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ΘΕΜΑ Α  

το απόςπαςμα αποτυπϊνονται οι απόψεισ των μακθτϊν ςχετικά με τθν 

αναγκαιότθτα του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ. Από τθ μία, ο πρϊτοσ μακθτισ 

ςτθλιτεφει τθν προςκόλλθςθ ςε δθμοφιλι αλλά κορεςμζνα επαγγζλματα, λόγω ζλλειψθσ 

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ. Από τθν άλλθ, θ μακιτρια επιςθμαίνει πωσ οι νζοι 

αιςκάνονται πιεςμζνοι λόγω τθσ ανεργίασ και τθσ ζλλειψθσ ευκαιριϊν για επαγγελματικι 

εξζλιξθ και ςε ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι κρίςθ οδθγοφνται είτε ςε επαγγζλματα που 

δεν επικυμοφν είτε ςτθ μετανάςτευςθ.  

 

ΘΕΜΑ Β 
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Β2. 

α. Κυριολεκτικόσ: Σα όνειρα και οι φόβοι των νζων για το επαγγελματικό τουσ μζλλον. 

Μεταφορικόσ: Σο παρόν βάηει εμπόδια ςτο επαγγελματικό μζλλον των παιδιϊν. 

 

β. το κείμενο 1 γίνεται εκτεταμζνθ χριςθ τεκμθρίων προκειμζνου να αποτυπωκοφν οι 

απόψεισ των ανκρϊπων για τον τρόπο που βλζπουν το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ. 

Ειδικότερα, αξιοποιοφνται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία («47%) που αφορά το ποςοςτό αυτϊν 

που βλζπει το μζλλον δυςτοπικό και αυτϊν(« 39%») που είναι πιο αιςιόδοξοι. Με τον 

τρόπο αυτό ο ςυντάκτθσ επιδιϊκει, αφενόσ να κάνει επίκλθςθ ςτθ λογικι του δζκτθ , και 

αφετζρου να κάνει το κείμενο πιο αντικειμενικό και αξιόπιςτο. Σα τεκμιρια είναι ζγκυρα , 

εφόςον προζρχονται από αξιόπιςτθ πθγι («ζρευνα του Pew Research Centre») και επαρκι , 

διότι προζρχονται από ζρευνα «χιλίων ειδικϊν, πρωτοπόρων ςτθν ζρευνα»). 

το κείμενο 2 γίνεται χριςθ μαρτυριϊν μακθτϊν . Οι μαρτυρίεσ αυτζσ αφοροφν το πϊσ 

βλζπουν τα νζα παιδιά το επαγγελματικό τουσ μζλλον, τισ προςδοκίεσ τουσ και τα όνειρά 

τουσ. Με τον τρόπο αυτό, το κείμενο γίνεται πιο άμεςο και ηωντανό. Μεγάλο ενδιαφζρον 

ζχει το γεγονόσ ότι οι μαρτυρίεσ προζρχονται από νζουσ ανκρϊπουσ που οραματίηονται το 
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μζλλον τουσ και αγωνιοφν γιϋ αυτό. Ζτςι, προςελκφεται το αναγνωςτικό ενδιαφζρον και το 

κείμενο αποκτά ηωντάνια, παραςτατικότθτα και βιωματικό χαρακτιρα.  

 

Β3 

τθν τελευταία παράγραφο, πρόκεςθ τθσ ςυντάκτριασ είναι να ευαιςκθτοποιιςει τουσ 

αναγνϊςτεσ ςχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίηεται πλζον το μζλλον, το οποίο όχι μόνο 

μποροφμε να φανταςτοφμε, αλλά και να είμαςτε αιςιόδοξοι για αυτό. Για να πετφχει το 

ςτόχο τθσ, αξιοποιεί κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ γλωςςικζσ επιλογζσ. Αρχικά, θ χριςθ των 

μεταφορϊν («αδιαπζραςτο πζπλο, ςωρεφουμε δυνάμεισ») προκειμζνου να κάνει το 

κείμενο πιο άμεςο και ηωντανό, ενϊ καταφζρνει να κεντρίςει και το ενδιαφζρον του 

αναγνϊςτθ και να τον διεγείρει ςυναιςκθματικά. Επιπλζον, κάνει χριςθ του α πλθκυντικοφ 

προςϊπου («να φανταςτοφμε, επιμζνουμε»), για να εντάξει τον εαυτό τθσ ςτθν ίδια ομάδα 

με τουσ αποδζκτεσ του κειμζνου τθσ και να προςδϊςει μια αίςκθςθ οικειότθτασ . Η χριςθ 

του αποπνζει ςυλλογικότθτα και ζτςι καταφζρνει να ευαιςκθτοποιιςει πιο 

αποτελεςματικά τον δζκτθ. Σζλοσ , χρθςιμοποιεί ζνα ρθτορικό ερϊτθμα («Άλλωςτε, τι άλλο 

μποροφμε να κάνουμε;») το οποίο τίκεται , όχι τυχαία , ςτο τζλοσ του κειμζνου, για να 

προβλθματίςει τουσ αναγνϊςτεσ και να ανοίξει ζναν νοερό διάλογο μαηί τουσ. Σο ερϊτθμα 

προςδίδει προφορικότθτα, αμεςότθτα και ηωντάνια ςτο κείμενο.  

 

ΘΕΜΑ Γ  

Κατά τθ γνϊμθ μου, τα παιδιά που ηοφςαν ςτον είριο δάκρυςαν με τισ ςυμφορζσ των 

ανκρϊπων ςτθ γθ, γιατί δεν είχαν βιϊςει ζωσ τότε καμία μορφι δυςτυχίασ. Σα παιδιά αυτά 

«δεν είδανε πολζμουσ και κανάτουσ»,, κακϊσ ηουν ξζγνοιαςτα και χαροφμενα, όπωσ 

αποδίδεται παραςτατικά με μια οπτικι εικόνα (πάνω από τθ γαλάηια τουσ ποδιά φοράν τισ 

Κυριακζσ τα γιορτινά τουσ). Ο προβλθματιςμόσ ζρχεται όταν βλζπουν ζνα άςτρο από 

μακριά, «ςαν φτερό καλαςςινό» και θ απάντθςθ που παίρνουν από τον δάςκαλο τουσ 

οδθγεί ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι τθ ηωι, δεν τθ χαρακτθρίηει μόνο θ ξεγνοιαςιά, αφοφ ςτθ 

γθ που είναι «ςφμπαντοσ αρρϊςτια και πλθγι», όπωσ φαίνεται από τθ ηωντανι αυτι 

μεταφορά, υπάρχει δυςτυχία. Ωςτόςο υπάρχουν αγωνιςτζσ, που οραματίηονται ζνα 

καλφτερο μζλλον, που χρθςιμοποιοφν τθν ποίθςθ, τθ μουςικι, τα ςυνκιματα για να 

βελτιϊςουν τθν κατάςταςθ, είναι μεταφορικά «ακοφραςτοι του ονείρου κυνθγοί» Από 

εκείνθ τθ ςτιγμι αγωνιοφν για τουσ αγϊνεσ των ανκρϊπων και τθν ζκβαςι τουσ, βάηοντασ 

«μια ζγνοια ςτθ μικροφλα τουσ καρδιά», ςε αντίκεςθ με τθν αρχικι τουσ κατάςταςθ όπου 

«ποτζ δεν ζβαλαν ζγνοια ςτθν καρδιά». 

Η ηωι ςτον είριο είναι ανζμελθ και ξζγνοιαςτθ, όπωσ αρμόηει να είναι κυρίωσ για τα 

παιδιά αλλά και για τουσ ανκρϊπουσ κάκε θλικίασ. Θα ιμουν, λοιπόν, ικανοποιθμζνοσ, άν 

ηοφςα εκεί, γιατί αυτό κα ςιμαινει ότι ο πόνοσ και θ δυςτυχία, θ αδικία, το μίςοσ και όλα τα 

υπόλοιπα δεινά, που βιϊνει αυτιν τθ ςτιγμι ο πλανιτθσ, κα ιταν ανφπαρκτεσ καταςτάςεισ.  
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ΘΕΜΑ Δ 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ! 

Πρόλογος  

 Αναφορά ςφντομθ ςτο περιεχόμενο των κειμζνων, που αποτζλεςε τθν αφορμι του 

άρκρου – ζμφαςθ ςτα προβλιματα που ταλανίηουν τον κόςμο)  

 Αναφορά ςτθ ςυμβολι των νζων ςτθ νζα αυτι πραγματικότθτα. Προχπόκεςθ : θ 

απόκτθςθ εφοδίων και θ ανάπτυξθ δράςεων  

Κύριο μζρος 

Ζ1 (εφόδια) 

 φαιρικι γνϊςθ, κριτικι ικανότθτα, για να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ τθσ 

παραπλθροφόρθςθσ, τθσ μαηοποίθςθσ και τθσ προπαγάνδασ. Χρειάηονται 

προςωπικότθτεσ με αυτόνομθ κρίςθ και βοφλθςθ, που μποροφν να ςχθματίηουν τθ 

δικι τουσ άποψθ  

 Εξειδικευμζνθ γνϊςθ και γνϊςθ τθσ τεχνολογίασ, για να μποροφν αφενόσ να 

αντεπεξζρχονται ςτισ επαγγελματικζσ προκλιςεισ και αλλαγζσ τθσ εποχισ και 

αφετζρου να μποροφν να αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ που τουσ παρζχει θ 

τεχνολογία.  

 Ενίςχυςθ αυτοπεποίκθςθσ, αγωνιςτικότθτασ και αποφαςιςτικότθτασ. Οι νζοι 

πρζπει να διακζτουν δυναμιςμό, για να αντιςτζκονται ςε όλεσ τισ απόπειρεσ 

χειραγϊγθςθσ που ςυντελοφνται.  

 Ανκρωπιςτικζσ αρχζσ και αξίεσ. Η πίςτθ ςτον άνκρωπο, ο ςεβαςμόσ των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των δθμοκρατικϊν αξιϊν πρζπει να διζπουν τθ 

ςυμπεριφορά τουσ, για να αντιμετωπίςουν τισ ανιςότθτεσ και τον ρατςιςμό. 

 Απαραίτθτα είναι και τα κοινωνικά εφόδια και αρετζσ, όπωσ θ εργατικότθτα, θ 

αλλθλεγγφθ, θ ςυνεργαςία, που κα δθμιουργιςουν τισ προυποκζςεισ για ανάπτυξθ 

δράςεων με γνϊμονα το κοινό καλό. Ζτςι, κα αντιμετωπίςουν τον ατομικιςμό, τον 

ακζμιτο ανταγωνιςμό και τθν κρίςθ των ανκρϊπινων ςχζςεων. 

 Ανάπτυξθ αιςκιματοσ πολιτικισ ευκφνθσ, πολιτικι ςυνείδθςθ, για να 

ςυνειδθτοποιιςουν το χρζοσ τουσ απζναντι ςτθν ανκρωπότθτα και να παραμείνουν 

ενεργοί πολίτεσ.  

Ζ2  

 υμμετοχι ςε ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ, εκελοντικι προςφορά ςτον ςυνάνκρωπο 

που ανικει ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

 υμμετοχι ςτθν κοινωνικοπολιτικι ηωι, ςτον διάλογο για τα κζματα που αφοροφν 

τθ ηωι τθσ κοινωνίασ, εκφορά άποψθσ, διεκδίκθςθ δικαιωμάτων.  
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 Αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν δικτφων, ανάρτθςθ άρκρων ςχετικϊν με τα 

προβλιματα κακθμερινότθτασ, άςκθςθ δθμόςιασ κριτικισ ςτισ πολιτικζσ 

αποφάςεισ.  

 υνεργαςία με δθμόςιουσ φορείσ,δραςτθριοποίθςθ για τθν ενθμζρωςθ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ για τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν ςτο διαδίκτυο 

 υνεργαςία με ομάδεσ νζων από ολόκλθρο τον κόςμο, ςυςπείρωςθ των νεανικϊν 

δυνάμεων, προβολι των κεμάτων που αφοροφν τθν ανκρωπότθτα.  

 Ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ, ςυνεργαςία με τοπικοφσ 

φορείσ, ςυμμετοχι ςε δράςεισ που αφοροφν τισ ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.  

 Επιςτράτευςθ τθσ τζχνθσ για τθν ζκφραςθ διαμαρτυρίασ και τθ διάδοςθ των 

ανκρωπιςτικϊν μθνυμάτων (μουςικι, ηωγραφικι, ποίθςθ κτλ) 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Διαπίςτωςθ του ευοίωνου μζλλοντοσ που προδιαγράφεται, αν οι νζοι κωρακιςτοφν 

ςωςτά. Η τεχνολογία κα αποτελζςει ςε αυτιν τθν περίπτωςθ «όπλο» των νζων, 

που κα επιςτρατευτεί για μια καλφτερθ ηωι.  

 


