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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Στο απόσπασμα του κειμένου ο συγγραφέας παρουσιάζει απόψεις μαθητών 

για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το εργασιακό τους μέλλον. 

Ειδικότερα, δύο μαθητές προτείνουν ο επαγγελματικός προσανατολισμός να 

ενταχθεί από νωρίς στο σχολείο, ενώ θεωρούν πως ο κοινωνικός ρατσισμός 

έναντι ορισμένων επαγγελμάτων εντείνει την ανεργία και την απογοήτευσή 

τους. Τέλος, η οικονομική κρίση διαμορφώνει μια προβληματική αγορά 

εργασίας, οδηγώντας αρκετούς νέους στην υποαπασχόληση ή στη 

μετανάστευση σε άλλες χώρες με περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

α. Σωστό  

β.  Σωστό  

γ. Λάθος  

δ. Σωστό 

ε. Λάθος  

                     

Β2α:  

 Κυριολεκτικός τίτλος:  Προσδοκίες και προβληματισμοί των νέων για το 

επαγγελματικό τους μέλλον. 

 Μεταφορικός τίτλος: Ο αβέβαιος δρόμος για το αύριο. 

 

β. Στο κείμενο 1 καταγράφονται οι προβληματισμοί της συντάκτριας για τις 

εξελίξεις από την κυριαρχία της τεχνολογίας. Οι προβλέψεις αυτές κατά άλλους 

είναι δυσοίωνες, κατά άλλους αισιόδοξες. Η χρήση στατιστικών στοιχείων στην 
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δεύτερη και στην τρίτη παράγραφο ενισχύει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα 

των επιχειρημάτων της. Ειδικότερα στην δεύτερη παράγραφο τεκμηριώνονται οι 

αρνητικές προβλέψεις από τις τεχνολογικές εξελίξεις (το 47% δήλωσε ...), ενώ 

στην τρίτη παράγραφο ενισχύεται η θέση όσων αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το 

μέλλον αυτό (το 39% δήλωσε αντιθέτως...).  

    Στο κείμενο 2 εξετάζεται το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης 

αλλά και τα όνειρα των νέων. Στο άρθρο παρουσιάζονται αυτούσια τα λόγια 

τεσσάρων τελειόφοιτων μαθητών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο βιωματικός 

χαρακτήρας του κειμένου, ενώ προσδίδεται  ζωντάνια και παραστατικότητα στο 

ύφος του. Οι μαρτυρίες της Τάνιας, της Αντωνίας, του Σπύρου και της 

Αλεξάνδρας αναδεικνύουν με οικείο και άμεσο τρόπο τις απόψεις τους.  

 

Β3. Πρόθεση του συγγραφέα είναι να ευαισθητοποιήσει  τους/τις 

αναγνώστες/αναγνώστριες ως προς την αναγκαιότητα να τρέφουμε 

θετικές προσδοκίες για το μέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται αξιοποιώντας τις 

εξής γλωσσικές επιλογές: 

 χρήση μεταφορικού λόγου : << αδιαπέραστο πέπλο >>, <<πεδία εκκόλαψης 

προσδοκιών>>, <<ανάσα προσμονής>>.  Προσδίδουν ζωντάνια, 

αμεσότητα, παραστατικότητα, οικειότητα και πρόκληση συναισθημάτων 

στον αναγνώστη. 

 χρήση ρητορικού ερωτήματος : <<Άλλωστε, τι άλλο μπορούμε να 

κάνουμε; >> . Το ρητορικό αυτό ερώτημα με το οποίο κλείνει μάλιστα 

και το κείμενο εκφράζει έντονη προτροπή προς τον αναγνώστη, έλκει 

την προσοχή του και τον προβληματίζει ώστε να αγωνιστεί για ένα 

αισιόδοξο μέλλον. Το ερώτημα αυτό προσδίδει ζωντάνια, 

παραστατικότητα και συναισθηματική φόρτιση στις απόψεις της 

συντάκτριας.  

 χρήση α’ πληθυντικού προσώπου : <<το παρόν δεν μας αποτρέπει να 

φανταστούμε το μέλλον>>. Με το α’ πληθυντικό πρόσωπο προδίδεται 

καθολικότητα στο νόημα και συλλογική ευθύνη της ανθρωπότητας στο 

να παλέψει για να οραματιστεί ένα καλύτερο μέλλον.  

 χρήση συναισθηματικά φορτισμένου λεξιλογίου : <<μελλοντικά ερείπια>> 

, <<σωρεύουμε δυνάμεις>> και  <<το  παρόν δεν μας αποτρέπει πια να 

φανταστούμε το μέλλον>>. Το φορτισμένο αυτό λεξιλόγιο προσδίδει 

ζωντάνια, αμεσότητα, οικειότητα, δυναμισμό γραφής και 

παραστατικότητα. 
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Γ. Βασικό θέμα του ποιήματος είναι η  απογοήτευση και ο πόνος  των παιδιών 

του Σείριου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκείνα στη Γη. 

Περιγράφοντας την καθημερινότητα των παιδιών  στο Σείριο, διαφαίνεται η  

ανεμελιά της ηλικίας τους και η ξεγνοιασιά τους μακριά από πολέμους και 

θανάτους και απολαμβάνουν τις Κυριακές τους σαν να είναι γιορτή. 

Παρατηρώντας όμως ένα διαφορετικό άστρο, που το ποιητικό υποκείμενο το 

παρομοιάζει <<σαν φτερό θαλασσινό>> , προβληματίζονται και αυτό φαίνεται  

να <<παιδεύει το μυαλό τους>> και γι’ αυτό απευθύνονται στο δάσκαλο να τους 

εξηγήσει ποιο άστρο είναι αυτό. Εκείνος τους απαντά ότι είναι η Γη και την 

προσωποποιεί με <<αρρώστια και πληγή>> και τότε συνειδητοποιούν ότι σε άλλα 

μέρη του σύμπαντος τα παιδιά υποφέρουν από πολλές και διαφορετικές 

συμφορές. Ωστόσο, το ποιητικό υποκείμενο περιγράφει τους  συνομηλίκους τους 

στη Γη μεταφορικά ως <<ακούραστοι του ονείρου κυνηγοί>>, οι οποίοι με 

συνθήματα στους τοίχους παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο.  

     Αν ζούσαμε στο Σείριο, θα ήμαστε ικανοποιημένοι εφόσον τα παιδιά εκεί  

φαίνεται να είναι απαλλαγμένα από αρρώστιες, έγνοιες και τα προβλήματα της 

σύγχρονης εποχής. Συνεπώς, ζουν όπως θα άρμοζε σε  όλα τα παιδιά του 

κόσμου, χαρούμενα, με ασφάλεια και αισιοδοξία, μακριά από πολέμους και 

θανάτους. 

 

Δ. Η έκθεση έχει επικοινωνιακό πλαίσιο άρθρου: - Τίτλος 

Πρόλογος: Αφόρμηση από την επικαιρότητα και τα κείμενα αναφοράς. 

Κυρίως Μέρος:  

Ζητούμενο Α: Εφόδια αντιμετώπισης δυσκολιών στο μέλλον 

• Εξοικείωση με την τεχνολογία  

• Κριτική σκέψη  

• Άρση στερεοτύπων-προκαταλήψεων  

• Πνεύμα ανεκτικότητας- σεβασμός στο διαφορετικό  

• Πολιτική υπευθυνότητα-συμμετοχή στα κοινά-ενεργός πολίτης  

• Πίστη στα δημοκρατικά ιδεώδη-δημοκρατικές αξίες  

• Αυτογνωσία-κατάλληλη επιλογή επαγγέλματος  

• Επαγγελματική προσαρμοστικότητα που απορρέει από την αναγκαιότητα για 

συνεχή ειδίκευση  

• Ψυχική ανθεκτικότητα (θωράκιση από την επαγγελματική ανασφάλεια-φόβο 

για εργασιακή αβεβαιότητα)  
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Ζητούμενο Β: Δράσεις βελτίωσης του κόσμου 

• Άρση της κοινωνικής αναλγησίας. Αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προβλημάτων με ενσυναίσθηση  

• Συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες. Ενίσχυση διεθνών οργανισμών. Έμπρακτη 

προσφορά στον συνάνθρωπο.  

• Περιβαλλοντικές δράσεις (δεντροφυτεύεις, αναδασώσεις κα.)  

• Καταγγελτική στάση σε φαινόμενα που απειλούν τη λειτουργία του 

δημοκρατικού πολιτεύματος.  

• Ειρηνικές πορείες, διαμαρτυρίες  

• Συγγραφή κειμένων σε σχολικές εφημερίδες ή ηλεκτρονικά μέσα- επιδίωξη 

διαλόγου με αρμόδιους φορείς  

• Εκδηλώσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης προκειμένου να αναπτυχθεί 

και επιλυθεί το πρόβλημα  

• Ο πολιτισμός να αποτελέσει το μέσο προώθησης των συλλογικών αιτημάτων 

σε παγκόσμια κλίμακα ( διεθνείς συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής, συγγραφή 

βιβλίων κα)  

• Δημιουργία ιστοσελίδων -κοινωνικά δίκτυα με στόχο την προβολή των 

προβλημάτων και την προώθηση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους μέσω 

του διαλόγου.  

Επίλογος: Εύλογες οι ανησυχίες, λογική απόρροια της σύγχρονης 

πραγματικότητας. Είναι στο χέρι μας να δομήσουμε έναν κόσμο καλύτερο.  

 

Οι απαντήσεις των θεμάτων είναι ενδεικτικές  

 

Επιμέλεια σχολιασμού: η ομάδα φιλολόγων ΕΚΘΕΣΗΣ του φροντιστηρίου 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 


