
ΘΕΜΑ  Α 

Ο συντάκτης πραγματεύεται την τεχνολογική εξέλιξη που έχει παρατηρηθεί τα 

τελευταία χρόνια στην πόλη των Τρικάλων και πώς διευκολύνεται η καθημερινότητα των 

κατοίκων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει το σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών ως την 

καινοτομία με την μεγαλύτερη επίδραση στην ζωή της πόλης καθώς βοηθά στην ταχύτερη 

επίλυση των προβλημάτων. Επιπλέον, σε πειραματικό στάδιο βρίσκονται «σένσορες» για τα 

φώτα του δρόμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, οι νέοι της περιοχής έχουν 

εμπνευστεί από αυτό το περιβάλλον και θέλουν να ακολουθήσουν επαγγέλματα που 

σχετίζονται με την τεχνολογία.                   
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Β2.  

Ο Στέφανος Τροχανάς στην ερώτηση που του δώθηκε (Τι είναι αυτό που σας … την 

επιστήμη) απάντησε εξηγόντας  πόσο απλά λύνονται πολύπλοκα προβλήματα. Όλα τα 

φαινόμενα του κόσμου μας βασίζονται σε κάποιους θεμελιώδεις κανόνες. Χρησιμοποιεί την 

αναλογία με το σκάκι και παρομοιάζει τις δύο καταστάσεις. Αναλύει την αναλογία λέγοντας 

ότι όπως σε μια παρτίδα σκάκι ακολουθώντας τους λίγους κανόνες του παιχνιδιού, υπάρχουν 

άπειρα δυνατά αποτελέσματα, έτσι και στην φύση οι επιστήμονες βλέποντας τα 

αποτελέσματα προσπαθούν να καταλάβουν τους κανόνες. Με την χρήση της αναλογίας ο κ. 

Τραχανάς βοηθάει τους αναγνώστες να καταλάβουν καλύτερα τα λεγόμενά του και 

ταυτόχρονα υποστηρίζει το επιχείρημά του. 

 

Β3 

α. Η φράση που βρίσκεται ανάμεσα από τις δύο παύλες αποτελεί ένα προσθετικό σχόλιο. Το 

χωρίο μέσα στο οποίο βρίσκεται περιγράφει γενικά την πόλη των Τρικάλων και την τριγύρω 

περιοχή, ενώ η φράση μέσα στις παύλες αναφέρει τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων της 

πόλης. 
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Μέσα στα διπλά εισαγωγικά παρεμβάλλεται η αυτούσια μεταφορά του λόγου ενός καθηγητή 

σχολείου των Τρικάλων. Ο καθηγητής παραθέτει αυτούσια τα λόγια ενός μαθητή του ο 

οποίος μιλούσε για τον μελλοντικό επαγγελματικό του προσανατολισμό. Η μεταφορά του 

λόγου κάποιου μέσα σ’ ένα κείμενο προσδίδει ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα 

και κάνει το ύφος οικείο και κατανοητό. 

β. Ο τίτλος του Κειμένου 1 είναι σύντομος (4 λέξεις), αρρηματικός και περιέχει σημεία στίξης 

(κόμμα και αποσιωπητικά). Είναι δηλωτικός του περιεχομένου του κειμένου από τη μια 

πλευρά καθώς το κείμενο αναφέρεται στα Τρίκαλα και πώς διαφέρουν από τις άλλες πόλεις. 

Απ’ την άλλη πλευρά, ο τίτλος δεν αναφέρεται καθόλου στην τεχνολογία και ο αναγνώστης 

δεν είναι προϊδεασμένος για το περιεχόμενο του άρθρου. 

 Τα αποσιωπητικά που βρίσκονται στο τέλος του τίτλου θεωρώ ότι αποτελούν σχόλιο 

καθώς δεν δίνεται ο λόγος ή ο τρόπος με τον οποίο τα Τρίκαλα είναι διαφορετική από τις 

άλλες πόλεις. Με αυτό τον τρόπο τραβάει την προσοχή του αναγνώστη και αφήνει 

«υπονοούμενο». 

 

Θέμα Γ 

 Ο ποιητής του Κειμένου 3 αναλύει τις ανθρώπινες σχέσεις και αναφέρει την δική του 

ως παράδειγμα. Αρχικά, αναφέρονται οι φευγαλέες σχέσεις των ανθρώπων. Μιλούν για λίγο 

και έπειτα συνεχίζουν το βιαστικό τους ταξίδι (Σταματάνε για λίγο … Έπειτα φεύγουν …). Τους 

παρομοιάζει με πέτρες που διασταυρώνονται τυχαία τα μονοπάτια τους (μοιάζουν σαν 

πέτρες που βλέπονται). Η παρομοίωση με τις πέτρες έχει να κάνει και με την έλλειψη 

συναισθημάτων που είναι αναπόφευκτη στις εφήμερες σχέσεις. 

 Στη συνέχεια το ποίημα αλλάζει τροπή και με την χρήση της λέξης όμως που δηλώνει 

αντίθεση, ο ποιητής αρχίζει να μιλά για (πιθανότατα) τη σύντροφό του. Εξηγεί πώς σιγά σιγά 

γνωρίστηκαν σε βαθύτερο επίπεδο και σταμάτησαν πια να τρέχουν μαζί με τους υπόλοιπους 

διότι ένιωσαν ότι βρήκαν τον προορισμό (σα νάχαμε φτάσει). Πλέον ήταν ακίνητοι και 

θαύμαζαν ο ένας τον άλλο (Βλέποντας πάνω μας δύο κόσμους σε πλήρη λάμψη και κίνηση, 

σαστίσαμε ακίνητοι). Επίσης, υπάρχει αντίθεση (ίσως και οξύμωρο σχήμα) στους στίχους που 

περιγράφει αυτά που έβλεπε και ένιωθε: Έμεινε ακίνητος στη θέα των λαμπερών κινούμενων 

κόσμων. Παρομοιάζει την ερωμένη του με νερό και φως που τον κατέβαλαν και στη συνέχεια 

παρομοιάζει και τους δύο με άπειρους μικρούς γαλαξίες που όμως βρίσκονται στη γη.           

(198 λέξεις) 

 

Θέμα Δ 

Η Τέχνη της αμφιβολίας 

Αγαπητοί συμμαθητές και καθηγητές, 
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Με αφορμή την  σημερινή μας συζήτηση στην τάξη σχετικά με την χρήση της 

επιστήμης στην καθημερινότητά μας, θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τη άποψή μου πάνω στην 

χρήση της αμφιβολίας. Φυσικά και είναι απαραίτητο για έναν επιστήμονα να αναρωτιέται αν 

τα πορίσματα των ερευνών του είναι σωστά ή όχι και να υπάρχει συνεχής αμφισβήτηση. Το 

ερώτημα είναι αν η ίδια θα πρέπει να εφαρμόζεται και στην καθημερινή ζωή.  

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του καθηγητή μας, θεωρώ ότι κι ο άνθρωπος πρέπει να 

αμφισβητεί τον εαυτό του, προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς. Αν δεν υπάρχει καν στο 

μυαλό μας το ενδεχόμενο να έχουμε κάνει κάποιο λάθος, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να 

το εντοπίσουμε και να το διορθώσουμε. Όλοι κάνουμε λάθη και είναι κάτι φυσιολογικό και 

λογικό, όμως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην κριτική από τους γύρω μας προκειμένου να 

μπορούμε να βελτιωθούμε και να ωριμάσουμε. Οι αναγκαίες αλλαγές για τη διώρθωση ενός 

λάθους μπορεί να είναι πολλές ή δύσκολες όμως τελικά μας οδηγούν στον σωστό δρόμο και 

συμβάλλουν στην προσωπική μας ανάπτυξη. 

Από την παιδική μας ακόμα ηλικία αρχίζουμε να μαθαίνουμε τι είναι λάθος και τι 

σωστό. Επειδή τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ηθική συνείδηση οι γονείς τιμωρούν τα παιδιά 

όταν κάνουν λάθος προκειμένου να μην ξανακάνουν κάτι παρόμοιο. Στις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού όλοι κάποια στιγμή κάναμε λάθος στην ορθογραφία και η δασκάλα μας έβαζε να 

την γράψουμε πολλές φορές για να την μάθουμε σωστά. Μέσα από παραδείγματα της 

καθημερινής μας ζωής βλέπουμε ότι τα λάθη είναι ένα συχνό φαινόμενο. Η αλήθεια είναι ότι 

απ’ τα λάθη μας μαθαίνουμε και αποδεικνύεται απ’ τα παραδείγματα που ανέφερα πριν. 

Κάθε σφάλμα μας έχει διαφορετικές επεκτάσεις και άλλες συνέπειες όμως τελικά όλα 

συμβάλλου στην ολοκλήρωση του χαρακτήρα μας. 

Καταληκτικά, το πρώτο βήμα για τη διόρθωση του λάθους είναι η εσωτερική 

αμφιβολία και στη συνέχεια η αποδοχή. Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε τα λάθη 

και να αρχίσουμε να βλέπουμε τι μας διδάσκουν. Κανείς δεν είναι τέλειος και δεν χρειάζεται 

να είναι. Η αμφιβολία είναι το κλειδί για την απελευθέρωση απ’ το φόβο του λάθους. 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή σας.  

(353 λέξεις) 
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