
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1. Σύμφωνα με το κείμενο οι συνέπειες της ψηφιακής επανάστασης θα γίνουν 

αισθητές στο άμεσο μέλλον καθώς επηρεάζεται άμεσα ο τομέας της εργασίας, όπως 

της ιατρικής και της εκπαίδευσης. Επισημαίνει ότι θα βελτιωθούν οι υποδομές και τα 

μέσα, μειώνοντας το κόστος, θα αυξηθεί όμως η ανεργία, καθώς αυτοματοποιούνται 

πολλές θέσεις εργασίας. Μάλιστα τονίζει ότι αυτό αφορά τόσο τους ανειδίκευτους 

εργάτες όσο και άτομα με ιδιαίτερες δεξιότητες, καταλήγοντας ότι πλέον ο 

εργαζόμενος έχει να ανταγωνιστεί τις μηχανές. 

 

Α2. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει φέρει ριζικές αλλαγές στον κόσμο σε ελάχιστο 

χρόνο. Από τη μία πλευρά έχει διευκολύνει τη ζωή μας σε απίστευτο βαθμό και 

τα επιτεύγματά της φτάνουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Από την 

άλλα όμως, ο κόσμος χωρίζεται σε αυτούς που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν 

και έχουν πρόσβαση σε αυτή και σε αυτούς που δεν μπορούν, με αποτέλεσμα να 

γίνονται εύκολα υποχείρια των άλλων. 

 

Β1. α. «φέρνει βιβλικών διαστάσεων αλλαγές στην εργασία» 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη μεταφορική χρήση της γλώσσας 

παρουσιάζεται παραστατικά το μέγεθος των αλλαγών στην εργασία. 

 

«μηδενίζουν την απόσταση» 

Η μεταφορική χρήση της γλώσσας στη συγκεκριμένη περίπτωση εκφράζει με 

ζωντανό και γλαφυρό τρόπο το γεγονός ότι με τα νέα τεχνολογικά μέσα μπορούν 

να λυθούν προβλήματα απόστασης γρήγορα και εύκολα. 

 

β. Με τα αποσιωπητικά δηλώνεται η έκπληξη και ο θαυμασμός για το πού μπορεί 

να φτάσει η πρόοδος των τεχνολογικών επιτευγμάτων.  

 

γ. Η νοηματική σχέση ανάμεσα στην πρώτη με τη δεύτερη παράγραφο είναι 

αντιθετική και επιτυγχάνεται με τη χρήση της διαρθρωτικής λέξης όμως. 

 

Β2. α. Η αναφορική πρόταση είναι «που βρίσκονται πολύ πιο ψηλά στην κλίμακα 

δεξιοτήτων». Πρόκειται για αναφορική προσδιοριστική πρόταση καθώς αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο του όρου που προσδιορίζει (δουλειές) και δεν χωρίζεται από 

αυτόν με κόμμα. 

 

β. Θεματική περίοδος: «Όμως, η μοντέρνα ψηφιακή επανάσταση… πάνω από 

έναν αιώνα». 

Σχόλια/ λεπτομέρειες: «Οι νέες τεχνολογίες… πηγαίνει μόνο του.» 

Κατακλείδα: δεν υπάρχει 



Ο τρόπος ανάπτυξης της παραγράφου είναι με παραδείγματα τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να παρουσιαστούν τα επιτεύγματα της ψηφιακής 

επανάστασης. 

Πλαγιότιτλος: Τα επιτεύγματα της ψηφιακής επανάστασης. 

 

Β3. Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων ήταν η κύρια πηγή εσόδων του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους. 

Η βιομηχανική επανάσταση άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. 

Θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στη σχέση σας αν αρνηθείς την πρόσκλησή του. 

Χρειάζεται ιδιαίτερη δεξιότητα για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Αυξήθηκαν οι τιμές των προϊόντων για να καλυφθεί το κόστος παραγωγής. 

 

 

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 παρέχοντας 

αμέτρητες δυνατότητες που με τη σειρά τους επιφέρουν σημαντικές αλλαγές με 

αποτέλεσμα να επηρεάζονται και τα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σίγουρα η 

χρήση των νέων τεχνολογιών στην εργασία θα έχει αρκετές συνέπειες και ιδιαίτερα 

τους εργαζόμενους. 

 

Ζητούμενο Α΄ : συνέπειες των νέων τεχνολογιών στους εργαζομένους 

Θετικά 

 Λιγότερος χρόνος και μόχθος για την ολοκλήρωση της εργασίας με αποτέλεσμα 

την αύξηση του ελεύθερου χρόνου. 

 Καλύτερες συνθήκες εργασίας. 

 Εμφάνιση της τηλεργασίας ως ευέλικτης μορφής εργασίας οδηγεί αποκλεισμένες 

κοινωνικές ομάδες στον εργασιακό χώρο. 

 

Αρνητικά 

 Η αυτοματοποίηση της εργασίας οδηγεί πολλούς στην ανεργία. 

 Τυποποίηση της εργασίας με αποτέλεσμα να χάνεται το ενδιαφέρον. 

 Η τηλεργασία οδηγεί σε απομόνωση και απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων. 

 

Ζητούμενο Β΄:  τρόποι αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών από τη χρήση 

της τεχνολογίας στην εργασία 

 Ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός, ώστε οι νέοι να κατευθύνονται σε 

κλάδους σπουδών που θα τους εξασφαλίζουν εργασία. 

 Συνεχής μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, για να μπορεί 

εύκολα να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας. 



 Τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. 

 

 

Επίλογος: Συμμαθητές μου, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις αλλαγές καλούμαστε 

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

ακολουθήσουμε. Αν αντιληφθούμε τι είναι αυτό που ζητά η αγορά εργασίας και 

ανταποκριθούμε στις ανάγκες της, σίγουρα θα γίνουμε κι εμείς επιτυχημένοι 

επαγγελματίες αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες προς όφελός μας.  

Σας ευχαριστώ 

 

 

Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Α1. Στο απόσπασμα ο Θανάσης, φίλος του Αργύρη, του ζητά να δανειστεί για λίγο τα 

εργαλεία του. Ο Αργύρης νιώθοντας άσχημα του τα δανείζει και πληγώνεται ακόμη 

περισσότερο, όταν ο τσαγκάρης της γειτονιάς κτυπάει την πόρτα ζητώντας τα 

χρήματα που του χρωστάει, λέγοντας ότι τον θεωρούσε τίμιο άνθρωπο. Στο μεταξύ, 

επιστρέφει η γυναίκα του Γεωργία στην οποία δεν τολμά να παραδεχτεί ότι απέφυγε 

να ζητήσει από τη γειτόνισσα τα χρήματα που τους χρωστάει. Η Γεωργία τού λέει ότι 

βρήκε αγοραστή για τη ραπτομηχανή της και του εξομολογείται ότι είχε πάει σε 

κάποιον γνωστό της, για να τον παρακαλέσει να βρει δουλειά και στους δύο. 

 

Α2. Ο Αργύρης δανείζοντας τα εργαλεία του στον Θανάση νιώθει ότι μαζί με αυτά 

έχασε και την ίδια του τη ζωή. Απελπίζεται συνειδητοποιώντας ότι η ανεργία δεν 

είναι μία κατάσταση από την οποία θα βγει σύντομα και ότι δεν είναι σε θέση να 

ασκήσει το επάγγελμά του, ενώ ουσιαστικά ζηλεύει τον Θανάση που βρήκε δουλειά. 

Και ενώ νιώθει τόσο άσχημα, ο τσαγκάρης της γειτονιάς κτυπάει την πόρτα και του 

ζητά τα χρήματα που του χρωστάει. Κρύβεται από αυτόν, εφόσον δεν έχει να τον 

πληρώσει, και τα λόγια του τσαγκάρη ότι τον θεωρούσε τίμιο άνθρωπο τον 

πληγώνουν ακόμη περισσότερο, χάνοντας και το τελευταίο που του έχει απομείνει, 

την αξιοπρέπειά του. 

 

Β1. α. Στα αφηγηματικά μέρη συχνά ο συγγραφέας χρησιμοποιεί β΄ ενικό πρόσωπο. 

Δύο τέτοια σημεία είναι: «Τώρα είσαι πια ολότελα άνεργος.» και «Απόψε δεν είσαι 

τίμιος άνθρωπος, όπως νομίζει ο τσαγκάρης, και δεν έχεις εργαλεία. Δηλαδή δεν έχεις 

τίποτα.». Η χρήση του β΄ ενικού προσώπου στα σημεία αυτά αποτελεί ένα είδος 

εσωτερικού μονολόγου παρουσιάζοντας τις σκέψεις του Αργύρη και αποκαλύπτοντας 

τον χαρακτήρα του. 

β. Με τον διάλογο αναδεικνύεται με ζωντανότερο και παραστατικότερο τρόπο η 

άσχημη συναισθηματική κατάσταση του Αργύρη αλλά και οι σκέψεις του γύρω από 

τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται λόγω της ανεργίας. Μέσα από τον διάλογο το 

κείμενο αποκτά θεατρικότητα παρουσιάζοντας τις προσπάθειες του Αργύρη αλλά και 



της Γεωργίας να βρουν δουλειά και την εναπόθεση των ελπίδων τους σε γνωστούς 

και φίλους. 

 

Β2. Παρομοίωση: «Ο Αργύρης τυλίχτηκε μες στις κουβέρτες σα να ’θελε να πνιγεί.» 

Με την παρομοίωση αυτή παρουσιάζεται η συναισθηματική αντίδραση του Αργύρη 

στο άκουσμα ότι η Γεωργία είχε πάει στον Λεωνίδα, γεγονός το οποίο δεν του άρεσε. 

Μεταφορές: «ήθελε να λιώσει τα μούτρα του στα σανίδια του» 

          «Γατζώθηκε απ’ τα κάγκελα» 

Με τις δύο αυτές μεταφορές παρουσιάζεται παραστατικότερα η απελπισία του 

Αργύρη όταν δίνει τα εργαλεία του στον Θανάση, νιώθοντας πλέον την ανεργία πολύ 

πιο έντονη. 

Μικροπερίοδος λόγος: «Βήματα στο παράθυρο. Κοκάλιασε. Ο Γεωργιάδης. 

Χτύπησε τις γρίλιες. Σφίγγει τα σαγόνια του που τρέμουνε. Δε σάλεψε. Αυτός είναι, 

χτύπησε το τζάμι της πόρτας. Κοίταξε να δει, ν’ ακούσει και να καταλάβει.» 

Με τον μικροπερίοδο λόγο το κείμενο αποκτά ταχύτητα και σαφήνεια, ενώ στην 

τηλεγραφική αυτή διατύπωση παρουσιάζονται με λιτό ύφος οι αντιδράσεις του 

Αργύρη. 

 

Γ. Ο Αργύρης όπως κι άλλοι πολλοί φίλοι του είναι άνεργος. Μάταια ψάχνει να βρει 

δουλειά. Νιώθει άχρηστος και απελπισμένος, αισθάνεται ότι έχει χάνει την ίδια του 

τη ζωή. Αυτό έχει επιπτώσεις στην ψυχική του κατάσταση και στη σχέση του με τη 

γυναίκα του. Ζηλεύει τον Θανάση, τον φίλο του, ο οποίος βρήκε δουλειά. Δεν θέλει 

να γνωρίζουν οι φίλοι του την κατάστασή του, αν και οι περισσότεροι βρίσκονται 

στην ίδια θέση με εκείνον λόγω των δυσκολιών που περνούσε η χώρα μετά το τέλος 

του πολέμου. Νιώθει άσχημα που εξαρτάται από άλλα άτομα για να βρει εργασία, 

ντρέπεται και εξοργίζεται για την κατάντια του αυτή, πληγώνεται που δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Αλλά νιώθει και ικανοποίηση όταν 

βλέπει πως και οι φίλοι του δεν έχουν καλύτερη μοίρα. Αυτό τον κάνει χαιρέκακο 

άνθρωπο. Με τη γυναίκα του τη Γεωργία είναι απόμακρος και δεν της αποκαλύπτει 

τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Γενικά ο Αργύρης έχει αναπτύξει αρνητικά 

συναισθήματα ηττοπάθειας, χαιρεκακίας, απογοήτευσης ίσως και παραίτησης, 

απομακρυνόμενος από τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Σίγουρα είναι δικαιολογημένα τα συναισθήματα που νιώθει όντας μακροχρόνια 

άνεργος, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να τα αφήσει να τον λυγίσουν και 

να τον βυθίσουν στα σκοτάδια της παραίτησης. Πρέπει να πάρει τη ζωή στα χέρια 

του, να αγωνιστεί και να συνειδητοποιήσει ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι εκείνη την 

εποχή βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση και όχι μόνο εκείνος. Χρειάζεται πίστη και 

αισιοδοξία ότι παρά τις δυσκολίες, όλα μπορούν να ξεπεραστούν και να υπάρξει ένα 

καλύτερο μέλλον.  


