
2ο  ΓΡΑΠΤΟ 

ΘΕΜΑ  Α 

 Αδιαμφισβήτητα, η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών αναβάθμισε την ποιότητα 

ζωής των πολιτών των Τρικάλων. Μέσω εξοπλισμού τηλεπαρακολούθησης οι δημοτικοί 

υπάλληλοι δύνανται να παρακολουθήσουν την κατάσταση των φανών και των αγωγών 

ύδρευσης παρεμβαίνοντας άμεσα και αποτελεσματικά στην αποκατάσταση οιασδήποτε 

ανακύπτουσας βλάβης. Ο προϋπολογισμός του Δήμου αναρτάται σε οθόνη στα πλαίσια της 

διαφάνειας, ενώ με το σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών υπερκεράννυται εν πολλοίς το 

εμπόδιο της γραφειοκρατίας. Επιπλέον, οικολογία και πράσινη ανάπτυξη προάγονται δια του 

πειράματος αισθητήρων στα φώτα των δρόμων. 

(78 λέξεις) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος 

ε. Σωστό 

 

Β2.  

Στο Κείμενο 2, ο βασικός ισχυρισμός του Στέφανου Τραχανά είναι ότι η σωρεία των 

φαινομένων του φυσικού κόσμου διέπεται από έναν ελάχιστον αριθμό θεμελιωδών 

κανόνων, που μπορούν να αποδοθούν σε λιγότερο από μια και μόνο σελίδα, ο συνδυασμός 

δε αυτών των ελαχίστων κανόνων τείνει στο άπειρο ∙ κι αυτό είναι το γοητευτικό της 

υπόθεσης στο επάγγελμα ενός φυσικού επιστήμονα, ήτοι να παρακολουθεί, να ανακαλύπτει 

και εν τέλει αποκαλύπτει το μηχανισμό αυτό στην ανθρωπότητα.  

Ο ομιλητής κάνει χρήση της αναλογίας προς επίρρωση και ανάπτυξη του κυρίως 

ισχυρισμού του. Συγκεκριμένα, διατείνεται ότι όπως τα φυσικά φαινόμενα, που διέπονται 

από ελάχιστους κανόνες, εμφανίζουν τεράστια ποικιλία στην εκδήλωσή τους, έτσι ακριβώς 

και το σκάκι διεπόμενο κατ’ αρχάς από πεπερασμένο αριθμό κανόνων, δίνει τη δυνατότητα 

να πραγματοποιηθεί σε άπειρες διαφορετικές παρτίδες. Η χρήση της αναλογίας είναι 

εύστοχη και ενδιαφέρουσα, αποσαφηνίζει δια της αναφοράς σε ένα γνωστό μας παιχνίδι, το 

σκάκι, την πληθώρα των φυσικών φαινομένων, που εκδηλώνονται είτε στο μικρόκοσμο είτε 

στο μακρόκοσμο λόγω των πάμπολλων συνδυασμών αυτών, σε γλώσσα κατανοητή, λιτή και 
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οικεία μικραίνοντας την απόσταση ανάμεσα σε έναν καταξιωμένο επιστήμονα και έναν κοινό 

αναγνώστη. 

 

Β3.  

α. Η διπλή παύλα «-έχει 82.000 κατοίκους-», που τοποθετείται μετά το «η ιστορική πόλη των 

Τρικάλων» αποσκοπεί στο να παραθέσει εμβόλιμα μια πληροφορία για την πόλη των 

Τρικάλων  που κατ’ αρχάς φαίνεται να διακόπτει τη ροή της πρότασης και να μη σχετίζεται 

άμεσα με το περιεχόμενο αυτής δεδομένου ότι το περιεχόμενο της τελευταίας έχει να κάνει 

με το γιατί η ως άνω πόλη δεν θεωρούταν η πιο προφανής υποψήφια για την πρώτη έξυπνη 

πόλη της χώρας. Η πληθυσμιακή αυτή πληροφορία όντως δε συσχετίζεται άμεσα με τα 

παραπάνω, ως εκ τούτου και η τοποθέτηση σε διπλή παύλα, μπορεί εν τούτοις να δικαιολογεί 

εν μέρει το γεγονός ότι τα Τρίκαλα δεν αποτέλεσαν την πρώτη επιλογή των ιθυνόντων για 

τον χαρακτηρισμό της ως έξυπνης πόλης, δεδομένου ότι δε συνιστά μεγαλούπολη. 

β. Θεωρώ ότι ο τίτλος του κειμένου είναι παιγνιώδης και εύστοχος διότι προϊδεάζει τον 

αναγνώστη για μια πόλη διάφορη αυτών, που έχει συνηθίσει να διαβιώνει. Πράγματι, το 

περιεχόμενο έρχεται και «δένει» με τον τίτλο μιας και τα Τρίκαλα είναι όντως μια «άλλη 

πόλη», μια έξυπνη πόλη, όπως αναπτύσσεται επαρκώς και στο κείμενο, που ακολουθεί στο 

οποίο και προβάλλονται οι τεχνολογικές καινοτομίες, που λαμβάνουν χώρα στην εν λόγω 

πόλη. 

 Όσον αφορά τον τίτλο, θεωρώ ότι εμπεριέχεται σχόλιο, όχι κατάφωρο μα 

συγκεκαλυμμένο το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση αποσιωπητικών καθώς και της λέξης 

άλλης. Ο συγγραφέας φαίνεται να γεννά στον αναγνώστη προσδοκίες και αγωνία για το τι 

εννοεί λέγοντας «άλλη πόλη» αποσιωπώντας στη συνέχεια με τη χρήση του γνωστού 

σημείου στίξης. Η πρόθεση του ιδίου του συγγραφέα δυσανάγνωστη και αινιγματική σε μια 

πρώτη ανάγνωση, όμως φαίνεται ήδη από τον τίτλο ότι προβαίνει σε έναν πρόωρο και 

μάλλον θετικό σχολιασμό. 

 

ΘΕΜΑ  Γ 

 Το θέμα του ποιήματος είναι η πραγματική σύνθεση που λαμβάνει χώρα, όταν δύο 

άνθρωποι έρχονται κοντά ο ένας στον άλλον ουσιαστικά και ανεπιφύλακτα. Σε αντίθεση, με 

την πλειοψηφία των καθημερινών συναναστροφών ενός εκάστου εξ ημών οι οποίες είναι 

εφήμερες επ αφορμή κάποιας τυχαιότητας, όπως η εργασία στο ίδιο γραφείο για 

παράδειγμα, υπάρχουν, χτίζονται και θεμελιώνονται σχέσεις ζωής στις οποίες δε σταματάς 

για λίγο αντίκρυ στον άλλον, όπως παρατίθεται στο ποίημα, μα διεισδύεις και παράλληλα 

αφήνεσαι να διεισδύσεις σε σχέσεις στις ο εσωτερικός κόσμος του άλλου αποκαλύπτεται σε 

όλες τις εκφάνσεις ως άλλος ανεξερεύνητος πλανήτης. Αυτές οι σχέσεις, τις οποίες εξυμνεί ο 

ποιητής, είναι ζωογόνες όπως το νερό και το φως, στοιχεία εκ των ων ουκ ανευ στη ζωή μας. 

Η σημασία αυτών των ανθρώπων σταθμών εξαίρεται και διακατέχει όλο το ποίημα, ο έρωτας 

παρουσιάζεται με έναν τρόπο, σε καμία των περιπτώσεων χυδαίος, μα μυστηριακός, 
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ντυμένος με το μυστήριο μιας αρχέγονης κοσμογονίας με μάρτυρες τα άστρα να επιτηρούν 

και να βλέπουν «δύο δυσεκατομμύρια μικρούς γαλαξίες» να κατοικούν πλέον στη γη. 

(170 λέξεις) 

 

ΘΕΜΑ  Δ 

Χαιρετίζω τους αγαπητούς συμμαθητές και αγαπητές συμμαθήτριές μου, 

 Στέκομαι εδώ μπροστά σας με δέος και σεβασμό προκειμένου να αναπτύξω σύντομα 

και περιεκτικά ένα θέμα, φιλοσοφικής κατ’ αρχήν φύσεως, που με προβλημάτισε αρκετά 

ώστε να επιθυμώ να το μοιραστώ μαζί σας και να αφουγκραστώ και τις δικές σας θέσεις. 

 Λίαν προσφάτως, λοιπόν, μια συζήτηση με έναν καθηγητή μου στην τάξη τελείωσε 

με την παράθεση της άποψης του ανεγνωσμένου κύρους φυσικού Στέφανου Τραχανά, την 

οποία και παραθέτω αυτούσια: «Το να κρατάς διαρκώς το ενδεχόμενο να έχεις κάνει λάθος 

και να μη διστάζεις να κάνεις τις αναγκαίες αναθεωρήσεις, όταν το διαπιστώνεις, σε βοηθάει 

πολύ στο να γίνεσαι άξιος επιστήμονας και χρήσιμος άνθρωπος». 

Σπουδαία ρήση, δε συμφωνείτε; 

 Διερωτώμαι, λοιπόν, μήπως το λάθος το έχουμε τοποθετήσει κάπως λάθος στη ζωή 

μας; Είναι το λάθος τόσο λάθος τελικά; 

 Βεβαίως, υπάρχουν λάθη, η διάπραξη των οποίων δεν είναι συγγνωστή και ορθώς 

λαμβάνουν απαξίας, όπως για παράδειγμα η εγκατάλειψη ή παραμέληση ανηλίκου, η 

άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας, πράξεις ανομιμοποίητες και καταδικαστέες εν γένει. 

Αλλά, εδώ, εν  προκειμένω δε θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτού του τύπου τα λάθη. 

 Εδώ, στην παρούσα ομιλία, θα ήθελα να στήσω μαζί σας μια «εικονική δίκη» στην 

οποία θα ήθελα όλοι μαζί ως ένορκοι να «απαλλάξουμε» το λάθος από τις βαριές κατηγορίες, 

που το βαρύνουν κοινωνικά, να αθωώσουμε το χρήσιμο λάθος και να θέσουμε μια νέα βάση 

για τη θεώρησή του. 

 Υπάρχουν λάθη, που πρέπει να γίνονται, λάθη, που εάν δε γίνουν η ανθρωπότητα θα 

μείνει πίσω. Αυτό άλλωστε μας έχει διδάξει η επιστήμη. Σωρεία φαρμάκων και θεραπειών 

εφευρέθηκαν από τους επιστήμονες τυχαία ή κατά λάθος. Κι αυτό επιθυμώ να εξάρω στην 

παρούσα ομιλία μου ότι τα λάθη κάποιες φορές είναι όχι μόνο ωφέλιμα μα και αναγκαία. 

Εάν θα έπρεπε να διδαχθούμε κάτι από την επιστήμη, αυτό θα έπρεπε να είναι, να 

αποπειρώμαστε, να πράττουμε, να σφάλλουμε και πάλι από την αρχή. Για να συνδέσω την 

επιστήμη με το θυμόσοφο ελληνικό λαό μας θα υπενθυμίσω ένα ρητό: «Ποιος δεν κάνει 

λάθη;». Μα αυτός, που δεν τίποτα, λέει ο λαός. Κι εμείς τι θέλουμε να είμαστε; Μια γενιά, 

που δεν κάτι τίποτα ή μια γενιά, που πράττει, σφάλλει, επαναλαμβάνει με δίχως ή 

«λιγότερο» σφάλμα τη νέα φορά, ξαναπροσπαθεί και εν τέλει εξελίσσεται; 

 Μήπως θα έπρεπε να εντάξουμε το λάθος λίγο περισσότερο στην προσωπική μας 

ζωή, με μέτρο φυσικά κι όχι αλόγιστα. Να αποτινάξουμε το φόβο που προκαλεί η πιθανότητα 
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διάπραξης ακόμα κι μικρών λαθών και να τα δούμε τα λάθη μας ως πυξίδες, που θα 

σημάνουν το δρόμο μια επόμενη φορά που θα βγούμε σε νέο ταξίδι εξερεύνησης; 

 Θα κλείσω λέγοντας ότι το λάθος θα έπρεπε να είναι βατήρας και εφαλτήριο για την 

εξέλιξή μας κι όχι «εσφαλτήριο». 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

(451 λέξεις)   

  

 

 

 

DELL
Highlight
Ξεπέρασε το όριο λέξεωνΣωστό επικοινωνιακό πλαίσιοΕξεζητημένο λεξιλόγιοΠεριεχόμενο: 6/12Οργάνωση 6/10Γλώσσα 4/8




