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ΘΕΜΑ Α 
Α1. Το διαδικτυακό άρθρο αναδεικνύει την βελτίωση της 

καθημερινότητας των κατοίκων των Τρικάλων μέσα από την 
αξιοποίηση της τεχνολογίας. Οι καινοτομίες που έχουν 
συντελεστεί έχουν ενισχύσει την ποιότητα των δομών και των 
υπηρεσιών του δήμου, καθιστώντας τον πιο ευέλικτο και 
αποτελεσματικό, σε τομείς όπως η καθαριότητα, η στάθμευση 
και ο έλεγχος των οικονομικών. Παράλληλα, η επικοινωνία των 
δημοτών με την δημοτική αρχή έγινε πιο άμεση, ενώ ακόμα έχει 
δοθεί έμφαση και στην εξοικονόμηση ενέργειας με πρακτικές 
φιλικές προς το περιβάλλον. Τέλος, το συγκεκριμένο μοντέλο 
ανάπτυξης έχει συμβάλει και στην μείωση της ανεργίας. 

 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Λάθος, ε. Σωστό. 

 

Β2. Αναφορικά με την επιστήμη της φυσικής ο Στέφανος Τραχανάς 
υποστηρίζει ότι οι εκφάνσεις της χαρακτηρίζονται από ποικιλία, 
όμως η μελέτη και κατανόησή τους είναι εξαιρετικά 
συμπυκνωμένη. Το χρέος της επιστημονικής κοινότητας είναι 
να μελετά και να σταχυολογεί τη γνώση. Η θέση του 
επιστήμονα γίνεται πιο εύληπτη με την εύστοχη χρήση της 
αναλογίας. Παραλληλίζοντας το σκάκι με τη φυσική, 
αναδεικνύει την ξεχωριστή ιδιότητα λίγα θεωρήματα να έχουν 
πολυδιάστατη προβολή στη φύση, όπως και στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι λίγοι κανόνες να οδηγούν σε άπειρες κινήσεις τα 
πιόνια. 



 

 

Β3. α. Η διπλή παύλα περικλείει μια πληροφορία σχετικά με τον 
ακριβή πληθυσμό της πόλης την Τρικάλων, αλλά για τον 
αναγνώστη αποτελεί ένα εντυπωσιακό στοιχείο, καθώς μία 
σχετικά μικρή πόλη έχει αναδειχθεί η πιο καινοτόμος στη 
χώρα και μία από τις πιο πρωτοποριακές στον κόσμο. 
Τα πρώτα εισαγωγικά παραθέτουν αυτούσια τα λόγια ενός 
καθηγητή γυμνασίου των Τρικάλων, ενώ τα δεύτερα 
συμπεριλαμβάνουν την απάντηση που του δόθηκε από 
μαθητή του. Και στις δύο περιπτώσεις τα εισαγωγικά 
προσδίδουν παραστατικότητα και αμεσότητα στο άρθρο και 
παράλληλα ενισχύουν το επιχείρημα ότι η πόλη εμπνέει 
τους νέους της να παραμείνουν και να αξιοποιήσουν τις 
γνώσεις τους προς όφελος του τόπου τους. 

β. Ο τίτλος του άρθρου σχετικά με το περιεχόμενό του έχουν 
άμεση σύνδεση, αφού παρουσιάζουν τον εναλλακτικό και 
πρωτοπόρο χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η πόλη των 
Τρικάλων. Οι επενδύσεις και οι βέλτιστες πρακτικές που 
έχει υιοθετήσεις η συγκεκριμένη πόλη, την έχουν 
συμπεριλάβει σε μία από τις πιο έξυπνες – ψηφιακά και 
τεχνολογικά – ανά τον κόσμο, ενώ για περισσότερο από μία 
δεκαετία κατέχει την πρώτη θέση συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες ελληνικές πόλεις. Στον τίτλο του άρθρου είναι 
χαρακτηριστικά τα αποσιωπητικά. Η χρήση τους τονίζει το 
περιεχόμενο του άρθρου που ακολουθεί, περιγράφοντας 
κάτι απροσδόκητο για τα Τρίκαλα, προκαλώντας έτσι και 
τον αναγνώστη να προσέξει τη δημοσίευση, επιτείνοντας 
έτσι το ενδιαφέρον του. 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Η συνάντηση δύο ανθρώπων, που η μοίρα τους συνέδεσε 

άρρηκτα, και η πραγματική και άσβεστη δύναμη της αγάπης 
βρίσκονται στο επίκεντρο του ποιήματος του Ν. Βρεττάκου. 
Μέσα σε έναν κόσμο που καθημερινά θα διασταυρωθούμε με 
πολλούς, αλλά ο τρόπος και οι ρυθμοί ζωής δεν θα μας 
επιτρέψουν ποτέ να αισθανθούμε ως ένα, βρίσκει το φως του 



 

 

όταν δύο άνθρωποι θα μείνουν στον δρόμο τους και θα 
μπορέσουν ολοκληρωτικά να νιώσουν σαν μία ψυχή. Ένα 
γεγονός που η σπανιότητά του δείχνει πόσο ασυγκίνητους μας 
αφήνουν διάφοροι χαρακτήρες και πρόσωπα που καθημερινά 
συναντούμε. Αυτό το μοναδικό γεγονός όμως θα μας κάνει, 
όπως λέει ο ποιητής, να ξαναδούμε την πραγματική ομορφιά 
του κόσμου, σαν να τον βλέπαμε για πρώτη φορά κάτω από 
ένα φως με αστείρευτη λάμψη. 
Χαρακτηριστική της αποξένωσης των ανθρώπων η 
παρομοίωση του πέμπτου στίχου, που τους παραλληλίζει με 
πέτρες. Τα ρηματικά πρόσωπα (β’ ενικό «δε λόξεψες» / α’ 
πληθυντικό «σταθήκαμε») αναδεικνύουν τη μεγάλη έλξη των 
δύο ανθρώπων, ενώ ιδιαιτέρως γλαφυρά με την δύναμη του 
φωτός και του νερού ως εικόνες τονίζεται η σπάνια ένωση 
μεταξύ τους. 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Προσφώνηση → Αγαπητοί συμμαθητές -τριες 

Με οποιαδήποτε ιδιότητα ένας άνθρωπος αποτελεί πρώτα και 
πάνω απ’ όλα κομμάτι μιας ευρύτερης κοινωνίας, έξω από την 
οποία δεν νοείται η ύπαρξή του. Γεννηθήκαμε και ζούμε μέσε 
σε κοινωνίες και αυτού του είδους η ζωή, ώστε να αποτελούμε 
κάτι άξιο και χρήσιμο, απαιτεί να ενστερνιστούμε αξίες. 
Διάλογος, συμφωνία, διαφωνία, συνεργασία, διαλλακτικότητα, 
καταλλαγή, αλληλεγγύη, αλτρουισμός, άμιλλα σε όλες τις 
πτυχές της ζωής μας. 
Όπως για έναν επιστήμονα η αλήθεια και η γνώση δεν είναι 
ποτέ τελεσίδικες, διότι η αλήθεια του θεωρείται αυτομάτως 
σημείο αμφισβήτησης για μια άλλη, έτσι και στην προσωπική 
μας ζωή χρειάζεται έλλειψη δογματισμού, φιλερευνητική 
διάθεση, συνέπεια λόγων και έργων, αυτογνωσία, 
απαρασάλευτος προσανατολισμός στα ανθρωπιστικά ιδεώδη, 
διάλογος με τις αρχές της Λογικής, να απαλλαγούμε από 
είδωλα και αυθεντίες. 
Αποφώνηση→ Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


