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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ   (2021) 
 
 
Θέμα Α 
 
Α1.  Δύο νέοι καταθέτουν τις απόψεις τους για το εργασιακό αδιέξοδο στην 
Ελλάδα. Ο πρώτος κρίνει αναγκαία για την άμβλυνση της ανεργίας την ένταξη 
του επαγγελματικού προσανατολισμού στην εκπαίδευση και την άρση των 
κοινωνικών στερεοτύπων για τα επαγγέλματα. Η δεύτερη εκτιμά ότι η 
αδυναμία επαγγελματικής αποκατάστασης διαψεύδει τα όνειρα των νέων και 
περιορίζει τις δυνατότητες σταδιοδρομίας οδηγώντας τους στον συμβιβασμό 
και τη φυγή στο εξωτερικό.  
 
Θέμα Β 
 
Β1. α: Σωστό 
       β: Σωστό 
       γ: Λάθος 
       δ: Σωστό 
       ε: Λάθος 
 
 
Β2α: Κυριολεκτικός τίτλος: 
«Επάγγελμα και νεανικοί προβληματισμοί» 
 
Μεταφορικός τίτλος: 
«Ζοφερό για τους νέους το εργασιακό μέλλον» 
 
β:   Με τη χρήση των στατικών στοιχείων στο κείμενο 1 επιδιώκεται η 
ενίσχυση της άποψης που διατυπώνει η αρθρογράφος σχετικά με τις 
προβλέψεις της για τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα στατιστικά προσδίδουν 
αποδεικτική ισχύ και εγκυρότητα στον λόγο, καθώς αποτελούν ισχυρά 
τεκμήρια και καθηλώνουν τον αναγνώστη, ο όποιος δεν μπορεί να τα 
αμφισβητήσει. 
 
   Με την εκτεταμένη χρήση μαρτυριών μαθητών ο αρθρογράφος επιδιώκει 
να καταστήσει πιο πειστικές τις θέσεις και τον λόγο του. Αναδεικνύει τα 
κριτήρια βάσει των οποίων οι νέοι επιλέγουν επάγγελμα αλλά και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις επαγγελματικές τους επιλογές. Η χρήση 
των μαρτυριών ενισχύει τον βιωματικό χαρακτήρα του κειμένου, προσδίδει 
ζωντάνια και παραστατικότητα και καθιστά το μήνυμα πιο εύληπτο  στον 
δέκτη.     
 
Β3.  Προκειμένου η συντάκτρια του κειμένου 1 να ευαισθητοποιήσει τους 
αναγνώστες χρησιμοποιεί γλωσσικές επιλογές. 
 
- χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου: (…να φανταστούμε… Σωρεύουμε- 
Επιμένουμε- νιώθουμε- τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;) 
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Με τη χρήση του α΄ πληθυντικού  συμπεριλαμβάνει τον εαυτό της στο σύνολο, 
τονίζει την ανάγκη για συλλογική δράση και εστιάζει  στη συλλογική ευθύνη 
προσδίδοντας παράλληλα αμεσότητα στον λόγο της.  
 
- Μεταφορική χρήση της γλώσσας: (αδιαπέραστο πέπλο, πεδίο εκκόλαψης 
προσδοκιών-Σωρεύουμε δυνάμεις ενάντια στα μελλοντικά ερείπια-ανάσα της 
προσμονής- τον αέρα της απαντοχής να καίει τα χείλη μας).  
Με τις μεταφορικές εκφράσεις απεικονίζεται παραστατικά και με ζωντάνια το 
αδιέξοδο που βιώνουν οι νέοι και οι προσδοκίες τους για ένα καλύτερο 
μέλλον. Με τον τρόπο αυτό το μήνυμα προσλαμβάνει συναισθηματικές 
αποχρώσεις, προσελκύει  την προσοχή του δέκτη και κινητοποιεί το 
ενδιαφέρον του.  
 
- χρήση ρητορικού ερωτήματος: ( Άλλωστε, τι άλλο μπορούμε να 
κάνουμε;). 
Με το ερώτημα αυτό, με το οποίο ολοκληρώνεται το κείμενο, επιτυγχάνεται η 
προσέλκυση της προσοχής και ο προβληματισμός του δέκτη. Η αισιόδοξη 
προοπτική της αρθρογράφου κινητοποιεί συναισθηματικά τον αναγνώστη και  
τον θέτει στη διαδικασία συνειδητοποίησης των προσωπικών του ευθυνών.    
 
Θέμα Γ 
 
   Τα παιδιά που κατοικούν στον Σείριο ( ο οποίος λειτουργεί ως σύμβολο ενός 
ιδανικού κόσμου) απολαμβάνουν την ανεμελιά και την ξεγνοιασιά της ηλικίας 
τους. Παρατηρώντας ωστόσο από μακριά ένα αστέρι που παρομοιάζεται από 
το ποιητικό υποκείμενο («σα φτερό θαλασσινό»)  προβληματίζονται και 
«παιδεύουν το μυαλό τους». Γι’ αυτό απευθύνονται στον δάσκαλο που τους 
αποκαλύπτει την ταυτότητα του άστρου. Μαθαίνουν ,λοιπόν, πως είναι η Γη 
που μεταφορικά παρουσιάζεται ως («αρρώστια και πληγή»). Η αποκάλυψη 
αυτή ταράζει τα παιδιά , που συνειδητοποιούν την ύπαρξη του αρνητικού, της 
βίας και του κακού, και οδηγεί στη μεταβολή της συναισθηματικής  τους 
κατάστασης που αποδίδεται εύστοχα  με το σχήμα της αντίθεσης («ποτέ δε 
βάλαν … καρδιά / από εκείνη… καρδιά»). Τα παιδιά συγκινούνται και 
δακρύζουν, εφόσον άλλα παιδιά σε άλλα μέρη του σύμπαντος υποφέρουν και 
διεκδικούν τα όνειρά τους (« κεντώντας με συνθήματα τους τοίχους») για έναν  
καλύτερο κόσμο. 
  Αν ζούσα στον Σείριο, εκτιμώ πως θα απολάμβανα κι εγώ αυτή την 
ξενοιασιά και τη ζωή χωρίς φόβο και προβλήματα. Θα αισθανόμουν ασφάλεια 
και αισιοδοξία. Θα ζούσα, ωστόσο, στην άγνοια, μακριά από τη σκληρή 
αλήθεια. Ίσως αυτή η ιδανική κατάσταση, για όσους έχουν βιώσει την ασχήμια 
της ζωής, να φάνταζε βαρετή  και να οδηγούσε στη σκέψη πως δεν μπορεί 
κανείς να εκτιμήσει το θετικό, όταν απουσιάζει ένα μέτρο σύγκρισης, το 
αρνητικό. Γι’ αυτό πρέπει  όλοι εμείς, οι νέοι, να αποτελέσουμε τους 
«ακούραστους κυνηγούς του ονείρου» για έναν καλύτερο κόσμο. 
 
Θέμα Δ 
 
Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο σε νεανική ιστοσελίδα. 
Απαιτείται τίτλος – χρήση α΄ προσώπου (ενικού-πληθυντικού) και γ΄ 
προσώπου. 
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Πρόλογος 
 
Αφόρμηση από τα κείμενα αναφοράς 1-2. Εστίαση στα προβλήματα που 
απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο (καταστρατήγηση ατομικών και πολικών 
δικαιωμάτων- φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας – εμφάνιση νέων μορφών 
εγκλήματος - ανεργία) και προϋποθέτουν εφόδια προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν. 
 
1ο Ζητούμενο (Εφόδια) 
  
( Ο μαθητής μπορεί να κατηγοριοποιήσει τα εφόδια και να  παρουσιάσει 
ορισμένα από αυτά) 
 
- Πνευματικά εφόδια: αναπτυγμένη κριτική σκέψη ώστε να μην αποδέχεται ο 
νέος αβασάνιστα τα μηνύματα που λαμβάνει και να θωρακιστεί απέναντι σε 
κάθε προσπάθεια χειραγώγησης – πνεύμα γόνιμης αμφισβήτησης – γνωστικό 
υπόβαθρο, ώστε να διαμορφώνει άποψη και να ερμηνεύει ορθά την 
πραγματικότητα που βιώνει. 
 
- Πολιτικά εφόδια: διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης και δημοκρατικού 
ήθους, ώστε να καταστεί ενεργός πολίτης και να αγωνιστεί για την 
κατοχύρωση δικαιωμάτων, την εξυγίανση της πολιτικής ζωής, τη διασφάλιση 
της κοινωνικής συνοχής και την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. 
 
- Ηθικά εφόδια: πίστη σε ηθικές αξίες, πνεύμα ανεκτικότητας, συλλογικότητα, 
αγωνιστική διάθεση και σθένος , εντιμότητα. 
 
- Επαγγελματικά εφόδια: πλούτος γνώσεων, κατάρτιση, γλωσσομάθεια, 
εξοικείωση με τα τεχνολογικά επιτεύγματα, δια βίου μάθηση. Πρόκειται για 
εφόδια που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες 
απαιτήσεις της εργασίας, να προσαρμόζεται στις μεταβολές του εργασιακού 
περιβάλλοντος και να θωρακιστεί απέναντι στην ανεργία.  
 
2ο Ζητούμενο (Δράσεις νέων) 
 
Καθίσταται αναγκαίο οι νέοι να βγουν από τον εφησυχασμό και την αδράνεια 
και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να αγωνιστούν για έναν πιο ανθρωπινό 
κόσμο. 
 
- εθελοντική δράση μέσα από τη συμμετοχή σε ανθρωπιστικές οργανώσεις 
 
- συμμετοχή σε αγώνες, πορείες, συλλαλητήρια, εκδηλώσεις συμπαράστασης, 
ώστε να ασκηθεί πίεση στους απανταχού ισχυρούς προκειμένου να 
αμβλυνθούν κοινωνικά προβλήματα, να περιοριστεί η καταστρατήγηση των 
δικαιωμάτων, να διασφαλιστεί η παγκόσμια ειρήνη. 
 
- αλληλεγγύη και έμπρακτη προσφορά στον συνάνθρωπο. 
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-αξιοποίηση τεχνολογικών επιτευγμάτων και  κυρίως του διαδικτύου, μέσω 
του οποίου μπορούν να προβούν σε καταγγελίες και να ευαισθητοποιήσουν 
την κοινή  γνώμη απέναντι στα συλλογικά προβλήματα. 
 
- ενεργός συμμέτοχη στα κοινά προκειμένου να αποφασίζουν οι ίδιοι για το 
μέλλον τους, να καταψηφίζουν λανθασμένες πολιτικές πρακτικές. 
 
- προώθηση μηνυμάτων συναδέλφωσης των λαών μέσω του αθλητισμού και 
της τέχνης.      
    
Επίλογος  
 
Επιτονισμός  της ανάγκης οι νέοι να αντιληφθούν τη δύναμή τους και να 
θέσουν τη ζωντάνια και τον δυναμισμό της ηλικίας τους στην υπηρεσία μιας 
κοινωνίας με ανθρώπινο πρόσωπο. 
 
( Οι  απαντήσεις είναι ενδεικτικές)         
 
 
 
 


