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Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1. Το κείμενο διερευνά τα απαραίτητα προσόντα στη σημερινή ελληνική αγορά 

εργασίας. Αρχικά διευκρινίζει ότι η εξειδίκευση δεν αποτελεί το βασικό προσόν, 

καθώς θα πρέπει να έχει ζήτηση, ειδικά σε μικρές αγορές εργασίας όπου οι ανάγκες 

κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικές, γι’ αυτό τον λόγο αναζητούνται στελέχη με 

πολύπλευρες δεξιότητες. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει και η πολύ καλή χρήση 

της μητρικής γλώσσας παράλληλα με τη γνώση άλλων γλωσσών και τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. Τονίζεται ακόμα και η δυνατότητα του εργαζομένου για διά βίου 

μάθηση σε μία εποχή που τα ρομπότ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον 

εργαζόμενο, καταλήγοντας ότι η γενική παιδεία και η συναισθηματική νοημοσύνη 

συμπληρώνουν τα προσόντα του εργαζομένου που αναζητά η ελληνική αγορά 

εργασίας. 

 

Α2.  
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γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Λ 

 

Β1. α. Με την παρένθεση ο αρθρογράφος επεξηγεί τα επίπεδα σπουδών στα οποία 

αναφέρεται. Με τα εισαγωγικά χρησιμοποιεί ειρωνικά-μεταφορικά τη λέξη 

μαργαριτάρια για να χαρακτηρίσει τα σοβαρά λάθη στη γλώσσα. 

 

β. Με το ερωτηματικό η ερώτηση που διατυπώνεται χρησιμοποιείται ως 

θεματική πρόταση της παραγράφου με σκοπό να λειτουργήσει συνδετικά με την 

προηγούμενη εισάγοντας το θέμα, προσδίδοντας παράλληλα ενδιαφέρον και 

δημιουργώντας περιέργεια στον αναγνώστη. 

 



Β2. α. Η αναφορική πρόταση είναι «που έχει γενική παιδεία, γνώση διοίκησης 

επιχειρήσεων, επικοινωνίας και χρήσης της νέας τεχνολογίας». Πρόκειται για 

αναφορική προσδιοριστική πρόταση καθώς αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του 

όρου που προσδιορίζει (εργαζόμενου) και δεν χωρίζεται από αυτόν με κόμμα. 

 

β. Τα ρομπότ ούτε άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (Α.Ι.) δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν το πρότυπο του εργαζόμενου του 21ου αιώνα. 

 

Β3. 

ρευστότητα ≠ σταθερότητα 

πολυσχιδείς ≠ μονοδιάστατοι 

συνολικού ≠ μερικού 

προσόν ≠ μειονέκτημα 

γνωρίζει ≠ αγνοεί 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ  

επικοινωνιακό πλαίσιο: Πρόκειται για συζήτηση στην τάξη, οπότε είναι απαραίτητη 

προσφώνηση και αποφώνηση, ενώ το ύφος διαθέτει στοιχεία προφορικότητας. 

 

Αγαπητοί συμμαθητές, 

Πρόλογος: Ζούμε σε μία εποχή κατά την οποία η τεχνολογία έχει επιφέρει 

ριζικότατες αλλαγές στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες με αποτέλεσμα να 

επηρεάζονται και τα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σε λίγο θα είμαστε ενήλικες 

πολίτες και θα βγούμε στην κοινωνία αναζητώντας μία θέση σε αυτή. Και ξέρετε 

πολύ καλά ότι το επάγγελμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Πρέπει λοιπόν να 

δούμε προσεκτικά τι ζητά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. 

 

Ζητούμενο Α΄ : Τα προσόντα του σύγχρονου εργαζόμενου 

 Επαγγελματική κατάρτιση σε κάποιον τομέα αλλά και γενικότερη μόρφωση ώστε 

το άτομο να προσαρμόζεται στις αλλαγές. 

 Πολύ καλή γνώση της μητρικής του γλώσσας παράλληλα με τη γνώση ξένων 

γλωσσών. 

 Ικανότητα στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

 Επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα, συναισθηματική 

νοημοσύνη. 

 

Ζητούμενο Β΄:  Λόγοι αναγκαιότητας της εξειδίκευσης 

 Ο ειδικός επιδιδόμενος σ’ ένα μόνο γνωστικό τομέα, μπορεί να αποκτήσει 

ουσιαστική και σε βάθος γνώση. 

 Αυξάνεται η παραγωγή, καθώς μειώνεται ο καταβαλλόμενος μόχθος και 

μεγιστοποιείται η απόδοση. 

 Ο εργαζόμενος αποκτά κύρος εφόσον γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο της 

εργασίας τους και την εκτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 



 Οι συνεχώς πολλαπλασιαζόμενοι επιστημονικοί κλάδοι εξειδίκευσης 

δημιουργούν νέες ευκαιρίες για ενασχόληση του ατόμου σε περισσότερους 

επαγγελματικούς τομείς. 

 

Επίλογος: Συμμαθητές μου, βρισκόμαστε σε κομβική ηλικία καθώς καλούμαστε να 

αποφασίσουμε για το μέλλον μας μέσα από το επάγγελμα το οποίο θα 

ακολουθήσουμε. Και πρέπει να το πράξουμε με σκέψη και σύνεση. Δεν είναι όμως 

τόσο δύσκολο. Αρκεί να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που ζητά η αγορά εργασίας και 

θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της ώστε να γίνουμε κι εμείς 

επιτυχημένοι επαγγελματίες.  

Σας ευχαριστώ 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1. Στο ποίημα είναι ευδιάκριτα τα δύο μέρη της αφήγησης. Το πρώτο μέρος είναι η 

πρώτη στροφική ενότητα (1-10) όπου και παρουσιάζεται η ζωή του παιδιού στην 

Ελλάδα και η σκληρή πραγματικότητα στην οποία είναι αναγκασμένο να ζει. Η 

δεύτερη ενότητα είναι η δεύτερη στροφική ενότητα (16-30) όπου παρουσιάζονται οι 

αναμνήσεις του παιδιού από τη ζωή του στην πατρίδα του και η ονειρική Ελλάδα την 

οποία είχε πλάσσει από τις ιστορίες που άκουγε. 

 

Α2. Ο τίτλος του ποιήματος γεννά προσδοκίες γαλήνης και οικογενειακής ζεστασιάς 

ενός παιδιού που κοιμάται πιθανόν στην αγκαλιά της μητέρας του. Όμως, 

διαβάζοντας το ποίημα διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για το εντελώς αντίθετο· για ένα 

παιδί-μετανάστη, άστεγο το οποίο δουλεύει στα φανάρια και κοιμάται μόνο του το 

βράδυ σε εργοστάσιο με την ανοχή του νυχτοφύλακα, χωρίς να έχει κανέναν να το 

φροντίσει. 

 

Β1. Στους στίχους 5-6 παρουσιάζεται η εικόνα ενός παιδιού άστεγου να κοιμάται 

κουλουριασμένο δίπλα σε μία σχάρα από όπου αναδύεται ατμός. Επίσης, στους 

στίχους 9-10 με την εικόνα του παιδιού να καθαρίζει τζάμια στα φανάρια εντοπίζουμε 

ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο όπου παρουσιάζεται η φτωχή οικονομική του 

κατάσταση. Τέλος, στον στίχο 13 με τη μετωνυμία («τίμια κερδίζει το ψωμί του») 

αναδεικνύεται το μικρό εισόδημα το οποίο βγάζει.  

 

Β2. Οι εικόνες μιας ονειρικής Ελλάδας παρουσιάζονται στους στίχους 23-25. 

Συγκεκριμένα, η εικόνα μιας ακροθαλασσιάς με γυαλιστερά βότσαλα και η οπτική-

ακουστική εικόνα ενός αλόγου που τρέχει στη μάχη με τον αγέρωχο καβαλάρη του. 

Ίσως πρόκειται για εικόνες παρμένες από τον Όμηρο και τα βιβλία που διάβαζε το 

παιδί στη χώρα του, τη Βόρεια Ήπειρο, και με αυτόν τον τρόπο φανταζόταν την 

Ελλάδα. Όμως, η αντίθεση αυτών των στίχων με τους επόμενους δύο (26-27) 

παρουσιάζει τη σκληρή πραγματικότητα. Με τις παρομοιώσεις «σαν τα κέρματα στην 

τσέπη/ Σαν το φτύσιμο στο βλέμμα του πελάτη» αποτυπώνεται παραστατικά ο 



περιφρονητικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τους ντόπιους στην 

προσπάθειά του να κάνει κάποια δουλειά ώστε να επιβιώσει. 

 

Γ. Στο ποίημα παρουσιάζεται μία σκληρή εικόνα της σύγχρονης πραγματικότητας· τα 

παιδιά των φαναριών. Παιδιά-μετανάστες, που ήρθαν στη χώρα μας αναζητώντας μία 

καλύτερη ζωή, προσδοκώντας να βρουν μία νέα πατρίδα, έχοντας πλάσσει γι’ αυτή 

μία ειδυλλιακή εικόνα από τα ακούσματά που είχαν, αλλά που τελικά διαψεύστηκαν. 

Το παιδί του ποιήματός μας είναι μόνο, χωρίς κανέναν να το φροντίζει. Για να ζήσει 

δουλεύει όλη την ημέρα στα φανάρια σκουπίζοντας τα τζάμια των αυτοκινήτων που 

σταματούν στους φωτεινούς σηματοδότες και εισπράττοντας λίγα κέρματα από τους 

οδηγούς, πολλοί από τους οποίους δυσανασχετούν με την παρουσία του ή ακόμα και 

το περιφρονούν. Το βράδυ αποκαμωμένο κοιμάται σε ένα εργοστάσιο με την ανοχή 

του νυχτοφύλακα, κουλουριασμένο κοντά σε μία σχάρα από όπου βγαίνει ατμός και 

το ζεσταίνει. 

Μπορεί η περιγραφή της ζωής του παιδιού να είναι λιτή, όμως δεν παύει να 

αποτυπώνει την αλήθεια και να δημιουργεί δάκρυα στους αναγνώστες, καθώς αντί το 

παιδί να απολαμβάνει την οικογενειακή θαλπωρή και να ζει ανέμελα και χρόνια της 

αθωότητάς του πηγαίνοντας σχολείο και παίζοντας, εκείνο αναγκάζεται να δουλέψει 

για να ζήσει, μακριά από την οικογένεια και την πατρίδα του. Όμως αυτό που 

εξοργίζει περισσότερο είναι η σκέψη ότι όλοι εμείς αδιαφορούμε γι’ αυτή την 

κατάσταση. Όλοι μας είμαστε μάρτυρες τέτοιων εικόνων και συμπεριφερόμαστε 

όπως αναφέρει η ποιήτρια. Είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα με την τεχνολογία να 

έχει κάνει άλματα να υπάρχουν ακόμα τέτοιες εικόνες και ειδικά σε χώρες που 

θέλουν να θεωρούνται ανεπτυγμένες. Και η λύση δεν βρίσκεται μόνο στα χέρια των 

ισχυρών αλλά και στη δική μας συμπεριφορά.  


