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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 2 παρουσιάζονται οι προβληματισμοί και οι 

ανησυχίες των νέων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Σύμφωνα με τελειόφοιτους 

μαθητές, ο επαγγελματικός προσανατολισμός των παιδιών χρειάζεται να αποτελεί μέριμνα 

του εκπαιδευτικού συστήματος ήδη από το Γυμνάσιο. Η ανεπάρκεια αυτού πλήττει την 

κοινωνία, καθώς οι νέοι οδηγούνται στην επιλογή συγκεκριμένων επαγγελμάτων, ο κορεσμός 

των οποίων οξύνει την ανεργία περιορίζοντας τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στην αγορά 

εργασίας. Έτσι, πολλοί νέοι για βιοποριστικούς λόγους είτε καταλήγουν σε ανεπιθύμητες 

θέσεις εργασίας είτε αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α.  Σωστό 

       β.  Σωστό 

       γ.  Λάθος 

       δ.  Σωστό 

       ε.  Λάθος 

 

Β2. α.  Τίτλος με κυριολεκτική χρήση της γλώσσας: 

Ο προβληματισμός και η ανασφάλεια των νέων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Τίτλος με μεταφορική χρήση της γλώσσας: 

Η ματαίωση των ελπίδων των νέων για επαγγελματική αποκατάσταση. 

 

 

 



β.  Χρήση στατιστικών στοιχείων Κείμενο 1: 

Επιδιώκονται η πληροφόρηση του αναγνώστη και ο προβληματισμός του σχετικά με την 

ποιότητα ζωής το 2025. Με τη χρήση τεκμηρίων, των πορισμάτων της έρευνας του Pew 

Research Center, προσδίδονται κύρος και αξιοπιστία στη θέση του πομπού ότι έχει 

κλονιστεί η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο πομπός παρουσιάζει τις επικρατούσες 

απαισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον (47%) αλλά και τις αισιόδοξες (39%). 

Προσελκύει, έτσι, το ενδιαφέρον του αναγνώστη και προκαλεί τον προβληματισμό του 

προκειμένου να διαμορφώσει τη δική του άποψη επί του θέματος. Παράλληλα, ενισχύει 

την πειστικότητα του λόγου του περί απαισιόδοξων προβλέψεων για το μέλλον.  

 

Εκτεταμένη χρήση μαρτυριών Κείμενο 2: 

Επιδιώκεται η ανάδειξη του προβλήματος της αδυναμίας ενσωμάτωσης των νέων στην 

ελληνική αγορά εργασίας με βιωματικό τρόπο. Τελειόφοιτοι μαθητές εκφράζουν τις 

προσδοκίες, τα όνειρά τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και την 

απαισιοδοξία τους που προκύπτει από τη διάψευση αυτών, απόρροια της δυσμενούς 

κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Με την παράθεση των απόψεων των 

νέων σε ευθύ λόγο ενισχύεται η αξιοπιστία του κειμένου και προσδίδεται σε αυτό 

βιωματικό περιεχόμενο, που συμβάλλει στην κατανόηση του προβλήματος από τον 

αναγνώστη και στη δημιουργία κλίματος οικειότητας και αμεσότητας. 

 

Β3.  Τρεις διαφορετικές γλωσσικές επιλογές: 

•   Μεταφορική χρήση της γλώσσας:  «Το αύριο … προσδοκιών» 

➢ Προσδίδει ζωντάνια, αμεσότητα και παραστατικότητα στο κείμενο, προσελκύει το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη, κινητοποιεί τη φαντασία του και του ευαισθητοποιεί 

προκαλώντας του το συναίσθημα της αισιοδοξίας και της ελπίδας του για το 

μέλλον. 

 

•   Χρήση α’ πληθυντικού ρηματικού προσώπου: «Σωρεύουμε», «Επιμένουμε»,   

    «Νιώθουμε» 

➢ Δημιουργεί κλίμα οικειότητας και αμεσότητας. Η συντάκτρια του κειμένου ενώνει 

τη φωνή της με τη φωνή του αναγνώστη εντάσσοντας τον εαυτό της στο «εμείς». 

Προσδίδει, έτσι, καθολικό χαρακτήρα στις σκέψεις της και ενισχύει το πνεύμα της 

συλλογικότητας και της συνυπευθυνότητας όσον αφορά το μέλλον και τη 

συμβολή όλων των ανθρώπων στη διαμόρφωσή του. 

 

 

 



•   Χρήση ρητορικής ερώτησης: «Άλλωστε … κάνουμε;» 

➢ Η συντάκτρια εκφράζει τη γνώμη της σε ερωτηματική μορφή διεγείροντας, έτσι, το   

ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ως ισχυρό επικοινωνιακό μέσο, η ρητορική ερώτηση 

ενδυναμώνει τη θέση της συμβάλλοντας στην ευκολότερη αποδοχή της αποδοχή της 

από τον αναγνώστη. Με τον μετριοπαθή αυτόν τρόπο ωθεί τον αναγνώστη να 

συμφωνήσει με τη θέση της πως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 

αντιτάσσουμε την ελπίδα και τις προσδοκίες μας στην αβεβαιότητα του μέλλοντος. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό συνιστά και το βασικό θέμα του ποιήματος. Στον Σείριο τα 

παιδιά ζουν ανέμελα απολαμβάνοντας τις χαρές της παιδικής ηλικίας. Όταν συνειδητοποιούν 

ότι τα παιδιά στη γη βιώνουν δεινά, όπως τον πόλεμο και τον θάνατο, θλίβονται, δακρύζουν 

και βάζουν μια έγνοια στην καρδιά τους. 

Το θέμα χρήζει ανάπτυξης με αξιοποίηση 3 κειμενικών δεικτών.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

• «σα φτερό θαλασσινό» → παρομοίωση 

• «του σύμπαντος … πληγή» → μεταφορά 

• «Στον Σείριο» → αλληγορία (η ανεμελιά και η χαρά που θα έπρεπε να βιώνουν τα παιδιά  

όλου του κόσμου) 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, η όποια τοποθέτηση χρήζει τεκμηρίωσης. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο σε νεανική ιστοσελίδα. 

Τίτλος και αφόρμηση από την επικαιρότητα (κείμενα αναφοράς) 

• Α’ ζητούμενο (α’ ενικό ρηματικό πρόσωπο) 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του κειμένου 1, 

αναφερόμαστε στα απαραίτητα εφόδια. Ενδεικτικά παρατίθενται τα εξής: 

➢ Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, πνευματική ανάπτυξη (ως απάντηση στην 

«ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση» Κείμενο 1) 

➢ Τεχνολογική εξοικείωση (ως απάντηση στο «ψηφιακό έγκλημα» και την «ψηφιακή 

προπαγάνδα» Κείμενο 1) 

➢ Ανθρωπιστικά ιδεώδη, δημοκρατικές αρχές, αρετή της ανεκτικότητας (ως 

απάντηση στις «κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες» Κείμενο 1) 

➢ Εξειδίκευση και επαγγελματική ευελιξία (ως απάντηση στη «δυσμενή κατάσταση 

που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας» Κείμενο 2) 

 



• Β’ ζητούμενο (α’ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο) 

Αναφορά σε συγκεκριμένες δράσεις όπως: 

➢ Συμμετοχή στο εθελοντικό κίνημα, φιλανθρωπικές δράσεις, ανιδιοτελής   

προσφορά στον συνάνθρωπο. 

➢ Οικολογική δράση (αναδάσωση, δενδροφύτευση κ.ά) 

➢ Συμμετοχή σε ειρηνικές πορείες και διαμαρτυρίες για την προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

➢ Ενεργός συμμετοχή στα μαθητικά συμβούλια με στόχο την πολιτικοποίηση 

των παιδιών. 

➢ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προκειμένου οι νέοι να ενώνουν τις φωνές 

τους και να λειτουργούν συλλογικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων. 

 


