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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
Α1. Ο συγγραφέας στο κείμενό του προβληματίζεται σχετικά με το 

επάγγελμα. Το τελευταίο επιδρά καταλυτικά στο χαρακτήρα και στη 
σκέψη του ατόμου ιδιαίτερα αν συνάδει με τις προτιμήσεις και τις 
επιλογές του οπότε γίνεται στοιχείο της νοοτροπίας του. Ο 
συνειδητοποιημένος αυτός επαγγελματίας πιστεύει ότι με την 
εργασία του δεν κερδίζει μόνο τα προς το ζην, αλλά ταυτόχρονα 
εντάσσεται ομαλά στην κοινωνία και συμβάλλει στην εύρυθμη 
λειτουργία της. Γι’ αυτό άλλωστε και όταν συνταξιοδοτείται 
αισθάνεται ότι περιθωριοποιείται, αλλά και ότι κινδυνεύει να χαθεί 
όλο το έργο που έχει επιτελέσει στον επαγγελματικό του χώρο.  

 
Β1. Ο επαγγελματικός χώρος λειτουργεί ως φορέας κοινωνικοποίησης. 

Αυτό συμβαίνει γιατί μέσα σε αυτόν το άτομο συναναστρέφεται με 
τους συνανθρώπους του ώστε επικοινωνεί μαζί τους και γνωρίζει τις 
απόψεις και τους προβληματισμούς τους. Παράλληλα με το έργο 
που παράγει συμβάλλει στην αρμονική λειτουργία του κοινωνικού 
συνόλου βοηθώντας στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του 
τελευταίου. Έτσι η εργασία προσφέρει την ευκαιρία στον άνθρωπο 
να βρίσκεται σε συνεχή και αμφίδρομη σχέση προσφοράς και 
αντιπροσφοράς με την κοινωνία. 

 
Β2. Παράδειγμα: «ο γιατρός…πλοίαρχος» 
       Αιτιολόγηση: «γιατί αισθάνονται…δουλειά τους» 
 
Β3. Τα ΜΜΕ ασκούν καθοριστική επίδραση στις απόψεις των νέων. 
      Είχε την πεποίθηση πως θα καταφέρει να περάσει στις εξετάσεις 

χωρίς να διαβάσει. 
      Αν και είναι ερασιτέχνης μουσικός συνθέτει πολύ μελωδικές 

μπαλάντες. 



 

 

Β4. επηρεάζει = επιδρά 
       κλίσεις = τάσεις 
       εκλογής = επιλογής 
       δραστηριότητα = ενεργητικότητα 
 

       δυστυχώς ≠ ευτυχώς 
       γενικότερος ≠ ειδικότερος 
       αμφιβολίες ≠ βεβαιότητες 
       γνήσιο ≠ νόθο  
 

Γ1. Τίτλος:  «τι θα γίνω όταν μεγαλώσω…» 
 

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι για το σύγχρονο άνθρωπο 
ένα μείζον πρόβλημα καθώς θα αποτελέσει το μέσο βιοπορισμού και 
ανεξαρτητοποίησής του. Ταυτόχρονα δίνει διέξοδο στην έμφυτη 
δημιουργικότητά του, ενώ του προσφέρει κοινωνική καταξίωση και 
ηθική ικανοποίηση. 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους στην επιλογή 
επαγγέλματος: 
 ατομικά κριτήρια: κλίσεις, ενδιαφέροντα, ικανότητες, επιθυμίες, 

στόχοι 
 επιρροή από το οικογενειακό περιβάλλον 
 ανάγκες κοινωνικού χώρου, αγορά εργασίας, εύκολη απορρόφηση 
 εργασιακοί όροι, αποδοχές, υλικές απολαβές, εξελιξιμότητα 
 ιεράρχηση των επαγγελμάτων ανάλογα με την κοινωνική προβολή 

που εξασφαλίζουν 
 κοινωνικές ανισότητες σχετικά με την παροχή ευκαιριών 

ανάπτυξης 
 

Προϋποθέσεις που βοηθούν ώστε η επιλογή επαγγέλματος να είναι 
επιτυχής: 
 επαρκής και οργανωμένος σχολικός επαγγελματικός 

προσανατολισμός 
 μη άσκηση πιέσεων από το οικογενειακό περιβάλλον 
 κοινωνική ισότητα ευκαιριών και επαγγελματικής ανέλιξης, 

αξιοκρατία 
 ορθή εκτίμηση κλίσεων και ικανοτήτων του ατόμου 

Τέλος η ορθή επιλογή επαγγέλματος αποτελεί βασική προϋπόθεση 
ευημερίας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 


