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ΓΔΤΣΔΡΑ 14 ΗΟΤΝΗΟΤ 2021 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ 

ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

Α1. Σην απόζπαζκα ν ζπληάθηεο παξνπζηάδεη ζθέςεηο ηειεηόθνηησλ Λπθείνπ γηα ηνλ επαγγεικαηηθό 

πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. Επηζεκαίλνπλ όηη ν πξώηνο πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ εθπαίδεπζε, 

ώζηε λα απνθεύγεηαη ε επηινγή θνξεζκέλσλ επαγγεικάησλ. Επίζεο, ηαπηίδνπλ ην πξόβιεκα ηεο αλεξγίαο 

κε ηε δηακόξθσζε ησλ επηινγώλ ηνπο, ελώ δηαπηζηώλνπλ όηη ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο είλαη «ηνμηθή» γηα 

όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηή.  Τέινο, αλαθέξνπλ όηη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία νδεγεί ζε ζπκβηβαζκό 

κε αθαηάιιεια επαγγέικαηα ή πξνζθπγή ζην εμσηεξηθό.  

(73 ιέμεηο) 

 

Β1.  
α. Σσζηό,  

β. Σσζηό,  

γ. Λάζνο,  

δ. Σσζηό,  

ε. Λάζνο 

 

 

Β2.α.  
Τίηινο κε θπξηνιεθηηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο: Επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί ησλ λέσλ.  

 

Τίηινο κε «κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο»: Ο ειιεληθόο επαγγεικαηηθόο απνπξνζαλαηνιηζκόο. 

 

β. Με ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ o αξζξνγξάθνο επηρεηξεί λα ηεθκεξηώζεη ην ιόγν ηνπ σο πξνο ηελ 

εηθόλα ηεο θνηλσλίαο ηνπ 2025. Από ηε κία πιεπξά ην 47% αληηκεησπίδεη κε απαηζηνδνμία ην κέιινλ, ζε 

αληίζεζε κε ην 39% ην νπνίν δήισζε πσο ε δσή ζα βειηησζεί γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ αλζξώπσλ. 

Επηθαινύκελνο ηε ινγηθή ηνπ αλαγλώζηε κε ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεθκεξίνπ πξνζδίδεη 

εγθπξόηεηα, αμηνπηζηία ζηνλ ιόγν ηνπ, εληζρύνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ. 

 

Σην δεύηεξν θείκελν κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε καξηπξηώλ ησλ καζεηώλ κεηαθέξεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο 

ηεο λενιαίαο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Με 

ηελ απηνύζηα παξάζεζε ησλ ιόγσλ ηνπο επηηπγράλεη ηελ εγθπξόηεηα θαη πξνζδίδεη αληηθεηκεληθόηεηα ζην 

άξζξν ηνπ. Τέινο, ην ύθνο ηνπ γίλεηαη άκεζν, δσληαλό θαη παξαζηαηηθό.  

 

 

Β3. 1.  
Χξήζε α' πιεζπληηθνύ ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ (λα θαληαζηνύκε, επηκέλνπκε, ζσξεύνπκε). Με ηε ρξήζε α΄ 
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πιεζπληηθνύ ν ζπγγξαθέαο εληάζζεη ηνλ εαπηό ηνπ αιιά θαη ηνλ αλαγλώζηε ζην ίδην ζύλνιν, πξνζδίδεη 

ζηα ιεγόκελά ηνπ ζπιινγηθόηεηα, ζπιινγηθή επζύλε θαη θαζνιηθόηεηα θαη γεθπξώλεη έηζη ην ράζκα 

κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε. 

2. Χξήζε κεηαθνξάο (αδηαπέξαζην πέπιν, πεδίν εθθόιαςεο πξνζδνθηώλ). Με ηε ρξήζε κεηαθνξάο ν 

ζηόρνο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ αλαγλώζηε, ελώ παξάιιεια ην ύθνο 

γίλεηαη πην δσληαλό, γιαθπξό θαη παξαζηαηηθό. 

3. Χξήζε εξσηήκαηνο (Άιισζηε ηη άιιν κπνξνύκε λα θάλνπκε;). Με ηε ρξήζε ηνπ ξεηνξηθνύ εξσηήκαηνο 

ν ζπγγξαθέαο κεηαγγίδεη πξνβιεκαηηζκό, ελώ παξάιιεια πξνζδίδεη ακεζόηεηα θαη δσληάληα, 

ρξσκαηίδνληαο ζπλαηζζεκαηηθά ην ιόγν ηνπ.  

4. Αζύλδεην ζρήκα (Τν αύξην από αδηαπέξαζην πέπιν... πξνζδνθηώλ). Με ηε ρξήζε αζύλδεηνπ ζρήκαηνο ν 

ζπγγξαθέαο πξνζδίδεη ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά, έληαζε θαη δσληάληα ζην ιόγν ηνπ. Παξάιιεια, πξνζδίδεηαη 

δξακαηηθόηεηα, γνξγόηεηα θαη ξπζκηθόηεηα.  

 

 

Γ.  Σην πνίεκα ηνπ Νίθνπ Γθάηζνπ "Σηνλ Σείξην" παξνπζηάδνληαη παηδηά πνπ δνπλ ζην νκώλπκν θσηεηλό 

αζηέξη. Σηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο, ν αλαγλώζηεο πιεξνθνξείηαη όηη "δάθξπζαλ ηα παηδηά θαη 

βάιαλ από εθείλε ηε βξαδηά κηαλ έγλνηα ζηε κηθξνύια ηνπο  θαξδηά", γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηελ αξρηθή ζηξνθή "πνηέ δελ βάιαλ έγλνηα ζηελ θαξδηά". Η αιιαγή απηή (από ηελ αξρηθή) ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ έγθεηηαη πηζαλόηαηα ζην άζηξν, ην νπνίν πξνζσπνπνηεκέλν 

"παξάμελα παηδεύεη ην κπαιό ηνπο". Φαίλεηαη ινηπόλ λα πξνβιεκαηίδνληαη αλαθνξηθά κε απηό θαη, κεηά 

από ζρεηηθή εξώηεζε πνπ απεπζύλνπλ ζην δάζθαιν, πιεξνθνξνύληαη όηη "είλαη ε γε, ηνπ ζύκπαληνο 

αξξώζηηα θαη πιεγή" (κεηαθνξά). Επίζεο, παξνπζηάδεηαη κέζσ αληίζεζεο ε ήξεκε θαη αλέκειε εηθόλα ηεο 

δσήο ζηνλ Σείξην πξνο απηή πνπ επηθξαηεί ζηε γε, ζηελ νπνία νη άλζξσπνη θπλεγνύλ ην όλεηξν ("θαη 

αθνύξαζηνη ηνπ νλείξνπ θπλεγνί") θαη γλσζηνπνηνύλ ηα αηηήκαηά ηνπο κε ζπλζήκαηα ζηνπο ηνίρνπο 

("θεληάλε κε ζπλζήκαηα ηνπο ηνίρνπο") θαη, ιόγσ ηεο ελζπλαίζζεζεο πνπ ηα δηαθξίλεη, ζπγθηλνύληαη θαη 

δαθξύδνπλ. 

 Η δσή ζηνλ Σείξην ζα απνηεινύζε κία επράξηζηε εκπεηξία, επνκέλσο ζα ήκνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο κε 

απηή. Τα παηδηά δνπλ ακέξηκλα θαη μέγλνηαζηα κηαο θαη "δελ είδαλε πνιέκνπο θαη ζαλάηνπο", πεξλάλε ηηο 

λύρηεο θνηηώληαο ηνλ νπξαλό θαη "θνξάλ ηηο Κπξηαθέο ηα γηνξηηλά ηνπο". Η δσή ινηπόλ εθεί θαληάδεη 

ηδαληθή, ηδηαίηεξα γηα ηελ επαίζζεηε ειηθία ζηελ νπνία βξίζθνληαη. 

 

Γ.  
Δλδεηθηηθόο ηίηινο: Μειινληηθέο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο.  

 

Δλδεηθηηθόο πξόινγνο: 

Τελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα δεκνζηεύζεθαλ ζηελ παξνύζα ηζηνζειίδα δύν άξζξα κε θνηλό ζέκα ηελ 

αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ. Άηνκα κε επαηζζεζίεο θαη θνηλσληθνύο πξνβιεκαηηζκνύο δε κέλνπλ 

αλεπεξέαζηα δηαβάδνληαο ηόζν ελδηαθέξνπζεο δεκνζηεύζεηο θαη ελδηαθέξνληαη από λεαληθή ειηθία λα 

απνθνκίζνπλ εθόδηα θαη λα πξνβνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηνπ 

θόζκνπ.  

 

 

Α) Δθόδηα 

- θξηηηθή ζθέςε 

- εζηθέο αμίεο  

- αλζξσπηζκόο 

- νηθνπκεληθή ζπλείδεζε  

- νκαδηθό πλεύκα  

- δεκηνπξγηθόηεηα  

- θαηλνηνκία  
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- ζάξξνο, καρεηηθόηεηα  

- ελζπλαίζζεζε  

- επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε  

- δηάζεζε γηα δηα βίνπ επηκόξθσζε 

 

Β) Γξάζεηο 

- Εζεινληηθέο δξάζεηο, όπσο παξνρή βνήζεηαο ζε άπνξνπο, ειηθησκέλνπο θαη ΑΜΕΑ 

- Οηθνινγηθέο δξάζεηο, δελδξνθύηεπζε, αλαθύθισζε 

- Ελίζρπζε δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο, ζπκκεηνρή ζηα θνηλά 

-Ελεξγόο δξάζε ζε θηιεηξεληθά θηλήκαηα, ζε καζεηηθά θεζηηβάι, ζε εθδειώζεηο ηνπηθνύ ή δηεζλνύο 

ραξαθηήξα.  

 

Δλδεηθηηθόο επίινγνο:  

Τέινο, κε ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ παξαπάλσ εζεινληηθώλ δξάζεσλ ζα θαιιηεξγήζνπκε σο λενιαία / λέα 

γεληά έλα αηζηόδνμν θαζνιηθά ειπηδνθόξν κέιινλ κε θνηλσληθά ελεξγνύο, ελεκεξσκέλνπο θαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο. 

 

 

 

 

 

ρνιηαζκόο ζεκάηωλ 

Σα ζέκαηα ηωλ Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεωλ ζην κάζεκα ηωλ Νέωλ Διιεληθώλ ήηαλ βαηά θαη 

ραξαθηεξίδνληαη από ζαθήλεηα θαη θαζαξόηεηα ωο πξνο ηα δεηνύκελα. Κάζε καζεηήο ζωζηά 

πξνεηνηκαζκέλνο κε ζθαηξηθή γλώζε ηεο ύιεο ζα κπνξνύζε λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά. 

 

 

πγγξαθηθή επηκέιεηα 

Οκάδα Φηινιόγωλ Ρόκβνπ 


