
ΘΕΜΑ Α  

Α1  

 Στη κείμενο καταγράφονται οι απόψεις των τελειόφοιτων σχετικά με τα προβλήματα 

στην επιλογή των σπουδών τους. Ο πρώτος επισημαίνει ότι παρόλη την αναγκαιότητα της 

ένταξης του επαγγελματικού προσανατολισμού στην εκπαίδευση καθίσταται ελλιπής η 

παροχή του, οδηγώντας τους νέους σε επιλογή φημισμένων επαγγελμάτων και στον 

παραγκωνισμό άλλων ή στην ανεργία. Ο δεύτερος υποστηρίζει ότι η ανεργία και τα 

οικονομικά αδιέξοδα διαψεύδουν τις επιδιώξεις τους, ενώ οι παθογένειες της αγοράς 

οδηγούν σε επαγγελματικούς συμβιβασμούς και στη μετανάστευση στο εξωτερικό.  

 

Β1. 

α. Σωστό 

β. Σωστό 

γ. Λάθος 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

 

Β2.  

α. Κυριολεκτικός τίτλος:  

Οι σκέψεις και οι προβληματισμοί των νέων 

Μεταφορικός τίτλος: 

Όνειρα και εφιάλτες  

β.  

Στα κείμενα 1 και 2 αξιοποιούνται τεκμήρια με τη μορφή στατιστικών δεδομένων και 

αντίστοιχα μαρτυριών προσώπων και συγκεκριμένα των νέων που συνιστούν ρεαλιστικές και 

χειροπιαστές αποδείξεις. 

Με τη χρήση στατιστικών στοιχείων προσδίδεται αξιοπιστία και εγκυρότητα  στις απόψεις 

του συντάκτη του κειμένου 1 αφενός για τις αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον του 

ανθρώπου , εξαιτίας της προόδου, αφετέρου για τις θετικές που αφορούν την καλυτέρευση 

της ζωής του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής του από την κυριαρχία της τεχνολογίας. 

Τέλος, τα στατιστικά στοιχεία συνιστούν αδιαμφισβήτητα στοιχεία επίκλησης της λογικής του 

δέκτη και για αυτό τον λόγο ενισχύεται η πειστικότητα των απόψεών του.   

Με τη χρήση των μαρτυριών προσώπων προσδίδεται ζωντάνια, παραστατικότητα και 

αμεσότητα στον κείμενο , μια και με την γνήσια και αυτολεξεί παράθεση των απόψεων των 

τελειόφοιτων  ο λόγος γίνεται πιο κατανοητός ενισχύοντας τη βιωματικότητα και την 

οικειότητα στο επικοινωνιακό αποτέλεσμά του και την πρόσληψή του από τον αναγνώστη. 

 



Β3. 

Τα στοιχεία ευαισθητοποίησης στην τελευταία παράγραφο είναι τα ακόλουθα: 

Χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου  

«δεν μας αποτρέπει», «επιμένουμε», «νιώθουμε»  

Μέσα από τη χρήση του ο συντάκτης εντάσσει τον εαυτό του στο σύνολο διαμορφώνοντας 

ένα κλίμα επικοινωνίας με τον αναγνώστη και  δημιουργώντας αντίστοιχο αίσθημα 

καθολικότητας και συλλογικής ευθύνης για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του ανθρώπου.  

 

Χρήση μεταφορών και συγκινησιακής χρήσης της γλώσσας 

«αδιαπέραστο μέλλον» 

«πεδίο εκκόλαψης προσδοκιών» 

«ανάσα προσμονής» 

«τον αέρα της απαντοχής» 

Με τη χρήση των μεταφορών και της συγκινησιακής χρήσης της γλώσσας ο λόγος αποκτά 

ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα ενώ το ύφος καθίσταται πιο απλό και κατανοητό 

για τον αναγνώστη, εφόσον οι λέξεις αναγεννιούνται αποκτώντας ένα ύστερο περιεχόμενο 

που εγείρει τον συναισθηματισμό του δέκτη/αναγνώστη.  

 

Χρήση ρητορικού ερωτήματος 

«Άλλωστε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;» 

Το ρητορικό ερώτημα κινητοποιεί και προβληματίζει τον αναγνώστη  σχετικά με τη δράση 

του και τον αισιόδοξο τρόπο με τον οποίο οφείλει να αντιμετωπίζει το μέλλον του. Έτσι 

επιτυγχάνει την αμεσότητα και τη δραματικότητα στον λόγο διεκδικώντας σε κάθε 

περίπτωση τη συμμετοχή. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

Υποθέτω ότι τα παιδιά στον Σείριο δάκρυσαν, εξαιτίας της αντίθεσης μεταξύ της ζωής στο 

Σείριο και στη Γη η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από τη ματαιότητα των ανθρώπινων 

πράξεων και των συσσωρευμένων προβλημάτων. Συγκεκριμένα,  μέσα από το σχήμα της 

αντιθέσεως σε σχήμα κύκλου της πρώτης στροφής «ποτέ δεν βάλαν έγνοια» με εκείνη της 

τελευταίας «και βάλαν από εκείνη τη βραδιά» εξαίρεται η δυσαρέσκεια των παιδιών και η 

έντονη απογοήτευσή τους από την αλλαγή των συνθηκών με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα 

μέσω του δασκάλου που τους οδηγεί από την άγνοια στη γνώση. Προς αυτόν τον σκοπό 

αξιοποιείται η χρήση της μεταφοράς στα λόγια του δασκάλου « του σύμπαντος αρρώστια 

και πληγή» παρουσιάζοντας παραστατικά τον απροστάτευτο τρόπο ζωής σε αντίθεση με την 

ασφάλεια που παρέχεται στο Σείριο.  Συνακόλουθα με τη χρήση του υπερβατού «κι 



ακούραστοι του ονείρου κυνηγοί» δίνεται η εικόνα των ανθρώπων που παλεύουν στη Γη να 

κατακτήσουν τα ιδανικά τους προβάλλοντας αυτή τη δυσκολία σε αντίθεση με τη 

σταθερότητα και την ανεμελιά που παρέχεται στο Σείριο.  

Οι κειμενικοί δείκτες που αξιοποιούνται είναι ενδεικτικοί. Οι μαθητές μπορούν να 

επιλέξουν οποιονδήποτε κειμενικό δείκτη αρκεί να συνδέεται με την βασικό θέμα που 

προβάλλεται στην ερώτηση.  

Προσωπική τοποθέτηση /ερμηνευτικό σχόλιο: 

Οποιαδήποτε απάντηση στο ερώτημα , αν είναι ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι με τη ζωή 

τους στο Σείριο είναι αποδεκτό αρκεί να τεκμηριωθεί επαρκώς. 

Παράδειγμα βασικών θέσεων προς ανάπτυξη 

1η εκδοχή 

Θα ήμουν ικανοποιημένος/η, γιατί δεν είμαι σε θέση να αντιμετωπίσω τα προβλήματα και 

τα αδιέξοδα των ανθρώπων που τα θεωρώ άλυτα και δυσεπίλυτα, καθώς θεωρώ ότι η 

νεότητα πρέπει να συνδέεται με την αθωότητα, την παιδικότητα και την ξεγνοιασιά. 

2η εκδοχή 

Δεν θα ήμουν ικανοποιημένος/η με τη ζωή στο Σείριο, καθώς θεωρώ ότι η παθητική στάση 

ζωής ακόμη και στη τρυφερή και νεανική ηλικία συνιστά λανθασμένη αντίληψη , μια και οι 

νέοι οφείλουν να είναι ενημερωμένοι και δραστηριοποιημένοι για τα προβλήματα που 

πρόκειται να βιώσουν στην ενήλικη ζωή τους και γι΄ αυτόν τον λόγο πρέπει να αναπτύσσουν 

εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες , προκειμένου να τα αντιμετωπίσουν.   

 

ΘΕΜΑ Δ 

Το κείμενο αποτελεί άρθρο, συνεπώς απαραίτητος είναι ο τίτλος 

Τίτλος: Η φωνή και η δράση των νέων  

Πρόλογος: θέμα: Τα εφόδια των νέων 

Θέση: τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι σύγχρονοι νέοι , προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν πληθώρα προβλημάτων και η παράθεση συγκεκριμένων δράσεων 

Στο κύριο μέρος λαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα που παρατίθενται στη δεύτερη 

παράγραφο του κειμένου 1.  

Α ζητούμενο 

Εφόδια: 

Πνευματικά εφόδια 

 Κριτική σκέψη, ενημέρωση και αυτογνωσία για την επίγνωση των δυνάμεων σε κάθε 

πεδίο δράσης (ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση , ψηφιακή προπαγάνδα , απουσία 

ορθολογισμού) 



 Ανεκτικότητα, διάλογος, συνεργασία, διαπολιτισμική κατανόηση και 

διαλλακτικότητα προκειμένου να αντιταχθούν σε ρατσιστικές συμπεριφορές και 

ανισότητες  

 Ανθρωπιστική παιδεία για την γενικευμένη καλλιέργεια που θα  συμβάλλει στην 

προάσπιση και τη διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των νέων  

 Διά βίου μάθηση και αυτομόρφωση για την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων  

Ψυχικά εφόδια  

 Θάρρος , τόλμη, αισιοδοξία και ελπίδα για την αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων  

 Γενικότερη συναισθηματική καλλιέργεια που θα εξασφαλίσει την ψυχική τους υγεία 

 Ηθικά εφόδια 

 Καλλιέργεια του σεβασμού, των ιδανικών και των αξιών  

 Καλλιέργεια του αισθήματος της υπευθυνότητας και διάκρισης ανήθικων πράξεων 

που θα στηλιτεύουν ανελεύθερες και αυταρχικές ιδεολογίες 

 

Β ζητούμενο 

Δράσεις 

 Συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα 

 Εθελοντικές δράσεις και συμμετοχή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις  

 Συμμετοχή στα κοινά 

 Συμμετοχή σε εκστρατείες, πορείες και συλλαλητήρια και σε γενικότερες 

φιλειρηνικές εκδηλώσεις  

 Επιστράτευση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με την παρουσία των νέων και προβολή 

μηνυμάτων μέσω της Τέχνης  

 Καινοτομία και επινοητικότητα   

Επίλογος  

Συνοψίζουμε ή συμπεραίνουμε  

Υπογραφή 

(αρθρογράφου) 
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