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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2021 : ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Θέμα Α. 

 

Α1. Ο συντάκτης στο συγκεκριμένο απόσπασμα πραγματεύεται το σημερινό έλλειμμα 

επαγγελματικού προσανατολισμού στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης με το 

αντίστοιχο τίμημα. Βάσει προσωπικών μαρτυριών τελειοφοίτων μαθητών, θίγει τη ροπή 

της πλειονότητάς, σε δημοφιλή, αλλά, κορεσμένα επαγγέλματα, με έξαρση ανεργίας, 

πρόβλημα επιβίωσης, κατάρρευση ονείρων. Η αδυναμία επαγγελματικής ανέλιξης, το 

πνιγηρό εργασιακό περιβάλλον λειτουργούν ανασταλτικά. Καταληκτικά, ο 

κειμενογράφος διαπιστώνει τη ζοφερή κατάληξη, τον επαγγελματικό συμβιβασμό του 

νέου ή την μετεξέλιξή του πλέον σε οικονομικό μετανάστη. 

 

Θέμα Β. 

 

Β1. 

α.Σωστό  

β. Σωστό 

γ. Λάθος 

δ.Σωστό 

ε. Λάθος 

 

Β2. α. Το πνιγηρό εργασιακό περιβάλλον της σημερινής Ελλάδας (μεταφορική) 

Η δυσκολία επαγγελματικής αποκατάστασης στην σύγχρονη Ελλάδα. (κυριολεκτική) 

β.   Στο κείμενο 1 η χρήση στατιστικών στοιχείων λειτουργεί ως αποδεικτικό μέσο 

προβληματισμού της συντάκτριας. Συγκεκριμένα, τα στατιστικά στοιχεία («Το 47% 

δήλωσε… μέχρι τους περισσότερους ανθρώπους.» - δεύτερη παράγραφος), («Το 39% 

δήλωσε… υψηλότερη ποιότητα ζωής» - Τρίτη παράγραφος), ως δεδομένα στοιχεία και 

τεκμήρια, ενισχύουν τον ισχυρισμό και πιστοποιούν την αποδεικτική θέση ότι υπάρχει 

διάσταση απόψεων για το ποιόν της μελλοντικής ζωής με την κυριαρχία της 

τεχνολογίας, ευοίωνες αλλά και δυσοίωνες, με σημείο αναφοράς το 2025. Η πλειονότητα 

των ειδικών προβλέπει επιβάρυνση από οξυμμένα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, 

αλλά μια σημαντική μειονότητα επίσης διαβλέπει ευοίωνη προοπτική. Τα στοιχεία 

αυτά, ενισχύουν σε αξιοπιστία και εγκυρότητα. 

Παράλληλα, στο κείμενο 2 η εκτεταμένη χρήση μαρτυριών («Όταν με ρωτούν… 

μιας κοινωνίας ισότητας» - Τάνια, «Από την μια πλευρά θα ήθελα… με δίδαξαν.» - 

Αντωνία, «πρέπει να είναι… ανεργίας.» -Σπύρος, «ως τελειόφοιτοι... επαγγελματικές 

ευκαιρίες.» - Αλεξάνδρα) λειτουργούν ενισχυτικά της θέσης του συντάκτη. Το σημερινό 

ζοφερό εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα αναδεικνύει την ανεπάρκεια του 
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επαγγελματικού προσανατολισμού στο σχολείο, αλλά και τη δεινή επαγγελματική 

αποκατάσταση του νέου ανθρώπου. Εμφανή είναι ο βιωματικός χαρακτήρας, αλλά και η 

αμεσότητα, ζωντάνια, οικειότητα και παραστατικότητα από την αναφορά στις 

αυτούσιες ρήσεις των τεσσάρων τελειόφοιτων μαθητών. Καταληκτικά, είναι εμφανές 

ότι και στα δύο κείμενα οι συντάκτες επιλέγουν προς ενίσχυση της πειστικότητας των 

θέσεων τους ως τρόπο πειθούς την επίκληση στη λογική του δέκτη (κείμενο 1) και 

επίκληση στην αυθεντία(κείμενο2)αντίστοιχα. 

 

 

Β3. 

Τρεις διαφορετικές γλωσσικές επιλογές στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 

1 που ενισχύουν την πρόθεση της συντάκτριας να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη, 

συνιστούν τις παρακάτω. Γίνεται χρήση του σχήματος λόγου, της μεταφοράς 

«…αδιαπέραστο πέπλο…» όπου ο συντάκτης προσδίδει έμφαση, παραστατικότητα, 

οικειότητα, ζωντάνια, αμεσότητα για την εικόνα του μέλλοντος, που υιοθετείται από 

πολλούς, ως απροσέγγιστο περιβάλλον. Παράλληλα, εμφανής είναι η χρήση του α’ 

πληθυντικού προσώπου «επιμένουμε…», «νιώθουμε… μέχρι τα χείλη μας.» που 

προσδίδει αίσθημα συλλογικότητας, ζωντάνια, οικειότητα και αμεσότητα, στη στάση 

όλων μας να προσδοκούμε ευνοϊκή μελλοντική εξέλιξη. Τέλος, χαρακτηριστικό είναι το 

ρητορικό ερώτημα στο τέλος της παραγράφου «Άλλωστε, τι άλλο μπορούμε να 

κάνουμε;» Η χρήση του προάγει τον προβληματισμό όλων για την παρούσα εφικτή 

στάση μας, μιας στάσης προσμονής, ελπίδας για το καλύτερο. 

 

Θέμα Γ. 

 

Γ1.  Το ποίημα του Νίκου Γκάτσου θεωρώ θίγει την απογοήτευση και τη θλίψη των 

παιδιών του Σείριου-αστεριού για το προβληματικό περιβάλλον που βιώνουν τα παιδιά 

στη γη. Η ξέγνοιαστη ανέμελη ζωή, η χαρά και η ευχαρίστηση τους σκιαγραφούν έναν 

ουτοπικό κόσμο παιδιών για το ποιητικό υποκείμενο προβληματισμένα για τη ζωή των 

παιδιών στη γη. Το ποιητικό υποκείμενο βλέπει ένα διαφορετικό άστρο, που το 

παρομοιάζει «σαν φτερό θαλασσινό» και με το οποίο προβληματίζει τα παιδιά 

«παράξενα παιδεύει το μυαλό τους» - σχήμα μεταφοράς. Τα παιδιά απευθυνόμενα στο 

δάσκαλο μαθαίνουν ότι η ζωή των παιδιών στο υπόλοιπο σύμπαν, όπως αυτό της γης, 

είναι δεινή, αν και άκοπα και αισιόδοξα συνεχίζουν να ονειρεύονται και να αγωνίζονται 

για ένα ανθρώπινο αύριο. 

 Αναντίλεκτα, η ζωή στο Σείριο, αν και φαντάζει ουτοπική, σαφώς, αναδεικνύεται 

ιδανική. Είναι αυτή, ακριβώς, η ζωή που αξίζουν τα παιδιά, μια ζωή απαλλαγμένη από 

πολέμους, απειλές, προβλήματα. Η ανεμελιά, η ξεγνοιασιά, η χαρά, η αισιοδοξία, η 

ασφάλεια επιτάσσεται να στοιχειοθετούν το χώρο τους. Η υγιής εκγύμναση σώματος, 

νου και ψυχής, δομούν  το υγιές περιβάλλον τους σε κάθε έκφανση του. Επιλογικά, αυτό 

διαφαίνεται να είναι και το χρέος αυτού του κόσμου, σήμερα, η συγκρότηση άρτιων 

ισχυρών προσωπικοτήτων των αυριανών πολιτών.  

 

Θέμα Δ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο σε μια νεανική ιστοσελίδα (βασικά στοιχεία του: 
τίτλος, αφόρμηση από επικαιρικό θέμα, αναφορική λειτουργία της γλώσσας, λογική 

οργάνωση νοημάτων, αντικειμενική οπτική, σοβαρό – επίσημο ύφος) 
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Ζ1. Εφόδια νέου για την εφικτή αντιμετώπιση ενός αλλοτριωμένου κόσμου 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ: Πνευματική καλλιέργεια- ανθρωπιστική παιδεία που 
αποτελεί δύναμη θεραπευτική της ψυχής -Φιλομάθεια- πολυμάθεια (ευρεία 
μόρφωση), στοχασμός (συλλογισμός, βαθιά σκέψη) - διεύρυνση των 
πνευματικών οριζόντων που κρατούν τον άνθρωπο σε διαρκή εγρήγορση-  
συγκροτημένη εικόνα του κόσμου - επιστημονική κατάρτιση /ειδίκευση 
αναπόδραστη ανάγκη της εποχής-Αντίληψη, ευφυΐα, οξύνοια, οξυδέρκεια, 
επινοητικότητα, Καλλιέργεια της λογικής, της κρίσης και του προβληματισμού 
με στόχο αφενός την πνευματική ελευθερία / νηφαλιότητα / διαλλακτικότητα – 
διανοητική χειραφέτηση ,   περίσκεψη – σύνεση- προνοητικότητα- γόνιμη 
αμφιβολία, διαρκής  αναζήτηση της αλήθειας, όχι άκριτη / αβασάνιστη αποδοχή 
απόψεων   - Δεκτικότητα στις νέες ιδέες – διαλλακτικότητα /ιδεολογική 
ανεκτικότητα/ αδιάλειπτη προσπάθεια για σφαιρική ενημέρωση από ΜΜΕ – 
επιδίωξη ανεξαρτησίας του Τύπου και αναβάθμιση του παιδαγωγικού ρόλου του. 

 ΗΘΙΚΑ: διαμόρφωση ηθικού και ενάρετου χαρακτήρα με προσήλωση στις ηθικές 

και ανθρωπιστικές αξίες , μέσα από γόνιμη ενδοσκόπηση / αυτοέλεγχο, εγκράτεια 

και συνεχή αυτοκριτική – ικανότητα να ελέγχει / χαλιναγωγεί τα πάθη / τα 

κατώτερα ένστικτα – προσπάθεια για αυτοβελτίωση μέσα από την καταπολέμηση 

αδυναμιών και ελαττωμάτων -  ολιγάρκεια – αυτοπειθαρχία – αυτογνωσία μέσα 

από την επίγνωση των ικανοτήτων και προτερημάτων του ανθρώπου, καλλιέργεια 

ηθικών αρετών - επικράτηση δικαιοσύνης, τιμιότητας , εντιμότητας, φιλαλήθειας – 

ειλικρίνειας - υπευθυνότητας / ευσυνειδησίας – (αυτο)σεβασμού -  ευπρέπειας – 

μέτρου - μεσότητας , ηθική προαίρεση – ελεύθερη επιλογή του ατόμου να μην 

αδικεί τους άλλους ακόμα κι όταν μπορεί, υποταγή στο νόμο , Πίστη σε ιδανικά , 

αξίες (ελευθερία, ειρήνη, δικαιοσύνη…) 

 ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ: Ανωτερότητα εσωτερικού κόσμου =ευγένεια, 

ψυχική ευγένεια, πλούσιος συναισθηματικός κόσμος με πολύπλευρες 

ευαισθησίες, ηπιότητα, πραότητα, τρυφερότητα, καλοσύνη, Ενίσχυση των 

ψυχικών αρετών: αγωνιστικότητα, αισιοδοξία, θάρρος ,τόλμη (γενναιότητα), 

επιμονή και υπομονή, αποφασιστικότητα και σθένος. Αισιόδοξη αντιμετώπιση 

της ζωής , ευφρόσυνη και όχι πεσιμιστική διάθεση, αξιοπρέπεια, αυτοεκτίμηση - 

αυτοπεποίθηση. 

 Υγεία ψυχική, ηρεμία, γαλήνη , ισορροπία και αποφυγή του άγχους, ευφορία – 

ευεξία, σφρίγος, ζωτικότητα αίσθημα ικανοποίησης, ασφάλειας, βεβαιότητας / 

χαρά / δημιουργικότητα , ζωντάνια, ψυχική ισορροπία / σταθερότητα 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας, 
πρόταξη του κοινού καλού {«ανήκομεν εις το "εμείς" και όχι εις το "εγώ"»), 
ενδιαφέρον για τα κοινά, ενεργητική συμμετοχή σ΄αυτά, Ανάπτυξη κοινωνικών 
αρετών: συλλογικότητα, πνεύμα της συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης, 
αμοιβαιότητας, σύμπνοιας και της αλληλεγγύης, Πνεύμα ισοτιμίας, 
ισονομίας, δικαιοσύνης και κυρίως αξιοκρατίας, Υγιής κοινωνικοποίηση του 
ατόμου (=προσαρμογή, ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο, αφομοίωση και 
εμπέδωση των κοινωνικών αρχών και αξιών, δημιουργική κατανόηση των 
κανόνων και αξιών της κοινωνίας, εκπλήρωση των υποχρεώσεων και διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων, Διασφάλιση της  κοινωνικής ευρυθμίας και συνοχής,  υγιής 
κοινωνικότητα: σύναψη διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων , που 
βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση, ικανοποίηση της έμφυτης κοινωνικότητας 
και της ανάγκης του ανθρώπου για ουσιαστική ψυχική επαφή και επικοινωνία 
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μέσα από την εδραίωση της δημοκρατίας με γόνιμο διάλογο, συναίνεση, 
διαλλακτικότητα. 

 ΠΟΛΙΤΙΚΑ: Θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών με ασφαλιστικές δικλίδες / 

για την ευρυθμία, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία, ήθος πολιτικής ηγεσίας. 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Ορθή επιλογή επαγγέλματος με κριτήρια που εναρμονίζονται 

με την ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Επαγγελματικός προσανατολισμός 
συστηματικός και στηριγμένος σε επιστημονικά δεδομένα, ενίσχυση 
επαγγελματικής συνείδησης: το επάγγελμα θεωρείται χώρος προσωπικής 
δημιουργίας, υλικών απολαβών αλλά και κοινωνικής προσφοράς (επαγγέλλομαι = 
υπόσχομαι). Διαρκής επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο, αναγκαιότητα 
ειδίκευσης για προγραμματισμό, οργάνωση παραγωγής, αποτελεσματικότητα 
και τεχνογνωσία σε μια εποχή ιλιγγιώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας (Η/Υ - 
τηλεργασία). Βελτίωση συνθηκών εργασίας σε ό,τι έχει σχέση με ωράρια, 
αμοιβές, σχέσεις εργοδοτών - εργαζομένων. 

 ΕΘΝΙΚΑ- ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΑ: Ενίσχυση της εθνικής συνείδησης και ενδυνάμωση 

του εθνικού φρονήματος, σε μια εποχή που απειλείται τόσο η ακεραιότητα μας 

από ξένες επιβουλές όσο και η πολιτισμική μας ταυτότητα (γλωσσική αλλοίωση, 

άκριτη υιοθέτηση ξενόγλωσσων στοιχείων, απομάκρυνση από παραδόσεις και 

θρησκευτική συνείδηση), Απομάκρυνση από τον εθνικό ναρκισσισμό 

(περιούσιος λαός) και την εθνική ομφαλοσκοπήση που ενισχύει τον 

απομονωτισμό ενός λαού (εθνοκεντρισμός), διαιώνιση του γνήσιου ελληνικού 

πνεύματος, Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και άμβλυνση του δικαίου της 

πυγμής, της αλαζονείας και της μυστικής διπλωματίας που ταπεινώνει τον 

αντίπαλο. Ο πόλεμος είναι αποτρόπαιος και απάνθρωπος, αλλά είναι 

προτιμότερος ένας δίκαιος πόλεμος από μια ατιμωτική ειρήνη, προσπάθεια 

δημιουργίας ενός υγιούς κοσμοπολιτισμού (διεθνισμός) που θεμελιώνεται με 

τη διαφύλαξη της ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας και όχι με την ισοπεδωτική 

αφομοίωση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της αγοράς.  

 

Η συλλογική προσπάθεια των Νέων ως ενεργοί πολίτες οφείλει να διακλαδώνεται 

σε όλους τους τομείς, αγγίζοντας ευαίσθητα σημεία των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού και καθιστώντας τους βασικούς εταίρους του κράτους στην επίτευξη των 

κοινωνικών στόχων και στην υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής, πλήρους συνείδησης 

του κοινωνικού τους ρόλου, πάντα με τη γαλούχηση της ενεργούς πολιτότητας. Η 

ποσοτική και ποιοτική συμβολή της ενεργού πολιτότητας δηλώνει τη στάθμη του 

πολιτισμού μας… 

 

Ζ2. 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 

  Οφείλουν:  

 Με συνεχή σύνδεση θεωρίας και πράξης 

 με συγκροτημένη άρτια ισχυρή, υγιής προσωπικότητα βασισμένης σε: 

Ατομική, κοινωνική, πολιτική, εθνική, παγκόσμια συνείδηση, με Βιωματικές και 

ενεργητικές διδακτικές στρατηγικές για καλλιέργεια, βίωση και εμπέδωση στάσεων, 

συμπεριφορών, αξιών και δεξιοτήτων να προσανατολιστούν στα εξής: 

 Να συμμετέχουν σε συλλογικές μορφές δράσης κατά του πολέμου…. και να 

ενώνουν τη φωνή τους με τους νέους όλου του  κόσμου ενάντια στην αδικία 
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και στην εκμετάλλευση που προωθούν οι ισχυροί της γης. Με αυτό τον τρόπο 

και πυκνώνοντας τις  τάξεις των φιλειρηνικών κινημάτων θα μπορέσουν 

σθεναρά να κάνουν πραγματικότητα το όραμα της ειρήνης……. 

 Να αγωνίζονται  για την ενδυνάμωση των διεθνών οργανισμών και την 

τήρηση του διεθνούς δικαίου, αφού η ειρήνη….. διασφαλίζεται μόνο με την 

επίλυση των διακρατικών διαφορών με τον διάλογο και «υπό την αιγίδα» των 

διεθνών οργανισμών. Η νέα γενιά πρέπει να διακηρύττει την πίστη της στη 

διεθνή νομιμότητα η οποία υιοθετεί ανθρωπιστικά ιδανικά. 

 Να ενισχύουν τους πολιτικούς εκείνους οι οποίοι θα μπορούν να εργαστούν 

για να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κρατών μέσω της άσκησης των 

πολιτικών δικαιωμάτων τους για να αποτραπεί ο εφιάλτης του πολέμου. Η 

αδράνεια και η αποχή από τα κοινά πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. 

 Να διατρανώνουν τη φωνή τους, θέτοντας στην υπηρεσία της ειρήνης…… 

τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε  κάθε περίπτωση που ξεσπούν πολεμικές 

ταραχές, προβάλλοντας τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου τόσο στον 

άνθρωπο όσο και στη  φύση, έτσι ώστε να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 Μέσα από αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις…. …..εθελοντικές δράσεις 

να αναπτύσσουν και να διατηρούν σχέσεις με τη νεολαία των άλλων  κρατών, 

ενώνοντας τη φωνή τους και διακηρύττοντας τον περιορισμό των εξοπλισμών 

και την ανάγκη για μελλοντικό αφοπλισμό. 

 Οι νέοι είναι οι μόνοι ικανοί για να ανασύρουν στην επιφάνεια τα 

ανθρωπιστικά ιδανικά και τις συλλογικές αξίες, εφόσον δεν έχουν 

αλλοτριωθεί από την κοινωνία του ψέματος και διατηρούν τις ευαισθησίες τους, 

αποτελώντας την ελπίδα για ένα ειρηνικό μέλλον….. για την ανθρωπότητα, μια 

«όαση» ανθρωπιάς στον σκληρό κόσμο που ζούμε.  

 

 

 


