
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ Α 

 
Α1) Ο αρθρογράφος εστιάζει στον προβληματισμό των νέων για το εργασιακό τους μέλλον 
αλλά και για αναγκαιότητα ένταξης του επαγγελματικού προσανατολισμού στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές σήμερα στρέφονται σε δημοφιλή 
αλλά “κορεσμένα” επαγγέλματα. Παραθέτει ακόμη την άποψη μιας μαθήτριας η οποία 
υποστηρίζει ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας απογοητεύει τους νέους και 
συρρικνώνει την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των 
εφηβικών ονείρων, το συμβιβασμό με τη σκληρή πραγματικότητα ή τη μετανάστευση στο 
εξωτερικό σε αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης.  
 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1) 
Α. Σωστό.  
Β. Σωστό. 
Γ.  Λάθος. 
Δ. Σωστό. 
Ε. Λάθος. 
 
Β2α)  
Κυριολεκτική χρήση: Οι δυσκολίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων. ή 
Προβληματισμοί αποφοίτων. 
Μεταφορική χρήση:  <<Το γκρέμισμα>> των ονείρων της νέας γενιάς.  
 
Β2β)    Τα στατιστικά στοιχεία στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο του κειμένου 1 είναι ένα 
είδος τεκμηρίων και παραπέμπουν σε επιστημονικό λόγο.  

Οι μαρτυρίες των μαθητών στο κείμενο 2 είναι ένα άλλο είδος τεκμηρίων, είναι 
προσωπικές απόψεις των άμεσα ενδιαφερομένων.  Με τις μαρτυρίες το ύφος γίνεται πιο 
προσωπικό/αποκτά ζωντάνια, παραστατικότητα, αμεσότητα. 
 Απευθύνονται στη λογική του αναγνώστη προκειμένου να προβληθεί η θέση των 
συντακτών των κειμένων για το δυσοίωνο μέλλον και την κατάρρευση των ονείρων της νέας 



γενιάς. Πετυχαίνουν το στόχο τους γιατί γίνεται σαφές και κατανοητό πόσο δύσκολες θα είναι 
οι συνθήκες στην κοινωνία τα επόμενα χρόνια. 
Β3)      Η πρόθεση της συντάκτριας του κειμένου 1 είναι να κλείσει το κείμενό της με μια νότα 
αισιοδοξίας. Να μας προτρέψει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Για να πετύχει 
το στόχο της χρησιμοποιεί τρεις γλωσσικές επιλογές.  
 Αρχικά α' πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο “φανταστούμε, σωρεύουμε”. Έτσι βάζει και 
τον εαυτό της μέσα σε ένα τεράστιο ανθρώπινο σύνολο, ο λόγος αποκτά οικουμενικότητα.  
 Επίσης υποτακτική έγκλιση “να φανταστούμε” που δηλώνει προτροπή για μια ενέργεια 
που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τη ζωή μας.  
 Ακόμα, χρησιμοποιεί ρητορική ερώτηση στο τέλος του κειμένου “Άλλωστε, τι άλλο 
μπορούμε να κάνουμε;” ώστε να τονίσει το συναίσθημα της ευθύνης που έχουμε απέναντι στο 
ίδιο μας το μέλλον. 
 Τέταρτη γλωσσική επιλογή αποτελεί η μεταφορική χρήση της γλώσσας “μελλοντικά 
ερείπια, αέρα της απαντοχής να καίει τα χείλη μας”. Έτσι ωραιοποιεί τον λόγο στοχεύοντας 
στην τέρψη του αναγνώστη.  
Η άσκηση ζητά 3 γλωσσικές επιλογές. 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Τα παιδιά στο Σείριο ζουν σε ένα φανταστικό κόσμο, προστατευμένο από τα δεινά του 

σύγχρονου πολιτισμού. Ωστόσο, τα παιδιά αυτά δε ζουν ανέμελα, έχουν προβληματισμούς, 

ανησυχίες για την πραγματική ζωή , όσο κι αν η γη φαντάζει σαν ένα μικρό λαμπερό αστέρι 

(παρομοίωση), όπως φαίνεται από την εντυπωσιακή εικόνα της δεύτερης στροφής «τις νύχτες 

που κοιτούν τον ουρανό … θαλασσινό» και τις δύο παρομοιώσεις « σα φτερό θαλασσινό … 

καράβι μακρινό». Η πραγματική ζωή στη γη χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις « είναι επώδυνη 

πληγή» αλλά και συναρπαστική « εκεί τραγούδια γράφουν…».  Χρησιμοποιούνται σημεία 

στίξης όπως η άνω και κάτω τελεία ώστε με γλαφυρότητα να περιγραφούν οι συνθήκες ζωής 

των παιδιών στη γη.  Οι νέοι που ζουν στο Σείριο δε μένουν αδρανείς, ούτε ικανοποιούνται 

από την ασφάλεια που τους παρέχει ο τρόπος ζωής τους. Αναζητούν την πραγματική ζωή, 

θρηνούν για το χαμένο επίγειο βίο, λυπούνται για τα δεινά που ταλάνισαν την ανθρωπότητα 

αλλά κι επειδή στερήθηκαν τη δυνατότητα να κατακτήσουν τις χαρές και τις λύπες που 

συνυπάρχουν στον πολιτισμένο κόσμο. Προσωπικά, θα ήθελα να ζω όπως τα παιδιά στο Σείριο 

χωρίς προβλήματα, με όνειρα , ελπίδες για το μέλλον, ευτυχία, όπως πρέπει να ζουν τα παιδιά 

χωρίς τις συμβάσεις ή τα προβλήματα του σύγχρονου πολιτισμού. 

ή 

Προσωπικά, θα ήθελα να ζω στη γη, ζώντας μια ζωή επώδυνη, με προβλήματα αλλά 

ταυτόχρονα και συναρπαστική, γεμάτη από προκλήσεις και απολαύσεις, αγωνιστικότητα και 

δημιουργικότητα. 



 

ΘΕΜΑ Δ 

Επικοινωνιακό Πλαίσιο : άρθρο σε νεανική ιστοσελίδα 
Τίτλος : το μέλλον στα χέρια των νέων! 
 
Πρόλογος 
 
Αναφορά στα σύγχρονα προβλήματα και στις ανησυχίες που περιγράφονται στην δεύτερη 
παράγραφο του κειμένου 1 ή αφόρμηση από την έρευνα που αναφέρεται στο κείμενο 1. 
 
Κύριο θέμα 
 
Α) Εφόδια των νέων: 
 
1. Σωστή παιδεία, κριτική ικανότητα 
2. Οικογενειακή αρωγή 
3. Δημιουργικότητα , φαντασία , καινοτομική σκέψη 
4. Συλλογικότητα, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, ευελιξία στον επαγγελματικό τομέα, 
αυτομόρφωση 
5. Ενθουσιασμός, θάρρος 
6. Γαλήνη ,αυτοκυριαρχία 
7. Συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση 
8. Προσαρμοστικότητα ,επαγγελματική ανθεκτικότητα 
9. Άρση προκαταλήψεων, στερεοτύπων  
Φροντιστηριακό βιβλίο θέμα νεότητα, σελίδες 118 έως 120 , 312 έως 317 
 
Β)  Δράσεις των Νέων για τη βελτίωση του κόσμου 
 
1. Δωρεές (χρήματα ,τρόφιμα ,φάρμακα) 
2. Εθελοντική εργασία ( άποροι , ετοιμασία γευμάτων για άστεγους συμπολίτες, αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών και άλλα) 
3. Αιμοδοσία ,δωρεά οργάνων 
4. Προστασία περιβάλλοντος (πυροπροστασία, αναδάσωση ,ανακύκλωση ,προστασία 
αδέσποτων ζώων) 
5. Σύλλογοι και οργανώσεις προστασίας του παιδιού 
6. Συμμετοχή σε ομάδες διεκπεραίωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
7. Σύμπραξη σε φορείς όπως δήμους και κοινότητες 
8. Σεβασμός ανθρώπινων δικαιωμάτων (πορείες, διαδηλώσεις…) / συμπαράσταση αλληλεγγύη  
Φροντιστηριακό βιβλίο, θέμα εθελοντισμός, σελίδες 101 έως 104 
 
 



Επίλογος 
 
Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον 

 
 

Ο αρθρογράφος 
Υπογραφή 


