
Απαντήσεις 

 

Ερώτηση 1. 

Ποια ήταν η καταγωγή της κοπέλας του ταμείου που τράβηξε την προσοχή του αφηγητή; 

Δεξιότητα που ανιχνεύεται:  Πρόσβαση στο κείμενο και εξαγωγή πληροφορίας. 

 

Σωστό: Γίνεται αναφορά στην καταγωγή της κοπέλας, ότι ήταν από την Ουκρανία π.χ. 

- Ήταν ουκρανή 

- Ήταν από την Ουκρανία 

- Ουκρανέζα 

 

Λάθος: Κάθε άλλη απάντηση  εκλαμβάνεται ως λάθος. Πχ.  

- Ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια 
- Ήταν πρωταθλήτρια στην κολύμβηση 

 

Ερώτηση 2:  

Στην τρίτη παράγραφο του κειμένου ο αφηγητής παρατηρεί «Κι όμως: αυτή θα 'ναι... 

Απίστευτο.» Τι είναι αυτό που θεωρεί απίστευτο;      

Δεξιότητα που ανιχνεύεται:  Ανάπτυξη ερμηνείας. 

 

Σωστό :  

Αναφέρεται στο γεγονός ότι μια παγκόσμια πρωταθλήτρια από την Ουκρανία εργάζεται ως 

ταμίας σ’ ένα σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη   ή  

Ότι μια παγκόσμια πρωταθλήτρια εργάζεται σ’ ένα σούπερ μάρκετ. 

- Δεν περίμενε να συναντήσει στη θέση του ταμία μια παγκόσμια πρωταθλήτρια στη 

κολύμβησης και μάλιστα από την Ουκρανία, ή 

- Ήταν απίθανο να βλέπει να εργάζεται στο ταμείο μια πρωταθλήτρια της Ουκρανίας, ή 

- Απίστευτο του φαίνεται το γεγονός ότι μια παγκόσμια πρωταθλήτρια μεταναστεύει 

από τη χώρα της και εργάζεται ως ταμίας σε σούπερ μάρκετ για να ζήσει.   

 

Λάθος:  Άσχετες ή γενικές και αόριστες απαντήσεις όπως:  



- Απίστευτο ήταν ότι έβλεπε μπροστά του μια πρωταθλήτρια. 

- Έβλεπε στο ταμείο μια ψηλή και αδύνατη  

- Η κοπέλα του ταμείου ήταν από την Ουκρανία 

- Μια ξένη εργαζόταν στο ταμείο 

 

 

Ερώτηση 3. 

Ο συγγραφέας επέλεξε για το διήγημα τον τίτλο: «Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ». Ποια σχέση 

διακρίνεις ανάμεσα στον τίτλο και στο περιεχόμενο του διηγήματος. 

 

Δεξιότητα που ανιχνεύεται: Αναστοχασμός επί της μορφής και αξιολόγηση . 

 

Σωστό : Αναφέρεται με οποιοδήποτε τρόπο στις δυο ιδιότητες της κοπέλας του ταμείου, 

την επίκαιρη επαγγελματική  και την αθλητική της ιδιότητα. 

- Η κοπέλα τώρα είναι ταμίας σε σούπερ μάρκετ, παλιά όμως ήταν πρωταθλήτρια 

στην κολύμβηση, δηλαδή μέσα στο νερό 

- Το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι πρωταθλήτρια στο νερό και ταμίας σε 

σούπερ μάρκετ 

- Η ουκρανή έχει πάρει χρυσό μετάλλιο κολυμπώντας στα νερά και είναι και 

ταμίας σε σούπερ μάρκετ. 

- Παλιά κέρδιζε μετάλλια στο νερό, έκανε δηλαδή ταμείο στο νερό, τώρα κάνει 

ταμείο στο σούπερ μάρκετ. 

 

Λάθος: Κάνει αναφορά μόνο σε μια από τις δυο ιδιότητες της κοπέλας ή καμία αναφορά σ’ 

αυτές τις ιδιότητες 

- Η κοπέλα είναι ταμίας σε σούπερ μάρκετ. 

- Η κοπέλα του διηγήματος έχει κεράσει πολλές ώρες στο νερό 

- Το κεντρικό πρόσωπο του διηγήματος είναι μια σπουδαία πρωτα-θλήτρια.  

- Ο τίτλος εκφράζει πολύ ωραία το περιεχόμενο 

 

 

 



 

 

Ερώτηση 4. 

Το αφηγηματικό κείμενο συνοδεύεται από ένα σκίτσο. Τι θα έλεγες σε κάποιον που 

υποστηρίζει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κείμενο;   

Να υπερασπιστείς την επιλογή του σκίτσου γι’ αυτό το διήγημα με στοιχεία που θα 

αντλήσεις μέσα από το κείμενο   

 

Δεξιότητα που ανιχνεύεται: Προβληματισμός επί του περιεχομένου και αξιολόγηση. 

 

Σωστό : Αναφέρεται τουλάχιστον σε δυο στοιχεία του σκίτσου συσχετίζοντάς τα με το 

κείμενο και παραθέτει φράσεις από το κείμενο ή παραπέμπει σε σημεία του κειμένου με 

δικά του λόγια, π.χ.: 

α. Το σκίτσο απεικονίζει το Λευκό Πύργο κάνοντας έτσι αναφορά στον τόπο του 

διηγήματος, δηλ τη Θεσσαλονίκη (…ταμίας με πρασινωπή στολή στο 

συνοικιακό σούπερ μάρκετ της Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης…). και  

β. Με την προβολή της γυναικείας φιγούρας γίνεται αναφορά στην παγκόσμια 

πρωταθλήτρια. Το μέγεθός της επισημαίνει ότι η φήμη και η επιτυχία της έχει 

απλωθεί σ’ όλο τον κόσμο και ξεπερνάει κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της 

πόλης όπου εργάζεται (Η Ουκρανή κολυμβήτρια Οξάνα Σκαλντίνοβα, 

Ολυμπιονίκης στα εκατό μέτρα πεταλούδα…),  

- Το σκίτσο είναι εξαιρετικό. Δείχνει το Λευκό Πύργο, για να μας πει ότι 

πρόκειται για τη Θεσσαλονίκη (…ταμίας με πρασινωπή στολή στο συνοικιακό 

σούπερ μάρκετ της Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης…). Και η γυναικεία φιγούρα 

είναι μεγάλη και καλύπτει όλο σχεδόν το σκίτσο, γιατί είναι η παγκόσμια 

πρωταθλήτρια (Ολυμπιονίκης στα εκατό μέτρα πεταλούδα). 

- Ένας Λευκός Πύργος γα τη Θεσσαλονίκη (στο συνοικιακό σούπερ μάρκετ της 

Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης) και μια μεγάλη και τρανή γυναικεία φιγούρα 

που ξεχωρίζει σ’ αυτή την πόλη (λαμπερή, διακριτική αυτοπεποίθηση -  

Κάθεται στητά, με όρθιο τον λαιμό και κάθετη τη ράχη…) είναι ό,τι καλύτερο 

για το διήγημα.  

 

Μερικώς σωστό 75%: Αναφέρεται και σε δυο στοιχεία του σκίτσου συσχετίζοντάς τα με το 

κείμενο, και τεκμηριώνει το ένα π.χ. 

-  Το σκίτσο είναι πολύ καλό. Μας λέει ολοφάνερα ότι πρόκειται για τη 

Θεσσαλονίκη  (στο συνοικιακό σούπερ μάρκετ της Κάτω Τούμπας 

Θεσσαλονίκης). 



- Σ’ αυτή τη μεγάλη γυναικεία φιγούρα μπορεί κανείς να αναγνωρίσει μια 

σπουδαία προσωπικότητα.  

       Άρα το σκίτσο είναι πολύ επιτυχημένο. 

 

Μερικώς σωστό 50%:  Αναφέρεται σε δυο στοιχεία του σκίτσου συσχετίζοντάς τα με το 

κείμενο και δεν τεκμηριώνει κανένα, ή αναφέρεται μόνο σε ένα στοιχείο και το 

τεκμηριώνει. 

 

Μερικώς σωστό 25%:  Αναφέρεται μόνο σε ένα στοιχείο του σκίτσου συσχετίζοντάς το με 

το κείμενο,  χωρίς όμως τεκμηρίωση. 

 

 

Λάθος: Γενικές και αόριστες απαντήσεις ή απαντήσεις με αναφορά στη Θεσσαλονίκη ή / και 

στην πρωταθλήτρια χωρίς όμως κανέναν συσχετισμό με το κείμενο, π.χ. 

 

- Πρόκειται για πολύ ωραίο σκίτσο. Δείχνει τη Θεσσαλονίκη και μια πολύ ψηλή 

γυναικεία φιγούρα 

 

 

  Δραστηριότητα 2 [ Διαβάζοντας ένα άρθρο…] 

Απαντήσεις  

Ερώτηση Α 

Εξήγησε με απλούστερη διατύπωση σε συμμαθητή σου την παρακάτω πρόταση του 

κειμένου: Προστασία ενάντια στις διακρίσεις που υφίστανται (εργοδοτική αυθαιρεσία, 

αστυνομική βία, αδυναμία θρησκευτικής ελευθερίας κ.ά.). (7 μονάδες) 

 

Το κράτος οφείλει να προστατεύει τους οικονομικούς μετανάστες από παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων τους. Οι μετανάστες κυρίως αδικούνται ως προς τα εργασιακά τους 

δικαιώματα, δεν τους πληρώνουν καλά, σύμφωνα με το νόμο, ούτε τους ασφαλίζουν. 

Ακόμα, η αστυνομία τους αντιμετωπίζει με βία, χωρίς να σέβεται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δεν τους διατίθεται κάποιος χώρος ώστε να 

ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Σε όλα αυτά, το κράτος πρέπει  να παρέμβει και 

να δώσει λύσεις 

 



Ερώτηση Β 

Χαρακτήρισε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος σύμφωνα 

με το κείμενο. (Σημείωσε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο)       (8 μονάδες)  

 

 Σωστό Λάθος 

1. 

 

Η αφομοίωση έχει ως χαρακτηριστικό την αμοιβαία αποδοχή μεταξύ 

μεταναστών και γηγενούς πληθυσμού 

 Χ 

2. 

 

Προϋποθέσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών 

είναι : 

  

α. Η μόνιμη διαμονή  Χ 

β. Η συνεργασία Κράτους, Κοινωνίας και Μεταναστών Χ  

3. 

 

Τον σημαντικότερο ρόλο για την υποδοχή των μεταναστών έχει η 

κοινωνία των πολιτών 

 Χ 

4. 

 

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης αποτελεί βασικό εμπόδιο για την 

ομαλή ένταξη των μεταναστών 

Χ  

 

 

Ερώτηση Γ 

Σύνδεσε τις διαρθρωτικές λέξεις που σου δίνονται (με έντονα γράμματα στο κείμενο) με 

κάποιες από τις παρακάτω σημασίες: αντίθεση, αιτιολόγηση, προσθήκη, χρόνος, 

επεξήγηση, σειρά, επιβεβαίωση, σκοπός, προϋπόθεση. 

(8 μονάδες) 

 1 Παράλληλα   χρόνος 

 2. ακριβώς γιατί   αιτιολόγηση 

 3.Επιπλέον   προσθήκη 

  4. Άλλωστε   επιβεβαίωση 

5. Όμως   αντίθεση 

6.  Άρα    συμπέρασμα 

7. Τέλος   σειρά 

8. δηλαδή   επεξήγηση 

 



Ερώτηση Δ 

 

Να υποστηρίξεις ή να απορρίψεις τις παρακάτω θέσεις με βάση το κείμενο. Σημείωσε √ 

στο κουτάκι, αν συμφωνείς, και Χ αν διαφωνείς. Στη συνέχεια γράψε από κάτω φράσεις 

ή προτάσεις από το κείμενο, που  στηρίζουν την επιλογή σου.  

 (12 μονάδες) 

 

1. ν Η ενσωμάτωση των μεταναστών νοείται ως ομαλή ένταξη στην κοινωνία υποδοχής 
και αρμονική συνύπαρξη με τον γηγενή πληθυσμό. 

 

…. Ενσωμάτωση, ένταξη, αμοιβαία αποδοχή. Τρεις ισότιμοι όροι 

για να περιγράψουμε μια ιδεατή πραγματικότητα: αυτόνομη 

οικονομική επιβίωση των μεταναστών και αρμονική συνύπαρξη με 

τον εντόπιο πληθυσμό 

 

2. ν Στην ομαλή ένταξη των μεταναστών συμβάλλει και η εγρήγορση των διωκτικών 

αρχών στην αντιμετώπιση της παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα. 

 

Παράλληλα, επειδή η μετανάστευση είναι παγκόσμιο φαινόμενο 

με ταχύτατη εξέλιξη και πολλαπλές διακλαδώσεις, επιβάλλεται 

συνεχής επαγρύπνηση με σκοπό, αφενός την καταστολή του 

φαινομένου της παράνομης εισόδου, διακίνησης και εμπορίας 

μεταναστών, και αφετέρου την πρόληψη με νομοθετικές ρυθμίσεις  

και υιοθέτηση «καλών πρακτικών» που έχουν εφαρμόσει άλλες 

χώρες.     

 

3 χ Η πράξη μάς δείχνει  ότι βασικά υπάρχει ένας τύπος μετανάστη που 
κατηγοριοποιείται ανά φύλο και χώρα προέλευσης. 

 

. Άλλωστε δεν υπάρχει ένας τύπος μετανάστη, αλλά πολλές υπο–

ομάδες (ομογενείς, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, οικονομικοί 

μετανάστες, πολίτες  ΕΕ, πολίτες εκτός ΕΕ) και κατηγορίες ( νόμιμοι, 

παράνομοι, θύματα εμπορίας, αλλοδαποί σύζυγοι κ.λπ.) Άρα, δεν έχει 

νόημα να μιλάμε για ενσωμάτωση γενικά. Κάθε άτομο, κάθε ομάδα, 

χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση.    

 



                                                 

        3.  Διαβάζοντας γραφήματα … 

Η Γνώση Σώζει (διασκευή) 

 

Επικρατεί η άποψη ότι οι κάτοχοι των μεταπτυχιακών τίτλων είναι περισσότεροι από τη 

ζήτηση στην αγορά εργασίας, ενώ εμφανίζεται έλλειψη εργαζομένων με χαμηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο. Όμως,  υπάρχουν και άλλες απόψεις πάνω στο ζήτημα αυτό … 

Διάγραμμα 1. Ποσοστό απασχολούμενων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, υπολογισμοί  Π.Ε. Πετράκης, καθηγητής ΕΚΠΑ, με τη συνεργασία του Δ. 

Βαλσαμή 

Να ανατρέξεις στο κείμενο, για να απαντήσεις στις ερωτήσεις 

που ακολουθούν. 

Ερώτηση 1 

Σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα παρατηρείται αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του 2012 

σε σχέση με το 1998; Κύκλωσε το σωστό γράμμα.  (5 μονάδες) 

 

Α. Σε καμία κατηγορία 

Β. Σε όλες εκτός από τη βαθμίδα «Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό» 

Γ. Στη βαθμίδα «Δεν πήγε καθόλου σχολείο» 

Δ. Μόνο στη βαθμίδα «Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό» 



 

Ερώτηση 2 

Σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση ποσοστού 

απασχόλησης  το  2012 σε σχέση με το 1998;                                             (5 μονάδες) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

Ερώτηση 3  

Ένας μαθητής που αναρωτιέται τι να προτιμήσει ανάμεσα σε ΑΤΕΙ/ΤΕΙ ή ΑΕΙ για τις 

μελλοντικές του σπουδές με κριτήριο την επαγγελματική του αποκατάσταση τι θα 

πρότεινες να επιλέξει βάσει των πληροφοριών που παρέχει το διάγραμμα; Αιτιολόγησε 

την απάντησή σου.   

(10 μονάδες) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ερώτηση 4  

 

Κατά πόσο επιβεβαιώνεται ο τίτλος «Η γνώση σώζει» από το διάγραμμα που τον 

ακολουθεί; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.                                          (10 μονάδες) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Ενδεικτικές απαντήσεις 

Σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα παρατηρείται αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του 2012 

σε σχέση με το 1998; Κύκλωσε το σωστό γράμμα.  (5 μονάδες) 

 

Α. Σε καμία κατηγορία 

Β. Σε όλες εκτός από τη βαθμίδα «Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό» 

Γ. Στη βαθμίδα «Δεν πήγε καθόλου σχολείο» 

Δ. Μόνο στη βαθμίδα «Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό» 

 

Ερώτηση 1  

Δ 

Ερώτηση 2 

Σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση ποσοστού 

απασχόλησης  το  2012 σε σχέση με το 1998;                                             (5 μονάδες) 

 

(Στην εκπαιδευτική βαθμίδα) «Απολυτήριο Δημοτικού» 

Ερώτηση 3  

Ένας μαθητής που αναρωτιέται τι να προτιμήσει ανάμεσα σε ΑΤΕΙ/ΤΕΙ ή ΑΕΙ για τις 

μελλοντικές του σπουδές με κριτήριο την επαγγελματική του αποκατάσταση τι θα 

πρότεινες να επιλέξει βάσει των πληροφοριών που παρέχει το διάγραμμα; Αιτιολόγησε 

την απάντησή σου.   

(10 μονάδες) 

Σύμφωνα με το διάγραμμα, και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ΤΕΙ, το 2012 

παρατηρείται μείωση του ποσοστού απασχόλησης σε σχέση με το 1998. 

 Όμως, αν και το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων ΑΕΙ σημειώνει μεγαλύτερη 

μείωση (74-63=11 μονάδες) σε σύγκριση  με αυτό   των αποφοίτων ΑΤΕΙ ΤΕΙ (69-60 

=6 μονάδες), τα ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων ΑΕΙ τόσο κατά το 1998 

(74%) όσο και κατά το 2012 (63%) είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα των 

αποφοίτων ΑΤΕΙ ΤΕΙ (69% και 60%). 
Συνεπώς, θα πρότεινα στο νέο που προβληματίζεται τι να προτιμήσει ανάμεσα σε ΑΤΕΙ/ΤΕΙ 

ή ΑΕΙ για τις μελλοντικές του σπουδές, με κριτήριο την επαγγελματική του αποκατάσταση, 

να επιλέξει σπουδές ΑΕΙ, γιατί θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας. 



 

Ερώτηση 4 

Κατά πόσο επιβεβαιώνεται ο τίτλος «Η γνώση σώζει» από το διάγραμμα που τον 

ακολουθεί; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.                                          (10 μονάδες) 

 

Η μείωση του ποσοστού των απασχολούμενων το 2012 σε σχέση με το 1998 πλήττει όλες 

τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με εξαίρεση αυτή των κατόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών, το ποσοστό απασχόλησης των οποίων σημείωσε αύξηση. 

Ως προς τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες,  αν και το ποσοστό απασχόλησης το 2012 

μειώθηκε σε όλες,  η μεγαλύτερη μείωση πλήττει τα άτομα που ανήκουν στις χαμηλότερες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες (απολυτήριο δημοτικού, μερικές τάξεις Δημοτικού).  Ακόμη, όμως,  

και στην τελευταία εκπαιδευτική βαθμίδα που το ποσοστό μείωσης της απασχόλησης είναι 

από τα μικρότερα, οι πιθανότητες να βρει κανείς εργασία είναι οι πιο χαμηλές.  

Δηλαδή,  το διάγραμμα δείχνει ότι οι απόφοιτοι των υψηλών εκπαιδευτικών βαθμίδων 

αντιμετωπίζουν μικρότερο πρόβλημα στην εύρεση εργασίας, εφόσον,  είτε το ποσοστό 

απασχόλησης αυξάνεται (κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων) είτε,  και όταν μειώνεται,  τα 

επίπεδα απασχόλησης παραμένουν υψηλά/ή κατά πολύ υψηλότερα από αυτά των ατόμων 

που ανήκουν στις χαμηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Άρα, ο τίτλος  «Η γνώση σώζει»  επιβεβαιώνεται πλήρως από το διάγραμμα. 

 

                     

                                                       


