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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 14 6 2021 

 

Α1.  

το ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα ο πρϊτοσ νζοσ προβάλλει τθν αναγκαιότθτα ζνταξθσ του 

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, επειδι θ απουςία του 

οδθγεί ςτθν επιλογι ςυγκεκριμζνων επαγγελμάτων και κατ’  επζκταςθ ςτθν αφξθςθ τθσ 

ανεργίασ. Θ δεφτερθ μακιτρια εκτιμά πωσ θ οικονομικι δυςχζρεια τθσ χϊρασ ςιμερα 

περιορίηει τθν επαγγελματικι πρόοδο των νζων και θ ςυναιςκθματικι πίεςθ τουσ φζρνει 

αντιμζτωπουσ με το δίλθμμα του ςυμβιβαςμοφ με κατϊτερεσ εργαςιακζσ κζςεισ ι τθσ 

μετανάςτευςθσ. 

B1.  α. ωςτό 

 β. ωςτό 

 γ. Λάκοσ 

 δ. ωςτό 

 ε. Λάκοσ 

 

Β2.  α) Κυριολεκτικόσ τίτλοσ: «Απόψεισ νζων για το εργαςιακό τουσ μζλλον» 

      Μεταφορικόσ τίτλοσ: «Σο εργαςιακό μζλλον: ζνασ γρίφοσ για τουσ νζουσ» 

 

β)   το κείμενο 1 χρθςιμοποιοφνται ςτατιςτικά ςτοιχεία από ζρευνα του Pew Research Center 

ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 (ε ζρευνα… υψθλότερθ ποιότθτα ηωισ»). Ο ςυγγραφζασ μζςω των 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που αποτελοφν τεκμιριο, άρα μζςο επίκλθςθσ ςτθ λογικι, επιδιϊκει να 

αποδείξει τθ κζςθ του για τον περιοριςμό των προςδοκιϊν των νζων για το μζλλον τουσ. Ζτςι, 

επιτυγχάνει να πείςει και να προβλθματίςει τον αναγνϊςτθ. Αποδεικνφεται τζλοσ, θ γνϊςθ του 

κειμενογράφου ςχετικά με τισ πθγζσ επί του αντικειμζνου. 

       το κείμενο 2, που ςτθν ολότθτά του παρουςιάηει απόψεισ νζων ανκρϊπων ςχετικά με το 

επαγγελματικό τουσ μζλλον, θ γράφουςα προβλζπει ςτθν αμεςότθτα με τον δζκτθ, να κεντρίςει 

το ενδιαφζρον του, να παρουςιάςει το ςτοιχείο τθσ προςωπικισ μαρτυρίασ και με τον τρόπο 

αυτόν να τον πείςει. Παράλλθλα, παρουςιάηοντασ ζτςι, με ευκφ λόγο, τισ ςκζψεισ των νζων 

αυξάνει τθν αξιοπιςτία τθσ. 
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Β3. Θ ςυντάκτρια του κειμζνου 1 ςτθν τελευταία παράγραφο μζςω γλωςςικϊν επιλογϊν επιδιϊκει 

να ευαιςκθτοποιιςει τουσ/τισ αναγνϊςτεσ/αναγνϊςτριεσ. Αρχικά, με τθ χριςθ του πρϊτου 

πλθκυντικοφ προςϊπου («δεν μασ επιτρζπει», «ωρεφουμε», «Επιμζνουμε») εντάςςει τον 

εαυτό τθσ ςτο ςφνολο των ανκρϊπων που οραματίηονται το μζλλον τουσ. Αντίςτοιχα, επιδιϊκει 

να ςυμπεριλάβει και τον δζκτθ ςτο ίδιο ςφνολο, περνά άμεςα το μινυμά τθσ που είναι θ 

αιςιοδοξία για το μζλλον και τελικά πείκει. Επιπρόςκετα, θ χριςθ μεταφορικοφ λόγου («από 

αδιαπζραςτο πζπλο», «ανάςα τθσ προςμονισ» κ.α.) ευαιςκθτοποιεί τον δζκτθ, κακϊσ 

μεταφζρονται οι υποκειμενικζσ τθσ κρίςεισ, το ςυναίςκθμά τθσ και θ κετικι τθσ οπτικι για το 

μζλλον. Σζλοσ, θ επιλογι τθσ να κλείςει το κείμενο με μια ρθτορικι ερϊτθςθ («Άλλωςτε, τι άλλο 

μποροφμε να κάνουμε;») προςδίδει αμεςότθτα, ηωντάνια και οικειότθτα ςτον λόγο τθσ και 

μζςω τθσ ιςχυρισ απόφανςθσ επιτυγχάνεται το ςτοιχείο ζμφαςθσ ςε όςα πιςτεφει. 

Καταλθκτικά, πείκει και προτείνει τον προβλθματιςμό τθσ μεταφζροντάσ τον ςτον αναγνϊςτθ.  

[Εναλλακηικά μποπεί να επιζημανθεί η ανηίθεζη («από αδιαπέπαζηο πέπλο… πποζδοκιών»), ηο 

αζύνδεηο («Επιμένοςμε ζηην ανάζα… σείλη μαρ») και η ελλειπηική ζύνηαξη («Σωπεύοςμε… 

επιμένοςμε»)]. 

 

Γ. ΘΕΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Ο Νίκοσ Γκάτςοσ ςτο ποίθμά του παρουςιάηει μια ομάδα παιδιϊν που βιϊνοντασ τθν ευτυχία ςε 

ζναν ονειρικό κόςμο απογοθτεφονται, όταν ςυνειδθτοποιοφν τθν αλικεια του πραγματικοφ 

κόςμου. Αρχικά, με μία αλλθγορία, ιδθ από τθν πρϊτθ ςτροφι («τον είριο υπάρχουν 

παιδιά»), ο ποιθτισ δθμιουργεί ζναν ονειρικό κόςμο με πρωταγωνιςτζσ μια παρζα παιδιϊν που 

βιϊνουν τθν απόλυτθ ευτυχία. Θ ςυναιςκθματικι τουσ όμωσ, κατάςταςθ μεταβάλλεται, όταν 

παρατθρϊντασ τον ουρανό βλζπουν για πρϊτθ φορά τθ γθ, όπωσ αποτυπϊνεται και από τθν 

εικόνα «τισ νφχτεσ που κοιτοφν τον ουρανό» και μζςω του ςυμβολικοφ ρόλου του δαςκάλου 

περνοφν από τθν άγνοια ςτθ γνϊςθ ςχετικά με τθ ηοφερι κατάςταςθ του υπαρκτοφ κόςμου. Ο 

τελευταίοσ δθλϊνεται μζςω τθσ μεταφοράσ ωσ «αρρϊςτια και πλθγι» ςτον οποίο γίνονται 

αγϊνεσ για τθν αλλαγι προσ ζνα καλφτερο μζλλον («τραγοφδια λζνε, κεντάνε με ςφνκθμα 

τοίχουσ»). Γιϋ αυτό και θ ςυνειδθτοποίθςθ εκ μζρουσ των παιδιϊν του δράματοσ που βιϊνει ο 

άνκρωποσ ζχει τρομερζσ επιπτϊςεισ ςτθν ψυχολογία τουσ, το οποίο τονίηεται από τθν αντίκεςθ 

μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τελευταίασ ςτροφισ («ποτζ δε βάλαν ζγνοια ςτθν καρδιά» και «βάλαν… 

μια ζγνοια ςτθ μικροφλα τθσ καρδιά»). 
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Κατά τθ γνϊμθ μου, αν ηοφςα ςε ζναν ονειρικό κόςμο, όπωσ οι ιρωεσ του ποιιματοσ, κα ιμουν 

δυςαρεςτθμζνοσ, κακϊσ δεν κα γνϊριηα τθν αλικεια που πολλζσ φορζσ πλθγϊνει τισ ψυχζσ των 

ανκρϊπων και που χρειάηεται αγϊνεσ για τθν κατάκτθςθ τθσ ευτυχίασ. 

Δ.  

ΑΡΘΡΟ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΠΑΝΣΘΘ ΟΠΟΙΑΔΘΠΟΣΕ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Θ ΕΡΩΣΘΘ 

ΑΦΟΡΜΗΗ: Σα δθμοςιευμζνα κείμενα προκαλοφν προβλθματιςμοφσ ειδικά ςε εμάσ τουσ 

εφιβουσ. 

ΘΕΗ: Οι προβλθματιςμοί αυτοί γεννοφν τθν ανάγκθ εξοπλιςμοφ τθσ γενιάσ μασ τόςο με 

πνευματικά, ψυχικά εφόδια όςο και με πρακτικζσ δεξιότθτεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

δυςχερειϊν ϊςτε να αποφφγουμε ζνα δυςτοπικό μζλλον. 

Ζχω τθ γνϊμθ ότι εμείσ οι νζοι χρειαηόμαςτε ζνα ςθμείο αναφοράσ για να μθν παραςυρκοφμε 

από το ρεφμα των καιρϊν και αυτό το ςθμείο δεν μπορεί να είναι άλλο από τθν πίςτθ ςτον ίδιο 

τον άνκρωπο και τισ αξίεσ του. Θ θκικι πυξίδα τθσ εποχισ μασ είναι οι ανκρωπιςτικζσ αξίεσ 

όπωσ θ ελευκερία, θ ιςότθτα και κυρίωσ θ αλλθλεγγφθ. τισ βάςεισ αυτζσ κα ςτθριχτοφν τα 

κεμζλια μιασ οικουμενικισ ςυνείδθςθσ που κα ςυμπεριλαμβάνει τθν ανκρϊπινθ παρουςία 

αλλά και το περιβάλλον ςτο οποίο επιβιϊνει. Θ γενιά μασ, ωςτόςο, διακζτει και πρακτικά 

εφόδια για τθν εκπλιρωςθ αυτοφ του ςτόχου. Αναφζρομαι ςτισ ευκολίεσ που μασ προςφζρει θ 

τεχνολογία αλλά και οι γνϊςεισ που, πλζον, κακίςτανται προςιτζσ ςε ευρφτερα ςφνολα. Αρκεί 

να ςυνοδεφονται από τθν κριτικι ςκζψθ που είναι το κεμζλιο για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

προπαγάνδασ, του φανατιςμοφ και του ρατςιςμοφ. 

Ωςτόςο ο κεωρθτικόσ εξοπλιςμόσ δεν αρκεί. Θ εποχι μασ απαιτεί πράξεισ, δράςεισ, 

πρωτοβουλίεσ. Θ ζμφυτθ μαχθτικότθτα και ενεργθτικότθτα των νζων κα μποροφςε να 

διοχετευτεί ςε νζεσ μορφζσ παρζμβαςθσ ςτα κοινά με τισ οποίεσ οι μελλοντικοί ενεργοί πολίτεσ 

κα εκδθλϊνουν το δθμοκρατικό και ακτιβιςτικό τουσ πνεφμα. Οι νεανικζσ οργανϊςεισ, 

διαμαρτυρίεσ και ςυλλογικζσ κινθτοποιιςεισ είναι ιδθ παροφςεσ και επθρεάηουν τθν κοινι 

γνϊμθ. Θ ςυμμετοχι ςτα κοινά και ςτισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ είναι υποχρεωτικι διζξοδοσ 

για τθ γενιά μασ. Θ τεχνολογία πολλαπλαςιάηει τισ δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ, διαλόγου και μασ 

βοθκά να επινοιςουμε νζουσ τρόπουσ ζκφραςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ, για παράδειγμα μζςα από 

τα κοινωνικά δίκτυα που ενοποιοφν τον παγκόςμιο χϊρο και δρουν άμεςα και ακθδεμόνευτα. 
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Εκελοντικζσ δράςεισ και εκςτρατείεσ ςτθρίηουν αυτό που αποκαλοφμε «κοινωνία των πολιτϊν». 

Ανανεϊνουν τουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ. 

Επιλογικά αυτό που πιςτεφω ότι κα μασ προςφζρει μια διζξοδο είναι θ αναγνϊριςθ τθσ αξίασ 

που ζχουν τα ςυνεργατικά ανκρϊπινα δίκτυα! Ασ ςυνειδθτοποιιςουμε ότι ςτον αγϊνα μασ 

αυτό κανζνασ δεν είναι μόνοσ του. Πάντοτε οι ομάδεσ είναι ιςχυρότερεσ από τισ μονάδεσ και ςε 

πείςμα των διαςπαςτικϊν τάςεων που εκπορεφονται από ςυμφζροντα και επιδιϊκουν τθν 

υποβάκμιςθ του ανκρϊπου ςε αςιμαντθ και απομονωμζνθ φπαρξθ, θ γενιά μασ οφείλει να 

εκμεταλλευτεί αυτό που θ ιςτορία μασ ζχει διδάξει: τθ ςυλλογικι δράςθ. Δεν λθςμονοφμε, 

άλλωςτε, ότι «ο άνκρωποσ είναι θ απάντθςθ οποιαδιποτε κι αν είναι θ ερϊτθςθ» 

 

ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

Σα κζματα ιταν προςιτά. Δεν διαπιςτϊκθκαν αμφιγνωμίεσ ωσ προσ τισ απαντιςεισ τουσ. 

 

 

 

ΣΟΜΕΑ Ν. ΓΛΩΑ & ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

Β. ΜΑΓΟΤΛΑ 

Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ 

Γ. ΚΑΨΑΛΗ 

Κ. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

Ν. ΚΟΛΙΑ 

Ν. ΜΑΝΟΤΡΑ 

Ο. ΔΙΑΜΑΝΣΗ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΚΕΕ 

 

 

Α1. Ο πρϊτοσ τελειόφοιτοσ υποςτθρίηει ότι:  

- Ο επαγγελματικοσ προςανατολιςμόσ είναι αναγκαίοσ ςτθν εκπαίδευςθ 

- θ ελλιπισ παροχι του οδθγεί τουσ νζουσ ςτθν προτίμθςθ δθμοφιλϊν επαγγλμάτων, ςτον 

παραγκωνιςμό ι κορεςμό άλλων και ςτθν ανεργία 

 Θ δεφτερθ τελειόφοιτοσ πιςτεφει πωσ: 

- θ ανεργία και τα οικονομικά προβλιματα δθμιουργοφν ματαιϊςεισ 

- οι πακογζνειεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ οδθγοφν ςε επαγγελματικοφσ ςυμβιβαςμοφσ αλλά και ςε φυγι 

από τθ χϊρα. 

 

Β1.  α. ωςτό 

 β. ωςτό 

        γ. Λάκοσ 

        δ. ωςτό 

        ε. Λάκοσ 

 

Β2.  α) Κυριολεκτικόσ τίτλοσ (ενδεικτικά): Οι επιδιϊξεισ και οι προβλθματιςμοί των νζων 

      Μεταφορικόσ τίτλοσ (ενδεικτικά): Όνειρα και εφιάλτεσ 

 

 β) Με τθ χριςθ ςτατιςτικϊν: 

- ενιςχφεται θ αξιοπιςτία, θ εγκυρότθτα των λεγομζνων τθσ ςυντάκτριασ 

- ενιςχφεται θ πειςτικότθτα-αδιαμφιςβιτθτο ςτοιχείο 

- τεκμθριϊνονται και ενιςχφονται οι προβλζψεισ για τθν κυριαρχία τθσ τεχνολογίασ 

 

Με τθν εκτεταμζνθ χριςθ μαρτυριϊν: 

- αποδίδονται αυτοφςια τα λόγια των τελειοφοίτων 

- προςδίδεται ηωντάνια, αμεςότθτα και παραςτατικότθτα ςτο κείμενο 

- εφλθπτοσ λόγοσ 

- ενίςχυςθ βιωματικότθτασ/οικειότθτασ... 

 

Β3.  α’ πλθκυντικό πρόςωπο («να φανταςτοφμε») 

- γζφυρα επικοινωνίασ πομπό-δζκτθ 

- κακολικότθτα 

- αίςκθμα ςυλλογικισ ευκφνθσ 

 

Μεταφορικι χριςθ του λόγου 

- αδιαπζραςτο μζλλον 

- πεδίο εκκόλαψθσ προςδοκιϊν 

- μελλοντικά ερείπια 
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- ανάςα προςμονισ 

- τον αζρα τθσ απαντοχισ 

* Εξθγοφμε τθ λειτουργία μιασ μεταφοράσ 

 

Ρθτορικό ερϊτθμα («Άλλωςτε...κάνουμε;») 

- ιςχυρό επικοινωνιακό μζςο 

- ιςοδυναμεί με ιςχυρι άρνθςθ 

- προςελκφει τθν προςοχι του αναγνϊςτθ και τον προβλθματίηει 

- ηωντάνια, παραςτατικότθτα, ςυναιςκθματικι φόρτιςθ του αναγνϊςτθ 

 

Γ1.  Πικανι απάντθςθ ςτο ερϊτθμα:  

(Τποκζτω/εικάηω ότι) τα παιδιά ςτον είριο δάκρυςαν και τουσ προκλικθκαν ζντονα 

ςυναιςκιματα λόγω τθσ αντιπαραβολισ/ αντίκεςθσ μεταξφ τθσ ηωισ ςτον είριο και ςτθ Γθ. 

 

είριοσ Γη 

 ποτζ δε βάλαν ζγνοια  από μακριά: ἑν άςτρο ςα φτερό καλαςςινό, 
καράβι μακρινό 

 δεν είδανε πολζμουσ και κανάτουσ  από τον δάςκαλο 
- αρρϊςτια και πλθγι 
- τραγοφδια λζνε, γράφουν ςτίχουσ 
- ακοφραςτοι του ονείρου κυνθγοί 
- κεντάνε με ςυναιςκιματα τουσ τοίχουσ 

 γαλάηια ποδιά  

 τισ Κυριακζσ τα γιορτινά τουσ  

Ηωι αςφαλισ, ανζμελθ και ςτακερι, αλλά 
Κςωσ όχι τόςο ενδιαφζρουςα 

Ηωι γεμάτθ εντάςεισ (προβλθματικι αλλά και 
ενδιαφζρουςα-ηωντανι) 

 

Ενδεικτικοί κειμενικοί δείκτεσ: 

- το ςχιμα του κφκλου και αντίκεςθ (« ποτζ δε βάλαν ζγνοια...και βάλαν από ‘κείνθ τθ βραδιά 

μιαν ζγνοια») 

- παρομοιϊςεισ: « ςα φτερό καλαςςινό» « τουσ φαίνεται καράβι μακρινό»: θ γοθτεία τθσ Γθσ 

- μεταφορά: «του ςφμπαντοσ αρρϊςτια και πλθγι»: μπορεί να δθλϊνουν πωσ είναι θ ηωι τουσ 

ςε ζναν κόςμο αςφαλι και προςτατευμζνο, ςε αντίκεςθ με ζναν πλανιτθ γεμάτο ποίθςθ, 

ζνταςθ και όνειρα. 

- μεταφορζσ :« ακοφραςτοι... κυνθγοί », «κεντάνε τουσ τοίχουσ» 

- ςυςςϊρευςθ ρθμάτων :« λζνε », «γράφουν », « κεντάνε » :δράςθ και ενεργθτικότθτα 

 

Προςωπικι ανταπόκριςθ : 

Οποιαδιποτε απάντθςθ ςτο ερϊτθμα, αν είναι ικανοποιθμζνοι /εσ ι δυςαρεςτθμζνοι /εσ με τθ 

ηωι τουσ ςτον είριο, είναι αποδεκτι, αρκεί να τεκμθριωκεί κατάλλθλα και επαρκϊσ. 
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Δ. 

Επικοινωνιακό Πλαίςιο: 

- Είδοσ κειμζνου: άρκρο ςε ιςτοςελίδα 

- Πομπόσ: μακθτισ / μακιτρια 

- Αποδζκτεσ: νζοι / νζεσ 

- Οι μακθτζσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τα δοκζντα κείμενα ωσ προσ το πρϊτο ερϊτθμα. 

Προςοχι: μασ ενδιαφζρει θ οργάνωςθ τθσ επιχειρθματολογίασ και όχι το πλικοσ των ιδεϊν. Θα 

μποροφςαν λοιπόν οι μακθτζσ /μακιτριεσ να προτείνουν: 

 

Α 

- Ανεκτικότθτα, διάλογοσ, ςυνεργαςία, διαπολιτιςμικι κατανόθςθ, επιχειρθματολογία,    

διαλλακτικότθτα (κοινωνικζσ και φυλετικζσ ανιςότθτεσ, ρθτορικι μίςουσ, κοινωνικι πόλωςθ) 

- Καλλιζργεια και αξιοποίθςθ ψθφιακϊν και άλλων δεξιοτιτων  

- Ευρυμάκεια 

- Κριτικι ικανότθτα, ορκολογιςμόσ, γνϊςθ δικαιωμάτων και πολφπλευρθ ενθμζρωςθ 

(ανεξζλεγκτθ παραπλθροφόρθςθ, ψθφιακι προπαγάνδα, απουςία ορκολογιςμοφ) 

- Τπευκυνότθτα, ανταγωνιςτικότθτα (μαηικι επιτιρθςθ, ανελευκερίεσ, αυταρχιςμόσ) 

- Δια βίου μάκθςθ, μακαίνω πϊσ να μακαίνω ( απϊλεια κζςεων εργαςίασ ) 

- Αυτογνωςία και ςυναιςκθματικι καλλιζργεια ( ψυχικι υγεία ) 

 

Β 

- υμμετοχι ςε κοινωνικά δίκτυα  

- Εκελοντιςμόσ 

- υλλογικζσ διεκδικιςεισ, ςυμμετοχι ςτα κοινά 

- υμμετοχι ςε εςκτρατείεσ / καμπάνιεσ 

- Καινοτομία, επινοθτικότθτα  

- Ευςυνειδθςία ςτθν άςκθςθ του ζργου 

 

    Αξιολογοφνται θετικά : η ποικιλία των ιδεών και, κυρίωσ η επαρκήσ τεκμηρίωςη. 


