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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 

Ενδεικτικές απαντήσεις  

 

Θέμα Α 

Στο απόσπασμα του παρόντος άρθρου, γίνεται λόγος για την αδήριτη ανάγκη 
αξιοποίησης του επαγγελματικού προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Προς επίρρωση της θέσης αυτής, εκφέρονται απόψεις μαθητών γύρω από το πλήγμα 
που δέχεται η νεολαία λόγω απουσίας επαγγελματικού προσανατολισμού, τόσο σε 
κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, αφήνοντάς τη έρμαιο στη δίνη του 
εργασιακού κορεσμού και της ανεργίας. Απόρροια των παραπάνω είναι ο στείρος 
συμβιβασμός με εργασιακά αδιέξοδες επιλογές ή η προσφυγή στο εξωτερικό για ένα 
καλύτερο μέλλον.  

 

Θέμα Β  

Β1. α) Σωστό (βλ. «Πριν από την κατάρρευση της ιδέας της προόδου, το αύριο ήταν 
πάντα φωτεινό, ανακουφιστικά καλύτερο από το παρόν, μια εποχή πρωτόγνωρων 
επιτευγμάτων και θαυμάτων»). 

β) Σωστό (βλ. «η τελευταία κρίση κατάφερε ένα απροσδόκητο πλήγμα στο παρόν και 
στη λατρεία του, θυμίζοντας ότι το μέλλον νοηματοδοτεί κάθε μας πράξη, η απαλοιφή 
του σημαίνει και απαλοιφή όλης της παρελθούσας ανθρώπινης εμπειρίας»). 

γ)  Λάθος (βλ. «Το 47% δήλωσε ότι η ζωή θα είναι χειρότερη για τους περισσότερους 
ανθρώπους. Δίνοντας στο μέλλον το βάρος της σημερινής πραγματικότητας, 
προέβλεψαν ότι θα έχουν αυξηθεί οι κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες, η μαζική 
επιτήρηση για λόγους ασφαλείας, οι ανελευθερίες, ο αυταρχισμός, αλλά και το ψηφιακό 
έγκλημα, η ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση, η ψηφιακή προπαγάνδα, η κοινωνική 
πόλωση, η ρητορική μίσους, οι διενέξεις κρατών»). 

δ)  Σωστό (βλ. «Πάντως, όπως αφηγείται η Ιστορία, δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε οι 
μεγάλοι φόβοι ούτε οι υψηλές προσδοκίες που έτρεφαν οι άνθρωποι ανά τους αιώνες. 
Προβλέψεις που αναστάτωναν γενιές δεν επαληθεύτηκαν ποτέ»). 

ε) Λάθος (βλ. «Όμως το παρόν δεν μας αποτρέπει πια να φανταστούμε το μέλλον, το 
αντίστροφο»). 

 

Η εκφώνηση δεν ζητάει παραπομπές. Δεν χρειαζόταν να τις γράψετε. 

 

Β2. α)  Κυριολεκτικός τίτλος: «Επαγγελματική ενημέρωση και προοπτικές» 

            Μεταφορικός τίτλος: «Ατενίζοντας το επαγγελματικό μέλλον…» 

 

Β2. β) Η συντάκτρια στο Κείμενο Ι χρησιμοποιεί στατιστικά στοιχεία κάνοντας επίκληση 
στη λογική του δέκτη. Στόχος είναι να τεκμηριώσει/ αποδείξει την άποψή της για τον 
τρόπο (αισιόδοξο/ απαισιόδοξο) με τον οποίο φαντάζονται το μέλλον οι άνθρωποι. Με 
τη χρήση των στατιστικών στοιχείων ενισχύεται η πειστικότητα του λόγου.  

Στο Κείμενο ΙΙ, με τη χρήση των μαρτυριών ο συντάκτης τεκμηριώνει και ισχυροποιεί 
την άποψή του για τα όνειρα και τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων που ετοιμάζονται 
να βγούν στην αγορά εργασίας, κάνοντας επίκληση στη λογική του δέκτη.  
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Β3) Στην τελευταία παράγραφο του Κειμένου Ι η συντάκτρια προκειμένου να 
ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες καταφεύγει στη χρήση α’ πληθυντικού 
ρηματικού προσώπου (συσσωρεύουμε, επιμένουμε). Με την χρήση του προσώπου 
αυτού εντάσσει τον εαυτό της στη γενικότερη προβληματική που αφορά την ανησυχία 
για το μέλλον και μοιράζεται τον προβληματισμό της με τους αναγνώστες. Έτσι, 
προσφέρει καθολικό χαρακτήρα στο λόγο της και καθιστά το ύφος της παραγράφου 
οικείο και ζωντανό. Επίσης, καταφεύγει στη χρήση μεταφορών (Το αύριο, από 
αδιαπέραστο πέπλο, γίνεται και πάλι πεδίο εκκόλαψης προσδοκιών), προκαλώντας με 
αυτόν τον τρόπο αισθητική απόλαυση στον αναγνώστη, συγκίνηση και 
ευαισθητοποίηση γύρω από τις προσδοκίες που γεννιούνται στους ανθρώπους για το 
μέλλον τους. Τέλος, η χρήση της ερώτησης («Άλλωστε, τι άλλο μπορούμε να 
κάνουμε;») χρησιμοποιείται για να προβληματίσει και να κινητοποιήσει τη σκέψη του 
αναγνώστη σχετικά με την τον τρόπο που (θα πρέπει να) βλέπουμε το μέλλον.  

 

Θέμα Γ  

Το ποίημα του Ν.Γκάτσου «Στο Σείριο υπάρχουνε παιδιά» μας ταξιδεύει στην γοητεία 
του παραμυθιού, στο απρόσιτο το πιο φωτεινό αστέρι του χειμωνιάτικου ουρανού τον 
Σείριο. Στους μακρινούς ορίζοντες της  ξεχασμένη από χρόνια παιδικότητας μας. Της 
φαντασίας μας. Τα παρακάτω στοιχεία του υπερρεαλισμού μπορούν να αξιοποιηθούν 
στην εισαγωγή αλλά και ως κειμενικοί δείκτες. Μέσω αυτού του ρεύματος 
απελευθερώνει την φαντασία του ο ποιητής, όπως και τα παιδιά. Ο Γκάτσος   είναι 
υπερρεαλιστής ποιητής και είναι αναμενόμενο να υιοθετεί στην ποίηση του  την 
αυτόματη γραφή που  επιτρέπει την απελευθέρωση της  φαντασίας. Μπορεί  να 
εκφράζεται με την ‘γλώσσα’ των ονείρων και με τους  ελεύθερους συνειρμούς, άμεσα 
από το ασυνείδητο του χωρίς τις εκλογικευτικές λογοκρισίες της συνείδησης. Μπορεί 
να επιλέγει  σύμβολα/λέξεις, χωρίς απαραίτητη την  ορατή λογική σύνδεση μεταξύ των. 
Η γοητεία του ονειρικού στοιχείου, του μη πραγματικού  και ανατρεπτικού που όμως 
επιτρέπει την προσδοκία -και που χαρακτηρίζει τους υπερρεαλιστές (σουρεαλιστές)- 
είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται να αναζητήσουμε ξανά σήμερα. Να απαλλάξουμε 
τον ψυχισμό και την  έκφραση μας  από  «λογικά  τεχνάσματα και άλλοθι». Το ποίημα 
δομείται σε δυο νοηματικούς  άξονες. Τα παιδιά που κατοικούν στον Σείριο είναι 
ευτυχισμένα, απομακρυσμένα από την σκλήρή, ρεαλιστική πραγματικότητα της 
πραγματικής ζωής. Ο Σείριος είναι  ένας άλλος κήπος της Εδέμ όπου τα παιδιά ζούνε 
έναν αγνό τρόπο ζωής, ανέμελο μέσα στην αθωότητα τους. Όταν όμως ρωτάνε τον 
δάσκαλο τους, ο οποίος λειτουργεί ως “συνδετικός κρίκος” μεταξύ του κόσμου των 
παιδιών και του πραγματικού κόσμου, αντιλάμβάνονται πως η γη είναι “αρρώστια και 
πλήγη”. Αρχίζουν λοιπόν και δακρύζουν, θλίβονται και “μπάινουν” στον κόσμο των 
μεγάλων, χάνοντας σταδιακά την αθωότητα τους. 

Ο ποιητής  θέλει να μας πει να αναζητήσουμε  το άλλο «κοινωνικό  όραμα» μέσα από 
την οπτική  των υπερρεαλιστών. Να δούμε τα δικά τους συνθήματα: Να αλλάξουμε την 
ζωή, να αλλάξουμε τον κόσμο, σαν δικά μας συνθήματα για την επιστροφή μας στον 
κόσμο της ελπίδας. Σε ένα κόσμο ελπίδας που να επιτρέπει το μεγάλωμα των παιδιών 
μας, έτσι ώστε  να μπορούν να: ‘φοράν τις Κυριακές τα γιορτινά τους’  και ωστόσο να 
‘ρωτάν το δάσκαλό τους’ και να υπάρχει χώρος για: ‘ μιαν έγνοια στην μικρούλα των 
καρδιά’. Και στο δικό  μας επίσης μεγάλωμα, την ενδυνάμωση του Εγώ μας, μέσα από 
ουσιαστικές υπερβάσεις. Γιατί δεν υπάρχει  ελευθερία, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν 
υπάρχει αλλαγή   χωρίς υπέρβαση. Ο Σείριος  και η γη, ‘του σύμπαντος αρρώστια και 
πληγή’ είναι και τα δύο δικά μας ψυχικά στίγματα, απόλυτα προσωπικά, επέκεινα της 
λογικής και της πραγματικότητας.  
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Κειμενικοί δείκτες που μπορούν να αξιοποιηθούν 

Μεταφορά: “βάλαν έγνοια στην καρδιά” 

Εικόνες: “φοράνε κυριακές τα γιορτινά τους”, “δακρύσαν τα παδιά” 

Παρομοίωση: “σα φτερό θαλασσινό” 

Σύμβολα: “γαλάζια ποδιά” (αθωότητα παιδιών που πάνε σχολείο) 

Υπερρεαλιστική εικόνα: ο ουρανός τους φαίνεται καράβι μακρινό 

Μολονότι στον υπερρεαλισμό δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, εδώ ο ποιητής την 
επιλέγει για να δώσει ρυθμό στο ποίημα του ώστε να θυμίζει παιδικό τραγούδι και να 
προβάλλει την παιδική αθωότητα. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, εναπόκειται στην κρίση της μαθήτριας και του 
μαθητή αρκεί να υπάρξει επιχειρηματολογία ανάλογη. 

 

Θέμα Δ 

 

Τύπος κειμένου: άρθρο σε νεανική ιστοσελίδα  

Αφόρμηση: Προβληματισμός από τη μελέτη των κειμένων αναφοράς, δημοσιευμένων 
στην ίδια νεανική ιστοσελίδα 

Τίτλος: «Οι υπερήρωες και οι υπερηρωίδες της νέας γενιάς» 

 
Ζητούμενο Α: Εφόδια για το μέλλον  

• Αγάπη/ ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα 

• Αναγνώριση/ διεκδίκηση δικαιωμάτων 

• Αρχή του διαλόγου στη ζωή του ανθρώπου 

• Αναγνώριση/ συνειδητοποίηση των ωφελειών της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο 

• Ανάπτυξη/ καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας/ αυτοκριτική/ αυτοβελτίωση  

• Σωστή χρήση του διαδικτύου και των τεχνολογικών μέσων  

• Δημοκρατική συνείδηση 

• Αναγνώριση/ καλλιέργεια κλίσεων και ταλέντων 

 

Ζητούμενο Β: Δράσεις των νέων  

• Σχολείο/ οικογένεια: ανακύκλωση – δενδροφυτεύσεις – προστασία του 
περιβάλλοντος 

• Σχολείο/ Πολιτεία/ Οικογένεια: Φεστιβάλ κινηματογράφου/ παραγωγή ταινιών 
ντοκιμαντέρ – εκθέσεις ζωγραφικής – διαγωνισμοί => προώθηση της τέχνης  

• Πολιτεία/ Σχολείο/ Οικογένεια: συμμετοχή σε ειρηνικές συγκεντρώσεις για τη 
διεκδίκηση συμφερόντων/ δικαιωμάτων – προστασία δικαιωμάτων 
(ενδοοικογενειακή βία κ.λπ.) 

• Αξιοποίηση της τεχνολογίας για ενημέρωση σε παγκόσμιο επίπεδο – σχολείο: 
δημιουργία ιστοσελίδας 

• Sυμμετοχη σε φεστιβαλ νεολαιας – μαθητικές κοινότητες και πρωτοβουλίες – 
μαθητικά φόρουμ 

• Αρθρογραφια στη σχολικη και τοπικη εφημεριδα 

• Οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  

• Συγκρότηση ομάδων μαθητών  
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• Συμμετοχή σε δράσεις Ε.Ε. – στη Βουλή των Εφήβων για να ακουστεί ο λόγος 
τους. 

• Επιστολές διαμαρτυρίας στα ΜΜΕ. 

 

Ο/ Η Αρθρογράφος  

(Υπογραφή) 

 
  


