλύτερο/ 

 

γ) «Το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού του εφήβου θέτει ένα 

τεράστιο απειλητικό ερωτηματικό»: Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη 

σε παθητική.                                                                                        (μονάδες 0,5) 

 

δ) «Οι έφηβοι προτάσσουν τη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας και την 

οικονομική αποκατάσταση»: Να χαρακτηριστεί το ρήμα μεταβατικό ή 

αμετάβατο. Να γράψετε αν είναι μονόπτωτο ή δίπτωτο.           (μονάδες 0.5) 

 

ε) Να εντοπίσετε το β΄ συνθετικό των πιο κάτω λέξεων και να αναγνωρίστε 

τι μέρος του λόγου είναι. Έπειτα να γράψετε μια νέα σύνθετη ή παράγωγη 

λέξη από το β’ συνθετικό:                                                                  (μονάδες 1) 

λέξη β’ συνθετικό νέα λέξη 

γεωπόνος   

ακατόρθωτα   

 

ΘΕΜΑ 3Ο  

Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στη σχολική σας εφημερίδα, να αναφέρετε 

τα οφέλη της εργασίας για τον άνθρωπο και την κοινωνία (200-250 λέξεις).  

 (μονάδες 8) 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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Β. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Μ. Κουμανταρέας - Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας 

 

[…] Περπάτησε κοιτάζοντας τα σπίτια και τους αριθμούς. Ύστερα στάθηκε 

μπροστά σε μια είσοδο μεγάρου. Διάβασε μια ταμπέλα με κεφαλαία 

ξεθωριασμένα: ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Δίστασε, έπειτα 

προχώρησε, μπήκε κι άρχισε ν' ανεβαίνει τις σκάλες.Ήταν ατέλειωτες να 

τις ανεβεί κανείς, μα του άρεσαν. Του άρεσε καθετί που ψήλωνε, που τον 

ανέβαζε. Όπως τα γράμματα στην αρχή μιας ταινίας. Έφτασε στο έβδομο 

πάτωμα,έψαξε, ρώτησε, τέλος χτύπησε μια πόρτα. Επειδή δεν πήρε 

απάντηση, άνοιξε και γλίστρησε αθόρυβα στο εσωτερικό. Στο βάθος της 

κάμαρης μια κοπέλα έγραφε στη γραφομηχανή. Ούτε που σήκωσε τα μάτια 

της πάνω του. Έγραφε σαν υπνωτισμένη. Χρειάστηκε να πάει να σταθεί 

πολύ κοντά της για να τόνε δει. Είχε δυο μάτια κλουβισμένα* σε χοντρούς 

φακούς, που έμοιαζαν ν' αποστειρώνουν το φως. Σαν δυο ψάρια μέσα στη 

γυάλα τους. Ύστερα η μηχανή έπαψε απότομα. «Μια στιγμή παρακαλώ». 

Άνοιξε την πόρτα του διπλανού γραφείου και χώθηκε μέσα. Ξαναγύρισε 

σχεδόν αμέσως και του είπε με την ίδια απαράλλαχτη φωνή, που έμοιαζε 

τυπωμένη σε κορδέλα μαγνητοφώνου.*«Περιμένετε παρακαλώ. Ο κύριος 

Διευθυντής είναι απησχολημένος». Ξανάπιασε το γράψιμο. Τα μάτια της 

δεν κοίταζαν καθόλου τα πλήκτρα. Ήταν από τις τυφλές 

δακτυλογράφους.*Ο θόρυβος της μηχανής είχε αποκτήσει τώρα μιαν 

ένταση και μια πυκνότητα, σα να στριφογύριζε κανένα ελικόπτερο πάνω 

από το κεφάλι του Αναστάση. Άθελά του χαμήλωσε για να προστατευθεί. 

Έπεσε σε μια καρέκλα. Προσπάθησε να κρατηθεί ακίνητος, μα κάθε φορά 

που η κοπέλα πατούσε κανένα πλήκτρο δυνατότερα, τα πόδια του έφευγαν 

προς τα μπρος, σα να τα βαρούσε κανένας γιατρός με σφυράκι. Ήθελε να 

τη διακόψει, να της πει πως δεν πείραζε που ο Διευθυντής ήταν 

απασχολημένος, και ότι θα μπορούσε να ξαναπεράσει. Κι αύριο μέρα ήταν. 

Μα δεν έβρισκε τρόπο να της μιλήσει. Επειδή δεν μπορούσε να μιλά, να 

κάθεται ακίνητος, να περιμένει, σηκώθηκε και πήγε στο παράθυρο. Ήταν 

ένα στενό, δυτικό παράθυρο. Έσκυψε να δει κάτω και ζαλίστηκε. Τον 

χώριζαν από το έδαφος εφτά ψηλά, θεόρατα πατώματα. Ο αστυφύλακας 

της τροχαίας ήταν μια τελεία. Το κράνος βουλιαγμένο κάτω από τον ήλιο, 

οι κλωστές στα χέρια του σπασμένες. Ξαφνικά τον Αναστάση τον έπιασε το 

στομάχι του. Σταύρωσε τα χέρια του γύρω στη μέση κι έσκυψε το κεφάλι. 

Τα πλήκτρα της μηχανής δούλευαν σε ρυθμό πολυβόλου. Αμέσως ύστερα, 

ο γνώριμος πονοκέφαλος σφίχτηκε γύρω στο κεφάλι του σαν αρραβώνας.* 

Άφησε το στομάχι του κι έπιασε το κεφάλι του. Μα ο πόνος, επιδέξιος 

ξιφομάχος, τον χτυπούσε ύπουλα στο αφύλαχτο μέρος. Κοίταξε με αγωνία 
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την κοπέλα. Έγραφε ίσια, μονοκόμματη, με τα κλουβισμένα μάτια της 

σκλαβωμένα πάνω στο χαρτί. Μόνο ο κύλινδρος της μηχανής 

μετατοπιζόταν ολοένα κι αριστερότερα έχοντας μια τάση να τρυπήσει τον 

τοίχο και να περάσει στο γραφείο του διευθυντή. Ο Αναστάσης έκανε 

μερικά βήματα πίσω, κι ήρθε να στηριχθεί πάνω στην πόρτα. Για μερικά 

δευτερόλεπτα έμεινε εκεί με το πρόσωπο τσαλακωμένο, τα χέρια 

κλεισμένα σε γροθιές. Ύστερα έκανε απότομη στροφή, άνοιξε την πόρτα 

κι, αφήνοντάς την ορθάνοιχτη, πετάχτηκε έξω.  

Μ. Κουμανταρέας, Τα μηχανάκια, Κέδρος  

 
(*τροχαίος: ο αστυνομικός της Τροχαίας *κλουβισμένα: οι φακοί των γυαλιών 

παρομοιάζονται με κλουβί των ματιών της δακτυλογράφου *τυπωμένη σε 

κορδέλα μαγνητοφώνου: ηχογραφημένη *τυφλές δακτυλογράφοι: όσες 

δακτυλογραφούν με τυφλό σύστημα *αρραβώνας: δαχτυλίδι αρραβώνα ) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. α. Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο στο συγκεκριμένο απόσπασμα.  

 (μονάδες 1) 

 

2. Πως σχετίζεται ο τίτλος με το θέμα του κειμένου;             (μονάδες 1) 

 

3. Να εντοπίσετε στο κείμενο 1 παράδειγμα για κάθε εκφραστικό μέσο 

που σας δίνεται: παρομοίωση, μεταφορά.     

 (μονάδες 1) 

 

4. Ποιες ήταν οι ψυχολογικές αντιδράσεις του Αναστάση στο γραφείο; 

Πώς δικαιολογείται η φυγή του από αυτό; (100-120 λέξεις)                                                    

(μονάδες 2) 

 

 

 

ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


