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ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Τρίκαλα, μια άλλη πόλη… 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2: Συνέντευξη ενός Φυσικού  

ΚΕΙΜΕΝΟ 2: Νικηφόρος Βρεττάκος, Οι μικροί γαλαξίες 

 

Θέμα Α  

 

Α1. Τα Τρίκαλα αξιοποίησαν την τεχνολογία για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών 

στην καθημερινότητά τους. Βελτιώθηκαν και έγιναν πιο αποτελεσματικές οι 

υπηρεσίες του Δήμου, η καθαριότητα, η στάθμευση των αυτοκινήτων και τα 

οικονομικά. Η επικοινωνία δημότη και Δήμου είναι πιο άμεση και εξασφαλίστηκαν 

νέες θέσεις εργασίας.    

 

Θέμα Β  

 

Β1. α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Λάθος  

ε. Σωστό 

 

Β2. Οι εκφάνσεις της φυσικής χαρακτηρίζονται από ποικιλία. Ο επιστήμονας οφείλει 

να συμπυκνώσει όλες αυτές σε κανόνες που θα βρίσκουν εφαρμογή σε άπειρες 

εκφάνσεις. Έτσι με την αναλογία του σκακιού θέλει να δείξει ότι ένας κανόνας έχει 

εφαρμογή σε πολυδιάστατες κινήσεις της φύσης.  

 

Β3. α. Η διπλή παύλα μας δίνει την πληροφορία του πληθυσμού της πόλης των 

Τρικάλων.  

Τα εισαγωγικά μας δίνουν αυτούσια τα λόγια του καθηγητή και του μαθητή.  

 

β. Ναι, γιατί η πόλη αποτελεί κάτι διαφορετικό από τις άλλες πόλεις της Ελλάδας.  

Σχόλιο υπάρχει στον τίτλο με τις τρεις τελείες. Προμηνύουν ίσως και άλλες εξελίξεις 

που θα υπάρξουν στην πόλη.  

 

Θέμα Γ  

 

Γ1. Το ποίημα μιλάει για τη συνάντηση δύο ανθρώπων, οι οποίοι ταίριασαν μεταξύ 

τους και ένωσαν τη μοίρα τους. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Περνούν δίπλα μας 

χιλιάδες άνθρωποι και δεν βρίσκουμε κάποιον με τον οποίο να ταιριάζουμε. Σήμερα 

επικρατεί η αποξένωση. Το λέει ο ποιητής: «Έπειτα φεύγουν, διασταυρώνονται, 

μοιάζουν / σαν πέτρες που βλέπονται».  

Η σταθερότητα στη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων φαίνεται από τους στίχους:  

εσύ,  

δε λόξεψες, βάδισες ίσα, προχώρησες  

μες από μένα, κάτω απ’ τα τόξα μου,  

όπως κι εγώ: προχώρησα ίσα, μες από σένα,  

κάτω απ’ τα τόξα σου. Σταθήκαμε ο ένας μας  

μέσα στον άλλο, σα νάχαμε φτάσει. 

Μία τέτοια ένωση ανθρώπων, για τον ποιητή, αποτελεί τη μεγαλύτερη ομορφιά του 

κόσμου. Το λέει ο ποιητής με τους στίχους:  

Ήσουν νερό,  
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κατάκλυσες μέσα μου όλες τις στέρνες.  

Ήσουνα φως, διαμοιράστηκες. Όλες  

οι φλέβες μου έγιναν άξαφνα ένα  

δίχτυ που λάμπει: στα πόδια, στα χέρια,  

στο στήθος, στο μέτωπο.  

 

Θέμα Δ  

 

Δ1. Σε μια συζήτηση με έναν καθηγητή σας στη σχολική τάξη με θέμα: «Η επιστήμη 

στην καθημερινή ζωή», η δική του παρέμβαση τελείωσε με την άποψη του Στέφανου 

Τραχανά ότι: «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».  

Αυτή η άποψη μπορεί να έχει εφαρμογή στην προσωπική σας ζωή; Να αναπτύξετε τις 

απόψεις σας σε ομιλία που θα απευθύνετε στην ολομέλεια της τάξης (300-350 

λέξεις).  

 

Πρόλογος  

 

Ορισμός του δογματισμού: Παράγεται από το δοκέω, -ῶ και σημαίνει νομίζω, μου 

φαίνεται. Το δόγμα, λέξη παραγόμενη από το δοκώ, δείχνει την υποκειμενικότητα, τη 

διαμορφωμένη άποψη από διάφορες πηγές ή για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 

συμφερόντων.  

Γενική διαπίστωση: Οι κοινωνίες όμως δεν προχωρούν με ατεκμηρίωτες απόψεις. 

Χρειάζονται επαληθεύσεις σε κάτι που καθιερώνουν και πρέπει να έχουν το θάρρος 

οι άνθρωποί της να ανασκευάζουν τις εσφαλμένες αντιλήψεις τους.      

 

Κύριο Θέμα  

 

[1]. Αποφυγή του δογματισμού στην προσωπική ζωή  

 

Ο άνθρωπος, όταν γεννιέται είναι μία tabula rasa, δηλαδή ένας άγραφος πίνακας. Οι 

εγγραφές του γίνονται από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Επομένως, ο 

καθένας κουβαλάει απόψεις καθιερωμένες από αυτούς τους φορείς. 

Τι γίνεται όμως, όταν στην πορεία μας ανακαλύψουμε ότι πολλές από αυτές δεν 

έχουν καμία επιβεβαίωση με την πραγματικότητα;  

Τότε πρέπει να έχουμε το θάρρος να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας και να 

αλλάξουμε. Πόσοι όμως το κάνουν αυτό; 

Στην πολιτική παράδειγμα, συντασσόμαστε με εκείνο το πολιτικό κόμμα, το οποίο 

προτίμησαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας.  

Στην επιλογή του επαγγέλματος καθοριστικό ρόλο παίζει η οικογένεια και το 

σχολείο. Όλοι ξεκινούν με την αντίληψη του καλού και προσοδοφόρου 

επαγγέλματος.  

Στην επιλογή των φίλων οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Να αποφεύγεις 

εκείνον, τον άλλον κ.λπ., γιατί δεν είναι καλός, είναι ... 

Σε θέματα που άπτονται τον ρατσισμό επίσης υπάρχουν διαμορφωμένες αντιλήψεις, 

οι οποίες πρέπει να αναθεωρηθούν μέσα από την παρατήρηση και τη γνωριμία των 

άλλων ανθρώπων ανεξαρτήτου χρώματος, φύλου  ή εθνικότητας.  

Οι περιπτώσεις τις οποίες έχει ο καθένας σχετικά με τις δογματικά διαμορφωμένες 

θέσεις του είναι πολλές.  
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Το ερώτημα επανέρχεται. Πόσοι είμαστε διατεθειμένοι να αναθεωρήσουμε αυτές τις 

απόψεις; Αυτό εξαρτάται από τον χαρακτήρα, τη μόρφωση, τη γνώση για τα σχετικά 

θέματα και την αντιληπτικότητα που έχει ο καθένας.       

 

Επίλογος  

 

Ο δογματισμός είναι ένα φαινόμενο της κοινωνίας, το οποίο δεν οδηγεί στην 

κατανόηση της πραγματικότητας και δεν βοηθά μία κοινωνία να προοδεύσει, γιατί οι 

άνθρωποί της προχωρούν με λανθασμένες απόψεις.  

Επομένως, είναι ηλίου φαεινότερον ότι πρέπει να βρισκόμαστε πάντα σε μία 

κατάσταση αυτοκριτικής και ελέγχου των θέσεων που πιστεύουμε και προσπαθούμε 

να επιβάλλουμε στους άλλους. Ο διάλογος, η αναθεώρηση, ο σεβασμός της άλλης 

άποψης, εφ’ είναι τεκμηριωμένη, είναι στοιχεία που θα βοηθήσουν και εμάς και την 

κοινωνία.     

 

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο:  
Προσφώνηση: Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες ...  

Αποφώνηση: Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


