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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  2021 

 

ΘΔΜΑ  Α 

Α1.   Ο  ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ εθηόο ησλ άιισλ πξαγκαηεύεηαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ λέσλ 

όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.  Πην ζπγθεθξηκέλα  παρουςιάηονται οι κζςεισ δφο μακθτϊν.  

Ο πρϊτοσ τονίηει πωσ θ ζλλειψθ ενθμζρωςθσ ςτο ςχολείο ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςτροφι των μακθτϊν ςε ιδθ 

κορεςμζνα επαγγζλματα και ςυνακόλουκα τθν άνοδο τθσ ανεργίασ. Η δεφτερθ προςκζτει  ωσ πρόβλθμα των 

απογοιτευςθ των πτυχιοφχων από τθ δυςχερι κατάςταςθ ςτθν ελλθνικι αγορά εργαςίασ, που τουσ οδθγεί 

ςτον να ςυμβιβαςτοφν με κζςεισ κατϊτερεσ των επικυμιϊν τουσ ι ςτο να μεταναςτεφςουν.  

 

ΘΔΜΑ  Β 

Β1.   α)  Σ    («πξηλ από ηελ θαξάξξεπζε…….ζαπκάησλ») 

        β)  Σ    («ε ηειεπηαία θξίζε θαηάθεξε έλα απξνζδόθεην πιήγκα ζην παξόλ») 

        γ)  Λ    («Σν 47% δήισζε όηη…..ζα έρνπλ απμεζεί….αλεμέιεγθηε  παξαπιεξνθὀξεζε») 

        δ)  Σ    («Πάλησο, όπσο αθεγείηαη ε Ιζηνξία ……αηώλεο») 

        ε)  Λ    (« Όκσο ην παξόλ ……ην αληίζηξνθν») 

 

Β2.   α)   ΣΙΣΛΟ ΚΤΡΙΟΛΕΚΣΙΚΟ    «Οη επαγγεικαηηθέο επηζπκίεο θαη αλεζπρίεο ησλ λέσλ» 

               ΣΙΣΛΟ  ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ   «Ο «κόςμοσ» των επαγγελμάτων μζςα από τα μάτια των νζων…» 

         β)   ην θείκελν 1 θαη ζην θείκελν 2  ν   πληάθηεο θάλεη Επίθιεζε ζηε Λνγηθή  κε ηεθκήξηα.    

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ 1 ρξεζηκνπνηεί  αξηζκεηηθά  ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα . («Σν 47% δήισζε όηη ε δσή ζα είλαη ρεηξόηεξε γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο») 

πξνζδίδνληαο εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ζηε ζέζε ηνπ, όηη δειαδή έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ 

ζεσξεί πσο ε δσή ζην κέιινλ ζα είλαη δνθεξή. 
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ην θείκελν 2 γίλεηαη ρξήζε εθηεηακέλσλ καξηπξηώλ από ηειεηόθνηηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο αλεζπρίεο. Ο ιόγνο  γίλεηαη πην άκεζνο, δσληαλόο θαη παξαζηαηηθόο (ρξήζε 

ελζένο  ιόγνπ), δηαζθαιίδνληαο πεηζηηθόηεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα. 

 

Β3.    Πξόζεζε ηεο ζπληάθηξηαο ηνπ Κεηκέλνπ 1 ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη 

ηνπο αλαγλώζηεο . Γηα λα ην επηηύρεη απηό θάλεη ρξήζε νξηζκέλσλ γισζζηθώλ επηινγώλ. Αξρηθά, 

ρξεζηκνπνηεί ην α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν « λα θαληαζηνύκε – ζσξεύνπκε – επηκέλνπκε – λα θάλνπκε» 

πξνθεηκέλνπ λα δώζεη έλαλ παλαλζξώπηλν θαη ζπιινγηθό ηόλν ζην θείκελν θαη λα εληάμεη θαη ηνλ 

εαπηό ηεο ζην ίδην ζύλνιν κε ηνπο αλαγλώζηεο, δίλνληαο ακεζόηεηα θαη νηθεηόηεηα ζηνλ ιόγν ηεο.  

Έηζη δείρλεη πσο ηα ιεγόκελα ηεο αθνξνύλ θαζνιηθά ηνπο αλζξώπνπο. Επηπιένλ, ρξεζηκνπνηεί 

κεηαθνξέο ζηνλ ιόγν ηεο π.ρ. « πεδίν εθθόιαςεο πξνζδνθηώλ»  - «κειινληηθά εξείπηα» , γηα λα 

απεπζπλζεί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαγλώζηε θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηε θαληαζία ηνπ. 

Σέινο, κε ηε ρξήζε ηνπ ξεηνξηθνύ εξσηήκαηνο «Άιισζηε, ηη άιιν κπνξνύκε λα θάλνπκε;»  

επηηπγράλεη λα απεπζπλζεί άκεζα ζηνλ αλαγλώζηε θηλεηνπνηώληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη λα ηνλ 

παξνηξύλεη λα ζθεθηεί. Κιείλεη ινηπόλ ην θείκελν ηεο αθήλνληάο ηνλ λα ζπλερίδεη λα πξνβιεκαηίδεηαη 

γηα ην ζέκα.  

 

ΘΔΜΑ  Γ.     

 Γ1.  Θέκα ηνπ πνηήκαηνο είλαη ε πνηόηεηα δσήο ησλ παηδηώλ ζηνλ πιαλήηε καο. Ο πνηεηήο 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ππεξξεαιηζηηθό ζηνηρείν παξνπζηάδεη ηε δσή ησλ παηδηώλ ζε έλα καθξηλό άζηξν – 

ηνλ είξην. Εθεί ηα παηδηά δελ έρνπλ γλσξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ πνιέκνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ. Απηό έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ παηδηώλ ζηε γε. Η γε παξνκνηάδεηαη από ηνλ πνηεηή κε 

«αξξώζηηα θαη πιεγή» ηνπ ζύκπαληνο. Η αληίζεζε γίλεηαη ζθόπηκα γηα λα ηνληζηεί ε έιιεηςε παηδηθήο 

αλεκειηάο ζηνλ δηθό καο πιαλήηε εμαηηίαο ησλ δεηλώλ πνπ ηνλ πιήηηνπλ. Μέζα από ηηο κεηαθνξηθέο 

εηθόλεο «αθνύξαζηνη ηνπ νλείξνπ θπλεγνί» - «θεληάλε κε ζπλζήκαηα ηνπο ηνίρνπο»  απνδίδεηαη ν 

δηαξθήο αγώλαο ησλ παηδηώλ ηεο γεο γηα έλα θαιύηεξν αύξην, ην νπνίν αθόκα κνηάδεη καθξηλό. Γη΄απηό 

ηα παηδηά ζηνλ είξην δαθξύδνπλ, γηαηί ζπλεηδεηνπνηνύλ πσο δελ δνπλ όια ηα παηδηά ηνπ ζύκπαληνο 

αλέκεια θαη επηπρηζκέλα, όπσο ηα ίδηα θαη ληώζνπλ ζιίςε γηα ηα παηδηά ζηε γε. 

      Πξνζσπηθά, ζα έλησζα επηπρία, αλ δνύζα όπσο ηα παηδηά ζηνλ είξην. Σν γεγνλόο πσο 

κεγαιώλνπκε ζε έλαλ πιαλήηε ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί αθόκα ν πόιεκνο , ε αληζόηεηα θαη ν 

αιιεινζπαξαγκόο κνύ πξνθαιεί ζιίςε θαη βαζύ ζπκό θαη κε θάλεη λα απνγνεηεύνκαη γηα ην επίπεδν 

ηεο εζηθήο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ. Ωο λένο νλεηξεύνκαη έλαλ θόζκν πνπ θαη ηα παηδηά εδώ ζηε γε ζα 

δνπλ «ρσξίο έγλνηα ζηελ θαξδηά ηνπο» … 
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             ΘΔΜΑ  Γ 

 

Γ1.    

 α) 

 Γλώζεηο γεληθέο θαη εηδηθέο γηα ηελ απόθηεζε  πνιύπιεπξεο  πξνζσπηθόηεηαο κε θξηηηθή 

ζθέςε, πξνβιεκαηηζκό, ώζηε λα αληηζηέθνληαη ζηελ πξνπαγάλδα. 

 Εμνηθείσζε  κε ηελ ηερλνινγία.  

 Καιιηέξγεηα αλζξσπηζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ αμηώλ, π.ρ. ζεβαζκόο, αιιειεγγύε,  αλεθηηθόηεηα 

ζηε δηαθνξεηηθόηεηα. 

 Δηακόξθσζε νηθνπκεληθήο ζπλείδεζεο πνπ έρεη  ζηόρν ηελ άξζε ζηεξενηύπσλ –

πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ εηξεληθή ζπλύπαξμε ησλ ιαώλ. 

 Φνξέαο  Δεκνθξαηηθώλ αμηώλ –  ελεξγό ζπκκεηνρή ζηα θνηλά (νξζή πνιηηηθνπνίεζε). 

 Ψπρηθέο αξεηέο  π.ρ. ππνκνλή, αηζηνδνμία, επηκνλή γηα ηελ αληηκεηώπηζε δπζθνιηώλ . 

 Απηνθξηηηθή – απηνγλσζία γηα ηελ νξζή επαγγεικαηηθή επηινγή πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αιιαγέο θαη ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο.  

   

 β)         Δράςεισ για να βελτιϊςουμε τον κόςμο:  

 Συμμετοχι ςε ςυλλογικζσ δράςεισ με ςτόχο τθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθ 

δθμιουργία μιασ κοινωνίασ αλλθλεγγφθσ και ιςότθτασ  

 Στροφι ςτον εκελοντιςμό και ςυμμετοχι ςε διεκνι  ακτιβιςτικά κινιματα που αφοροφν τόςο τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ όςο και τθν εξάλειψθ του ανκρϊπινου πόνου και τθν ςτιριξθ ευάλωτων 

κοινωνικϊν ομάδων 

 Πολιτικι ενεργοποίθςθ / εναςχόλθςθ με τα κοινά με ςτόχο τθν εμπζδωςθ των δθμοκρατικϊν αξιϊν και 

τθ δθμιουργία μιασ κοινωνίασ ενεργϊν πολιτϊν, διαλλακτικότθτασ και κατίςχυςθσ των ανκρωπιςτικϊν 

αξιϊν 

 Συμμετοχι ςε παγκόςμια φιλειρθνικά κινιματα και ςε φόρουμ νζων ι ςε προγράμματα ανταλλαγισ 

μακθτϊν/ςπουδαςτϊν , ϊςτε να διαπλαςτεί οικουμενικι ςυνείδθςθ και ζνασ κόςμοσ αδελφοςφνθσ και 

ςεβαςμοφ 

 Εναςχόλθςθ με καλλιτεχνικζσ και πολιτιςτικζσ δράςεισ που κα εξευγενίςουν τθν ψυχι  και κα 

αναβακμίςουν το πνεφμα για τθ διαμόρφωςθ μιασ κοινωνίασ ευαιςκθτοποιθμζνων και ςκεπτόμενων 

πολιτϊν 

 Διαμαρτυρία ενάντια ςε φαινόμενα αυταρχιςμοφ και ςκοταδιςμοφ τόςο μζςα από το διαδίκτυο όςο 

και μζςα από νεανικά φεςτιβάλ ι οργανωμζνεσ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Δια βίου κατάρτιςθ μζςα από τθ ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

επιςτθμονικισ προόδου, τθν προςαρμογι ςτισ επαγγελματικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ, και τθν 

προςπάκεια βελτίωςθσ των όρων τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ 
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