
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Στην παράγραφο καταγράφονται μαρτυρίες παιδιών που αναφέρουν τις 

συνέπειες της έλλειψης επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Οι μαθητές 

οδηγούνται σε δημοφιλή επαγγέλματα που έχει ως απόρροια την αύξηση της 

ανεργίας. Επιπλέον ο περιορισμός των θέσεων εργασίας εγκλωβίζει τους νέους που 

συμβιβάζονται με τις ελάχιστες προσφερόμενες θέσεις ή φεύγουν στο εξωτερικό. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

α. -> Σωστό 

β. -> Σωστό 

γ. -> Λάθος 

δ. -> Σωστό 

ε. -> Λάθος 

 

Β2. 

α. Κυριολεκτικός:  Νέοι και επάγγελμα 

     Μεταφορικός: Επαγγελτικό αδιέξοδο ……  

 

β. Στατιστικά: Με τη χρήση στατιστικών ο κειμενογράφος ενημερώνει, πληροφορεί 

και ενισχύει την επιχειρηματολογία του. Με αυτό τον τρόπο πείθει τον αναγνώστη 

για τους ισχυρισμούς του. 

Μαρτυρίες: Με την εκτεταμένη χρήση μαρτυριών ο κειμενογράφος πείθει τον 

αναγνώστη για τις απόψεις του. Εξάλλου πρόκειται για τεκμήρια που διασαφηνίζουν 

τις απόψεις του. Ταυτόχρονα ενισχύουν την πειστικότητα των λεγομένων του, 

εφόσον πρόκειται για ευθύ λόγο. 

 

Β3.  

Μεταφορές: «πεδίο εκκόλαψης* προσδοκιών, Επιμένουμε στην ανάσα της 

προσμονής»:  Καθιστούν το κείμενο άμεσο, ζωντανό, παραστατικό. Τα μηνύματα 

είναι πιο κατανοητά και πιο αποτελεσματικά.  Διεγείρει τον συναισθηματικό κόσμο 

του δέκτη. Προσελκύει το ενδιαφέρον του. Ευαισθητοποιείται το αναγνωστικό κοινό 

και έρχεται πιο κοντά στον προβληματισμό του συγγραφέα. Ο λόγος αποκτά 

πρωτοτυπία, ποικιλομορφία και αίρεται η μονοτονία.  



 

Α’ Πληθυντικό Πρόσωπο: «Σωρεύουμε, Επιμένουμε »: Ο πομπός εντάσσει τον εαυτό 

του μέσα σε ένα σύνολο ατόμων, γίνεται ένα μαζί τους (πχ. Με τους ακροατές του). 

Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να «περάσει» αμεσότερα το μήνυμα, να τους πείσει. 

Ο πομπός μιλάει εκπροσωπώντας μια ομάδα, προβάλλει εκ μέρους όλων κάποιες 

θέσεις. Έτσι, οι απόψεις του αποκτούν καθολικότητα και ευρύτερη αποδοχή. Επίσης, 

δείχνει πως δεν είναι αμέτοχος στο θέμα, συμμετέχει ενεργά. 

Ρητορική Ερώτηση: «Άλλωστε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;»: Κάνουν συμμέτοχο 

τον δέκτη στους προβληματισμούς του συγγραφέα. Προκαλούν ανησυχία και 

διεγείρουν τον προβληματισμό. Ωθούν τον δέκτη στον εσωτερικό διάλογο, στην 

αυτοκριτική, στην κατανόηση των ευθυνών που του αναλογούν. Δημιουργούν κλίμα 

αμεσότητας και οικειότητας, δίνουν την αίσθηση του διαλόγου για τον αναγνώστη ή 

τον ακροατή (θεατρικότητα). Στο τέλος του κειμένου επιτυγχάνουν καλύτερο 

αποτέλεσμα, γιατί απασχολούν για περισσότερο χρόνο τον δέκτη, εφόσον είναι η 

τελευταία εντύπωση και εικόνα που του δημιουργείται,καθώς τα ερωτήματα αυτά 

συμπυκνώνουν όλες τις ιδέες του κύριου μέρους. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

1η παρ:Τα παιδιά δακρύζουν όταν πληροφορούνται για τα δεινά που υφίστανται οι 

άνθρωποι στη γη.  

Κειμενικοί δείκτες που αναδεικνύουν αυτή την αντίδραση: 

Αντίθεση: Ανάμεσα στον κόσμο το δικό τους και στην κατάσταση που επικρατεί στη 

γή. 

Μεταφορές: «ποτέ δε βάλαν έγνοια στην καρδιά, του σύμπαντος αρρώστια και 

πληγή» 

Εικόνα: «εκεί τραγούδια λένε, γράφουν στίχους, 

κι ακούραστοι του ονείρου κυνηγοί 

κεντάνε με συνθήματα τους τοίχους»  

 

 2η παρ: Η απάντηση είναι αποδεκτή όπως και αν αποδοθεί, καθώς πρόκειται για 

προσωπική άποψη) 

Α’ άποψη: Θα ήμουν ικανοποιημένος αν ζούσα όπως τα παιδιά στο Σείριο γιατί: 

• Δε θα γνώριζα τη δυστυχία 

• Θα ζούσα ανέμελα 

• Δε θα είχα άγχος  

• Θα είχα μια ονειρική ζωή 

 



 

Β’ άποψη: Θα ήμουν ημιτελής ως άνθρωπος γιατί: 

• Δε θα είχα βιώσει την άλλη πλευρά της ζωής 

• Οι δυσκολίες ωριμάζουν τον άνθρωπο 

• Μέσα από τον πόνο, ο άνθρωπος μαθαίνει να βιώνει καλύτερα τη χαρά 

• Οι αντιξοότητες μας γεμίζουν εμπειρίες, γνώσεις. 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Οι νέοι αλλάζουν το μέλλον 

Πρόλογος  

Σε μια εποχή προβλημάτων, παρεκκλίσεων και προκλήσεων που όλα αλλάζουν 

άρδην, οι ευθύνες των νέων είναι σημαντικές. Άλλωστε το μέλλον μας ανήκει! Γι΄ 

αυτό οφείλουμε να εφοδιαστούμε με όλα τα απαραίτητα εφόδια με τα οποία θα 

μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών αλλά και 

συμμετάσχουμε σε δράσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση του κόσμου. 

Α’ ζητούμενο 

• Γνώσεις, κριτική σκέψη -> Προκειμένου να καταπολεμήσουν την 

προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση της 

αυτοματοποιημένης εποχής. 

• Ανθρωπιστική παιδεία -> Ώστε να εναντιωθεί στο ρατσισμό, να αποβάλλει 

στερεότυπα, προκαταλήψεις και να αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως αυταξία. 

• Πολιτικοποίηση -> Προκειμένου να μην παρασύρεται από ρητορικές μίσους, 

να μη φανατίζεται και να μη γίνεται ουραγός λαϊκιστών δημαγωγών ηγετών. 

• Ορθή κοινωνικοποίηση -> Για να εξασφαλίζει τη εύρυθμη λειτουργία της 

κοινωνίας, έχοντας κατακτήσει τις κοινωνικές αρετές της αλληλεγγύης και της 

συνεργασίας. 

Β’ ζητούμενο 

• Συμμετοχή σε μαθητικά και αργότερα σε φοιτητικά συμβούλια. 

• Εθελοντική δράση για την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Συμμετοχή σε πορείες υπέρ της ειρήνης.  

• Οργάνωση συνεδρίων νεολαίας για την προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

• Προάσπιση της δημοκρατίας μέσω του δημοκρατικού διαλόγου. 

 

 



 

Επίλογος 

Γίνεται αντιληπτό ότι ο κόσμο υποφέρει από πολλά προβλήματα. Για αυτό εμείς οι 

νέοι δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε, ούτε να εφησυχάζουμε. Οφείλουμε να 

είμαστε στις επάλξεις και με τα απαραίτητα εφόδια να αγωνιστούμε για τη βελτίωση 

του κόσμου.  

 

 


