
 

1 
 

 

ΘΕΜΑ Α  

Ο συντάκτης προβληματίζεται σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν σήμερα σχετικά 

με το περιεχόμενο της ευτυχίας. Αναλυτικότερα, κρίνει θετική την αναζήτησή της η οποία, 

ωστόσο, έχει καταστεί ατέρμονη προσπάθεια φαινομενικής επίδειξης όπως συμβαίνει στα 

μέσα δικτύωσης που εξισώνεται με την πραγματική ευτυχία. Προσθέτει πως οι εξωγενείς 

συνθήκες επιβάλλουν το επίπλαστο, μαζικό αυτό αίσθημα εξοστρακίζοντας την προσωπική 

ευτυχία που σχετίζεται με την υγεία και τα ατομικά κριτήρια καθιστώντας την τελικά οφειλή 

στους άλλους.   

(72 λέξεις) 

15 μον. 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τα κείμενα συνδέονται νοηματικά μέσα από τον τρόπο προσέγγισης της έννοιας της 

ευτυχίας. Ειδικότερα, στο πρώτο κείμενο η έννοια αναλύεται και ανάγεται σε κάτι γενικό, 

ευμετάβλητο και υποκειμενικό, ενώ στο δεύτερο η ευτυχία παρουσιάζεται βιωματικά ως 

απόρροια συγκεκριμένα της εθελοντικής δράσης. Ο συντάκτης του πρώτου κειμένου 

εκφράζει τη βεβαιότητά του για τη διαρκή μεταβολή της έννοιας της ευτυχίας 

παραθέτοντας γεγονότα (ο μεταπολεμικός άνθρωπος… Σήμερα, έπειτα από μια οικονομική 

κρίση….) ενισχύοντας την εγκυρότητα των λεγομένων του. Παράλληλα, ο Γιάννης 

Μπιτζούνης παρουσιάζεται αρκετά σίγουρος για την ευεργετική επίδραση του εθελοντισμού 

στην προσωπική του ευτυχία, γεγονός που φανερώνεται από τη χρήση της οριστικής 

έγκλισης (δεν νιώθω, το πιστεύω), η οποία ενισχύει τη βεβαιότητα των λεγομένων του.  

(100 λέξεις) 

Επίσης πιθανές απαντήσεις.  

Πρώτο κείμενο 

χρήση ειδικού λεξιλογίου (ενσυνειδητότητα, τεχνολογική εξάρτηση), προσδίδοντας στον 

λόγο του ακριβολογία 

Δεύτερο κείμενο 

Παράθεση προσωπικού βιώματος (το πιστεύω γιατί το βιώνω) το οποίο επιβεβαιώνει το 

αίσθημα της ευτυχίας ως αποτέλεσμα της εθελοντικής δράσης 

15 μον. 
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Β2. α. Ο Γιάννης Μπιτζούνης, αρχικά με τη χρήση του τρίτου (γ) ρηματικού προσώπου 

αποστασιοποιείται από τα λεγόμενά του παρουσιάζοντας με αντικειμενικό τρόπο, ύφος 

τυπικό, σοβαρό, επίσημο και ουδέτερο με σκοπό την πληροφόρηση για την ευεργετική 

επίδραση του εθελοντισμού στον άνθρωπο. Στη συνέχεια, μέσω του δεύτερου (β) 

ρηματικού προσώπου (πολλές φορές αυτά που νιώθεις), απευθύνεται στον συνομιλητή του, 

καθώς πρόκειται για συνέντευξη, αλλά και σε κάθε αναγνώστη αυτής προσεγγίζοντάς τον 

και προσδίδοντας στο ύφος του οικειότητα και αμεσότητα, ζωντάνια, παραστατικότητα, 

ζωηρότητα. Τέλος, αξιοποιεί το  πρώτο (α) ενικό πρόσωπο για να αποδώσει την 

υποκειμενική του άποψη δηλώνοντας τη βιωματική αφετηρία των όσων δηλώνονται (με 

γεμίζει). Έτσι, μέσω αυτής της εναλλαγής των ρηματικών προσώπων καταφέρνει να 

αποτυπώσει τα οφέλη του εθελοντισμού εκκινώντας από μια αναμφισβήτητη 

πραγματικότητα και καταλήγοντας στην προσωπική του διαπίστωση, προσδίδοντας 

παράλληλα στον λόγο του ζωντάνια και φυσικότητα κερδίζοντας το ενδιαφέρον των 

ακροατών. 

8 μον. 

β. Χρήση σημείων στίξης: 

 
1. Συντακτικό σημείο στίξης. Ο γράφων χρησιμοποιεί την άνω τελεία (ή άνω στιγμή) για 

να δηλώσει την ημιπερίοδο συνδέοντας δύο προτάσεις ως ημιπεριόδους της ίδιας 
περιόδου προκειμένου να δηλώσει ότι οι δύο προτάσεις είναι συνδεδεμένες 
νοηματικά  και  η δεύτερη λειτουργεί ως επεξήγηση της πρώτης, δίνοντας έμφαση 
στον λόγο. 1 μον 
 

2. Σχολιαστικό σημείο στίξης, μεταφορική χρήση λέξης    2 μον. 
 

3. Συντακτικό σημείο στίξης, ο συγγραφέας παραθέτει δευτερεύουσες χωρίς τις οποίες 
δε αλλοιώνεται το νόημα και συγχρόνως διαχωρίζει τις κύριες από τις δευτερεύουσες 
πληροφορίες  και παραθέτει ένα προσωπικό συμπέρασμα 2 μον.  
 

4. Συντακτικό σημείο στίξης, ο συνεντευξιαζόμενος παραθέτει δευτερεύουσες 
πληροφορίες χωρίς τις οποίες αλλοιώνεται το νόημα και συγχρόνως διαχωρίζει τις 
κύριες από τις δευτερεύουσες πληροφορίες . Έτσι, επεξηγεί την έννοια της επαφής 
με άλλους ανθρώπους, ως απαραίτητη παρεμβολή στον λόγο του 2 μον.  

 
 

7 μον. 

 

Β3. Ο κειμενογράφος κλείνει το άρθρο του προσπαθώντας να προβληματίσει τον 

αναγνώστη για τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του κάθε ανθρώπου στο κομμάτι της 

ευτυχίας. Ειδικότερα, μέσω της χρήσης α πληθυντικού προσώπου (η ζωή μας, προχωράμε) 

εντάσσει τον εαυτό του μέσα στο ευρύτερο σύνολο των ανθρώπων που αναζητούν την 

ευτυχία, δημιουργώντας αίσθηση οικειότητα και καθιστώντας τον αναγνώστη συμμέτοχο 
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στον προβληματισμό του. Παράλληλα, στο ασύνδετο σχήμα (άλλος… ψευδαισθήσεις) 

καταφέρνει να παρουσιάσει μέσω ενός πυκνού λόγου  τις διαφορετικές οπτικές του 

ανθρώπου στην ευτυχία προσδίδοντας έμφαση τόσο στο όλο όσο και σε κάθε έννοια 

ξεχωριστά. Τέλος, η αυτούσια παράθεση της άποψης του καλλιτέχνη Μπιλ Ντράμον (η ζωή 

είναι… την ευτυχία) προσδίδει ζωντάνια στο ύφος και βαθαίνει τον προβληματισμό  

παρουσιάζοντας τη γνώμη μιας αναγνωρισμένης προσωπικότητας στο θέμα. 

 

Επίσης πιθανές απαντήσεις 

• Χρήση του επιρρήματος «ίσως», η οποία αποκλείει κάθε απολυτότητα 

προσεγγίζοντας το θέμα πιθανολογικά και φανερώνοντας τη μετριοπάθεια και τον 

προβληματισμό της συντάκτριας. 

• Ποιητική λειτουργία της γλώσσας (την ευτυχία τη συναντάμε, άλλος τη βρίσκει στο 

πορτοφόλι του, καβαφικό ταξίδι), η οποία προσδίδει παραστατικότητα και αμεσότητα 

στον λόγο 

 

• Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων (έρωτας, χόμπι, βραδινό 

ποτό, ταξίδια) που δημιουργούν ένα οικείο ύφος και αισθητοποιούν  τον διαφορετικό 

τρόπο προσέγγισης της ευτυχίας από τους ανθρώπους και την αδυναμία ορισμού. 

 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Γ  ( οι λέξεις είναι παραπάνω από 200 στην ενδεικτική απάντηση καθώς 

παρουσιάζονται αρκετοί δείκτες. Προτείνεται οι απαντήσεις των μαθητών/-τριών 

να περιλαμβάνουν 3 κειμενικούς δείκτες) 

 

Ο Εμπειρίκος με αισιοδοξία παρουσιάζει τη δημιουργία ενός οικουμενικού κόσμου μέσα στον 

οποίο ο άνθρωπος είναι μέρος και όχι κυρίαρχος της φύσης πράγμα που ύστερα από την 

παρατήρηση, το στοχασμό και την εμβάθυνση στο νόημα της ζωής θα τον οδηγήσει στην 

γαλήνη, την ευτυχία. Αναλυτικότερα, ξεκινά το λογοτεχνικό κείμενο με τον αφηγηματικό 

τρόπο της περιγραφής ( «Πίσω και γύρω… την ζωήν των.») που εκτός από το ενδιαφέρον 

του αναγνώστη, ζωντάνια, αμεσότητα, παραστατικότητα καθιστά το ύφος  λυρικό, σχεδόν 

μαγεύει τον αναγνώστη η ηρεμία που απονέεται. Καθένας προσφέρει με το δικό του τρόπο, 

ακόμη και ελάχιστα κατά το λογοτέχνη,  σε αυτή την παναθρώπινη αρμονία που 

επιτονίζεται με τη χρήση του πολυσύνδετου σχήματος στο χωρίο « και τα μικρά και τα 

παραμικρά». Με το σχήμα λόγου της αντίθεσης ( «Εκ πρώτης όψεως όμως μια πιο 

προσεκτική θεώρησις του συνόλου «) επιτονίζεται η ανάγκη για πνευματική αναζήτηση που 

θα οδηγήσει στην εύρεση της πραγματικής ομορφιάς που θα εκπλήξει και αυτό σημειώνει 

με το σχήμα λόγου της επανάληψης ( «άλλοι το ονομάζουν Κόσμον, άλλοι Χάος , ή 

Αρμονίαν και άλλοι Θεού σοφίαν.») είναι οικουμενικό. Η καθολικότητα αυτή επισημαίνεται 

συνάμα, από την επιλογή της χρήσης του τρίτου (γ’) ρηματικού προσώπου ( 

«καταδεικνύει», «φαίνονται»). Αξίζει να επισημανθεί η χρήση του πρώτου (α’) πληθυντικού 
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ρηματικού προσώπου ( «ακμάζομεν») με το οποίο κλείνει το εμπειρικό πεζογράφημα με το 

οποίο ο λογοτέχνης εντάσσει τον εαυτό του, υπογραμμίζει την πεποίθησή του πως μόνο  με 

την πρόταξη της συλλογικότητας  και την αποτίναξη του ατομικισμού οι άνθρωποι θα 

ευημερούν. Συνεπώς, η πίστη και η αγάπη στον άνθρωπο και στις δυνατότητές του είναι 

κατευθυντήρια δύναμη στο έργο.  

 

Ενδεικτική θέση: Πράγματι, ο άνθρωπος δρώντας ομαδικά χωρίς διαχωρισμούς 

μπορεί να επιτύχει πολλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου 

φύλου, καταγωγής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου αναζητούν την ευδαιμονία κι 

αυτή βρίσκεται όχι στα υλικά αγαθά αλλά στις πνευματικές αναζητήσεις αλλά και 

ταυτοχρόνως εξαρτάται και από το συνάνθρωπο, με άλλα λόγια την αλληλοβοήθεια, 

την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη. 

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ. επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία 

 Θ: ευτυχία 

Ζ1: πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι την ευτυχία σήμερα 

Ζ2: σημασία ευτυχίας ατομικά + κοινωνικά 

Κυρίες και κύριοι,(Αγαπητό ακροατήριο,) 

Πρόλογος: Με αφορμή τη σημερινή διαδικτυακή ημερίδα αφιερωμένη σε εμάς τους νέους 

δράττομαι της ευκαιρίας να σας προβληματίσω σχετικά με την ευτυχία. Ο ορισμός και η 

σημασιοδότηση της τελευταίας, είναι γεγονός,  πως μας αφορά όλους και αποτελεί ένα 

βασικό σκοπό του ανθρώπου που προσπαθεί να επιτύχει. Αναμφίλεκτα, όμως, καθένας από 

εμάς δίνει διαφορετικό περιεχόμενο σε αυτήν το οποίο, να υπογραμμίσω, αλλάζει μαζί με τις 

κοινωνικοϊστορικές συνθήκες. Πώς, λοιπόν, σήμερα οι νέοι αντιλαμβανόμαστε την ευτυχία; 

Ποια η σημασία της σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο; 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 

1ο Ζητούμενο: πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι την ευτυχία σήμερα: 

• οι νέοι σήμερα στα πλαίσια της πανδημίας συνδέουμε την ευημερία με την υγεία: 

Δίνει τη δυνατότητα απόλαυσης κάθε αγαθού, επηρεάζει τον ψυχισμό και αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ανύψωση του ατόμου. 

• Επαφίεται με την οικογενειακή γαλήνη καθώς καθίσταται αρωγός στην ψυχική μας 

ηρεμία και την πολυσχιδή ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας 

• Η σύναψη υγιών φιλικών σχέσεων είναι προϋπόθεση καθώς καλύπτονται οι 

επικοινωνιακές ανάγκες, αποφεύγεται η μοναξιά και ολοκληρωνόμαστε σαν   άτομο 

ως κοινωνικό ον. 
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• Η αποδοχή διαδραματίζει για εμάς σπουδαίο ρόλο για εμάς αυτή την περίοδο της 

ζωής για να είμαστε ευτυχισμένοι  

• Η αυτογνωσία μας βελτιώνει, κατευνάζει τον εγωισμό μας , συνειδητοποιούμε τις 

κλίσεις μας, αποφεύγοντας έτσι αποτυχίες και απογοητεύσεις.   

• Η Ορθή επιλογή επαγγέλματος είναι σημαντική κι απασχολεί τους νέους που τη 

θεωρούν βασική για τη μελλοντική τους ευτυχία καθώς  θα εξασφαλίσει έναν 

αξιοπρεπή βίο και τη διευκόλυνση επίτευξης στόχων 

• Ανεξαρτησία, αυτονομία, ελευθερία στις επιλογές  

• Η επαφή με τη φύση βοηθά στην αποβολή του άγχους που δημιουργείται από 

δύσκολο και πιεστικό πρόγραμμα των μαθητών κι έτσι έχουμε την ευκαιρία να 

αναδιαμορφώνουμε τους στόχους μας, εκείνους που θα μας φέρουν πιο κοντά στην 

ευτυχία, καθώς βρισκόμαστε στο στάδιο διαμόρφωσης της προσωπικότητάς μας 

• Ο επαρκής ελεύθερος χρόνος που συνδέεται τόσο με την κοινωνικοποίησή μας 

όσο και με την ψυχαγωγία που καθένας μας επιλέγει 

• Η καλλιέργεια των ταλέντων και κλίσεών  μας που συχνά εντοπίζονται στον 

αθλητισμό και την τέχνη 

• Αισιοδοξία κι ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον που θα επιτρέπει την εξέλιξή μας σε 

κάθε επίπεδο 

• Η απόκτηση υλικών αγαθών συνυφαίνεται με την ευτυχία στη σύγχρονη 

καταναλωτική κοινωνία που όμως επιβάλλεται να συνειδητοποιήσουμε πως το 

αίσθημα ευφορίας από την κατανάλωση είναι επιφανειακό και πρόσκαιρο 

• Συνυφαίνεται με τον εθελοντισμό στους χαλεπούς σήμερα καιρούς που καθιστά τη 

δράση μας στην κοινωνία έμπρακτη 

• Επαφή με την τεχνολογία που αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής και παρέχει 

ελευθερία 

 

 

 

2ο Ζητούμενο  

Η σημασία κατάκτησης της ευτυχίας τόσο για τη διαμόρφωση του εαυτού όσο και για την 

κοινωνική ευημερία 

Άτομο 

• Η ευτυχία συντελεί στην ψυχοσωματική υγεία αφού απομακρύνει το άτομο από 

αρνητικά συναισθήματα (φόβου, αγωνίας, ανασφάλειας, άγχους) μειώνοντας τον 

κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων 

• Το άτομο το οποίο είναι ευτυχισμένο έχει νικήσει τους φόβους του, τις ανασφάλειες 

και τα άγχη του και δεν επηρεάζεται από ψυχολογικές δυσαρμονίες 

• H ευτυχία προσφέρει στο άτομο αυτοπεποίθηση, η οποία του επιτρέπει να 

διαμορφώσει την προσωπικότητά του και να αναπτύξει τις ικανότητές του, 

φτάνοντας σε αυτό το οποίο ονομάζουμε αυτοπραγμάτωση.  
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• Η ουσιαστική ευτυχία είναι συνώνυμη της πνευματικής ελευθερίας. Η σκέψη ενός 

ουσιαστικά ευτυχισμένου ανθρώπου δεν επηρεάζεται από διάφορες απόψεις που τον 

οδηγούν στη σύγχυση αλλά η θέαση των πραγμάτων γίνεται με ηρεμία και κριτική 

σκέψη 

• Η κατάκτηση της ευτυχίας συμβάλλει ώστε το άτομο να μην παγιδεύεται στον 

υλισμό, τον ανταγωνισμό, την εργασιομανία, αφού έχει καταφέρει να αναγνωρίσει 

ουσιαστικές πηγές ευτυχίας 

• Γίνεται περισσότερο δραστήριο, αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδοξία 

 

Κοινωνική ευημερία 

• Υποχωρούν τα εγωιστικά ένστικτα και το ατομικιστικό πνεύμα, ισχυροποιούνται οι 

σχέσεις συνεργασίας, άμιλλας, γίνονται σχέσεις ζεστές, ουσιαστικές, όχι υποκριτικές. 

Άρα, οι διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων παύουν να χαρακτηρίζονται από μία 

τυπικότητα που αγγίζει την αδιαφορία. 

• Στον εργασιακό τομέα, η ευτυχία διασφαλίζει ένα αίσθημα σιγουριάς στους 

εργαζομένους, άρα και τη δυνατότητα να βιώσουν τη χαρά της δημιουργίας, 

συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου του κοινωνικού 

συνόλου. 

• Η κατάκτηση της ευτυχίας είναι προαπαιτούμενο για την εύρυθμη λειτουργία του 

δημοκρατικού πολιτεύματος, διότι η ευτυχία των πολιτών είναι άμεσα συνυφασμένη 

με την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία λόγου και τη 

δυνατότητα συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες. 

• Επιτυγχάνεται η κοινωνική αρμονία και συνοχή 

• Οι ευτυχισμένες κοινωνίες συνυπάρχουν ομαλότερα μεταξύ τους διασφαλίζοντας την 

ειρήνη, την ανταλλαγή απόψεων και την προσπάθεια επίλυσης παγκόσμιων 

προβλημάτων 

Ολοκληρώνοντας, θα επιθυμούσα να επισημάνω ότι η αναζήτηση της ευτυχίας είναι μια 

ζωντανή διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Μπορεί για τον κάθε 

άνθρωπο να είναι διαφορετική, οφείλουμε όμως, πάντα να θυμόμαστε ότι η ατομική ευτυχία 

είναι προϋπόθεση για την ευδαιμονία του κοινωνικού συνόλου. Ακόμη και σε αυτή τη 

δύσκολη εποχή, όπου η κατάκτησή της συναντά πολλά εμπόδια, είναι χρέος όλων μας να 

επαναπροσδιορίσουμε τις ανάγκες μας και τις προτεραιότητες μας τοποθετώντας τα θεμέλια 

για μια ευτυχισμένη κοινωνία. 

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη προσοχή σας 

 

Επιμέλεια Απαντήσεων :  

Νάνσυ Κουτσοθανάση 
Ντίνα Πανταζή  

από την ομάδα Φιλολόγων του Ομίλου Πρότυπων Φροντιστηρίων ΝΟΥΣ  
 


