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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

A1. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα παρουσιάζονται δύο μαρτυρίες σχετικά με την 
επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρώτη μαρτυρία, ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός θα έπρεπε να είναι βασικός στόχος του σχολείου αλλά 
και της κοινωνίας ώστε ν’ αποφευχθεί ο συνωστισμός σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και η 
ανεργία. Στα ίδια πλαίσια κινείται και η δεύτερη μαρτυρία σχολιάζοντας περαιτέρω την 
αδυναμία της χώρας μας να προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες στους νέους με 
αποτέλεσμα τον αναγκαστικό συμβιβασμό και την επαγγελματική μετανάστευση. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α. Σωστό         β. Σωστό         γ. Λάθος         δ. Σωστό         ε. Λάθος 

 

Β2 α. Κυριολεκτικός τίτλος:  «Οι επαγγελματικές ανησυχίες των νέων μας» 

Μεταφορικός τίτλος:  «Οι ελπίδες των ελληνόπουλων σβήνουν…» 

 

β. Στο κείμενο Ι με τη χρήση στατιστικών στοιχείων επιτυγχάνεται η επίκληση στη 
λογική. Συγκεκριμένα, προσδίδεται εγκυρότητα και αξιοπιστία στα λεγόμενα του 
συντάκτη καθώς παρατίθενται τα ακριβή αποτελέσματα της έρευνας του Pew 
Research Center. Ο λόγος λοιπόν γίνεται πιο αποδεικτικός και πιο πειστικός σχετικά 
με τις προσδοκίες των ανθρώπων για το μέλλον. 

Από την άλλη, η εκτεταμένη χρήση μαρτυριών στο κείμενο ΙΙ αποτυπώνει την 
δικαιολογημένη ανησυχία των νέων στην Ελλάδα για το επαγγελματικό τους μέλλον 
καθώς και το αίσθημα ανασφάλειας και αγωνίας που νιώθουν. Μέσα από τις 
συγκεκριμένες μαρτυρίες είναι έκδηλη και η πικρία αλλά και η απογοήτευσή τους 
από την Ελλάδα που δεν τους προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική καταξίωση και 
ανέλιξη (αυτούσια λόγια νέων· άρα πιο πειστικός λόγος). 
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Β3. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου Ι η συντάκτρια μας ευαισθητοποιεί 
χρησιμοποιώντας καταρχάς α΄ πληθυντικό πρόσωπο (να φανταστούμε, επιμένουμε, 
νιώθουμε…) για να τονίσει ότι η ανησυχία για το μέλλον είναι κάτι που μας αφορά όλους… 
Επιπλέον, η χρήση ποιητικής γλώσσας με πλήθος μεταφορών και εικόνων διεγείρει 
συναισθηματικά τον αναγνώστη κάνοντας ταυτόχρονα το ύφος γλαφυρό… («σωρεύουμε 
δυνάμεις ενάντια στα μελλοντικά ερείπια», «νιώθουμε τον αέρα της απαντοχής να καίει τα 
χείλη μας»). Με το καταληκτικό ερώτημα («Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;») εκφράζεται η 
διάθεση της συντάκτριας να μοιραστεί τον προβληματισμό της αλλά και την αγωνία της για 
το μέλλον μαζί μας, προσδίδοντας παράλληλα στον λόγο μεγαλύτερη ζωντάνια και 
παραστατικότητα. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Στο ποίημα του Νίκου Γκάτσου, τα παιδιά ενός φωτεινού αστεριού, του Σείριου δακρύζουν 
όταν ο δάσκαλός τους τους εξηγεί πως οι άνθρωποι στη γη έχουν λόγους ν’ αγωνίζονται, να 
διαδηλώνουν, να εκφράζονται μέσα από στίχους και τραγούδια… Όλη αυτή η περιγραφή 
της ζωής στη γη αποδίδεται με μεταφορική χρήση του λόγου από το ποιητικό υποκείμενο 
(«ακούραστοι κυνηγοί του ονείρου κεντάνε με συνθήματα τους τοίχους»). Τα παιδιά στον 
Σείριο λοιπόν νιώθουν συμπάθεια για τους γήινους που ζουν πολύ διαφορετικά από τη δική 
τους ξέγνοιαστη καθημερινότητα μακριά από πολέμους και θανάτους. Η ζωή των παιδιών 
στον Σείριο αποτυπώνεται με την οπτική εικόνα «πάνω απ’ τη γαλάζια τους ποδιά φοράν 
τις Κυριακές τα γιορτινά τους». Τέλος, με τη χρήση ευθέος λόγου από τον δάσκαλο «αυτή, 
παιδιά μου είναι η γη, του σύμπαντος αρρώστια και πληγή…» ο ποιητής αποδίδει με πολύ 
παραστατικό και σαφή τρόπο της ταραγμένη ζωή στον πλανήτη μας. 

Η ζωή σ’ έναν πλανήτη χωρίς πολέμους, θανάτους ανησυχίες, αγώνες φαντάζει ουτοπική. 
Στη φύση του ανθρώπου υπάρχει πάντα η αγωνιστική διάθεση, η τάση για αμφισβήτηση 
και εξέλιξη. Θεωρώ λοιπόν ότι η αναζήτηση αυτής της ηρεμίας είναι ο στόχος όλων μας για 
τον οποίο αξίζει ν’ αγωνιζόμαστε… Φυσικά και όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι αν τον 
κατακτήσουμε. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. «Η ζωή στα χέρια των νέων» 

Η δύσκολη περίοδος που διανύει ο πλανήτης και η κοινωνία μας έχει οδηγήσει πολλούς 
ανθρώπους σε απαισιόδοξη στάση ζωής. Πολλοί επιστήμονες προβλέπουν ότι η ζωή μας το 
2025 θα έχει επιβαρυνθεί σε όλους τους τομείς. Κάτι τέτοιο όμως δεν πρέπει να 
εφησυχάσει αλλά ούτε και να τρομοκρατήσει όλους εμάς τους νέους που σίγουρα πρέπει 
να εξοπλιστούμε με εφόδια για ν’ ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της νέας 
πραγματικότητας. 

1ο ζητούμενο: Εφόδια νέων 

• Κατάρτιση  

• πνευματικά εφόδια 

• τεχνογνωσία 



 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  Δ.Ε  «ΘΕΜΕΛΙΟ»  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

 

ΒΟΥΛΑ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 3 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
2021 

• εργατικότητα  

• διάθεση συνεργασίας  

• δημοκρατική συνείδηση  

• συλλογικό πνεύμα  

• αντιρατσιστική αγωγή  

• αγωνιστικότητα  

• πείσμα  

• επιμονή  

• υπομονή  

• γόνιμη αμφισβήτηση 

 

2ο ζητούμενο:  Δράσεις νέων 

• Ενεργή συμμετοχή στα κοινά (δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, διαδηλώσεις, 
καταγγελίες…) 

• Σφαιρική πληροφόρηση 

• Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις (οικολογικές, υγείας…) 

• Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, φοιτητών 

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις αθλητικές και πολιτιστικές που βοηθούν στη συναδέλφωση 
των ανθρώπων και των λαών… 

Το μέλλον προδιαγράφεται δυσοίωνο από πολλούς. Σίγουρα όμως η αισιόδοξη στάση ζωής 
αλλά και τα εφόδια των νέων μπορούν να δώσουν ελπίδα για περιορισμό της κρίσης και 
ανασύσταση δυνάμεων… Η ιστορία έχει αποδείξει ότι το μέλλον προετοιμάζεται και εμείς 
οι νέοι αυτό οφείλουμε να κάνουμε απερίσπαστοι…  

 

 

 

ΚΑΛΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!!! 

 


